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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת וירא

פרסם 
ותתפרסם
03-5796643

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

החרדים נגד 'החוק הצרפתי'
ביהדות התורה מבקרים את החוק וטוענים כי "המתכונת הנוכחית 
זאת,   למרות  בו"  של החוק הצרפתי אינה מאפשרת תמיכה 
הם מוכנים לוותר: "חוק הגיוס ובני הישיבות חשובים לנו יותר, 

לא נתעקש נגד החוק אם נקבל מה שחשוב לנו"  החשש: נתניהו ילך 
לבחירות מיד לאחר השלמת החקיקה / עמ' 8

פרסום

ראשון

פרסום

ראשון

חשש: איבוד נציג בוועדה 
למינוי דיינים

את  לפנות  מסרב  אייכלר  ח"כ  הרוטציה,  הסכם  למרות 
מקומו בוועדה למינוי דיינים לטובת ח"כ בן צור  הסיבה: 

החשאיות  בבחירות  המקום  מאיבוד  חשש 
מהקואליציה  ח"כים  כאשר  שייערכו, 
עשויים לתמוך במועמד אנטי חרדי 

"אולי  היהודי:  בבית  גורם   
מבן  לנו  עדיף  שטרן  אלעזר 

צור"  כל הפרטים
 / עמ' 10

חשיפת 

'קו עיתונות'

בהבנה שבשתיקה: בחור שלא 
יתייצב – לא יתוקצב

לתקנות  החרדית  הנציגות  התנגדות  בעקבות 
ששללו תקצוב ישיבות שתלמידיהן לא התייצבו 

נוסחה חלופית שתמנע תקצוב  הגיוס, מתגבשת  בלשכת 
מהתלמיד עצמו  הנפגעות העיקריות: ישיבות המזוהות 
עם 'הפלג'  וגם: הדרמה בבית שמש בעיצומה - ראש 
בתנאי  תפקידו,  על  לוותר  מוכן  אבוטבול  משה  העיר 

ש'דגל' תציב כמועמד מוסכם דווקא את משה מונטג 
אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 12-13  

התפללו: מרן הגראי"ל 
אושפז שוב

 / עמ' 7

חסר תקדים: 
גדולי ישראל 
במכתב נידוי

פרסום 

ראשון

עמ' 6

חברת מועצה חדשה; מגעים 
לצירופה לקואליציה

עמ' 4

עמ' 4

מתקפה סוערת: 
"תתחיל ללמוד
 את החומר"
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת
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 ממתיקים סוד בלובי
שנערך  חרדים  רפואיים  ליועצים  הצדעה  אירוע 
במלון רמדה בירושלים, כינס אליו את בכירי עולם 
הרפואה לצד צמרת הפוליטיקה הארצית והמקומית. 

יציאת שר  לאחר  רגע 
ש"ס  ויו"ר  הפנים 
מאולם  דרעי  אריה 
לכדנו  הכינוס, 
דרעי  את  בעדשתנו 
בית  עיריית  וראש 
אבוטבול  משה  שמש 
סוד  ממתיקים  כשהם 

בלובי המלון. אם לשפוט לפי תנועות הידיים וערנות 
הדוברים, נדמה שהשיחה הייתה מרתקת במיוחד.

 יושפע שפ"ע
רמת  בשכונת  רחובות  מסירת  לקראת  היערכות 
בראשות  האגף  שפ"ע:  אגף  לאחריות  ג'  שמש  בית 
הממונה ר' שמעון גולדברג, קיימו סיור יחד עם נציגי 
השיכון  משרד 
המבצע  והקבלן 
רמת  בשכונת 
ג'  שמש  בית 
השלמת  לקראת 
הפיתוח  עבודות 
בסיור  בשכונה, 
הבעיות  הועלו 
ת  ו נ ו ר ת פ ה ו

לקראת מסירת השכונה לעירייה.
שתילים  וכן  נוספים  עצים  נשתלים  אלו  בימים 
וריהוט  בטיחות  מעקות  יותקנו  בהמשך  בערוגות, 
ארבעה  תוך  כי  נקבע  התושבים.  לרווחת  רחוב 
ברחובות  הכבישים  וסלילת  ריצוף  יושלמו  חודשים 
נריה הנביא וחבקוק הנביא וכן רחובות נוספים במנה 

א'.

 שבת התאחדות
האחרונה  בשבת 
בעיר  נערכה 
'שבת  שמש  בית 
מרוממת  התאחדות' 
"פני  ישיבת  לבוגרי 
בעיר.  גור  מנחם" 
וסעודות  תפילות  את 
חברי  ליוו  השבת 

על  פרידמן.  דב  החזן  עם  המורחבת  'יחד'  מקהלת 
ההפקה: לייבי זילברברג.

 חנוך לנער
גמליאל,  יוסי  לר'  טוב  מזל  ברכות 
בית  בעיריית  הנוער  מחלקת  מנהל 
בעול  היקר  בנו  היכנס  לרגל  שמש, 
התורה והמצוות. תזכו לרוות רוב נחת 
אושר  שמחה,  בריאות,  מתוך  יהודית, 

ועושר.

 שיירה לילד מיוחד
זכו השבוע  בית שמש  איחוד הצלה מסניף  מתנדבי 
וליוו  היומיומית,  מהפעילות  חריגה  משימה  לבצע 
בשיירה  ומרפא"  "סעד  ארגון  עם  יחד  ושימחו 
מיוחדת של אופנועים, רכב השטח ורכבים נוספים, 

שחוגג  מיוחד  ילד 
עם  יחד  מצווה  בר 
מביתם  משפחתו 
השמחות.  לאולם 
עם  לוותה  הנסיעה 
מוזיקה והרבה שמחה 
עבור הילד ומשפחתו. 

אשריכם שזכיתם.

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

לשם שינוי: ראש העיר משה אבוטבול השיב אש לתוקפיו בישיבת המועצה: "לכתוב 10 שורות, אתה 
המילים  משחק   וגם:  יועמ"ש'  לא  דיפלומט,  'אתה  המשפטי:  היועץ  נגד  פרס  ריצ'רד    מסוגל?" 

שהוציא את 'מפלגת האבודה'

מתקפה סוערת: "תתחיל ללמוד את החומר"

מאת: ישראל פריי

עד הרגע האחרון, לאורך כמעט כל ישיבת מועצת עיריית בית שמש 
שהתקיימה בחמישי האחרון, המתינה הגב' רינה הולנדר מחוץ לחדר 
לאולם,  הולנדר  נכנסה  הישיבה,  סוף  לקראת  והתלבטה.  המליאה, 
אמונים,  הצהירה  ובסיום  העגול,  השולחן  סביב  מקומה  את  תפסה 

ונכנסה לכהן כחברת מועצת העיר.
כניסתה של הולנדר למועצה, מגיעה לאחר פרישת חבר המועצה 
אליסף ורמן, שקיבל תפקיד בשירות הציבורי שאילץ אותו לעזוב את 
תפקידו המוניציפאלי. מפלגתם, ט"ב, היא חיבור של שתי מפלגות, 
ובית  היהודי'  'הבית  הם  הלא  במשותף,  האחרונות  בבחירות  שרצו 

שמש חוזרת', בראשות אלי כהן.
ל'בית  נציגים   2 שהכניסו  מנדטים,   3 קיבלה  המשותפת  הסיעה 
היהודי', חיים בן מרגי ואליסף ורמן, ונציג אחד ל'בית שמש חוזרת', 
הלא הוא אלי כהן. אחרי הבחירות, התפצלו הסיעות, 'הבית היהודי' 
של  כניסתה  באופוזיציה.  בודד  כהן  את  והותירו  לקואליציה,  נכנסו 
הולנדר הופכת את התמונה, ומותירה את 'הבית היהודי' עם נציג אחד 
ואת מפלגתו של אלי כהן עם שני מנדטים, כאשר למעשה, הקואליציה 

העירונית מפסידה חבר, לטובת האופוזיציה.
בצעירותה  עלתה  במקצועה,  דין  ועורכת  לאומית  דתית  הולנדר, 
שמש  בית  תושבת  היא  בשומרון.  וגדלה  הברית,  מארצות  לישראל 
ביותר.  מוכרת  חברתית  לפעילה  והפכה  עשורים,   משני  למעלה 
לא  היא  לא  עליהם  ואידיאלים  עקרונות  בעלת  לאשה  נחשבת  היא 
מתפשרת, מה שצפוי להיות כאב ראש לקואליציה העירונית. בין יתר 
פעליה, היא חברת המועצה הדתית, תפקיד אותו תיאלץ לעזוב בשל 

כניסתה לעירייה.
בבחירות האחרונות, עמדה הולנדר בכל העוז לימין ראש מפלגתה 

וייחלה  כהן,  אלי 
לראשות  לבחירתו 
שנתנה  בראיון  העיר. 
העתירה  קבלת  עם 
לקיום בחירות חוזרות, 
מקווה  "אני  אמרה: 
ירדו  הלהבות  שהפעם 
תחזור  לא  ושההסתה 
על עצמה. אני חושבת 
שאנחנו ניהלנו מערכת 
ועשינו  נקייה  בחירות 
אנשים  ה'.  קידוש 

ראו איך נלחמנו למען היושר, ואני בטוחה שנזכה באמונם של רוב 
התושבים".

בשיחה עם 'השבוע בבית שמש', סיפרה הולנדר על לבטיה הרבים 
– שהיו ממש עד הרגע האחרון – האם לקבל על עצמה את תפקיד 
חברת המועצה, או שמא לוותר עליו. מה שלטענתה הכריע את הכף, 
הייתה העובדה שלטעמה צריכים להיות נשים סביב שולחן המועצה, 

ושיהיה עוד נציג לציבור הדתי לאומי.
מגעים  מתקיימים  כי  טוענים  בעירייה  בכירים  גורמים  כי  יצוין 
בתמורה  העירונית,  לקואליציה  הולנדר  של  לצירופה  מתקדמים 

להפקדת ה'תיק להעצמת נשים' בידיה.
ראש עיריית בית שמש אבוטבול התייחס בשיחה עם 'השבוע בבית 
שמש' לדיווח, וכינה אותו "לא מופרך". לדבריו. "משנה לראש העיר 
מר חיים בן מרגי חברה לסיעה מוביל ומטפל בנושא. מבחינתי אשמח 
לראות כל חבר מועצה שותף לעשייה בתחומים המעניינים אותו כך 

גם את חברת מועצת העיר החדשה גב' עו"ד הולנדר".

מאת: ישראל פריי

ישיבות  את  לנהל  רגיל  שהוא  למרות 
נעים,  בהומור  מלווה  בנינוחות  המועצה 
הצליח  האחרונה  המועצה  בישיבת  משהו 
אבוטבול  משה  העיר  ראש  את  להוציא 
לומר  יותר  מדויק   – משהו?  משלוותו. 
מישהו, העונה לשם מוטי כהן, חבר מועצת 

העיר, שהתעמת ממושכות עם ראש העיר.
הקולניים  העימותים  לפתיחת  האות 
החלפת  של  סמלית,  בהחלטה  דווקא  ניתן 
מקום הנצחתו של הנשיא המנוח יצחק נבון 
מאשכול פיס לבית הספר לשפות ותרבויות. 
חבר המועצה כהן מצא בכך הזדמנות לקבול 
ופצח  העיר,  ממייסדי  אחד  הנצחת  אי  על 

בסדרת מחאות.
ישב עם  כי  לו  לאחר שראש העיר הבהיר 
המנוח  שאלמנת  טען  כהן  ואילו  המשפחה, 
טענה בפניו כי ראש העיר כל לא שוחח עמם, 
החריפו הטונים בין אבוטבול לכהן, כשראש 
להביא?  יודע  אתה  'פתק,  בו:  סנט  העיר 
)הגשת בקשה פורמאלית לקריאת שם, י. פ.( 

שורות,   10 לכתוב 
קודם  מסוגל?  אתה 
משהו,  תעשה  כל 
אחרי  לפעול,  תתחיל 
חכמה  לא  נדבר,  זה 
ולדבר  לשבת  רק 

בפופוליסטיות".
הבאה  הנקודה 
העימותים,  בסדרת 
שעלה  לאחר  הגיעה 
לדיון אישור תב"רים, 
הכביר  שכהן  ולאחר 
בשאלות, הפנה אותו 
לדפים  העיר  ראש 
כל  לפני  שמחולקים 
פירוט  ובהם  ישיבה 

כל הנושאים שבהצבעה. כהן, שהדפים כלל 
ובין  בוז,  למנת  זכה  לפניו,  מונחים  היו  לא 
החומר,  את  ללמוד  'תתחיל  לו  נאמר  היתר 
לך,  יענה  לא  אני  הבית,  עד  אותו  קיבלת 
בחירות  ששנת  שמח  אני  בדפים.  תסתכל 
אבל  לישיבות,  להגיע  ושהתחלת  הגיעה, 

תלמד את החומר'.
מי שכרגיל ניצח במלוא העוז על מלאכת 
ריצ'רד  המועצה  חבר  הוא  האופוזיציה, 
של  המשפטי  היועץ  עם  גם  שהתעמת  פרס, 
שהוגשה  לאחר  אירעה  התקרית  העירייה. 
מכרזים,  וועדת  של  החלטה  לאישור 
בניין  קבלן  עם  התקשרות  על  שהצביעה 
בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי, ועל 

סמך חוות דעת משפטית נוספת.
להגן  נאלץ  היועמ"ש  האירוניה,  למרבה 
המנוגדת  דעת  חוות  שאישרה  ההצבעה  על 
רותחין מפיו של  לקיטון של  וזכה  לעמדתו, 
כשלא  מכשיר,  הוא  לו  'כשמתאים  פרס: 
'אתה  וגם  מכשיר',  לא  הוא  לו  מתאים 

דיפלומט, לא יועץ משפטי'.
גם  ירדו  לפרס  אבוטבול  בין  העימותים 
לפסים אישיים, כאשר פרס ענה לראש העיר 
שבין דבריו הסביר ש'אנחנו עובדים', ואמר 
נותר  לא  אבוטבול  אובדים'.  כנראה  'אתם 
על  מילים,  משחק  באותו  אותו  ועקץ  חייב, 
היא  ש'לפעמים  העבודה,  במפלגת  חברותו 

אבודה'...

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

חברת מועצה חדשה; מגעים 
לצירופה לקואליציה

לאחר לבטים רבים וברגע האחרון, נכנסה הגב' רינה הולנדר לאולם המליאה, הצהירה אמונים, והפכה לחברת 
מועצה  המשמעות: פחות חבר ל'בית היהודי' וחיזוק לאופוזיציה  תיאלץ להתפטר מחברותה במועצה הדתית

מוטי כהן יוצא
מישיבת המועצה

 ישיבת המועצה, השבוע



טי
תנ
או

להשיג בכל חנויות הספרים המובחרות | הפצה ראשית ספרי אור החיים | להזמנות מסחריות: 0527686318

חגיגות העשור

ביתר:  הר"ן 9,   בית-שמש: רבי יהודה הנשיא 6, נחל ניצנים 3,  אשדוד: רבי יהודה הנשיא 8, רבי אליעזר בן הורקנוס 8,   אלעד: רבי  יהודה הנשיא 94, 
בני ברק: נחמיה 28, הרב כהנמן 62, חדש!  הרב שך 8 )איצקוביץ׳( רבי עקיבא 68, אהרונוביץ 12, רבי עקיבא 152, חיפה: מיכאל 27, ירושלים: שאולזון 49 )הר נוף(, 
חבקוק 2 )מאה שערים(, שמגר 21,  הפסגה 45 )בית וגן( מודיעין עילית: שד' יחזקאל 2 ברכפלד,  חפץ חיים 7 קרית ספר, נתיבות: הרמב"ם 1, פתח תקווה: רוטשילד 75

׳אהל יהושע׳ על בראשית

שנת העשור

ספרא אמר, ספרא יודע.

 מתחילים 
  חדש...עם טעם מבראשית

מכתבי הגאון החסיד רבי יהושע הורוביץ זצ״ל בן הרה״ק רבי חיים מנחם דוד זצוק״ל 
הי״ד אבד״ק דז’יקוב, תלמיד מובהק למרן שר התורה הגאון מטשעבין זיע”א

למעלה ממאתיים מאמרי דרוש ואגדה חסידיים בסגנון נפלא וייחודי, מוגשים בשפה 
קולחת ובהירה ומקיפים את כל נושאי הפרשה, משולבים באמרות וחידושים מקוריים 

 מגדולי הדורות.

מתאים
לתלמידי חכמים

לבעלי בתים

לדרשנים

ואוהבי ספר!
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מדינת ישראל
המשרד לשירותי דת

הרב אייל אריה יוסף
יושב ראש ועדת הבחירות

לרב עיר בבת ים

 הודעה בדבר קביעת מועד ומקום
לבחירות בחירת רב עיר בבת ים

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-2007 
15 לתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(,  בתוקף סמכותה לפי תקנה 
התשס"ז-2007 )להלן – התקנות(, מודיעה ועדת הבחירות לבחירת רב העיר בת ים, כי 
המועד לבחירת רב עיר בבת ים נקבע ליום שלישי י"ז כסלו התשע"ח - 5 בדצמבר 
2017 בין השעות: 16:00-18:00 הבחירות יתקיימו  באולם ישיבות מועצת העיר בבניין 

עירית בת ים רח' מקס נורדאו 17 בת ים.
בהתאם ליכולתה התקציבית של המועצה הדתית, היקף המשרה יעמוד על 50% משרה.
פרטים נוספים אודות התפקיד ניתן למצוא באתר המשרד לשירותי דת בכתובת: 

www.dat.gov.il
תשומת הלב מופנית לתקנה 17)א( לתקנות הקובעת כי: "מי שכשיר להיבחר לרב 
עיר רשאי להציג לוועדת הבחירות את מועמדותו בכתב לא יאוחר מ- 14 ימים לפני 
מועד הבחירות וכן רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר מהמועד 

האמור, להציג מועמד שהסכים לכך בכתב...".
בעלי כשירות, כאמור בתקנות 4 ו-5 לתקנות, רשאים להיות מועמדים לתפקיד רב 

העיר בבת ים.
בכתובת: דת  לשירותי  המשרד  מאתר  להוריד  ניתן  המועמדות  טפסי   את 

www.dat.gov.il תחת הכותרת "טפסים"- טופסי מחלקת רבנות ונישואין.
מועמדות בצירוף מסמכי כשירות, לפי התקנות, ניתן להגיש בתוך המועד הקבוע 
2017 במעטפה  21 בנובמבר  17 כאמור, עד יום שלישי ג' כסלו התשע״ח,  בתקנה 
7, גבעת שאול,  הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים  לידי מרכז ועדת הבחירות, 

ירושלים, בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 14:00. 

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

התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה:

הדרכה רוחנית ותורנית לקהילות ורבניהן בתפוצות 
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח )להלן - המבקש(, ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 
יינתנו, בכפוף לאישור התקציב,  )להלן-הנוהל(. התמיכות  ולדיון בהן  במוסדות ציבור 

באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
ד ר ש מ ה ל  ש ט  נ ר ט נ י א ה ר  ת א מ ד  י ר ו ה ל ן  ת י נ ה  כ י מ ת ה י  נ ח ב מ מ ק  ת ו ע  ב. 

www.dat.gov.il ∑ תמיכות 2018
כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים וברשותו  ג. 
כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות "פורטל התמיכות 

.https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal הממשלתי" בכתובת
עד ליום שישי י"ג בכסלו התשע"ח 1.12.17.  

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

להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.
2018 למשרד לשירותי דת ואין  מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת  ו. 
  orianz@dat.gov.il :ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם באמצעות דוא"ל

או פקס: 02-5311332
)ככל שיהיו(, לרבות  על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל  ז. 
מנהל  אנטמן,  אפרים  למר  בכתב   פנייה  לשלוח  יש  זו,  למודעה  ביחס  עדכונים 
02-5311332 או בדוא"ל בכתובת: ועזבונות במשרד לפקס שמספרו   תחום תמיכות 
Tmichot@dat.gov.il. על הפונים חלה החובה לבדוק כי פקס או הודעת דוא"ל ששלחו 

)אם שלחו( למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.
אישור התמיכה ע"י ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. התקציב לסעיף  ח. 
התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה לא תיענה במלואה 
או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין בפרסום מודעה זו, משום 

התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

 המשרד לשירותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור התקציב,
לבקש תמיכה לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, 

התשמ"ה-1985

מאת: ישראל פריי

חכמי  מועצת  נשיא  בראשות  ישראל  גדולי 
נידוי  התורה חכם שלום כהן, חתמו על מכתב 
ראש  נגד  שנים,  מזה  נראה  לא  שכמותו  חריף 
אין  המכתב,  פי  על  שמש.  בית  בעיר  קהילה 
להתקרב לד' אמותיו, אסור לדבר עמו ולצרפו 

למניין.
בית  תושבי  שני  עומדים  הפרשה  במרכז 

שמש, שהקימו לפני מספר שנים 
ובהם  והדר',  'עוז  מוסדות  את 
ונקלעו  ילדים,  וגני  ספר  בית 
המכתב  ביניהם.  לעימותים 
שנים  לאחר  מגיע  חסר התקדים 
עריכת  הידברות,  ניסיונות  של 
התקדמו  שלא  ודיונים  פשרות 

לשביעות רצון הרבנים.
י"י  הרב  עומד  אחד,  מצד 
שמורים  המלאים  )נשמות 
במערכת(, ראש קהילה מקומית, 
ומצד שני עומד הרב א"ל, ראש 
כוללים בעיר. לפני מספר שנים, 
מונה בורר לדון בתיק, וכתוצאה 
מהתפתחויות  הדין,  מפסק 

א"ל  הרב  חויב  המאבק,  ומגרורות  במוסדות 
לשלם סכומי עתק שהגיעו למאות אלפי שקלים.
מי שנכנס בעבי הקורה והטיל את מלוא כובד 
בעדני,  הגר"ש  המוסדות  נשיא  הוא  משקלו, 
וטען  המפסיד,  לימין  העוז  במלוא  שהתייצב 
מיסודה,  לקויה  הבוררות  כי  הדרך,  כל  לאורך 
ועל הצדדים לבטלה. למרות הדברים, הרב י"י 
לבית  הגיש  ואף  הבוררות,  את  לקיים  התעקש 
משפט בקשה לתת לה פסק דין בכדי לגבות את 

הסכום העצום שנפסק לטובתו.
יכולת  מבלי  אונים,  חסר  נותר  מצדו,  א"ל 

דירתו  לשלם את הסכום העצום שהושת עליו. 
חסר  להיוותר  עלול  והוא  עיקול,  בפני  עומדת 
כל, דבר שהביא את גדולי ישראל לצאת במכתב 
החריף. תחת הכותרת 'כתב נידוי', נכתב "הננו 
הינו  י"י...  מר  אשר  רבים  בת  בשער  להודיע 
כן  ההלכה. על  גדרי  כל  לפי  וחרם,  נידוי  תחת 
אנו מצווים ומזהירים שאסור לדבר עמו בשום 
דבר ועניין ואף לא להיכנס לד' אמותיו, ובטח 

ובטח שלא לצרפו למניין".
בשפה  ממשיך  המכתב 
חריפה: "מר י"י מרים יד בתורת 
כנגד  ומחציף  מבזה  משה, 
בצורה  ישראל  וגדולי  רבנים 
ביותר.  והחמורה  החריפה 
נכתבו לאחר שהתרינו  הדברים 
שת  ואינו  ארוכים,  חודשים  בו 

ליבו במצח נחושה".
הגר"ש  חתומים  המכתב  על 
רבני  לצד  בעדני,  והגר"ש  כהן 
טוביה  משה  הרב  שמש  בית 
הרב  בניזרי,  דוד  הרב  דינקל, 
והרב  עבדלחק,  אליעזר  משה 

יצחק חיים שרבאני.
שהוביל  בעדני,  הגר"ש 
דברים  ידו  בכתב  הוסיף  המכתב,  הוצאת  את 
הליקויים  את  בקצרה  גולל  בהם  מפורשים, 
בבוררות, את ניסיונות ההידברות, ואת הפצרתו 
בבורר לבטל את הפסק ולהעביר את התיק לדין 
בעדני  הגר"ש  מותח  מדודות,  במילים  תורה. 
ביקורת על הגאון רבי אלחנן פרץ, שהיה מעורב 
בתיק, וכותב: "וביקשתי גם מהרב אלחנן פרץ 
לסייע בדבר, והוא הבטיח לעשות – מה עשה? 
שיוכיח את זה! וחבל שרבנים מפורסמים נפלו 
בתוך הבוץ המרושע הזה והם חייבים להשתדל 

לתקן את העוול, אחרת לא ינוקו מזה".

מאת: משה אברהמי
ברוך דיין האמת: ביום שני, הלכה לעולמה 
תושבת  השלום,  עליה  גרינגרס  ברכה  מרת 
ורווית  כואבת  בהלוויה  לחמשה.  ואם  העיר, 
ומכרים  משפחה  בני  אותה  ליוו  ודמעות,  בכי 
למנוחת  נטמנה  והיא  האחרונה,  בדרכה 

עולמים.  בת 30 בלבד בפטירתה.
ובזעזוע,  בהלם  התקבלה  המרה  הבשורה 
להאמין  מיאנו  ומכריה  המשפחה  כשבני 
והאם  המסורה  הרעייה  הדגולה,  האישה  כי 
גם  עת.  בטרם  העולם  את  עזבה  למופת, 

תלמידותיה בסמינר בו היא לימדה בעיר ביתר, 
נפרדו בצער ובכאב ממורתם המסורה.

הוא  לחיים,  ייבדל  המנוחה,  של  בעלה 
ששוקד  שמש,  בית  בעיר  האברכים  מחשובי 
על התורה יומם וליל, ואין לו בעולמו מאומה 

מלבד ארבע אמות של הלכה.
חמשה  אחריה  הותירה  המנוחה  כאמור, 
הקטנה  אמם.  עם  לגדול  יזכו  שלא  יתומים, 

בילדים היא תינוקת בת חודש וחצי בלבד.
המקום ינחם אתכם, ולא תוסיפו לדאבה.

חסר תקדים: גדולי 
ישראל במכתב נידוי

גדולי ישראל ורבני בית שמש חתמו על כתב נידוי חמור, 
מוסדות  על  שליטה  מאבק  הרקע:    קהילה  ראש  נגד 
שהסתיים בבוררות בעייתית  הגר"ש בעדני: "חבל שרבנים 

מפורסמים נפלו בתוך הבוץ המרושע הזה"

פרסום 

ראשון

טרגדיה קשה: 
ברכה ע"ה נקטפה 

בטרם עת
ברכה  מרת  העיר  תושבת  לעולמה  הלכה  שני  ביום 
גרינגרס ע"ה, והיא בת 30 בלבד  הותירה אחריה 5 

יתומים, הקטנה בהם תינוקת בת חודש וחצי
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מאת: ללי שרלין

תיכון  תלמידות  למדו  חודשים  מספר  במשך 
"נתיבות דעת" את פסקי מרן הרב עובדיה יוסף 
זצ"ל. הלימוד הייחודי נערך במתכונת של הלכה 
יומית מידי יום. ביום שני ג' בחשוון, במלאת 4 
שנים להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגאון רבי 
יוסף זצוק"ל, התקיים בתיכון "נתיבות  עובדיה 
חידון  נערך  בשיאו  אשר  מרגש  ערב  דעת" 

קליקרים פומבי על כל הנלמד.
את האווירה המרוממת והמיוחדת קשה לתאר 
ומעוצבים  ערוכים  שולחנות  סביב  במילים. 
לתפארה הונחו  מגוון פרסים יקרי ערך שיועדו 
לזוכות. ברקע התנגנו שירי מרן המרגשים "כוכב 
מאיר" "שר התורה" ו"מרן שלי. במהלך הערב, 

הבנות שלמדו במשך חודשים את פסקיו של מרן 
הרב עובדיה וזכו לחוש תחושת חיבור אמיתית 
וחויה רוחנית מרוממת, הדליקו נרות לזכר מרן  
וכאשר דמעות בעיניהן העתירו הבנות בבקשות 
והחיזוק  שההתעוררות   עולם  לבורא  ותחינות 

המיוחדים יעמדו להם לזכות.
המרכזית  התוכנית  נערכה  הערב  של  בשיאו 
שכללה חידון קליקרים חדשני ומלהיב. החידון 
הייחודי נערך במתכונת של שני שלבים. בשלב 
הראשון בו השתתפו כל תלמידות התיכון, ענו 
מתוך  שנלקחו  שאלות  מגוון  על  התלמידות 
נכונה  העונה  את  זיכתה  שאלה  כל  הספר. 
רב.  נקודות  מספר  הבנות  צברו  וכך  בנקודה 
לשלב השני והמכריע עלו 5 הבנות המצטיינות 
וזכו  ביותר  הגבוה  התשובות  מספר  את  שידעו 

במירב הנקודות.
התגובות הנלהבות לערב הייחודי והמרגש לא 
איחרו לבוא, הן מצד המורות שהביעו סיפוק רב 
מן המיזם החדשני והן מצד התלמידות שהגיבו 

בהתרגשות רבה על המעמד המרגש:
הגיבה  ט'  כיתה  מחנכת  כהן  שירה  המורה 
בהתפעלות: "במשך חודשי אלול ותשרי למדנו 
בכיתה מידי יום את ההלכה היומית, הבנות היו 
גם  ההלכות  את  ושיננו  ללימוד  חזק  מחוברות 
התוכנית  עם  המרגש  בערב  היה  השיא  בבית. 
ומרוממת  נעלה  היתה  האווירה  הייחודית. 
הידע  את  החידון  במהלך  הפגינו  והתלמידות 
התקבלו  התלמידות  מקרב  שרכשו".  הרב 
היריעה  קוצר  רבות שמפאת  נלהבות  תגובות   
המנצחת  התגובה  כולן.  את  להביא  נוכל  לא 

ר.ב.:  הזוכה  היא של התלמידה  )תרתי משמע( 
"הלימוד הייחודי היה כיפי והחידון היה מותח 
להמשיך  רוצה  אישי  באופן  אני  מאד.  ומרגש 
וללמוד את ההלכה היומית וכמובן שנותרנו עם 
טעם של עוד והייתי ממש רוצה שיהיו חידונים 

נוספים.
המנהלת  בהנהלת  דעת"  "נתיבות  בתיכון 
הגב' שירה רצאבי תח'י, מלמדות מורות בעלות 
תארים בחינוך שרואות בהוראה שליחות וביטוי 
ומצליחנות.  נתינה,  ישראל,  לערכים של אהבת 
בנות  מגוון  מגיעות  דעת"  "נתיבות  לתיכון 
שרוצות  מסורת,  ושומרות  דתיות  ממשפחות 
ללמוד במקום ייחודי בו לימודים, יהדות אהבה 

וחברה נפגשים.

יוזמה ייחודית ומרגשת

חידון קליקרים חדשני על פסקי מרן זצוק"ל
החידון נערך בתיכון "נתיבות דעת" במסגרת ערב מרומם לזכרו של מרן זצ"ל במלאת 4 שנים להסתלקותו

אבי רבינא

אחר  בדאגה  עוקב  היהודי  העולם 
הגאון  הישיבה,  ראש  מרן  של  מצבו 
שאושפז  שטיינמן,  לייב  אהרן  רבי 
החולים  בבית  השבוע  בתחילת 
'מעייני הישועה' בשל חום וחולשה. 
ביום ראשון לקראת השעה 9 בבוקר 
החולים  לבית  הישיבה  ראש  פונה 
התייעצות  לאחר  הישועה,  מעייני 
אברהם  פרופסור  האישי  רופאו  עם 

וינברגר.
הרב  מקורבו 
רוזנשטיין  יעקב 
ל'קו  אומר 
עיתונות' כי בימי 
ראש  האשפוז 
היה  הישיבה 
מלאה  בהכרה 

בלימוד.  ביתו  בני  עם  שוחח  ואף 
רבות  שמועות  כי  מזהיר  רוזנשטיין 
באשר  הופצו  אינפורמציה  ודיס 
בחסדי  אך  הגראי"ל,  של  למצבו 
שמים מצבו טוב. נכון לשעת כתיבת 
השורות )שלישי( צוות רופאים בכיר 
אפשרות  לבדוק  התייעצות  יערוך 
ביממה  הישיבה  ראש  לשחרור 

הקרובה.
כי  מסר  וינברגר  אברהם  פרופסור 
ראש הישיבה אושפז להשגחה בלבד. 
ראש  של  ובמעמדו  בגילו  לדבריו, 
ובשל  סיכונים  לוקחים  לא  הישיבה 

כי  לוודא  כדי  הגראי"ל,  אושפז  כך 
המצריכים  יותר  חמורים  דברים  אין 

טיפול.
בעולם התורה והישיבות מעתירים 
ראש  לרפואת  העת  כל  בתפילה 
לרפואתו  תפילה  עצרת  הישיבה. 
נערכה על קברו של מרן החזון איש 
תורה,  אורחות  בישיבתו,  זצ"ל. 
נאמרים לאחר התפילה פרקי תהילים 
גפני  משה  הכנסת  חברי  לרפואתו. 
ויעקב אשר מ'דגל התורה' אף הגיעו 
לעקוב  החולים  לבית 

מקרוב אחר מצבו.
שנערך  בכינוס 
בנות  לאלפי 
באצטדיון  הסמינרים 
ראש  קרא  הארנה, 
ישיבת 'עטרת ישראל' 
אזרחי  הגרב"מ 
הגראי"ל  לרפואת  להעתיר  במשאו 
ש"הדור זקוק לו". הגרב"מ קרא פרק 

תהילים לרפואתו. 
נערכה  לאשפוזו  שקדמו  בימים 
לתפילות  מצומצמת.  קהל  קבלת 
על  משפחה  בני  רק  להיכנס  הורשו 
מנת להשלים מניין  לאחר התפילות 
להתברך  זכו  ורבים  הדלת  נפתחה 

בימי החגים ולאחריהם.
העת  כל  ממשיכים  התורה  בעולם 
אהרן  רבי  לרפואת  בתפילה  להעתיר 
לרפואה  פייגא  גיטל  בן  לייב  יהודה 

שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

התפללו: מרן הגראי"ל אושפז שוב
ב'מעייני  הישיבה  ראש  מרן  אושפז  השבוע  בתחילת 
הישועה' בשל חום וחולשה  התפללו: רבי אהרן יהודה 

לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמה

מאת: ארי קלמן וישראל פריי

להקפיד  המבקשים  ושלמים,  יראים  אנשים  האם 
בכותל  לחשם  צקון  לשפוך  זכאים  לא  שבת,  בהלכות 
המערבי בשבתות ובחגים? לפי בדיקה יסודית של 'השבוע 
בירושלים', נדמה שהתשובה לכך, למרבה הצער, חיובית 
ונתקלנו  לשטח,  יצאנו  האחרונים,  בשבועות  בהחלט. 
לערוך  סירבו  במקום  המאבטחים  בהם  רבים  במקרים 
לכאורה,  וזאת,  במגנומטר,  המעבר  במקום  ידנית  בדיקה 

בניגוד לנהלים.
לפני 5 שנים, ומתוך רצון לתת פתרון לצורכי האבטחה 
שבת,  לחילולי  לגרום  לא  ומאידך  מחד,  לכותל  בכניסה 
נמצא פתרון הלכתי-טכנולוגי, בדמות הורדת סף הרגישות 
של המגנומטר, המזהה רק מתכות כבדות. הפתרון קיבל את 
אישור מרבית פוסקי ההלכה, אך עדיין, יש המקפידים שלא 

להסתמך עליו.
המאבטחים  הונחו  כולם,  על  מקובל  שהיה  בסיכום 
ולערוך  המחמירים,  לבקשת  להיענות  הכותל  בשערי 
מקרה  בעקבות  שנה,  כחצי  לפני  ידנית.  בדיקה  למבקשים 
בו הצליח תחקירן ערוץ 2, לבוש כחרדי להיכנס עד לרחבה 
נאסרה  מה  ולזמן  הנהלים,  הוחמרו  בסכין,  חמוש  כשהוא 

האופציה הידנית.
לאור ההתפתחויות והפצרות המתפללים, ערכה הועדה 
הגר"ש  הכותל  רב  לצד  בשטח  סיור  הציבור  לפניות 
וזו קיבלה התחייבות מאנשי הכותל וממשטרת  רבינוביץ, 
ישראל, כי יחזירו את האפשרות לבדיקה ידנית. באופן לא 
מפתיע, יו"ר הועדה ח"כ אייכלר תקף את התחקיר, וכינה 
נועד  "הפרסום  כי  קבע  הוא  הכותל".  "אויבי  יוזמיו  את 
להסית נגד החרדים המקבלים 'פרוטקציה' בבידוק. המטרה 
היא למנוע מציבור שומרי השבת להגיע לכותל בלי חילולי 

שבת".
'השבוע  מבדיקת  והסיורים,  ההבטחות  למרות  אך 
במקרים  כי  עולה  שבועות,  מספר  שנמשכה  בירושלים' 
והמבקשים  ידנית,  רבים, מאבטחי הכותל מסרבים לבדוק 
מוצאים עצמם לעיתים כשהם ממתינים מושפלים, ונאלצים 
לנהל עם המאבטח "ויכוח" הלכתי ומסע שתדלנות ארוך. 

יצוין כי שלטים מאירי עיניים תלויים בכניסה, ובהם מצוין 
זאת, המאבטחים  ידנית, אך למרות  ניתן לבקש בדיקה  כי 

עושים דין לעצמם, ומחליטים שרירותית כטוב בעיניהם.
הורים  ירושלמית,  במשפחה  צפינו  המקרים,  באחד 
שהמאבטח  עד  תמימה,  שעה  כחצי  שהמתינו  וילדים, 
נעתר לבקשתם, והועיל להטריח עצמו לבדוק אותם ידנית. 
'מיר', שניסו  ישיבת  במקרה אחר עקבנו אחר צמד בחורי 
את כוחם בין השערים השונים, ובכולם, נתקלו בגיחוכים, 
חינוך".  "סדנת  אותם  להעביר  מנסים  שהמאבטחים  תוך 

לבסוף, נאלצו להתפלל מחוץ לשער, ולשוב העירה.
כאשר  האחרונה,  בשבת  נרשם  ביותר  הקיצוני  המקרה 
יהודי שחזותו מעידה עליו כי מנקיי הדעת של ירושלים הוא, 
שלאחר ניסיונות חוזרים ונשנים, נאלץ לסוב על עקבותיו. 
מה  בכותל,  בשבת  שחרית  מחמיץ  לא  אני  שנה   40 "כבר 
והחום  הכושלות  הרגליים  העזים,  הגשמים  הצליחו  שלא 
באידיש,  לנו  אמר  הקשוחים",  הנהלים  הצליחו  הקודח, 

בכאב רב.
האבטחה  נושא  "כל  בתגובה:  נמסר  ישראל  ממשטרת 
בכותל הוא באחריות הקרן למורשת הכותל. הם מעסיקים 
את המאבטחים שהינם אזרחים. המשטרה היא גורם מנחה 
ע"י  מיושמת  והיא  הנחוצה  האבטחה  חליפת  את  שקובע 

הגורמים השונים".
"שערי  המערבי:  הכותל  למורשת  הקרן  תגובת 
הגר"מ  אישור  את  קיבלו  המערבי  הכותל  לרחבת  הכניסה 
הלברשטאם זצ"ל, הגר"י נויבירט זצ"ל ויבדלחט"א הגר"א 
שליט"א  רבינוביץ  הגר"ש  המערבי  הכותל  ורב  נבנצל 
ההלכתי  ההיתר  בשבת.  לכתחילה  בהם  לעבור  שמותר 
מבואר בארוכה בספרו של רב הכותל המערבי שו"ת שערי 

ציון.
מידי  זה  בהיתר  משתמשים  הציבור  של  ככולם  "רובם 
הרב  בין  סוכם  זאת  עם  אחרים.  חשמל  במכשירי  שבת 
למשטרת ישראל כי מי שמבקש להיבדק ידנית יוכל לעשות 
זאת בחלק מהשערים, או לחילופין יכול לעבור ללא מתכות 
ואז לא נעשה כל 'שינוי זרם'. יצוין כי משקפיים ואבזם לא 

משפיעים על הזרם".

מחמיר בהלכה? אין כניסה לכותל בשבת
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ארי קלמן

לא רק כולנו והבית היהודי, גם ב'יהדות התורה' 
אותו  הצרפתי,  החוק  על  ביקורת  דברי  נשמעים 
מקדמים מקורבי ראש הממשלה - יו"ר וועדת הפנים 
חה"כ דודי אמסלם יחד עם יו"ר הקואליציה חה"כ 
ממשלה  ראש  לחקור  ייאסר  לפיו  ואשר  ביטן,  דוד 

בזמן כהונתו אלא לאחר שיסיים את תפקידו. 
'קו  עם  בשיחה  מבהיר  התורה'  ב'יהדות  בכיר 
מוגש  הצרפתי  החוק  בה  "המתכונת  כי  עיתונות' 
ומהווה  מידי  רחבה  מתכונת  היא  הכנסת,  לחברי 
מכשול לתמיכתנו". לדבריו "יש לתת ראש הממשלה 
ניתן  לא  אך  כהונתו,  בעת  בתפקידו  מלא  גיבוי 

להשתמש בגיבוי זה באופן מורחב כל כך". 
הדברים הללו מצטרפים לדברי חה"כ אורי מקלב 
מידי,  רחב  חוק  "זה  כי  השבוע  לתקשורת  בראיון 
גורף מידי, הרי לא יעלה על הדעת שראש הממשלה 
פרשת  כמו  בפרשה  מעורב  היה  אם  ייחקר  לא 
הצוללות )פרשת 3000(, סיגרים ושמפניות יחכו עוד 
כראש  בתפקידו  שתלויות  פרשיות  אבל  שנים,  כמו 
בעת  גם  עליהן  אותו  מלחקור  מנוס  אין  הממשלה 

תפקידו".
החרדיות  המפלגות  ראשי  מבהירים  זאת  עם 
מהחוק,  שלהם  וההסתייגויות  הקשיים  למרות  כי 

לדבריהם,  בעניין",  עמדתנו  על  נתעקש  לא  "אנחנו 
במושב  לפתחינו  העומדים  רבים  נושאים  לנו  "יש 
זה, בראשם חוק הגיוס וחוק השבת, ומשום כך לא 
נתעקש על עמדתנו, כל עוד הדרישות שלנו ימולאו, 

מעמד בני הישיבות חשוב לנו יותר".
במפלגות  כי  עיתונות'  ל'קו  מסביר  פוליטי  גורם 
את  להעביר  מעוניין  שנתניהו  חוששים  החרדיות 
החוק בהקדם עוד בטרם יבשילו החקירות נגדו לכדי 
מזורזות,  לבחירות  ללכת  מכן  ולאחר  אישום,  כתב 
מתוך מטרה להשיג את החסינות הנכספת )שתינתן 
ממשלה  לראש  רטרואקטיבי  באופן  ולא  להבא  רק 

מכהן(. 

ארי קלמן

מאז  חודשים  שמונה  ראשון:  פרסום 
חוק  את  טרומית  בקריאה  הכנסת  אישרה 
למי  הענישה  תוחמר  כי  הקובע  המואזין, 
מהמואזין  בא  שבמקורו  רעש  שישמיע 
תותר  ולא   ₪  5,000 לפחות  של  בקנס 
השמעת מואזין בין השעות 23:00 בלילה 
לדיונים  חוזר  הוא  בבוקר,   05:00 עד 

בועדות ולהליכי חקיקה.
הקואליציה  את  הסעירה  החוק  הצעת 
החרדיות  הסיעות  התנגדות  בשל  בעיקר 
שהחוק  שחששו  וש״ס,  התורה  יהדות 
התפילה  ובעצרות  השבת  בצופרי  יפגע 
הגיע  שהדבר  לאחר  וכדו׳(.  )סליחות 
ובהסכמה  הממשלה  ראש  של  לשולחנו 
עם יוזמי החוק בסיעת הבית היהודי, סוכם 

להוסיף סעיף שיתיר את צופרי השבת. 
אלא שאחרי דיון סוער, שבסופו אישרה 
מה  טרומית,  בקריאה  החוק  את  הכנסת 
שהביא למחאה חריפה מצד חברי הכנסת 
נקבר   - המשותפת  מהרשימה  הערבים 
שיו״ר  לאחר  זאת  הפנים,  בוועדת  החוק 
עיתונות׳  ל׳קו  בראיון  הצהיר  הוועדה 
רואה  לא  רציני.  לא  המואזין  ״חוק  כי 
ניידות נכנסות למסגדים ושוטרים עוקרים 
הזה  המפגע  את  לאכוף  ניתן  רמקולים. 

כיום גם ללא החוק המיותר הזה״. 

יוזמי  סיכמו  החורף  מושב  פתיחת  עם 
)הבית  יוגב  מוטי  חה״כ  בראשם  החוק 
ויו״ר  הקואליציה  יו״ר  עם  יחד  היהודי( 
ועדת החוקה ניסן סלומיאנסקי, כי יעבירו 
ובשבועות  החוקה  לוועדת  ההצעה  את 
מרתונים  דיונים  הועדה  תקיים  הקרובים 
גם  שזכה  החוק,  את  להעביר  במטרה 
שהצהיר  הממשלה  ראש  של  לתמיכתו 
ההליך  את  יזרז  כי  הזדמנויות  בכמה 
״החוק  כי  מקווים  ובקואליציה  לאישורה 
לסוף  עד  קריאות(  )בשלוש  סופית  יעבור 

מושב החורף". 
עם זאת, עדיין לא ברור האם במפלגות 
למרות  בחוק,  לתמוך  יסכימו  החרדיות 
הוא  הראשונה  סיבות:  משתי  התיקון, 
באומות,  התגרות  מהווה  שהדבר  החשש 
כתוב  לא  הסכם  שישנו  מאחר  והשנייה 
הכנסת  לחברי  החרדיות  הסיעות  בין 
משתתפים  שלא  המשותפת,  מהרשימה 
הדבר  אחת  ולא  דת  בנושאי  בהצבעות 
מציל את חברי הכנסת החרדים שמעבירים 
גורפת  לתמיכה  זוכים  שלא  חוקים 
מסייעת  הערבים  והימנעות  בקואליציה 
במפלגות  חשש  ישנו  לכן  להעברתם. 
אם  כך  על  יכעסו  שהערבים  החרדיות 
שיפגע  המואזין,  בחוק  יתמכו  החרדים 

בראש ובראשונה במצביעיהם.

חוק המואזין
חוזר

החרדים נגד
'החוק הצרפתי'

רסום
פ

אשון
רסוםר

פ

אשון
ר

שמונה חודשים אחרי שעבר בקריאה טרומית ונקבר 
בוועדת הפנים - חוק המואזין עולה שוב לשולחנה 

של הכנסת לקראת אישור סופי
ביהדות התורה מבקרים את החוק וטוענים כי "המתכונת הנוכחית 
של החוק הצרפתי אינה מאפשרת תמיכה בו" • למרות זאת, הם 
מוכנים לוותר: "חוק הגיוס ובני הישיבות חושבים לנו יותר, לא 
נתעקש נגד החוק אם נקבל מה שחשוב לנו" • החשש: נתניהו 

ילך לבחירות מיד לאחר השלמת החקיקה

צילום: אלכס קולומויסקי ידיעות אחרונות

אבי רבינא

בנייה  בשלבי  טרור  מנהרת  פוצץ  צה"ל  בדרום:  הסלמה 
שחדרה מעזה באזור כיסופים. מצה"ל נמסר כי המנהרה אותרה 

ופוצצה כ-2 ק"מ מאזור קיבוץ כיסופים. 
דרום  פיקוד  כוחות  כי  ב'(  )יום  השבוע  מסר  צה"ל  דובר 
יזום מנהרת טרור חדשה שהייתה בשלבי בנייה  פוצצו באופן 
ואותרה בשטח ישראל סמוך לגדר המערכת בגבול רצועת עזה 
פלסטינים  ארבעה  נפצעו  המנהרה  בפיצוץ  יונס.  חאן  במרחב 

ששהו בתוכה. הארבעה הועברו לטיפול בבית חולים בעזה. 
בישראל:  יציאה  פתח  היה  לא  למנהרה  צה"ל  דובר  פי  על 
את  לקטוע  רצון  מתוך  יזום,  פיצוץ  היא  שבוצעה  "הפעולה 
המנהרה ולהוציא אותה מכלל שימוש, מנהרה שאחזנו בה ולא 
בכל שלבי  בה  ושלט  במנהרה  אחז  הצבא  איום.  שום  היוותה 
המבצע. פיר הכניסה בצד העזתי נמצא באזור מחנות המרכז, 
קילומטר מהגדר. קטענו את המנהרה ואנחנו בשליטה מבצעית 

על התוואי". 
בהקשר זה הוסיף קצין בכיר בצה"ל וטען כי למנהרה "לא היה פתח יציאה בישראל והיא עוד 

לא הושלמה - אנחנו מבינים שהיא הייתה פרויקט תשתית ולא הייתה מיועדת לפיגוע מיידי".
מקורות בעזה אמרו כי לאחר הפיצוץ שאירע במנהרה ממזרח למוצב כיסופים באזור חאן יונס, 
האסלאמי,  הג'יהאד  של  הצבאית  הזרוע  קודס",  אל  מ"גדודי  פלסטינים  מספר  עם  הקשר  נותק 

ולפחות שמונה מהפעילים נהרגו. 
בין ההרוגים - מפקד גדודי אל אקצא במרכז הרצועה, עראפת 
אבו מושרד ובכיר נוסף בארגון בשם חסן אבו חסנין. עוד דווח, 
כי המנהרה קרסה לאחר שהצבא שיגר לעברם חמישה טילים 
והדי הפיצוצים נשמעו בכל רצועת עזה. עדי ראייה טוענים כי 
הפיצוץ היה בזמן שהייתה תנועה ערה של כלי רכב צבאיים על 

גדר המערכת, ובאותו הזמן חגו כטב"מים באזור. 
הביטחוניים  מוצביו  את  פינה  חמאס  מכן  לאחר  קצר  זמן 
ברצועת עזה, ככל הנראה כהכנה לירי אפשרי שיבצע הארגון 
הודעה  והוציא  לאירועים  בחריפות  הגיב  חמאס  בהמשך. 
לפיה "הפשע הציוני הוא הסלמה חמורה נגד העם שלנו ונגד 
ההתנגדות שלנו, ומגיע במטרה להרוס את המאמצים להשבת 
האחדות הפלסטינית ולהנציח את הפילוג". ארגון פתח גינה את 
מה שכינה "הפשע הציוני שפגע בבני העם הפלסטיני ברצועת 
עזה, בא כדי להתחמק ממשפטי השחיתות של ממשלת ישראל, 

על חשבון דם העם שלנו".
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי "אנו רואים בחמאס אחראי לכל ניסיון לפגוע בריבונות 
הביטחון  שר  דרך".  פורצות  טכנולוגיות  מפתחים  שאנחנו  רבות  פעמים  "אמרתי  וכי  ישראל" 
אביגדור ליברמן אמר גם הוא כי איתור ופיצוץ המנהרה הם תוצאה של פריצת דרך טכנולוגית, 

שלדבריו "מאפשרת לנו להתמודד יותר טוב עם איום המנהרות"

בכירי ג'יהאד נהרגו 
בפיצוץ מנהרה

שוב לוהט בדרום: ארגוני הטרור מאיימים בנקמה על פיצוץ מנהרת 
פעמים  "אמרתי  נתניהו:    האסלאמי  הג'יהאד  ארגון  של  טרור 

רבות שאנחנו מפתחים טכנולוגיות פורצות דרך"
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בוודאי   – תרופות"  לקחת  אוהב  לא  "אני 
שמעתם הרבה אנשים אומרים את המשפט הזה. 
קצת מוזר. איך הגענו למצב שבו הרבה אנשים 
לא אוהבים את התרופות שאמורות לרפא אותם 

ולהקל עליהם?
תשובה  עם  טובה  שאלה  זו  למעשה  ובכן 
פשוטה - למרבית תרופות המרשם יש תופעות 
את  כשנוטלים  מיד  מתגלות  שלפעמים  לוואי 
זמן  תקופת  אחרי  צצות  ולפעמים  התרופה 

ממושכת של נטילת התרופה.
שרירים  לכאבי  תרופות  מי שלוקח  לדוגמא: 
שנגרמים מדלקת, עלול לסבול מעודף חומציות 
בקיבה ומצרבות. במקרים כאלה, הרופא ירשום 
פחות  תהיה  כשהקיבה  חומצה.  סותרי  לרוב 
חלבונים.  של  טוב  פירוק  יהיה  לא  חומצית, 
לפתח  נטייה  יש  טוב,  לא  החלבונים  כשפירוק 

דלקות בגוף. מעגל בעייתי? בהחלט.
חומרים  מחליפות  בעצם  מרשם  תרופות 
את  מדכאות  וכך  לבד  לייצר  אמור  שהגוף 
הופך  שלרוב  בעייתי  מצב  זהו  הטבעי.  הייצור 

את הגוף למכור לתרופה. 
למשל במקרים של עצירות ממושכת – רופא 
אולי ירשום תרופה שמגרה את ההתכווצות של 
לא  כבר  המעיים. מה שיוביל למצב שהמעיים 
מתכוצים לבד ללא התרופות. למה? כי הגוף לא 
ממילא  שהוא  חומר  ייצור  על  משאבים  יבזבז 
רבים,  במקרים  כך,  משום  מהתרופה.  מקבל 
כבר  זה  מסוימות,  תרופות  לקחת  כשמתחילים 

לכל החיים.

מענה טבעי ובטוח
 

אנשים  ויותר  יותר  ואחרות  אלה  מסיבות 

בבעיות  לטפל  כדי  מרפא  בצמחי  בוחרים 
גופניות.

אלפי  מזה  האדם  לבני  מוכרים  רבים  צמחים 
מחקרים  ויותר  יותר  האחרונות  בשנים  שנים. 
משמעיות:  חד  למסקנות  מגיעים  רפואיים 
שהם  פעילים  חומרים  קיימים  רבים  בצמחים 
בטוחים לשימוש ופועלים לטובה על מערכות 

גוף שונות.
או  הצמחים(  ברפואת  )מומחה  הרבליסט 
שיודעים  מקצוע  אנשי  הם  מומחה,  נטורופת 
להתאים תמציות מהצמחים המתאימים לבעיה 
תמצית  תהיה  זו  לפעמים  שתתארו.  הגופנית 
שהיא טובה כאבקה ומגיעה בכמוסות לבליעה 
כמיצוי  יותר  יעילה  שהיא  תמצית  ולפעמים 

נוזלי וטובה לנטילה בטיפות.

ניקוי על בסיס צמחים

חברה ישראלית מתחום הרפואה המשלימה, 
וגדל  ההולך  הצורך  את  זיהתה   ,TTM בשם  
והיא  הגוף  לבעיות  ובטוח  טבעי  במענה 
ליווי,  של  חדשני  פיתוח  מאחורי  עומדת 
צמחים.  בסיס  על  והקלה  חיזוק   תמיכה, 

על  להקלה  יעילים  החברה  שפיתחה  המוצרים 
שומנים  רמות  טחורים,  בריאות:  בעיות  שבע 
גבוהות בדם, פסוריאזיס, כאבי מפרקים, פטרת 

ציפורניים, בעיות חניכיים ועצירות.
קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
ונטורופתית, מרצה בכירה ומטפלת בעלת ניסיון 
של  הפורמולות  את  שהרכיבה  שנה,  כ-15  של 
בצמחים  "ההשקעה  מספרת:  החברה,  מוצרי 
להיות  לגוף  גורמים  כיוון שהם  היא משתלמת 

 עצמאי וחזק ומחזירים אותו למצב המיטבי שלו. 
מובחרים  גידול  מבתי  צמחים  מלקטים  אנחנו 
איכות  במעבדות  אותם  ובודקים  העולם  מכל 
מספקת  כמות  בהם  שיש  לוודא  כדי  מובילות, 
של חומרים פעילים, שבאמת יעזרו לגוף וכדי 
ובטוחים  מרעלים  נקיים  שהצמחים  לבדוק 

לשימוש".
למי מתאימים המוצרים?

"אנחנו מקיימים שיחת טלפון דיסקרטית עם 
הפונים אלינו ומבררים אם הצמחים מתאימים 
תרופות  מבחינת  או  הרפואי  הרקע  מבחינת 

שנלקחות באופן קבוע, רגישויות ועוד".
איך משיגים את המוצרים?

עלות  ללא  הבית  עד  מגיעים  "המוצרים 
משלוח, תוך יומיים לכל היותר. מרגע שהגיעו 
המוצרים, מדובר במחויבת הדדית בין המטופל 
ליועץ TTM שמלווה אותו. היועץ או היועצת 
מוודאים שנטלתם את הכמוסות והמיצוי הנוזלי 
או מרחתם את הקרם אם יש, בהתאם להוראות 
כך  רק  הטיפול.  לגמר  עד  מתמידים  ושאתם 

רואים תוצאות. 
אנחנו גם מספקים המלצות לתזונה מתאימה 
שתתמוך בהחלמה וזמינים לכל שאלה ועניין". 
אי  או  גירודים  כאבים,  עם  שמתמודד  מי 
נוחות, מוזמן להתקשר לשיחת ייעוץ חינם עם 
וליהנות מהקלה   072-3922670 יועץ מקצועי  
לא  הכשרות  בנושא  גם  לדעת:  חשוב  וחיזוק. 
 התפשרו ב-TTM ולמוצרים כשרות מהודרת. 

TTMISRAEL :לפרטים נוספים חפשו

הדרך הבריאה 
מכולן

חוסר  או  מכאב  סובלים  אתם  אם 
נוחות גופנית, כדאי לדעת: רפואת 
גופניות  בבעיות  מטפלת  הצמחים 

בדרך טבעית ויעילה 
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חשש: החרדים יאבדו ייצוג 
בוועדה למינוי דיינים

של  הראשון  שחלקו  למרות 
המפלגות  בין  הרוטציה  הסכם 
החרדיות בוצע וש"ס ויתרה על 

סגנות יו"ר הכנסת, מסרב 
מקומו  את  לפנות  אייכלר 
דיינים  למינוי  בוועדה 
  צור  בן  ח"כ  לטובת 
מאיבוד  חשש  הסיבה: 
המקום בבחירות החשאיות 
ח"כים  כאשר  שייערכו, 
עשויים  מהקואליציה 
אנטי  במועמד  לתמוך 
  מהאופוזיציה  חרדי 
גורם בבית היהודי: "אולי 
לנו  עדיף  שטרן  אלעזר 
 כל הפרטים  מבן צור" 

ומכתבו של בן צור

חשיפת 

'קו עיתונות'

ארי קלמן

חה"כ  הודיע  שעבר,  השבוע  בראשית 
כסגן  מתפקידו  פורש  הוא  כי  ועקנין  יצחק 
רוטציה  הסכם  במסגרת  וזאת  הכנסת,  יו"ר 
'יהדות  האשכנזית  לאחותה  ש"ס  סיעת  בין 
לפנות  צריכה  הסכם  אותו  פי  שעל  התורה', 
את מקומה בוועדה למינוי דיינים לטובת ח"כ 

מש"ס. 
ע"פ ההסכם, חה"כ ישראל אייכלר ששימש 
הראשון,  בחצי  בוועדה  הקואליציה  כנציג 
צור  בן  יואב  ח"כ  לטובת  מקומו  את  יפנה 
שנבחר על ידי יו"ר התנועה השר דרעי לכהן 

בתפקיד בחצי השני של הקדנציה. 
מסרב  אייכלר  ישראל  שחה"כ  אלא 
המזבח.  בקרנות  ונאחז  מתפקידו  להתפטר 
הטענה הרשמית היא שאייכלר ממתין להיכנס 
לתפקידו כסגן יו"ר כנסת, כפי שהתחייבו לו 
הסיבה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  אבל  בהסכם, 
נובעת  להתפטר,  מסרב  שהוא  לכך  האמתית 
מחשש חרדי לאבד את הנציג החרדי בוועדה 
נציג  יותר,  הגרוע  ובמקרה  דתי,  נציג  לטובת 

מ'יש עתיד'. 
מופקע  לא  בפרטים,  המעורב  גורם  ע"פ 
בהן  הוועדה,  לנציג  החשאיות  בבחירות  כי 
 - להתמודד  רשות  הכנסת  מחברי  אחד  לכל 

חברי  גם  כאשר יתמודדו  דתיים,  כנסת 
הם המועמדים  המסתמנים 

י  ר ב רחל ח הכנסת 
ה  י ר ז , ע ) ו נ ל ו כ (
ר  ז ע ל ן א ר ט ש
ה  ז י ל ע א ו י ב ל
ש  י עתיד(. )

חברי  החשאית,  בהצבעה  כי  הוא  החשש 
ישראל  דוגמת  בקואליציה  ממפלגות  כנסת 
למועמד  יחברו  וכולנו,  היהודי  הבית  ביתנו, 
מהאופוזיציה ויתמכו בו, ובכך יאבדו החרדים 

את הנציג שגם כך נמצא במיעוט בוועדה. 
בשיחה שערך 'קו עיתונות' עם גורם בכיר 
במפלגה  החשש.  מתחזק  היהודי,  בבית 
מסרבים לומר בפה מלא כי יתמכו ביואב בן 
החשאיות,  בבחירות  הקואליציה  כנציג  צור 
"יכול  באומרו  לכת  הרחיק  אף  גורם  אותו 

להיות שאלעזר שטרן עדיף לנו מבן צור". 
"לא  כי  מצהירים  מנגד,  ביתנו  בישראל 
נפר הסכם קואליציוני בנושא הוועדה למינוי 

דיינים". 
בן  יואב  ח"כ  ש"ס  סיעת  יו"ר  כך,  או  כך 
בדרישה  אייכלר  לחה"כ  במכתב  פנה  צור 
"לצערנו  הקואליציוני.  ההסכם  את  לקיים 
על  אף שסיעת ש"ס עמדה בהתחייבותה  על 
הכנסת  וחבר  הקואליציוניים,  ההסכמים  פי 
הכנסת  יו"ר  כסגן  מכהונתו  התפטר  ועקנין 
מיד עם פתיחת המושב, אתה מסרב לכבד את 
ההסכם הקואליציוני ואינך מתפטר מתפקידך 
לכן  נכתב.  דיינים",  למינוי  בוועדה  כחבר 
שעותק  במכתב  צור  בן  יואב  חה"כ  דורש 

ליו"ר  גם  נשלח  , ממנו  ה י צ י ל א ו ק ה
נדרש  ד "אתה  ו מ ע ל

ולהתפטר בהתחייבותך, 
מידי  מחברותך באופן 

ה  ד ע ו ו י ב ו נ י מ ל
דיינים". 

אלי מזרחי

 2017 של  הראשונה  המחצית  לסוף  נכון 
מ-18,798  פחות  לא  פעילה  בבניה  נמצאות 
דירות במגדלים בני 16 קומות ומעלה, שיעור 
של 15% מסך הדירות הנמצאות כיום בבנייה 
פעילה. מדובר בגידול בשיעור הבניה לגובה 
 2016 בשנת  הקודמות.  לשנים  בהשוואה 
יותר  בני  במגדלים  דירות  של  הבניה  שיעור 
מומחים  אולם   ,13% על  עמד  קומות  מ-16 
לוקחים  כאשר  נמוך  שיעור  שזה  מציינים 

בחשבון את המחסור בקרקעות בישראל.
מגדלים  המתכנן  מילוסלבסקי  גיא  האדריכל 
רבים, ביניהם המגדל הגבוה ביותר שמתוכנן 
היום במזרח התיכון, ניתח את נתוני הלמ"ס, 
מהם עולה כי העיר המובילה בבניית מגדלים 
היא תל אביב, בה נבנות 2701 דירות במגדלים 
דירות   2222 מתוכן  קומות,  מ-16  יותר  בני 

נבנות במגדלים של יותר מ-21 קומות.
דירות   1912 עם  נתניה  נמצאת  השני  במקום 
קומות,  מ-16  יותר  בני  במגדלים  שנבנות 
מ-21  יותר  בני  במגדלים  דירות   1276 מתוכן 
השלישי  במקום  נמצאת  תקווה  פתח  קומות. 
מ-16  יותר  בני  במגדלים  דירות   1416 עם 

קומות.
מילוסלבסקי מציין כי "לצערי למרות הגידול 
עדיין אין בארץ מספיק בניה לגובה, וזה נובע 
לעיתים רבות מתכנון לקוי שלא עושה ניצול 
באזורי  יקר  כך  שכל  הקרקע  משאב  של  נכון 
 – ירושלים  את  לדוגמא  ניקח  אם  הביקוש. 
בה  נבנות  אך  גבוהים,  מאד  בה  הביקושים 
לגובה  הבנייה  במגדלים.  דירות   415 רק 
מצוקת  בשל  בעיקר  המציאות  מחויבת  הינה 
תגיע  ולהערכתי  הגדולות,  בערים  הקרקעות 
בעשורים הבאים לשיאים חדשים הן בהיקפי 
עצמם.  המגדלים  בגובה  והן  המגדלים  בניית 
כמו-כן רואים יותר ויותר יישום של שימושים 
ישולבו  שבהם  משרדים  במגדלי  מעורבים 

ושימושים  מלונאות  מגורים,  מסחר,  גם 
ציבוריים".

את הבכורה, לא במפתיע, תופסת תל אביב, בה 
נמצאות בבניה 2701 דירות במגדלים בני יותר 
מ-16 קומות, רובן – 2222 במספר – במגדלים 
בני יותר מ-21 קומות. במקום הרביעי נמצאת 
הוד השרון עם 1020 דירות ובמקום החמישי 
ראש העין עם 974 דירות. בשתי הערים הללו 
כל הדירות בבניה הם במגדלים בני 16 קומות, 

ואף לא אחת במגדלים של מעל 21 קומות.
נרשמו  שם  ים,  בת  העיר  נמצאת  בהמשך 
בניה  התחלות  השנה  של  הראשונה  במחצית 
של 852 יח״ד בבניינים מעל 21 קומות. לדברי 
נדל״ן הבונה בבת  פרי  ליאור ברדוגו, מנכ״ל 
קו  על  קומות   43 של  בגובה  יוקרתי  בניין  ים 
מרכזיות  בערים  לגובה  ״בניה  בעיר,  החוף 
הקרקע  עתודות  שכן  הכרח,  היא  ים  בת  כמו 
הזמינות לבניה בעיר כבר כמעט ולא קיימות. 
תושבים  יותר  להרבה  מאפשרת  לגובה  בניה 
מאפשרת  ביותר,  האיכותי  מהמיקום  ליהנות 
יותר לתושבים. כמו  להעניק שירותים טובים 
כן, בניה לגובה מותירה בסופו של דבר בעיר 
התושבים  לרווחת  ירוקים  פתוחים  שטחים 
משום שהיא חוסכת מקום רב על פני הקרקע".

למשפחות  מגורים  מאפשר  לא  זה  בנייה  סוג 
חרדיות הנאלצות להתמודד עם מדרגות רבות 
בתי  להקים  הרעיון  עלה  בעבר,  השבת.  ביום 
תפס  שלא  לאחר  אך  אלו,  בבניינים  כנסת 
מחוץ  נותר  הגבוהה  הבנייה  רעיון  תאוצה, 
לציבור החרדי. כיום, לא מעט ראשי רשויות, 
כי  חוששים  הם  בה  מסוימים  באזורים  בונים 
יגיעו חרדים – בנייה לגובה. כך שהדבר יהפוך 

עבורם ללא רלוונטי. 

לא לחרדים: הבנייה 
הגבוהה בישראל

בבנייה  המובילות  הערים 
מעל  מגדלים  עם  לגובה 
אביב,  תל  הן  קומות   16
נתניה ופתח תקווה • לדברי 
מילוסלסבקי  גיא  האדריכל 
מספיק  אין  עדיין  "בארץ 
תכנון  ובגלל  לגובה,  בניה 
בערים  גם  לקוי  עירוני 
שבהן הבניה לגובה מחויבת 

המציאות   זה לא קורה"
צילומים: טובי שטרן



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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מלא  בפה  ומודה  קם  ציבור  איש  בהם  הרגעים  מעטים 
שהקרדיט על מהלך שנקט, מגיע בכלל לעמית פוליטי - ועוד 
ממפלגה יריבה. רגע שכזה התרחש השבוע בלשכת שר הפנים 
לזקוף  ולפרסום, ביקש  לייחוס  יו"ר ש"ס,  בירושלים, כאשר 
את הקרדיט על המכתב ששלחה סיעת ש"ס נגד מפגיני הפלג, 
ללא אחר מאשר יו"ר ועדת הכספים, משה גפני. "הרעיון היה 

שלו, וגם הניסוח הגיע ממנו", אומר דרעי לקו עיתונות.
של  הכנסת  חברי  של  בניסיונותיהם  סיפור  של  ראשיתו 
דגל התורה להחתים את ח"כי סיעת אגודת ישראל על מכתב 
מחאה נגד מפגיני הפלג שהפריעו )גם( לעבודת משמר הכנסת 
וחסמו את המבואות למשכן. גפני שוחח על העניין עם דרעי 
שנתן את הסכמתו לחתימת חברי סיעת ש"ס, ובתנאי שמכתב 

זהה יישלח גם מטעם ח"כי אגודת ישראל. 
הסביר  פרוש  וגם  חתימתו  לצירוף  התנגד  וליצמן  מאחר 
בשלב מאוחר יותר כי גדולי התורה עמם נועץ )בלשון רבים( 
הורו לו שלא לצאת נגד אנשים שפועלים בהוראת רבותיהם, 
בדגל  האשכנזית.  הסיעה  מטעם  נשלח  ולא  המכתב  נגנז 
התורה הבינו שאם המכתב יישלח בחתימתם בלבד, הביטוי 
היותר משמעותי יינתן לאלה שנמנעו מלחתום מאשר לחברים 

ששרבטו את שמם. 
דרעי שמע על ההתפתחות והורה גם לחברי סיעתו לעכב 
את משלוח המכתב. בניגוד לחברים החסידיים הוא לא רואה 
בעימות מול מפגיני הפלג בעיה פנים ליטאית, אך ללכת ולרוץ 
לא  דגל  של  מטעמה  שאפילו  מכתב  ולשלוח  המחנה  לפני 
שוגר – זהו כבר צעד אחד יותר מדי. דעתו של דרעי השתנתה, 

אחרי שמספר כלי תקשורת פנו לסיעה בבקשת תגובה. 
כמה  של  באוזניהם  צייצה  קטנה  ליטאית  ציפור 
מהעיתונאים, שדרעי הוא זה שמונע את גינויים של המפגינים 
ברחובות הערים. דרעי שהבין כי בהימנעותו משיגור המסמך 
הוא משדר מסר הפוך, הורה לח"כ יואב בן צור לשלוח את 
המכתב הגנוז. מאז ועד למועד הפגישה עם השר לוין בשני 

בערב בסוגיית חוקי השבת, דרעי וגפני לא החליפו מילה.
"שמעתי אחר כך שבצמרת דגל התורה הביעו תרעומת על 
כך שפגענו בזכות היוצרים שלהם", אומר דרעי, "תנוח דעתם. 
לידידי  מגיע  המכתב  על  הקרדיט  שכל  ומתוודה  מודה  אני 
גאולה  מביא  אומרו  בשם  דבר  האומר  וכל  גפני".  מוישה 
לעולם. בצוק העיתים, נסתפק גם בגאולת הנהגים התקועים 

בפקקים.

פר מפגין

בוא  עם  קמעא  להן  ששככו  הערים  ברחובות  ההפגנות 
הנהגים  חיי  על  רק  מקשות  לא  הבואש,  וריח  הסתיו  רוחות 
אלא פוגעות גם באופציות שבידי המנהיגים. נושאים בוערים 
על סדר יומם של חברי הכנסת החרדים – לא חסרים. בראש, 
ניצבות להן הסוגיות המשפטיות שבג"ץ דרדר ממעלה רחוב 
קפלן, מקום מושב בית המשפט העליון, למורד הרחוב, שם 

שוכנת הכנסת.
לא  אביב,  בתל  המרכולים  בעניין  בג"ץ  החלטת  דווקא 
ממוקמת בראש סדר היום – ולא בגלל חשיבות שמירת השבת, 
החרדים  הפוליטיקאים  הזאת,  מהפרשה  חולק.  אין  עליה 
מצד  בזה.  זה  מעורבים  וחול  שבת  של  תחושה  עם  יוצאים 
אחד, בג"ץ אימץ לראשונה חוק עזר שמתיר פתיחת עסקים 
לממשלה  אפשרו  לא  עצמם  הכנסת  חברי  שני,  מצד  בשבת. 
לאשר במשמרת הקואליציונית שלהם חוק עזר עירוני שמתיר 

היה  אילו  ידם.  שלאל  כל  עשו  מבחינתם,  הם  שבת.  חילולי 
להם כוח, היו יוצאים לשוק – כמילות השיר המתנגן בסעודה 
שלישית, אבל הרחובות כבר עמוסים במפגינים, על נושאים 

אחרים.
האקט היותר משמעותי נוגע לכך שלראשונה ייאלץ ראש 
עיריית תל-אביב לסגור בפועל עשרות רבות של חנויות. בעת 
דובר על הקטנת מספר המרכולים הפתוחים  הגשת העתירה 
בשבת, מ-238 ל-164. בפועל, בתקופה שהפרקליטים ריכלו 
בפני ביהמ"ש והעלו את טענותיהם, נפתחו עוד כמה עשרות 
כאב  עם  מהפרשה  שיוצא  הפוליטיקאי  כי  דומה  מרכולים. 
כמובן  ומדובר  חרדי,  לא  בכלל  הוא  מכולם,  החזק  הראש 

בראש עיריית תל-אביב, רון חולדאי.
הכנסת,  חברי  של  שלוותם  את  יותר  הרבה  שטורד  מה 
זהו חוק הגיוס. החשש הגדול הוא מכך שנתניהו יטרוף את 
שיזומן  אחרי  ומיד  תכף   – הבחירות  את  ויקדים  הקלפים 
או  ובא.  ממשמש  האישום  שכתב  לראות  וייווכח  לחקירה 
גיוס  סוגיית  עומדת  שבמוקדה  בחירות  במערכת  נימצא  אז, 

החרדים, ואיך זה נגמר בפעם הקודמת, כולנו זוכרים. 
שקט  דרוש  הרביעית,  בפעם  גיוס,  חקיקת  להעביר  כדי 
מוחלט בגזרה, שלווה סטואית במליאה. כשהרחובות גדושים 
מכחלון,  לבקש  אפשרי  בלתי  עד  קשה  חרדים,  במפגינים 
מאיווט ומשאר החברים שיעלימו עין בקריצה ויתמכו בהליך 

בזק של חקיקה.
מי שמצוי בפוזיציה הקשה מכולם, זהו שר הביטחון איווט 
ליברמן שזכה לשבחים לאחרונה אפילו משר הבריאות יעקב 
ציבורית  להיראות  לעצמו  להרשות  יכול  לא  ליברמן  ליצמן. 
כמי שמאפשר הובלת חוק גיוס מתוקן, כשהרחובות מלאים 
בפורעים. מנקודת המבט הזאת, צריך להתבונן על ההצהרה 
רצונו להוביל מהלך שימנע תקציב  של שר הביטחון, בדבר 

מישיבות שמרבית תלמידיהן לא מופיעים בלשכת הגיוס. 
בתגובה  מבוכה  והשתררה  שתיקה  נרשמה  החרדי  בצד 
להצעתו של איווט, הואיל וגם חברי הכנסת שנמנים על הצד 
הנגדי, יתקשו לאפשר הובלת מהלך שיגרום לשלילת תקציב 
גורפת מישיבה קדושה. גם במשרד הביטחון הבינו לאן נושבת 
גם  השבוע,  להתגלגל  שהחל  שבמהלך  מאמינים  ושם  הרוח 

חברי הכנסת החרדים יתמכו, או לכל הפחות לא יתנגדו.
על פי ההצעה החדשה שמגובשת בימים אלה ומתפרסמת 
שלא  תלמיד  כל  בגין  אישית  קצבה  תישלל  לראשונה,  כאן 
יופיע בלשכת הגיוס. המשמעות היא שלא תוכרז מלחמה על 
אף ישיבה, אולם מישיבות שתלמידיהן לא מתייצבים, תישלל 
המהלך  אם  מפגין'.  'פר  תרצו,  אם  או  תלמיד',  'פר  קצבה, 
לא  החרדים,  הכנסת  חברי  של  )שבשתיקה(  בהסכמה  יעבור 
הישיבות  מנהלי  גם  מפרסמים.  ממימון  חף  יהיה  הפלס  רק 
פתחי  על  ולהתדפק  לנדוד-לנדוד  ייאלצו  לפלג,  המשויכות 

נדיבים. 

הגנרטור של גוטרמן
 

ואולי  הרשמי,  הזמנים  לוח  פי  על  הנקוב  למועד  בהתאם 
גם בהתאם לסדר החשיבות – יחול מועד הבחירות לרשויות 
מערכת  תהיה  זו  הארציות.  הבחירות  מועד  לפני  המקומיות, 
האשכנזי,  הירושלמי  לפלג  רק  לא  הראשונה שבה  הבחירות 
אלא גם לפלג הספרדי יתאפשר להוכיח את כוחו, או חולשתו.

ודיל  עיר  גוררת  עיר  שבה  החרדית,  בפוליטיקה  כמקובל 

תפקידי  יעמדו   - וההתעניינות  העניין  במוקד  בתרגיל,  נקשר 
ברק  בבני  והמתחרדות.  החרדיות  ברשויות  הערים  ראשי 
התחרות תהיה פנימית, בתוך דגל התורה – בין ישן לחדש. 
בביתר עילית סביר להניח שגם הפעם יד החסידים תהיה על 
העליונה לאור המצב הדמוגרפי הברור והקשרים שטווה ראש 
העירייה עם שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל – בכל אלו 
העירייה  שראש  נותנת  הדעת  עילית  במודיעין  התפקידים. 
ימשיך להיטען באנרגיה ישירה מההנהגה הרוחנית הליטאית 
מרשת  המנותק  גנרטור  של  פיראטי  בקו  רשב"ם,  ברחוב 

החשמל הארצית של דגל התורה. 
מכהנים  שבשתיהן  שמש,  ובית  אלעד  הערים  עם  נותרנו 
קדקודים – שלא מגיעים מקהילת הרוב בעיר. ישראל פרוש 
מי  וגם  ש"ס,  ידי  על  שנשלטה  בעיר  בחירות  מערכת  ניצח 
שקראה עליה תיגר עד לקדנציה האחרונה הייתה דווקא דגל 
התורה. מוישה אבוטבול, מסיים קדנציה שנייה אחרי שניצח 
שלוש מערכות בחירות – שבאחרונה, נכנס עם שני מנדטים 

בלבד למועצה.
אלעד שעברה מהפך תדמיתי ותודעתי בקדנציה הנוכחית, 
להפנות מבט  מומלץ  הנוכחי  עצמו. בשבוע  בפני  טור  שווה 
לבית שמש, על רקע התרחשויות בלתי צפויות שמתפרסמות 
בית  האחרות.  בערים  הדילים  את  ומקדימות  לראשונה  כאן 
החרדי  הציבור  בפני  שהציבה  היחידה  העיר  הייתה  שמש 
בבואה  ולא  והמשתנים,  הדינמיים  הכוחות  יחסי  של  מראה 
קדנציה  אחר  קדנציה  שמוקפאים  חלוקה  יחסי  של  מעוותת 

ללא קשר להתרחשויות.
חסידויות  כמה  ועוד  בעלזא  גור,  במספרים.  אלינו  דברו 
קטנות נלוות, רצו בקדנציה הקודמת ברשימה נפרדת והשיגו 
כ-3,600 קולות. הנחת היסוד על רקע הגידול הטבעי, שאם 
האגודאית  הרשימה  תזכה  הקרובות,  בבחירות  בנפרד  תרוץ 
בכ-4,500 קולות. כח של שלומי אמונים שסיימה את מערכת 
הבחירות השנייה )אחרי הראשונה שנפסלה( עם 3,700 קולות, 
)לכאורה, לכאורה(,  טרפה את כל פתקי הקלפיות המזויפים 
והוסיפה לכוחה כאלף קולות בסיבוב השני שהתקיים בהוראת 
בית המשפט. בהפחתת קולות הקנאים שמן הסתם לא ירוצו 
לקלפי אחרי שפרוש ישב על אפם וחמתם בכל ועדות הגיוס, 
הנחת היסוד היא ששלומי אמונים, אם תרוץ בנפרד, תשמור 

על כוחה על רקע הגידול הטבעי.
ועתודות  קולות  כ-5,300  שגרפה  התורה  דגל  עם  נשארנו 
בין  על  עומדות  הפלג(  מתפלגי  )בהפחתת  שלה  המצביעים 
7,500 ל-8,000 מצביעים. מול כל הררי הפתקים האשכנזיים, 
ניצבת ש"ס שגרפה כ-5,000 קולות ובסיבוב השני איבדה את 
המנדט השלישי בגלל חמישים קולות שחסרו )ועברו למאיר 
בסיעה  להערכות  בהתאם  ניצחון(.  שכולו  הפסד   – בלעיש 
טבעי  בגידול  בהתחשב  כוחה,  על  תשמור  ש"ס  המקומית, 
נמוך ופחת נמוך גם כן לכיוון יחד של אלי ישי, שגרף בעיר 

כמה מאות קולות.
הקודמות  הבחירות  מערכות  בשתי  אבוטבול  של  כוחו 
לכולם  החילוני.  מול  החרדי  הציבור  של  בחולשתו  היה   –
קולות  להעביר  שמסוגל  היחיד  הוא  שאבוטבול  ברור  היה 
של בוחרים מסורתיים ולגנוב את הבחירות – כמטאפורה – 
מידי הרוב החילוני השביר שעדיין היה בעיר. לקראת הסבב 
את  הפכה  הבנייה  תנופת  השתנתה.  הזאת  המציאות  הבא 
הרוב החרדי בעיר למציאות בלתי הפיכה. בית שמש חרדית, 
כעובדה, כפי שהשמש עולה מהמזרח. כל זה הופך את מערכת 
פנים  לקרב  חיצוני,  אויב  מול  ממערכה  הקרובה,  הבחירות 

חרדי.

בית ספר לפוליטיקה

ובא לציון בואש

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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אבוטבול העביר 
לצמרת דגל התורה 

מסר ולפיו, אם 
מונטג יוצב כמועמד 

מטעם הסיעה 
הליטאית – הרי 

שהוא עצמו יסיר 
את מועמדותו ויביע 

בו תמיכה. ההיגיון 
שעומד מאחורי 

ההצעה ברור. מונטג 
מעוניין להיות ראש 
עיר, כפי שאטיאס 

בשעתו חפץ לשמש 
כיו"ר תנועת ש"ס

מישיבות 
שתלמידיהן לא 

מתייצבים, תישלל 
קצבה, 'פר תלמיד', 

או אם תרצו, 'פר 
מפגין'. אם המהלך 

יעבור בהסכמה 
)שבשתיקה( של 

חברי הכנסת 
החרדים, לא רק 

הפלס יהיה חף 
ממימון מפרסמים. 

גם מנהלי הישיבות 
המשויכות לפלג, 

ייאלצו לנדוד 
ולהתדפק על 

פתחי נדיבים

האוטונומיה 
הספרדית

המכהן,  העירייה  ראש  מול 
במהלך  הקווים  על  התחמם 
העיר  ראש  סגן  הנוכחית  הקדנציה 
שמואל גרינברג מטעם דגל התורה. 
האיש שהתחנך בלשכתו של מוישה 
בכירי  את  מתוכה  שהצמיחה  גפני, 
גבוה.  מכוון  הליטאיים,  העסקנים 
גרינברג שונה  גבוה. הלוק של  הכי 
התורה.  דגל  של  העסקני  מהנוף 
מגולח למשעי, מעונב כדבעי, הוא 
הציבור  של  לעברו  רק  לא  פוזל 
החרדי, אלא גם לעבר זה המסורתי. 
האשכנזי  המועמד  הוא  לכאורה, 
אבוטבול,  את  להחליף  המושלם 
מסילות  למצוא  שיודע  עיר  כראש 

גם לליבותיהם של גלויי ראש.
אם כוחו של אבוטבול בשתי מערכות הבחירות היה בחולשתו של הציבור 
החרדי בעיר, הרי שבמערכה הקרובה, אבוטבול עשוי לצבור כוח דווקא בגלל 
אמונים  שלומי  אמונים,  לשלומי  תפרגן  לא  גור  החרדית.  הנציגות  חולשת 
תתקשה להמליך ראש עיר אגודאי שאינו מטעמה. דגל התורה עצמה נקרעת 
בין שני ראשים: גרינברג המשמש כסגן ראש עיר וזמין לכל פנייה בכל שעות 
היממה, מול מוישה מונטג שמחזיק בתיק התכנון והבנייה ועל שמו רשומה 

תנופת הבנייה הגדולה ביותר, ואולי היחידה, לזוגות צעירים חרדים.
לאבוטבול תכונות אופי שאצל כל ראש עיר אחר יכולות להיחשב לחולשה. 
כראש העירייה היחיד שמכהן מטעם הסיעה הספרדית, הוא מעניק אוטונומיה 
היו  ממדריד  הספרדים  אם  בתחומו.  אחד  כל  האשכנזים,  לנציגים  מוחלטת 
נדיבים כמו אבוטבול בבית שמש, במידת מתן אוטונומיה עם זכויות נדיבות 

- הקטלונים לעולם לא היו מתמרדים. 
שר התחבורה ישראל כץ היה יכול רק לחלום על גיבוי כה מוחלט בתחומו, 
כפי שראש עיריית בית שמש העניק למחזיק תיק התחבורה גרינברג בעירו. 
מונטג שמחזיק בתיק הבנייה – מקבל את מלוא הקרדיט על הפשרת הקרקעות 
לדיור חרדי, כאילו עמד בראש ועדה קרואה, נטולת ראש עיר, לענייני תכנון 
סער  גדעון  שרק  סמכויות  בידיו  מחזיק   – החינוך  בתחום  ארנרייך  ובנייה. 

בשעתו כשר חינוך, החזיק תחת ידו. 
כשיו"ר ש"ס דרעי התרעם במהלך הקדנציה האחרונה לנוכח פרגון היתר 
של אבוטבול לשותפיו האשכנזים – הזכיר לו אבוטבול את נסיבות בחירתו. 
וכמאמר המקרא: "לא מרובכם מכל העמים אשר על פני האדמה... כי אתם 
המספרית,  נחיתותו  חרף  בשנית,  ייבחר  אבוטבול  אם  העמים".  מכל  המעט 

תעמוד לזכותו מידת הנדיבות ותכונת הצניעות.

חמוצי בית שמש

על אף נחיתותו המספרית, אבוטבול עשוי להפוך לסוג של ברירת מחדל 
גם לקראת הקדנציה הבאה – דווקא בגלל שביעות הרצון בקרב נציגי יהדות 
את  שהשיק  גרינברג,  שמואל  הוא  האקסיומה  את  מקבל  שלא  מי  התורה. 
לכל  העירוני  במתנ"ס  שקיים  אירוע  במהלך  סוכות,  המועד  בחול  הקמפיין 
צמרת דגל התורה. לגרינברג צפויות שתי חזיתות, מבית מול מונטג על ראשות 
הסוכות  בחג  שנתן  הפייט  לאור  השותפות.  יתר  מול  ומחוץ  המקומית,  דגל 
ראש  סגן  לעמיתו  התורה  דגל  מטעם  והבנייה  התכנון  תיק  מחזיק  האחרון 

העירייה, כלל לא בטוח שהחזית הפנימית קלה מהחיצונית.
החילוני, שעד  הגוש  אנשי  הם  ההתפתחויות  אחר  בדריכות  מי שעוקבים 
מועמד  להציג  לנסות  לא  וכלל  ידיים  להרים  סברו  ספורים  שבועות  לפני 
מטעמם לראשות העיר. לנוכח הפיצול המסתמן בתוך היהדות החרדית, עלתה 
לחרדים  לעשות  ולנסות  חילוני  מועמד  להריץ  בשבועות האחרונים ההצעה 

ב-2018, את מה שהם עשו לחילונים בעיר ב-2008. 
 46 מול  הראשון  בסיבוב  אחוזים  כ-44  אבוטבול  גרף   2008 בבחירות 
אחוזים שגרפו ביחד המועמדים המפוצלים וקנין ולרנר. בהתחשב בעובדה 

והדתי- החילוני  שהציבור 
לאומי בבית שמש מונה כיום כארבעים אחוזים ולאור הצפי לכך שקנאי בית 
שמש לא ישובו להתגייס בהמוניהם במערכה הקרובה – ההיסטוריה עלולה 
לחזור על עצמה, רק בתוצאה הפוכה. אם הציבור החרדי לא ישכיל להתאחד 
המחנה  מטעם  נציג  הראשון  בסיבוב  להיבחר  עשוי  אחד,  מועמד  מאחורי 

החילוני והדתי-לאומי.
זה שחתום על אובדן העיר,  ולא מתכוון להיות  מי שמודע להתרחשויות 
מסר  האחרון  בשבוע  שהעביר  אבוטבול,  משה  המכהן  העירייה  ראש  הוא 
בלתי צפוי לצמרת דגל התורה ולפיו, אם מונטג יוצב כמועמד מטעם הסיעה 
תמיכה.  בו  ויביע  מועמדותו  את  יסיר  עצמו  שאבוטבול  הרי   – הליטאית 

אבוטבול בשיחות סגורות, לא מכחיש את המידע.
כפי  עיר,  ראש  להיות  מעוניין  מונטג  ברור.  מאחוריה  שעומד  ההיגיון 
שאטיאס בשעתו חפץ לשמש כיו"ר תנועת ש"ס. מבחינתו, המהות חשובה 
ולא התפקיד והתואר. כיו"ר הוועדה לתכנון ובנייה – סמכותו יצוקה בבטון 

יותר מכל ראש עירייה.
את  לא מבוטל.  סיכון  גם  יש בהצעה  ועל אף התכנון המקדים,  שני  מצד 
שרובינשטיין  כשהעריך  עילית,  בביתר  בשעתו  פינדרוס  גם  נקט  הזה  הצעד 
לא ירוץ ויעדיף להישאר בתפקיד הנוח והבלתי מחייב של סגן בשכר. הסוף 
הסוף,  עד  והתמודד  מגבוה  הוראה  קיבל  רובינשטיין  ידוע.  אותו מהלך  של 
פינדרוס הפסיד את המערכה ורובינשטיין שירש את מקומו סוגר קדנציה שניה 

עם עין לשלישית צופיה.
אבוטבול לוקח סיכון מחושב ומודע לכך שדגל התורה עוד עשויה להרים 
את הכפפה. מיותר לשאול את האיש מדוע הוא מתערב בענייניה של תנועה 
אחרת, ובפרט כשמדובר בדגל התורה שמעולם לא אהבה התערבויות זרות. 
לצפות מאבוטבול שיוותר על מקומו לטובת גרינברג, זה בערך כמו לצפות 
שניהם  פינדרוס.  לטובת  תפקידו  על  שיוותר  לעיל  המוזכר  מרובינשטיין 
בין  היחסים  חמוצים.  פשוט  הם   – לזה  זה  אבל  ראויים,  שניהם  טובים, 
אבוטבול לגרינברג אומנם לא הגיעו עד כדי זריקת עגבניות זה על זה, כפי 
בהחלט  הם  מרור  אבל  בעיר,  הבחירות  בסיורי  בשעתו  פרס  שמעון  שחווה 

יודעים להאכיל, אחד את השני.
הליכוד,  סיעת  מכיוון  שהגיעה  פנייה  על  לספר  יודעים  אבוטבול  במחנה 
לסגור  במטרה  בלעיש,  מאיר  הברית  בן  הצפויה של  בהצטרפותו  המחוזקת 
כבר מעכשיו על תמיכת הליכוד במועמדות ראש העיר המכהן. הפנייה הזאת 
לדגל התורה, אמורה לשחרר את אבוטבול ממחויבות. אם הסיעה הליטאית 
ומזומן  מוכן  הוא   – לאו  אם  מועמדותו.  על  יוותר  הוא  הכפפה,  את  תרים 

להתמודד ראש בראש, חף מרגשות אשם על פיצול המחנה החרדי. 
תחת  שלא  בוודאי  מראש,  דברים  חותכת  שלא  התורה  דגל  את  בהכירנו 
לחץ חיצוני – סביר להניח שזו תהיה רק יריית הפתיחה של המערכה בעיר, 
השלישית  בפעם  ביותר,  החמות  הכותרות  את  לנו  שתספק  כזו  שמסתמנת 
ברציפות. לא פייק ניוז )ואף מילה על זיופים( אלא חדשות אמיתיות, טריות 

וריחניות. 

 מי בראש? מימין לשמאל: ר"ע בית שמש משה אבוטבול, ישעיה ארנרייך, משה מונטג
ושמואל גרינברג. צילום: יעקב לדרמן



החלבונים )proteins( הם חלק מאבות המזון ולהם תפקידים חשובים כמו בניית 
רקמות: רקמת שריר, יצירת אנזימים, הורמונים ועוד. רותי אבירי, דיאטנית קלינית 
בקרב  במיוחד  חלבונים  לשלב  סטארקיסט ממליצה  טונה  לחברת  תזונה  ויועצת 

ילדים מאחר ולהם חשיבות בתהליך הגדילה וההתפתחות של הילדים

י"ג בחשון תשע"ח 2/11/17בבית שמש1214

לאישה
5 כללים: איך לסדר את חדר 

המשחקים של הילד?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט עם תירס, שעועית אדומה ופילה טונה מעושנת

טיפים

קופסא של פילה טונה מעושנת
2 קלחי תירס מבושלים 

1 כוס שעועית אדומה מבושלת
2 עגבניות חתוכות לקוביות

2 מלפפונים חתוכים לקוביות
בצל סגול קצוץ

עלי כוסברה קצוצים
פלפל חריף קצוץ

קרוטונים
שמן זית

מלח
פלפל

מיץ מלימון טרי

איך לשמור על 
ריח נעים ורענן 
בבית גם בימות 

החורף? 

ילדים חיוביים, בטוחים בעצמם ובעלי מסוגלות גבוהה, שיכולים לדאוג לעצמם, לחשוב 
בעצמם, לשתף פעולה ולהתנהג בכבוד כלפי סביבתם וכלפי אנשים אחרים - מתחילה 
בבניה של סביבה שמאפשרת להם להיות עצמאים לחלוטין ולממש את מקסימום הפוטנציאל שלהם. 
עו”ד ליזט לגזיאל כץ, מייסדת “קדמא” מרכז לאימון מונטסורי לילדים, מציגה 5 כללים איך לסדר 

נכון את חדר המשחקים של הילדים.

טעימה
רכיבים:

למה סידור מרחב המשחקים של הילדים כ”כ חשוב? 
ד”ר מריה מונטסורי, שפיתחה שיטת חינוך המעודדת ילדים לעצמאות 
וכישורי חיים, מצאה במחקריה שמבנה המוח של ילדים עד גיל 6 הוא 
דרך משחק  למידה  כלומר,  “אגבית”  ללמידה  המסוגל  סופג’  ‘מוח 
וספיגה מהסביבה ולכן סידור חדר המשחקים )או מרחב המשחקים( 
ולהוריד משמעותית  יכולה לשפר את הריכוז  ונכונה,  בצורה חכמה 
ולסייע לילד לנצל את פוטנציאל הלמידה שלו.  ואי-הסדר  מהעומס 
כשהילד מרגיש עצמאי וחופשי בחדר, באופן שהוא אינו תלוי בעזרת 

מבוגר בכל דבר, הערך העצמי שלו עולה ומתחזק.

1. סידור המשחקים בצורה נגישה
חשוב שתהיה לילד מקסימום עצמאות בסביבת המשחק הפרטית שלו 

בגובה  המשחקים  כל  את  להניח  יש  ולכן 
על  נניח  את המשחקים  הילד.  העיניים של 
מדף או בכונניות וכוורות נמוכות בהתאמה 
אחד  גדולים  ובמרווחים  הילד  של  לגובו 
משחק  בין  נוח  מעבר  המאפשרים  מהשני, 
מהקיים  לאלתר  כמובן  אפשר  למשחק. 
למשל,  במיוחד.  לקנות  בהכרח  ולא  בבית 
מטה  כלפי  הצעצועים  קופסת  את  להפוך 
באופן שיצור מעין מדף להגשת המשחקים 

בהתאם לגובהו של הילד. 
2. הגשת המשחקים באסתטיות

לצורת הגשה אסתטית, מפתה ומסקרנת של 
האופן  על  מכרעת  השפעה  יש  המשחקים, 

שבו הילד יתפוס את המשחק. אם אתם רוצים לעודד את הילד לשחק 
במשחק, הוציאו את המשחק מהקופסא, הניחו אותו על כלי מעולם 
המבוגרים כמו מגש, צלחת או קערה מעניינת ולא תאמינו איך הגשה 
חיים  רוח  מפיחה  מכיר,  שהוא  הרגילה  מהקופסא  ששונה  אחרת, 
הרכבת  של  משחק  למשל  כך  הילד.  של  המשחק  ולמרחב  לעשייה 
פאזל – הוציאו את הפאזל מקופסת הקרטון והניחו אותו בקערה יפה 
על גבי מגש השתמשו בכלים מעולם המבוגרים. הילד ייגש שוב ושוב 
נוחה,  צורת ההגשה שלו  כי  בו,  כדי לשחק  כדי לקחת את המשחק 

אסתטית ומושכת. 

3. אחסון שקט
כאמור, צורת ההגשה של המשחקים חשובה מאוד ולכן, כדי לאפשר 
זאת, חשוב לצמצם באופן משמעותי את כמות המשחקים המוצגים 
 )LLES IS MOR( לראווה בחדר, כשהכלל הוא: פחות הוא יותר
יותר ערך, יותר זמן משחק, יותר ריכוז והרבה יותר עניין. ניתן לאחסן 
או  הילד  דעת  את  להסיח  לא  כדי  גבוה  בארון  הצעצועים  יתר  את 
להציף אותו באפשרויות רבות. במקביל, חשוב לדאוג לנגישות של 
המשחקים ולהציגם בגובה העיניים ולא על מדפים עמוסים במגדלים 
ולא פחות חשוב,  וערימות, כדי לאפשר לילד בחירה עצמאית קלה 

לאפשר לו לסדר את המשחק בסוף הפעילות ולהחזירו למקום בקלות 
שמוצג  משחק  להחליף  שבועיים,  או  שבוע  בכל  רצוי  ובעצמאות. 
בגובה העיניים, במשחק אחר קיים שאחסנו בארונות הגבוהים. כמו 
שבחרנו,  המבוגרים  מעולם  הכלי  את  פעם  בכל  להחליף  אפשר  כן, 
לבחור מגש בצבע אחר שיש לנו במטבח או צלחת אחרת, זה יצור 

מרחב חדש, מעניין ומסקרן עבור הילד.
4. סדר במרחב יוצר סדר בראש

למעט ההגשה הפרקטית של המשחק עצמו, חשוב שהחלל המרכזי 
או  ריהוט  ללא  הילד,  של  חופשית  לתנועה  פתוח  יהיה  החדר  של 
וסידור החדר צריך להיות עם תצוגת  כל מכשול אחר בדרך. עיצוב 
בחלקים.  מלא  ענק  סל  או  קופסאות  מגירות,  עם  ולא  פתוחה  מדף 
בצורה  המדפים  את  לסדר  חשוב 
ובין  מזמין  באופן  יוצג  שהמשחק 
גדולים  מרווחים  יש  למגש  מגש 
כמו  השני.  על  אחד  ולא  ופתוחים 
המשחקים  את  לסדר  ניתן  כן, 
נושאים  או  לתחומים  חלוקה  לפי 
קבוע.  מקום  יש  משחק  כשלכל 
יש  זה,  באופן  החדר  לסידור 
הפנימי  הסדר  על  מכרעת  השפעה 
של הילד ומאפשר לו להגיע לרמת 
יותר  ארוך  ריכוז  ומשך  ריכוז 

וכמובן הנאה מרובה מהמשחק.
הלגו  ערימות  את  נוספת:  דוגמא 
בחבילה  צורך  אין  כי  בבית,  הארונות  באחד  לאחסן  אפשר  הרבות 
כולה, ולקחת רק מספר חלקים, בצבעים שונים, ולהניח אותם בתוך 
נניח בנוסף את אותו מספר  נניח על מגש שעליו  קערה. את הקערה 
למיין  ילמד  הילד  אז  וכבר  שבחרנו  השונים  הלגו  בצבעי  קעריות 
ולשחק. כדי להטמיע אצל הילד את משמעות הסדר והארגון, מומלץ 
להניח על הרצפה, או בסל בחדר, שטיחון קטן )כמו שטיח אמבטיה( 
ולהרגיל את הילד שבכל פעם שהוא משחק, עליו להניח על השטיחון 
את המגש עם המשחק שהוא בחר ובסיום להחזירו למקום. זה תוחם 
את אזור המשחק, מחזק סדר וארגון פנימי ואת ערך הכבוד של הילד 

לחפצים ולמרחב.
5. התאמה אישית לילד

סדרו ומקמו את המשחקים בחדר בהתאם להתפתחות הילד, לצרכים 
שלו ולתחומי העניין שלו. את הסביבה נבנה מתוך צפייה בילד, ניסוי 
וטעייה לתחומי העניין שהוא מפתח אט אט. כמו כן, חשוב להתאים 
את החדר ליכולות המוטוריות והקוגניטיביות של הילד ולאפשר לו 

לחוות הצלחה במשחקים באופן עצמאי. 

לאימון  מרכז   – “קדמא”  ומייסדת  יזמית  כץ,  לגזיאל  ליזט  *עו”ד 
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אופן ההכנה:
התירס  גרגירי  את  מפרידים   .1

מהקלחים. 
תירס,  הסלט:  לקערת  מוסיפים   .2
עגבניות, מלפפונים, בצל, שעועית, 
את  יוצקים  חריף,  ופלפל  כוסברה 

חומרי הרוטב ומערבבים. 
הטונה  פילה  את  מעל  מפזרים   .3

המעושנת.

החורף כמה צעדים מאיתנו ועוד מעט כולנו נסגור 
ארוחות  במטבח  ונטגן  נבשל  החלונות,  כל  את 
החימום  את  ונדליק  לשמיכה  מתחת  נשב  חמות, 
בבית. לדברי אורית קמחי מנהלת שיווק בחברת אס. 
סי ג’ונסון, המייבאת ומשווקת לישראל את המותג 
מתכוננים  “רובנו   :)glade( גלייד  אוויר  מבשמי 
נותנים  איננו  בדרך-כלל  אך  החורף  עונת  לקראת 
תשומת לב ומחשבה  על ההשלכות  של בית סגור 
ריחות  בתוכו  ולוכד  אטום  לעתים  מאוורר,  שאינו 
רעים  ריחות  ליצירת  פורייה  קרקע  יוצר  ואף  שונים 
ומחנק. לדבריה: “בדרכים קלות יחסית  ניתן  לדאוג 
שהבית שלנו יהיה עטוף בניחוחות נעימים ובאווירה 

חמימה ומזמינה”.
טיפים  קיבצו  גלייד  בעולם  המוביל  המותג  מומחי 
ריחות  עם  בשלום,  החורף  את  לעבור  כיצד  ועצות 

נעימים ואוירה רעננה: 

 בא לכם שניצל?
קורה  מה  אבל  בחורף,  ומנחם  חם  אוכל  כמו  אין 
כשרוצים לטגן וכל החלונות בבית סגורים כי בחוץ 
יש סערה? כדאי להדליק נרות בזמן הטיגון. מסתבר 
שהנרות סופחים אליהם את ריחות הטיגון וכך ניתן 

למנוע ריח רע שלרוב נשאר לאורך זמן.
 שדרגו את השטיפה:

הרצפות  שטיפת  למי  הוסיפו  הניקיון?  יום  הגיע 
פקק של מרכך כביסה לנוזל הרצפה והבטיחו ניחוח 

מדהים בבית שיישאר לאורך זמן.  
 חם וריחני: 

על  אוהבים  שאתם  ריח  תמצית  יום  מידי  התיזו 
המנורות בבית וברגע שתדליקו אותן הריח יתחמם 

ויפיץ את ניחוחו בכל חללי הבית.  
 קפה - שמירה על ריח רענן במקרר:

אך  רענן,  המקרר  ריח  על  לשמור  רבות  דרכים  יש 
קערת  להניח  פשוט  היא  שבהן  ביותר  הקלות  אחת 
פולי קפה טחונים בתוכו )אפשר גם בתוך המקפיא( 
את  שתספוג  הלילה  למשך  שם  אותה  ולהשאיר 

הריחות הלא נעימים.
 סודה לשתייה – מניעת ריח רע מפח 

האשפה:
ניתן למנוע את הריח הרע שעולה מפח האשפה על 
ידי פיזור מעט אבקת סודה לשתייה בתחתיתו בכל 
לספוג  יעזור  גם  זה  שקית.  מחליפים  שאתם  פעם 

נוזלים שנשפכים אליו מהשקית.
 עוגות קינמון – גם טעים וגם ריחני: 

הכינו עוגות שמרים עם קינמון בערב קר של חורף. 
גם טעים ומנחם וגם יבטיח ניחוח נפלא בבית. 

להפגת  ויעילים  מקצועיים  תכשירים   
ריחות:

ויעיל  מיידי  באופן  ריחות  לנטרול  הפתרונות  אחד 
המיועד  מקצועי  בתכשיר  שימוש  הוא  במיוחד 
למטרה זו. מותג גלייד מציע בין היתר מכשיר ספריי 
עם  אחיד,  הניחוח  פיזור  עם   מעוצב  אוטומטי, 
חלקיקי תרסיס קטנים היוצרים ערפל עדין, ושומרים 

על הניחוח בבית לאורך זמן.

צילום: טל סיון ציפורין



המרכז לבריאות האישה 
משנה  למעלה 
יפה,  חיים  שפרופ' 
המרכז  את  מנהל 
האישה  לבריאות 
'כללית'  שפתחה 
רמת  בשכונת 
בירושלים.  הצפון 
פרופ' יפה נקרא אל 
הנהלת  ע"י  הדגל 

הקמת  לחזון  שותף  והיה  הדרך  בראשית  במחוז  'כללית' 
פתיחת  על  ההחלטה  ופיתוחו.  לפועל  להוצאתו  המרכז, 
במרפאה  השירותים  כל  את  לאגד  מהרצון  נולדה  המרכז 
הנשים  רפואת  שירותי  כל  את  במקצועיות  שתרכז  אחת 
ותוביל את רפואת הנשים באזור צעד אחד קדימה. המרכז 
מציע מעטפת שירותים איכותית ומתקדמת בתחום רפואת 
ובנגישות  בזמינות  המומחים,  מיטב  באמצעות  הנשים, 
טיפול במרפאה אחת,  ללקוחות להשלים  ומאפשר  גבוהה 
תחת קורת גג אחת. כיום, זמן קצר מאז שנפתח, שמו של 
המרכז כבר נשמע ופתיחתו היא בשורה גדולה למשפחות 
הצעירות המתגוררות באזור בפרט ולתושבי ירושלים בכלל.

מבצעים גדולים לקטנטנים 
שוק  ב'רשת 
חוזרים  מהדרין' 
תקופת  לאחר 
לשגרה  החגים 
ואתם  הברוכה 

צרכנית  מחוויה  השנה  ימות  כל  במשך  תמיד   כמו  נהנים 
מושלמת ומוזמנים לבצע את קניותיכם בצורה המשתלמת 
אתכם  מפנקים  מהדרין  בשוק  וכעת  שקט.  ובראש  ביותר 
'סימילאק מהדרין'  גדולים לקטנטנים שלכם.  עם מבצעים 
שלבים  1-3 ) 900 גרם( ב64.90 ₪ ליחידה. 'מטרנה מהדרין'  
חיתולי  בנוסף   .₪ ב85  יחידות   2 גרם    700  1-3 שלבים 
מארזים   2 יחידות(,   66-108( אקטיב  בייבי'/  'ניו  פמפרס 
ב130 ₪. חיתולי האגיס 'פרידום דריי' )מגה פק( 2 מארזים 
ש"ח   79.90 ב  יחדיות   3 פרימיום,  טיטלים  בלבד.   ₪ ב130 
ועוד מגוון רחב של מבצעים מושלמים על תחליבי רחצה, 
סבונים ומגבונים לחים במיוחד עבור הקטנטנים המתוקים 
שלכם! המבצעים בקנייה מעל 100 ₪ )לא כולל המוצרים 
בקנייה.  מימושים   2 ל-  מוגבל   – במבצע(  המשתתפים 
22-  , חשוון  ח'   ב'-  התאריכים  בין  בתוקף   ]המבצעים 

28.10.17 או עד גמר המלאי[.

הבנים חוזרים לישיבות?
מאחורינו,  החגים 
חוזרים  הבנים 
לישיבות לזמן ארוך 
של לימוד והתמדה, 
שהדבר  ספק  ואין 
שמעניק להם טעם 
כשהם  גם  בית  של 
הוא  אחרת,  בעיר 
המוכר  האוכל 
אמא...  של  והאהוב 

לאחסון  בקופסאות  להצטייד  חייבת  שאת  הפלא  מה  אז 
קופסאות  מארזי  למצוא  תוכלי  באיקאה  והרבה.  מזון, 
במחירים נוחים ובאיכות מצוינת, קופסאות שנסגרות היטב 
במגוון גדלים,  שניתן לעשות בהן שימוש חוזר שוב ושוב... כי 
 -PRUTA הרי אין כמו האוכל של אמא. פריטים לדוגמא:  
קופסאות אחסון/ סט של 17 יחידות, צבע: שקוף/ירוק - 19 
₪ FORTROLIG - סט קופסאות לאחסון מזון, 3 יח' זכוכית 
קופסת   -  JAMKA  ₪  69  - פלסטיק  מכסה  עם  שקופה 

אחסון עם מכסה 4 יח' צבע: לבן שקוף/כחול - 15 ₪

פעילות בנקאות מסחרית בניו ג'רזי 
ק  נ ב
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גו'ן  לצד  הנציגות.  את  לנהל  ג'רזי(  בניו   HSBCב חטיבה 
הפועלים  בנק  של  האמריקאית  הזרוע   BHI גייסה  יולר, 
בניו  הנציגות  השקת   .HSBC-מ נוספים  בכירים  של  שורה 
16 באוקטובר באירוע חגיגי אשר כלל  ג'רזי התקיימה  ב- 
עודד   : השתתפו  באירוע  סרט.  וגזירת  מזוזה  טקס קביעת 
הפועלים,  בנק  מנכ"ל  פינטו  אריק  הפועלים,  בנק  יו"ר  ערן 
דן קולר המשנה למנכ"ל בנק הפועלים, יאיר טלמור מנכ"ל 
הפועלים  בנק  פעילות  מנהל  חמני,  וגבריאל   BHI USA

"בנק  הפועלים:  בנק  מנכ"ל  פינטו,  אריק  הברית.  בארצות 
הפועלים משרת לקוחות בארה"ב כבר למעלה מ 40- שנה. 
קליפורניה  יורק,  ניו  לרבות  ארה"ב  ברחבי  נציגויות  לבנק 
משמעותי  צעד  היא  ג'רזי  בניו  הנציגות  הקמת  ופלורידה. 
חמני,  גבריאל  בארה"ב."  הפעילות  בהרחבת  ואסטרטגי 
מנהל פעילות בנק הפועלים בארה"ב: " BHI מציע שירותי 
בנקאות מסחרית תוך התמחות בסקטורים שונים החל מהיי 
עם  גדולים  לבנקים  בניגוד  מסורתיות.  לתעשיות  ועד  טק 
מגבלות מבניות או בנקים קטנים עם הון מוגבל, אנו מציעים 
תשומת לב אישית והבנה עמוקה של המפה המסחרית לצד 

משאבים מצוינים".

להסרת כתמים קשים
למוצרי  המובילה  החברה  סנו, 
משיקה  לבית,  ואחזקה  טיפוח 
אוקסיג'ן  סנו  הכתמים  מסיר  את 
כתמים  להסרת  אבקה   ,Power
וצבעונית.  לבנה  מכביסה  קשים 
פעיל,  חמצן  של  מנצח  שילוב 
ממסי שומנים ואנזימים. אבקת סנו 
טכנולוגיה  בעלת   Power אוקסיג'ן 
חדשנית המשלבת מנגנונים שונים 
חמצן  בכתמים:  מושלם  לטיפול 
כגון:  צבע  כתמי  להעלמת  פעיל 

השומן  את  הלוכדים  שומנים  ממסי  ודשא.  סלק  יין  כתמי 
לפירוק  הפועלים  ואנזימים  השטיפה  במי  אותו  ושוטפים 
עמילנים וחלבונים דביקים וקשים להסרה. מתאים לכביסה 
לבנה וצבעונית, מחזיר את הברק לכביסה, אנטי בקטריאלי 
כתוסף  לשימוש  מתאים  במיוחד.  קשים  כתמים  ומנצח 
לפני  נקודתי בכתמים  או לטיפול  כביסה למכונת הכביסה 

הכביסה.

25 מיליארד חיידקים טובים 
פרוביוטיקה היא שם כולל לחיידקים 
במערכת  המתקיימים  טובים 
הגנה  כוח  ותפקידם לספק  העיכול 
עיכול,  לגופנו, לשפר תהליכי  טבעי 
ועוד'.  החיסון  מערכת  על  להגן 
לקויה  תזונה  היומיומית,  השחיקה 
מפרים  באנטיביוטיקה,  ושימוש 
בגופנו  החיידקים  של  האיזון  את 
ליטול  הרופאים  ממליצים  –לכן 
 8 מספק   LR  25 ביו  פרוביוטיקה. 
 25 של  במינון  טובים  חיידקים  זני 
מיליארד בכל כמוסה, אשר מהווים 

הפרוביוטיים  החיידקים  זני  זקוק!  גופנו  לו  ההגנה  כוח  את 
רוטרי  לקטובצילוס  החיידק  בייחוד   ,LR ביו-25  בפורמולת 
במחקרים  והוכחו  נבדקו  הפורמולה,  מתבססת  עליו   )LR(
בפרט  שונות,  בעיות  מגוון  על  להקלה  ביותר  כאפקטיביים 
והחיסון. כעת, אחרי  בעיות המערבות את מערכת העיכול 
שהיתרונות שבצריכת ביו-LR 25 ברורים כל כך, גם אתם 
ביו-LR 25 לבריאות מערכת העיכול שלכם  ליטול  תבחרו 
לנצח  הפטנטים  לחיידקים  ותנו  משפחתכם  בני  ושל 
באופן  ליטול  ניתן   LR ביו-25  מחדש!  פעם  כל  במערכה, 
בכמוסה  שונים  בריאות  במצבי  ומניעה  לטיפול  וקבוע  יומי 
ירושלים.  החרדית  העדה  הבד"ץ  בהשגחת  כשר  ביום!   1

שיחת חינם 1-800-350-333

תלמידות לצד רבניות וסופרות
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לסיומה.  מתקרבת  כחודשיים,  לפני  לראשונה  לדרך 
במסגרת התחרות נקראו ציבור הנשים במגזר החל מנשים 
ועד נשים מבוגרות, לתחרות כתיבת מאמרי הגות  צעירות 
בנושא 'כח המילה', הנושא הנבחר הוסכם פה אחד כמתאים 
מפעל  יו"ר  הציב  התחרות  בהשקת  הגילאים.  לכל  ביותר 
הפיס עוזי דיין אתגר לחברות וועדת השיפוט ולמשתתפות 
"תוך כמה שנים אתן חושבות שהתחרות לנשים  בהשקה, 
דיין  עוזי  לגברים?"  תורניים  חיבורים  התחרות  את  תעקוף 
ירגישו את התחרות  גבוהים בכדי שכולם  הוסיף, הפרסים 
 ,₪  25,000 סך  על  יעמוד  הראשון  הפרס  בעורקים  זורמת 
הפרס השני על סך 20,000 ₪, המקום השלישי יזכה בפרס 
המקום   ,₪  10,000 הרביעי  המקום   ,₪  15,000 בסכום 
החמישי ב-5,000 ₪. מנהלת התחרות מציינת בסיפוק, את 
ההתלהבות בשטח מהמיזם המחבר את כלל המגזר הנשי 
חברות  וחשובים,  ערכיים  בנושאים  הגות  מאמרי  לכתיבת 
יפרצו  וועדת השיפוט מציינות: בזכות התחרות המון נשים 
תקופת  בכל  בתחום.  להן  שיש  העשיר  ההיצע  עם  החוצה 
ומענה  מידע  לקבל  ניתן  בו  מיוחד  מוקד  פועל  התחרות 

אנושי על הפרויקט במספר 03-9411414.

מחממים לכם את החורף
רשת ליבוביץ 
 M A N ,
ת  ש ר ה
ה  ל י ב ו מ ה

מחממת  לגברים,  איכות  אופנת  בתחום  החרדי  במגזר 
ואופנתית.  חדשה  חורפית  קולקציה  עם  החורף  את  לכם 
המעילים,  קטגוריית  במיוחד  בולטת  החדשה  בקולקציה 
שונות  בגזרות  וקשמיר  צמק  מעילי  של  ענק  מבחר  עם 
ועד מעילים ארוכים,  החל ממעילים קצרים, שלושת רבעי 
איכות  על  הדגש  לנוער.  צמר  מעילי  מגוון  נוספו  השנה 
המעילים וקולקציית חורף הוא חלק בלתי נפרד מהאיכות 
של ליבוביץ כל השנה. בקטגוריית הסריגים, מבחר ענק של 
סריגים במגוון דגמים וצבעים, בגזרות שונות כמו רוכסנים, 
החדשה  בקולקציה  וסגורים,  פתוחים  סריגים  כפתורים, 
ניתן למצוא את הפיתוח החדשני של סריג צמר עם ביטנה 
בעונת  מקור  במיוחד  שסובל  למי  גם  החורף  את  שיחמם 
החורף. בנוסף, קולקציית חורף החדשה כוללת אפודות בקו 
אופנתי וצעיר במגוון רחב של צבעים ודגמים חדשניים. על 
המדפים תמצאו מבחר ענק של צעיפים עם למעלה מ-100 

דוגמאות שונות.

לכביסה רכה ומבושמת
ומייבש  עונת החורף כבר כאן, 
הניקיון  ומוצרי  הכביסה 
מדף  לקדמת  חוזרים  למייבש 
מקסימה  סנו  הכביסה.  מוצרי 
המתאים  מוצר  הינו  למייבש, 
בדיוק למעוניינים בכביסה רכה 
מקסימה  סנו  את  ומבושמת. 
על  ישירות  מרססים  למייבש 
פעולת  סוף  לקראת  הבגדים, 
רכה  מכביסה  ונהנים  הייבוש 

וריחנית. לסנו מקסימה למייבש, 4 ניחוחות תואמים למרככי 
ולבנדר.  הכביסה של סנו: סנסיטיב, אולטרא פרש, מאסק 
גם  מומלץ  הכביסה,  של  מקסימלי  בישום  אפקט  להשגת 
לרסס לתוך ארון הבגדים, או על הכביסה התלויה על חבלי 

הכביסה.

לראשונה: עירוי לתינוק טרם לידתו
בוצע  בעולם  לראשונה 
העובר  לרפואת  ביחידה 
ייחודי  רפואי  הליך  בשיבא 
ניתן  שבמסגרתו  ונדיר 
שאובחן  לעובר  דם  עירוי 
עם שתי תופעות שהשילוב 
לנדיר  נחשב  ביניהן 
אובחן  העובר  במיוחד: 
ובנוסף  מהמופיליה  כסובל 
התפתחו אצלו אמו נוגדנים 
כדוריות  להרס  שגרמו 

שנולד  התינוק  חיי  את  הציל  החדשני  הטיפול  שלו.  הדם 
ב"ה בשלום. במהלך המעקב הרפואי  שבוצע לאם, אבחנו 
לאי  בסכנה  נמצא  והוא  אנמיה  מפתח  העובר  כי  הרופאים 
הנוגדנים העובר  טיפול בבעיית  לצורך  ולמוות.  לב  ספיקת 
היה  המופיליה  חולה  היותו  בשל  –אך  דם  לעירוי  נזקק 
חודרנית  בפרוצדורה  חיים.  מסכן  לדימום  גבוה  סיכון  קיים 
שבוצעה מספר פעמים במהלך התקופה ע"י מומחי היחידה 
היחידה,  מנהל  ליפיץ  שלמה  פרופ'   - העובר  לרפואת 
המטולוגית  ובנוכחות  ינון  יואב  ופרופ'  וייס  בועז  פרופ' 
הארצי  מהמכון  ללזרי,  שדן  ד"ר  הדם,  בקרישת  מומחית 
להמופיליה בראשות פרופ' גילי קנת,. קיבל העובר 3 עירויי 
וייס סיכם  לו פקטור קרישה. פרופ'  דם שבמהלכם הוזרק 
ב-15  לעוברים  דם  עירוי  לתת  נוהגים  "אנו  המקרה:  את 
מקרים בשנה בערך. ההמופיליה בעוברים זו תופעה שאנו 
מכירים אבל השילוב בין התופעות והקושי לביצוע הפעולה 

הפולשנית לעובר הוא אירוע נדיר שלא נתקלנו בו בעבר".

פתיחת שנה חווייתית 
חווייתיים  שנה  פתיחת  אירועי  התקיימו  שעבר  בשבוע 
בקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו. במסגרת 
שבוע פתיחת השנה התקיימו הרצאות, דוכני מידע, סדנאות 
הפקולטות.  ראשי  עם  פתוח  ודיון  עשיר  כיבוד  מעשיות, 
התקיימו  הלימודים  שנת  את  המתחילות  לסטודנטיות 
סדנאות מרתקות בנושאים של ניהול זמן, למידה אפקטיבית, 
להן  ניתנה  מכן  ולאחר  ועוד  להצלחה  כמנוף  אקדמיה 
באירועים  ויינרוט.  חני  הגב'  הסופרת  מפי  מרגשת  הרצאה 

ו  כ ר ע נ ש
לסטודנטים 
ם  י ר ב ג ה
ו  ע י ג ה
י  א נ ו ת י ע ה
י  ב צ
י  ל א ק ז ח י
העוסק   –

מרתקת  סקירה  ונתן  הישראלי-פלשתיני  הסכסוך  בחקר 
שלה.  הקלעים  ומאחורי  הביטחונית  המצב  תמונת  של 
בנושא  הרצאה  לסטודנטים  שנתן  סגל  עמית  והעיתונאי 
לגברים  הסדנאות  וטראמפ".  נתניהו  בעידן  "פוליטיקה 
עסקו בנושאים של אסטרטגיות וטקטיקות בחקירה נגדית, 
אמנות הוויכוח וטיפים להתנהלות יעילה במהלך הלימודים. 
לצד  אקדמית  במצוינות  דוגלת  אונו  האקדמית  נהקריה 
אקדמיה מעשית ורואה חשיבות גדולה ליצירת מפגשים בין 

הסטודנטים לבין מובילים בתחומם.

ראיון עם מור רביד, 
מנהלת מותג ג'ונסונס®

מבית  חדשנית  מוצרים  סדרת  מושקת  אלו  בימים 
ג'ונסונס®. מהי הסדרה החדשה ולמי היא מיועדת? 
בשבועות האחרונים השיק ג'ונסונס®, מותג מוצרי 
בשם  וייחודית  חדשה  סדרה  המוביל,  התינוקות 
חדשה  טיפוח  בסדרת  מדובר  ברק'.  של  'טיפות 
ייעודית לילדות, לשיער רך ומבריק לאורך כל היום.

לנסיכה  להעניק  שמעוניינות  לאימהות  פונים  אנו 
שמחזיק  ורענן  בריא  מושלם,  במראה  שיער  שלהן 
יוצרת  ברק'  של  'טיפות  סדרת  זמן.  לאורך  מעמד 
שיער רך כמשי וברק מוגבר לאורך כל היום, ומגע 
ליהנות משיער  ולאם  לילדה  הקסם שלה מאפשר 
בריא  ובמראה  נעים  בניחוח  במיוחד,  ומטופח  רך 

ומבריק.
אילו מוצרים קיימים בסדרה? 

מוצרים  שלושה  כוללת  ברק'  של  'טיפות  סדרת 
איכותיים שיוצרים את הברק הקסום: שמפו, מרכך 
מהמוצרים  אחד  כל  קשרים.  מתיר  מרכך  ותרסיס 
מכיל נגיעות של פרוטאין משי וטיפה של שמן ארגן, 
כבר  לשיער  הטבעי  הברק  להחזרת  המסייעות 

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

היום.
מדוע יש צורך במוצרים ייעודיים לילדות?

התינוקות  עולם  בין  משמעותיים  הבדלים  ישנם 
רך  שיער  יש  שלתינוק  בעוד  הילדים.  לעולם 
עוברות  שהשנים  ככל  לחפיפה,  מאוד  שקל  ודק 

המלאכה נעשית מורכבת יותר...
נוסף לכך, בגיל גדול יותר ישנן עצמאות, התפתחות 
ההורים  על  מקשה  שלעתים  והתנהגות  מוטורית 

את הטיפול בשיער. 
סדרת  שמעניקה  והמבריק  הרך  המראה  מלבד 
ערך  גם  ישנו  הסדרה  למוצרי  ברק',  של  'טיפות 
הניחוח  החפיפה.  בזמן  וחוויה  הנאה  של  מוסף 
הייחודי והתחושה הנעימה הופכים את השעה הזו 
הנסיכות  עבור  ויוצרים  וחוויה,  הנאה  של  לשעה 
לדמיין  לחלום,  שמאפשר  קסום  עולם  הקטנות 

ולהתפתח.
כיצד פותחה הסדרה החדשה?

במיוחד  שמיועדת  סדרה  היא  ברק'  של  'טיפות 
מתחיל  השיער  שבו  שנתיים,  מגיל  החל  לילדות 
לטיפול.  יותר  וקשה  יותר  לעבה  והופך  להשתנות 
לקראת פיתוח הסדרה ערכנו בג'ונסונס® בדיקות 
רבות על מנת להגיע לנוסחה מנצחת ויעילה שתיתן 
ורך  בריא  מראה  להן  שחשוב  לאימהות  מענה 

לשיער של הילדות. 
כשמדובר  לתינוקות,  שיער  ומוצרי  משמפו  בשונה 
חשובים  להורים  שמונה,  עד  שנתיים  בגיל  בילדים 
וריחני  נעים  שיער  ברק,  במוצר:  אחרים  פרמטרים 
בקלות,  קשרים  התרת  לחות,  היום,  כל  לאורך 

שיער  מראה 
ונתונים  מסודר 

נוספים. 
'טיפות  סדרת 
עונה  ברק'  של 
הזה  הצורך  על 
שלושה  עם 
מוצרים שיוצרים 
מטופח  מראה 
וקסום עם ניחוח 
נעים לאורך זמן.

צרכנות  hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח

15 ו' בחשון תשע"ח 26/10/17  י"ג בחשון תשע"ח 2/11/17

קצרצרים
 BBB לראשונה: 
מסעדות  רשת 
ם  י ר ג ר ו ב מ ה ה
בארץ,  המצליחה 
לירושלים  עלתה 
השבוע  ופתחה 
בעיר  ראשון  סניף 
כשרות  בעל 
בד"צ  של  מהודרת 

בית יוסף

טעם חדש לשוקולד עלית: 'בלונדי' - שוקולד מקורמל 
בגוון זהוב המבוסס על שוקולד לבן וטעמי קרמל ווניל, 
ומשאיר אחריו טעם  בעל מרקם קטיפתי, שנמס בפה 

וארומה 
נהדרים

הסקוטית- חטיבת היין והאלכוהול 
לראשונה-  משיקה  ישרקו,  מבית 
דה  מרקס   - אורגני  ביו  יין 
ריוחה  מאזור  מספרד  קסרס 
 Marqu'es De C'aceres –  -
Rioja – כשר לפסח. מחיר: 62 ₪

"בורגרס בר", ירושלמית ותיקה בתחום, פועלת כבר 18 שנה 
ועם  32 סניפים 
ה  ס י ר פ ב
מציעה  ארצית. 
עם  המבורגרים 
תוספות  שלל 
חפשו  מיוחדות. 
סניפי  את 

המהדרין
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי פרי
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. החלק התחתון והרך של האוזן. "מפני מה אוזן 
כולה קשה וה____ רכה" )כתובות ה: (

5. אינו מסוגל להבין דבר. "שאין לו ___ בקדקדו" 
)מנחות פ: ( )בכתיב חסר(

7. כדרך תרנגול.                                      
"ותרנגולת שקראה ____" )שבת סז: (

8. שפע,מצבו של הרוה. "ותוציאנו ל___" )תה' 
סו יב(

10. מלכודת לציד חיות,עופות או דגים. "מזרה  
ה____  בעיני" )משלי א יז( )בהיפוך אותיות(

11. ביצה,מקוה מים מעטים ועכורים.                  
"וכמה הוא ____ מים" )שבת יא ד(

13. חלת דבש. "ויטבל אותה ב____ הדבש" 
)שמואל א יד כז( )לא בלשון סמיכות(

15. שרוי בתענית.
16. לשון שבועה,ביחוד שבועה לאיסור,שבועת חרם 

או הינזרות מדבר-מה. "____ פרות" )נדרים ז ו(
18. בגד רחב להתעטף בו.                           
"המחלצות וה____" )ישעיה ג כב()בלשון יחיד(

1. מכתב,הודעה בכתב,פרטית או רשמית.                         
"נערו ו____ פתוחה בידו" )נחמיה ו ה(

2. בגד,כסות לגוף,מדים.                                               
"____ מלכות" )אסתר ו ח( )בלשון רבים(

3. חשוך בנים.                                                            
"הולך ____" )בראשית טו ב( )בהיפוך אותיות(
4. קרה,נעשה. "לא ידענו מה ____ לו" )שמות 

לב א(
6. יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י(

9. רקב,ריקבון. "שרשם כ____ יהיה" )ישעיה ה כד(
11. שגור,רגיל בפה,שוטף. "____ הם בפי כל אדם 
ואין  טועין בהם" )רש"י מנחות לב: ( )בלשון יחיד(
12. לפני,בטרם. "גגות ש____ שלף יבש" )תהלים 

קכט ו(
14. דרך,דרס,בעט.                                                          

"הכה בכפך ו____ ברגלך" )יחזקאל ו יא(
15. עגלה שממעל לה כילה למחסה על הנוסעים 

או על המטען. "שש עגלת ____" )במדבר ז ג(
17. קיצור המילים : נהר פרת.

מאונך מאוזן

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

מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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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

אגוז, גפן, לוז, זית, תפוח, רמון, שקד, שקמים, תאנה, תמר, עץ הדר, עץ שמן

רשאמאישראנתחנתגדא

תמידאריתדתגאונשסנ

תגתדיתישרעשדאפושג

שסנמתישאצדישאמתמנ

ישריאזתהגאתגינשכר

תגנמאאדשרדגגפנאנא

אמאקגריתדאנתאשנגא

נמאשיאסנשאמאנתישד

דגשתגשקדשידמאנתתג

גולוזזיתשאשנסשאסנ

ניתדוגאנאצסשתנשיא

אמאגששדתענמאהשאנש

גשאיסנרשאשתגסניתד

1. מי בקשה לשנות את שמה למרה?
2. מי הצטרע ביד ומי בכל הגוף?

3. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?
4. "מענה רך ישיב _____".

5. מה פירוש "ואדי"?
6. מה מקור השם "ראש פינה"?

7. לאלו רבעים נחלקת ירושלים העתיקה?
8. מה בין "בן ברית ל"בעל ברית"?

9. הוא - טעם. היא - איבר בגוף.
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. נעמי 2. משה בידו ומרים בכל הגוף 3. יששכר 4. חימה 5. גיא. נחל המוביל מים בחורף 
בלבד 6. על שם הפסוק "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" 7. הרובע היהודי, המוסלמי, 

הנוצרי והארמני 8. האחד יהודי, השני שותף 9. מר, מרה 10. הערכה מחדש

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7       

8     9  

10    11  12 

 13  14    

15   16  17  

  18     

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
אוזן  החלק התחתון והרך של האוזן. "מפני מה .1

 כולה קשה וה____ רכה" )כתובות ה: (
      מכתב,הודעה בכתב,פרטית או רשמית.                    .1

 "נערו ו____ פתוחה בידו" )נחמיה ו ה(
אינו מסוגל להבין דבר. "שאין לו ___ בקדקדו"  .5

 )מנחות פ: ( )בכתיב חסר(
                   בגד,כסות לגוף,מדים.                             .2

 "____ מלכות" )אסתר ו ח( )בלשון רבים(
כדרך תרנגול.                                       .7

 "ותרנגולת שקראה ____" )שבת סז: (
חשוך בנים.                                                             .3

 ("הולך ____" )בראשית טו ב( )בהיפוך אותיות
שפע,מצבו של הרוה. "ותוציאנו ל___" )תה' סו  .8

 יב(
 קרה,נעשה. "לא ידענו מה ____ לו" )שמות לב א( .4

מלכודת לציד חיות,עופות או דגים. "מזרה   .10
 ה____  בעיני" )משלי א יז( )בהיפוך אותיות(

 יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י( .6

       ביצה,מקוה מים מעטים ועכורים.            .11
 "וכמה הוא ____ מים" )שבת יא ד(

 רקב,ריקבון. "שרשם כ____ יהיה" )ישעיה ה כד( .9

חלת דבש. "ויטבל אותה ב____ הדבש" )שמואל א  .13
 יד כז( )לא בלשון סמיכות(

שגור,רגיל בפה,שוטף. "____ הם בפי כל אדם ואין  טועין  .11
 )רש"י מנחות לב: ( )בלשון יחיד(בהם" 

 לפני,בטרם. "גגות ש____ שלף יבש" )תהלים קכט ו( .12 שרוי בתענית. .15
לשון שבועה,ביחוד שבועה לאיסור,שבועת חרם  .16

 מה. "____ פרות" )נדרים ז ו(-או הינזרות מדבר
      דרך,דרס,בעט.                                                     .14

 "הכה בכפך ו____ ברגלך" )יחזקאל ו יא(
בגד רחב להתעטף בו.                            .18

 "המחלצות וה____" )ישעיה ג כב()בלשון יחיד(
עגלה שממעל לה כילה למחסה על הנוסעים או על המטען.  .15

 "שש עגלת ____" )במדבר ז ג(
 קיצור המילים : נהר פרת. .17  

 



י”ב - י”ד בחשון
תשע”ח           

1-3/11/2017

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-45/17(_____________________________________________

בית שמש

אלעד

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

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

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

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בלעדי בבר אילן, 3.5 
חדרים + מרפסת סגורה, 

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

1,220,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)43-43(_____________________________________________

באר שבע

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

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

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

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

 הוזל המחיר, מיוחדת 
באלוף הנצחון - גבול 

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

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,370,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

+ נוף ומעליה דירת חדר 
ושירותים עם אפשרות 

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

03-5797756)24-24(_____________________________________________

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

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

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

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

850,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-43(תיווך יעקב, 054-4901948

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

מעלית שבת, 7,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)43-43(תיווך יעקב, 054-4901948

 לרציניים! באזור פרל 
140 מ"ר מחולקת ל- 4 חד' 
ו- 3 חד', מושכר ב- 9,000 

ש"ח + גג, 140 מ"ר מוצמד 
בטאבו, חניה + מעלית + נוף, 

2,850,000 ש"ח,
052-4480924)42-45(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 חדש! דירת החלומות! 
יחידה בקומה! 4 משופצת 

+ חדר חמישי בגג + 
אפשרות לכ- 80 מ"ר בניה 

בגג ולמרפסת פנטהאוז 
ענקית בקומה + נוף פנורמי, 

בלעדי תיווך פלוס ח.לסקר, 
03-9089201)43-44(_____________________________________________

דופלקסים

אשדוד

אשקלון

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

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

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

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

 דירה מחולקת קומה 1 
מבצע עובדה, מושכרת 3,700 

נטו, מחיר 750 אלף. תיווך 
אבני דרך, משה,
054-3255667)43-43(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור, שכונה ד', מושכרת בטו 
3,800, מחיר 720 אלף ש"ח. 

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

 מבחר דירות מושכרות 
ומעולות לחלוקה במחירים 

שפויים בבאר שבע, התקשרו 
עוד היום. תיווך אבני דרך, 

_____________________________________________)43-43(משה, 054-3255667

 דירת 3 חדרים, 72 מטר, 
רחבת הראל, מושכרת ב- 

1,800 ש"ח, מעולה לחלוקה, 
מחיר 570 אלף ש"ח. תיווך 

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

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

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

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

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

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

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

0548-420081

ׂ(MP3) במהירות לקבצים דיגיטליים

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

0527-677625

וילה יוקרתית ומפוארת
400 מ"ר, 3 מפלסים

עם מעלית
סלון ענק, חדרים מרווחים

מרפסות ענק וגינה יפה
7.000.000 ש"ח

למכירה בבני ברק
בהר שלום היוקרתי

בלעדי

 זכות לדירה בפרוייקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

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

אחיסמך

 דירת גן בעליון, 4 חד', 
חייבת להימכר! ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן,
052-3251213)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, הכי 
יפה וגדולה בעיר, דירת גן 6 

חד' + יח"ד מושכרת. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן,

052-3251213)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות, דופלקס 
ענק בעליון, אופ' ממשיות 
להרחבה, נוף פתוח, רציני 

למכור! ישראל אלבלינק שוק 
_____________________________________________)44-44(הנדל"ן, 052-3251213

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

יח' הורים, נוף מרהיב,
054-9422194)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת 3 חד' 
בעליון, מציאה! 1,220,000 
ש"ח. ישראל אלבלינק שוק 

_____________________________________________)44-44(הנדל"ן, 052-3251213

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

052-5752500)44-44(_____________________________________________

 דירות להשקעה 
באשקלון 3,4,5 חדרים מ- 

700,000-120,000 ש"ח ניתן 
לתאם פגישות מומלץ מאוד 
ממש חם !! לתאום ופגישות

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

וילות ובתים
 2 וילות מהממות חלום 

במחיר שפוי מומלץ לרציניים 
בלבד לתאום ופגישות
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 דופלקס יפה מרוחק 10 
דק מהים והפארק שכונה 

שקטה וטובה 1,100,000 ש"ח
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

דופלקסים

+5 חדרים
 למגורים/השקעה 

5 חדרים במרכז העיר 
מומלץ!! 1,150,000 ש"ח

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 5 חדרים 150 מטר ענקית 
מהממת נוף חלקי לים ביניין 

בן 5 שנים, שכונת ברנע 
המבוקשת 1,700,000 ש"ח

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

4-4.5 חדרים
 שכונת אגמים החדשה 
בניין בוטיק 147 מ"ר ארבעה 

חדרים ביניין בן 4 קומות חדש 
מהקבלן מומלץ למשפחות 

שומרות שבת 1,325,000 ש"ח
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 דירה מהממת בסיטי מול 
הים 4 חדרים מהממת ביופייה 
נוף נצחי רק ים !! מושקעת 

ומרווחת  1,280,000 ש"ח 
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 שכונת נאות אשקלון 
4 חדרים מוקפת גנים בתי 

ספר מרכז חנויות בית מומלץ 
באיזור מצויין 1,100,000 ש"ח

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

3-3.5 חדרים
 3 חדרים מרווחת מאוד 

ושמורה 780,000 ש"ח
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 3 חדרים מושקעת בטוב 
טעם מומלץ לזוג צעיר/
השקעה  700,000 ש"ח

עומרי: 054-7313344
_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 נווה הדרים 3 חדרים 
מהממת + מחסן וחנייה בית 

מושקע ברמות גבוהות
מושכר כרגע 3,200 עלות 

1,150,000 ש"ח 
עומרי: 054-7313344

_____________________________________________)44-44(צחי: 054-6644232

 ברמב"ש א נחל קישון, 
6 חד', משופצת, ממוזגת + 

יחידת דיור, חדשה, 1,700,000.  
_____________________________________________)W)44-44 נדל"ן, 052-5447405

 במתחרד, דירת גן 11 חד' 
כולל 2 יחידות דיור להשכרה, 

W .1,950,000נדל"ן,
052-5447205)44-44(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 במתחרד, בר אילן, דירת 

גן 4 חד', מפוארת + חצר 
ענקית, תנורים וכיורים כפולים. 

_____________________________________________)W)44-44 נדל"ן, 054-4502728

 ברמב"ש א', נחל מיכה, 
4 חד', קומה 2, משופצת, 

 W .1,400,000 ,מרפסת נוף
_____________________________________________)44-44(נדל"ן, 052-5447405

 בבר אילן, 4 חד' + מחסן, 
אחרי שיפוץ כללי, הכול חדש, 
1,275,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)44-44(_____________________________________________

 ברח' הגפן, 3 חד', גדולה 
)מושכרת(, 890,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(תיווך יעקב, 054-4901948

 באזור חי טייב, 140 
מ"ר, כ"א + סוכה, 

משופצת מהיסוד, מוכנה 
לחלוקה, 2,100,000 

ש"ח. תיווך,
,052-7131147
050-9777755)44-44(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי עורפית 
בשיכון ה', ק"ק, 

כ- 50 מ"ר + אופציה 
1,085,000 סופי!!! 

סופי!!! תיווך,
03-8050080)44-44(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
קומה נוחה, 1,420,000. נדל"ן 

_____________________________________________)44-44(הקריה, 050-3000121

 בלעדי!! מציאה! 
בחברון, ענקית, 137 
מ"ר, ק"א, חזית, 4 

כ"א, מסודרת, מיידי + 
חניה, 2,290,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! בהר שלום 
בבנין חדש, 220 מ"ר 

במפלס אחד, מרפסת, 
כניסה פרטית בבנין 

בוטיק, דירה בקומה, 
3,500,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה, 
6,390,000 ש"ח.

_____________________________________________)44-44(חיים, 050-6452128

 בטאבו משותף, 85 מ"ר 
בנחל שורק, ק"ב, 1,280,000 

ש"ח 053-3111238
03-6765524)44-45(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 90 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 יח"ד, 

ק"א, חזית, מושקעת, 
1,570,000 ש"ח, מיידי. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)44-44(_____________________________________________

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

חתימת החוזה,
 ,054-7477054/050-5765449

_____________________________________________)44-44(מוטי

 בנידוני בגדד )ליד 
פרמישלאן(, ק"ב, בבניה בגמר 
 GN .שלד, 1,300,000, גמיש

_____________________________________________)44-44(נכסים, 054-8425797

 בבניה )שינפלד( 
בז'בוטינסקי סוקולוב, דירות 

3/ ו- 4/ 3.5/ פנטהאוז, שיווק 
בלעדי תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בלעדי חדש!! בהר-
השלום, בית-פרטי, 4 

מפלסים, כ- 400 מ"ר, 
נוף-מדהים, מיקום 

מיוחד + חניה, מיידית, 
5,900,000 ש"ח, 

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בשכ' הלל היוקרתית! 
דו משפחתי, 5 חד', 135 

מ"ר + זכויות במגרש 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)44-44(מתווכים" 03-5701010

 ירד המחיר!!! 
באברבנאל, 6 חד', 145 מ"ר, 

משופצת מהיסוד + חצר, 
2,260,000, גמיש.

_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בבנין חדש פנטהאוז 
מפואר ונדיר באהרון-דב, 6 חד', 

200 מ'. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בשיכון-ה' פנטהאוז 
מפואר, מעל 200 מ"ר.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)44-44(_____________________________________________

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

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, פנטהאוז 
5 חד', יחיד בקומה! 4 

כ"א + גג מרפסת שמש 
מרוצף ומגודר, רק ב- 

2,700,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)44-44(נכסים, 050-4177750

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

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

 באזור יהודה הנשיא, 
דופלקס, 5.5 חד', ענקית, 

180 מ"ר, חדשה, מושקעת, 
ק"ג + מעלית + חניה + 

יחידת דיור למטה 35 מ"ר, 6 
דיירים, 3,000,000. א.פנחסי, 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 באזור מימון/רמב"ם, 
ד.גג, ק"ג + מעלית, 200 

מ"ר, חזית, מתאים לחלוקה, 
2,900,000 ש"ח.

"אפיק נכסים" 03-5791514,
053-3128884)44-44(_____________________________________________

 בזכרון-מאיר ד.גג, 5.5ח', 
ק"ג, חזית )בלי(, 2,400,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
,03-5791514)44-44(_____________________________________________

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

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

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)44-44(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח.
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות בקובלסקי 
11, דופלקס 4 חדרים גדולה 

במיוחד + מרפסות, קומה 4, 
חזית, משופצת, 116 מ"ר. דוד 

_____________________________________________)44-44(גרוס רימקס, 072-3263850

 בלעדי! במנחם/
בן גוריון, דופלקס, 

כ- 190 מ"ר, ק"ד, 5 
חדרים, 4 חדרים למטה 

+ 1 למעלה וגג ענק, 
חזית, 3 כ"א + מעלית 

+ חניה, 2,380,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

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

שלישית + מעלית, 
משופצת, 3,390,000 

ש"ח. חיים, 
050-6452128)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! במרכז רייסדור 
לנדא, 5 חדרים, 120 

מ"ר, חזית, מ' שמש, 
מושקעת + סוכה, ק"ד 
+ מעלית, 2,620,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב שך 
בטאבו משותף, 7 חד', 135 
מ"ר נטו, מושקעת, ק"ג + 

מעלית + חניה, חזית, 3 
כ"א, ניתנת לחלוקה בקלות, 
2,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בהזדמנות! פרנסה 
טובה! מחולקת!! 

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

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)44-44(מתווכים" 03-5701010

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

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

_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור רמבם, 6.5 
חד', מפלס אחד, 170 מ"ר 

נטו, ק"ג + מעלית + מחסן 
+ מרפסת שמש, שמורה, 
2,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

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

מיידי1 2,480,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)44-44(_____________________________________________

 בעזרא חזו"א! 6 חד' 
ענקית, ק"ה + מע' + תשתית 

לחלוקה, 2,900,000 ש"ח. 
*פנטהאוז ק"ז, 260 מ"ר, 

3,450,000 ש"ח.
"אפיק נכסים" 03-5791514,

053-3128884)44-44(_____________________________________________



י”ב - י”ד בחשון תשע”ח  21-3/11/2017 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

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

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

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

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

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

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

לפרסום
03-6162228

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

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

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

052-7103979)37-49(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

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

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

03-5797756)29-29(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברח' ר' עקיבא/ 
הראשונים בבנין חדש 

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

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

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

 ברח' אביי ורבא 4 
חד' משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-508742)39-39(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

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

ק"ב, 85 מ"ר עם חניה, 
1,980,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

 לל"ת, בשיכון ג', 
4 חדרים, כחדשה, 

מושקעת ומפוארת כולל 
ריהוט, לרציניים בלבד, 

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)44-44(בי.א. נדל"ן, 054-8462882

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דימונה
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

 דירת 3 חדרים, קומה 2, 
מושכרת במחיר מציאה.

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

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

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

054-3255667)43-43(_____________________________________________

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

052-7134905)43-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ירוחם 
 מבחר בתי קרקע במחירים 

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

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

4-4.5 חדרים
 דירת חדשה מקבלן, 

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

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

■ 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(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת לדירת 

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

משופצות כחדשות,  
אפ' לטבו משותף, 

1,900,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

 באזור נורוק, 4.5 חד', 
ענקית, משופצת מהיסוד + 
מרפסת סוכה גדולה, ק"ב, 

3 כ"א, 114 מ"ר, ניתנת 
לחלוקה, רק 1,730,000 ש"ח. 

תיווך, 052-7131147,
050-9777755)44-44(_____________________________________________

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

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

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

חדש, 2,290,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך בבנין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית + חניה, מושקעת 
ביותר, 2,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

03-5799308)44-44(_____________________________________________

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

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

חניה, 1,890,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

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

משופצת, 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(א.פנחסי, 03-5799308

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

)אפשרות למחסן(.
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)44-44(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת כחדששה 

+ חצר, 1,780,000, גמיש. 
_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

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

נוחה, ללא, משופצת מהיסוד, 
2,170, גמיש. נדל"ן הקריה, 

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר, 4 חד', 
יפה וחדשה + חניה, כ- 100 
מ', 2,150,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך B.D.A, טל':
054-8449423)44-44(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביאה, 
4 חד', גדולה, כ- 140 מ"ר, 
אופציה להרחבה 45 מ"ר, 

2,650,000 ש"ח. תיווך 
B.D.A, טל':

054-8449423)44-44(_____________________________________________

 באיזור פרמישלן, 
בניין חדש, ק"א, 4 חד' 

+ סוכה + מ.שמש, 
1,700,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)44-44(בועז' 054-8474843

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

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

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

ק"ד, נוף מדהים + 
מעלית, 1,660,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)44-44(_____________________________________________

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

ויפה, 80 מ"ר.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)44-44(_____________________________________________

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

גדול, מושקעת ברמה. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)44-44(_____________________________________________

 בהמכבים, דופלקס 4 
חד' + סוכה, ק"ד ללא, 
110 מ"ר, 1,500,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז'
052-3500040)44-44(_____________________________________________

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

מעולה + נוף.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)44-44(_____________________________________________

 מציאה! באזור ר"ע/
הראשונים בבנין חדש, 4 
חדרים + מרפסת שמש 

+ סוכה + מחסן, רק 
ב- 1,795,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)44-44(נכסים, 050-4177750

 דירת נכה: בראשונים, 
בבנין חדש, דירת נכה, 
4 חדרים + יחידת דיור 

מושכרת + אופציה 
להרחבה כולל חניה 

בטאבו, רק ב- 2,195,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)44-44(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' ליד שלמה 
בן יוסף, משופצת מאוד, 

1,390,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)44-44(_____________________________________________

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

נוף מרהיב, 1,650,000 
ש"ח. ישראל,

052-7741000)44-44(_____________________________________________

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

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

ש"ח. הלל,
054-6215521)44-44(_____________________________________________

 ביצחק שדה, 4 חד', 
יחודית ומעוצבת בבנין 

חדיש, 2,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(הלל, 054-6215521

 בלוין בבנין-חדש מקבלן, 4 
חד', חזיתית, מרפסת + חניה.

תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

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

052-3344721 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 במימון, 4.5 חד' + 
מעלית, מרפסת שמש, 

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

052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בהר סיני, ק"ב, 3 חדרים 
+ סוכה, חזית, מעלית, ללא 
משכנתא, 1,500,000, גמיש. 

_____________________________________________)GN)44-44 נכסים, 054-8425797

 באזור השלושה בטאבו 
משותף, 3 חד', 74 מ"ר + 

היתרים ל- 25 מ"ר, ק"ג, חזית, 
משופצת, 1,320,000 ש"ח, 

_____________________________________________)44-44(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

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

שמורה, 1,800,000 ש"ח, 
_____________________________________________)44-44(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

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

חזית, 3 כ"א, מיידי. "אפיק 
_____________________________________________)44-44(נכסים" 03-5791514

 באזור גן-וורשא, 3, 
מרווחת, ק"ב + סוכה, 

1,550,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)44-44(_____________________________________________

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

2,500,000 ש"ח, גמיש.
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

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

חזית, 3 כ"א, מיידי.
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, משופצת ויפה, 
קומה ב', 1,400,000 גמיש.
_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 במימון/שמיה, בבניה, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ג, 

חזית + סוכה + מ.שמש 
- בית פתוח!!!! - 

למבקרים בשרדנו )הבנים 
27 ר"ג( ביום-שישי - 

כ"ב חשוון )11.11.17( 
בשעות: 10:00-11:00 - 
לל"ת! "מקסימום-נדלן"

052-2452820)44-44(_____________________________________________

 בדנגור כ- 3 חדרים, 
60 מטר, ק"ב, משופצת 

מהיסוד + אופציה 20 
מטר, פינוי גמיש, רק 

1,260,000 ש"ח. תיווך, 
,052-7131147
050-9777755)44-44(_____________________________________________

 באזור העירייה, 3 חד', 
100 מטר, ק"א, משופצת 

מהיסוד + יחידת הורים 
+ ש"כ + אופציה, רק 

1,750,000 ש"ח. תיווך, 
,052-7131147
050-9777755)44-44(_____________________________________________

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

רק 1,370,000 ש"ח. 
תיווך, 052-7131147,

050-9777755)44-44(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', 
משופצת מהיסוד + אופציה 

גדולה, 1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. הזדמנות 
שלא תחזור, באברבנאל, 

מעלית, חניה, מיקום מצויין, 
050-6925400)44-44(_____________________________________________

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

1,450,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3חד', 
כ- 75 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

קומה נוחה, 1,420,000.
_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 3.5 חד' + גג 
בטון בנוי חלקי, 2,470,000. 
_____________________________________________)44-44(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 באזור אלישע, 3.5 ח', 
כ- 75 מ"ר, יפה ומוסדרת + 

סורגים, 1,750,000 ש"ח.
B.D.A, 054-8449423 44-44(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות! בנויפלד, 
3 חד', שמורה ומסודרת, 

חזית, אופ' ענקית לבניה. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)44-44(_____________________________________________

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

להרחבה! "אביחי - 
_____________________________________________)44-44(מתווכים" 03-5701010

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

כ- 100 מ"ר + חצר גדולה. דוד 
_____________________________________________)44-44(גרוס רימקס, 072-3263850

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

1,210,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

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

לסוכה, 1,450,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי, 
3 חדרים, מסודרת 

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

ובצד, 1,380,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בלעדי - מציאה 
בהרצוג קרוב לטבריה, 
3 חדרים, ק"ק, כ- 80 

מ"ר + חצר גדולה 
20 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! באזור דב 
גרונר, 3 חדרים, 65 

מ"ר, משופצת ומושקע 
מהיסוד, ק"א + אופ' 

להרחבה בצד של 
20 מ"ר, 1,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________

 באזור החלוצים, 3 
חד', ק"ב, 75 מטר, 

שמורה, חזית, 2 כ"א + 
אופציה, רק 1,470,000 

ש"ח. תיווך, 
,052-7131147
050-9777755)44-44(_____________________________________________

 בצייטלין, 3 חד', 65 
מ"ר + סוכה, 1,450,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)44-44(_____________________________________________

 במרום שיר, 3.5 חד', 
גדולה ומשודרגת, נוף 

מדהים! + חניה ומחסן 
מושכר + יחידת הורים, 
רק ב- 1,930,000 ש"ח, 

גמיש. להב נכסים,
050-45177750)44-44(_____________________________________________

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

קרקע, מיידי. "רי/מקס" - 
_____________________________________________)44-44(משה דסקל, 050-5926021

 בלעדי, 3.5 ח' בטאבו 
בפ"כ במתחרדים, בניין מסודר 

+ חניה, 1,400,000. תיווך 
_____________________________________________)44-44(אלטרנטיב, 054-5500263

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

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

052-7741000)44-44(_____________________________________________

 בהרב קוק, 3.5 חד', 
שמורה + מעלית +חניה, 

מיידית, 1,900,000.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בעלי-הכהן, 3 חד', 3 כ"א 
+ מעלית, מיידית, 1,490,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 מציאה, 2.5 חד', ק'א, 55 
מ"ר + היתרים ל- 55 נוספים, 
רק 1,490,000 ש"ח. 'הראשון 

_____________________________________________)44-44(בתיווך" 054-3050561

 בטבריה, 2.5, משופצת 
קומפלט, קומה נוחה, 

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

053-3128884)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח )לא ללוקחי משכנתא(. 
_____________________________________________)44-44("אפיק נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות!!! בפלמ"ח, 
2.5 חד', כ- 65 מ"ר, קומה 
נוחה, רק 1,260,000. נדל"ן 

_____________________________________________)44-44(הקריה, 050-3000121

 תיווך, 2.5 חדרים, 
משופצת באזור אברבנאל, 
קומה אחרונה + אופציה 

גדולה, כ- 70 מ"ר, 1.3 מליון, 
הקודם זוכה.

 ,054-7477054/050-5765449
_____________________________________________)44-44(מוטי

 בלעדי, 2.5 ח' בז'בוטינסקי 
במתחרדים, קומה ג' גג 

רעפים, 84 מטר, 1,220,000 
ברוטו. תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)44-44(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בדנגור, 2 חד', משופצת 
+ אופציה בגג-בטון, חזיתית, 

1,270,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)44-44(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2.5 חד' 
משופצת + אופציה עם 

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

03-8007000 ,054-2545420)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)44-44(_____________________________________________

 ביהודית! 2 משופצת 
כחדשה *למשקיעים! 

בז'בוטינסקי, 2.5, 
עורפית ושקטה. 

*ביואל, 2.5 משופצת. 
*בסמטאות הרב שך, 2 
חד' כחדשה + מעלית 

"אלוני נכסים"
052-7610603)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 + מרפסת 64 מ"ר, 
מושקעת, אופ' לעוד 40 

מ"ר. 'אפיקי-נדלן-בועז'
050-4156080)44-44(_____________________________________________

 בלעדי!! בטבריה, 
2.5 חדרים + מרפסת, 

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

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)44-44(_____________________________________________

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

_____________________________________________)44-44(משה דסקל, 050-5926021

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

ממ"ד. "רי/מקס פ"ת - משה 
_____________________________________________)44-44(דסקל, 050-5926021

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

"רי/מקס פ"ת - משה דסקל, 
050-5926021)44-44(_____________________________________________

 וילה במתחרדים חזיתי + 
נוף + גינה - מטופחת, מגרש 

370 מ"ר, 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(ידידיה, 052-7166160

וילות ובתים

 בשזר המבוקש, דירת נוף 
פנורמי לכינרת, משופצת, 

4.5 חד', ק"ב, כיוונים טובים, 
860,000 ש"ח. ידידיה,

0527-166-160)44-44(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות ג': קוטג' 5 + 

חצר פרטית 25 מ"ר, חלל 45 
מ"ר ליחידה, אזור מבוקש, 

2,250,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 
)155 מ"ר( משופץ, נוף, גישה 
נוחה, 2 כ"פ, חצרות פרטיות, 

2,490,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-זרחי: קוטג' 6 
משופץ + מחסן 25 מ"ר, 
גינה 100 מ"ר, נוף, גישה 

נוחה, 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 בשומרי אמונים 

4 חדרים מושקעת , 
ממ"ד, מעלית, תוספות . 
2,190,000 . בלעדיות א. 

_____________________________________________)44-44(נכסים 058-3282555

 למכירה בעידו הנביא 
דירת 4 חדרים 4 כ"א 2 

מרפסות , מחסן , רק 
1,920,000. בלעדיות א. 

_____________________________________________)44-44(נכסים 058-3282555  ר' עקיבא 3 חדרים בטאבו 
משותף 1,250,000 גמיש 

תיווך-ישוב-הארץ,
 052-7168090 03-8007000)43-43(_____________________________________________
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03-6162228

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

שני, מגיל 18 ומעלה ובוגרים, 
)מטפלים גם בקשיי שידוך(, מ- 

_____________________________________________)49-48/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

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

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

שיפור הראייה

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

הובלות והסעות

 "הובלות המרכבה" - 
כל סוגי ההובלות, הובלה 
עצמית - )יח' דיור( בב"ב 
- 150 ש"ח. קו יומי לכל 
המרכזים החרדים - 150 
לפריט, 052-7117676, 

055-6688870)50-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

מכירת רכבים
הונדה

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 איזי-רנט - במחיר 
הטוב ביותר, בכל 

החברות בארץ ובהשכרה 
לחו"ל, שירות אישי 

ומקצועי לכל אורך הדרך! 
02-5805870

info@e-z-rent.co.il)52-02/18(_____________________________________________

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)50-03/18(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)35-47/17ל(052-2514960

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

צבע ופוליש
 "האחים ירושלמי" - 

שרותי צביעת דירות בגימור 
ובאיכות מעולה, פוליש 

מתנה, 050-4101236 )באזור 
_____________________________________________)51-46/17(ירושלים(

מטבחים

 בעז"ה- תיקוני נגרות 
החלפת צירים דלתות 

ומסילות, עבודה יסודית, 
וותק 25 שנה. 

_____________________________________________)39-47(050-2340973 - אילן

נגרות

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

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

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-25/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-51/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-46(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-44(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

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

052-7153475)41-44(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

סובארו

מיצובישי

קרייזלר

 הונדה ג'אז היברידית, 
2012 יד שניה מפרטית, 

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

מאוד, טסט עד 1/18, 
מרחובות,

054-4447613)42-45(_____________________________________________

 "מטבחים יעקב" - 
מטבחים במבצע, מטבח 

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

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

פטרת הציפורן
 האבקה שנמכרת בחו"ל 

מחוללת פלאים, מרפאה 
לגמרי מפטרת הציפורניים, 

055-6610818)42-45(_____________________________________________

טבריה

 "חופשה במרומים" צימרים 
לזוגות + בריכה מחוממת 

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

 נופש הרימון 
בטבריה, דירות וחדרי 

נופש איכותיים לזוגות, 
משפחות ולקבוצות, 

תאריכים, אחרונים לבין 
הזמנים, מבצע!!!

3 לילות סופ"ש,
1,500 ש"ח בלבד,

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

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

 וילה עם חצר גדולה, 
ממוזגת, 7 דק' מהכנרת 

ומהשטיבלאך,
לשבתות, ימי חול,

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

יבניאל

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

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

050-8818678)42-44/17(_____________________________________________

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

052-7772913)52-52/17(_____________________________________________

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

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

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

052-5948777)01-02/18(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

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

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

כלנית
 סוויטות מפוארות

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

_____________________________________________)24-46(מנגל 050-2565636

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים מהדרין, 
לשבתות חתן, גיבוש ולחגים, 

5-8 משפחות + בריכה גדולה, 
משחקיה ומדשאות

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

מושב גורן

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

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

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

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

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

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

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

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

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

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

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

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

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

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

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

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

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

ספסופה
קמפוס מסודר

במרכז הארץ
לאירוח בשבתות

לפרטים:

050-4115114

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

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

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

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

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

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/17(_____________________________________________

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

נתניה
 וילת נופש כ- 150 

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

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

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

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

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-25/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)37-37/18(_____________________________________________

 במושב גורן וילת נופש 
+ בריכה פרטית, אפשרות 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים! מזוג ועד 35 

נפש, ברכה, ג'קוזי, 250 
ללילה, 055-6697474

todatoda.co.il)43-46(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)28-02/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-50/17(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות. 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

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

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

טיולי ג’יפים

סיטרואן
 סטרואן c4 - במצב מצוין, 

2013, 7 מקומות,
054-4502787)43-46(_____________________________________________

 קרייזלר וויאג'ר 2006 
אוטומטי 7 מקומות, יד שניה, 

125,000 ק"מ במצב חדש, 
37,000 ש"ח ניתן להחלפה על 

_____________________________________________)43-44(רכב קטן, 054-7514784

הלוואות ומשכנתאות

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

 "משכנתא יועצים" - 
אישור וייעוץ למשכנתאות 

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

,058-4305321
02-5646563

www.mashkanta-
yoatzim.co.il)42-2/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם,

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

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

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

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

יעוץ ועזרה
 אהרון שכטר מטפל 

זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 
דכאונות, התמכרויות, 

_____________________________________________)43-2/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לטיפול וייעוץ 

בבעיות שלום בית, 
קליניקה לגברים, נשים 
_____________________________________________)43-2/18(ולזוגות, 050-5870353

מחשבים
 נייח מחודש, 

משחקים, סרטים, 
אחריות, מסך דק, 700 

_____________________________________________)39-51(שקל. 054-4543701

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

נקיון
 "סמייל and קלין" 

שרות נקיון מבריק ומקצועי 
למוסדות, משרדים, בניינים, 

053-9318155)43-50(_____________________________________________

"חברת ניקיון העיר"
אזור המרכז
מנקים הכל:

בתי כנסת, גני ילדים, בתי ספר, 
בנייני מגורים

כולל
חומרים

המלצות בשפע! עובדים מסורים!
נסיון מעל 5 שנים

050-9275777 | 073-7320899

קורסים
 קורס להכשרת יועצי 

משכנתאות ייחודי לנשים 
_____________________________________________)43-46(בלבד! 050-7626979

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
עבור גילאים 30-40 למגזר 

הדתי והחרדי, 050-5559877, 
03-9643668)43-46(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

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

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-52/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-34/18(_____________________________________________

 סוויטה מפוארת 
ומפנקת+ ג'קוזי ודירת אירוח 
ל- 10 נפשות+ בריכת שחיה 

_____________________________________________)39-50(ביישוב דתי. 050-6901390

גליל עליון

בר יוחאי

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש, 3 חד' + 
מרפסת, מרווחת מאוד באיזור 
חרדי, לזוגות בלבד, לשבתות 

וחגים, 052-7171288,
055-6786708)44-03/18(_____________________________________________

 הונדה סיוויק. שנת 
2005. טסט ל-3 חודשים. 

מחיר: 16,000 ש"ח רכב שמור 
ובמצב מכני נדיר. לא רואה 

מוסך. חסכוני. גמיש אך ורק 
במעמד קניה. יעקב

058-6000419)44-47(_____________________________________________

 מיצובישי כריזמה 2003 
אוט', טסט לשנה, 140,000 

ק"מ, 8,500 ש"ח,
054-9919718)44-44(_____________________________________________

B-4 , מודל 2000, במצב 
מצוין, 7,000 ש"ח, טל' 
בעבודה: 08-9272909, 
_____________________________________________)44-47(במסרון: 058-4058420

 "הסעות יאיר" עד 20 
מקומות בכל רחבי הארץ, 

רכבים מפוארים.
_____________________________________________)44-46(יאיר: 054-7420580

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

חסד
 למשפחה נזקקת מאור 

יהודה, דרוש מזון לסופי שבוע, 
לפנות לאילן )איש קשר(, 

054-6339801)44-47(_____________________________________________

 צילום והסרטת אירועים 
ברמה גבוהה ובמחירים נוחים, 
_____________________________________________)44-51(נסיון רב. סהר, 052-7695234

 בס"ד "שידוכי הפסגה" 
פותחים שנה חדשה

_____________________________________________)44-45(במזל-טוב, 050-4149200

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599
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לפרסום
בלוח

03-6162228

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

תינוקות

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 למכירה ממש כמו 
חדש, עגלת סילבר קרוס 

היוקרתית, ייבוא מאנגליה עם 
שלדת אלומניום יצוקה ובולם 

זעזועים, רק 1,800 ש"ח, 
052-7773526)42-43(_____________________________________________

 מיטת תינוק 400 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7676969

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
צבע כחול + בז', 120 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 לול מעץ לתינוק + מזרון, 
מצב טוב, 120 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-3419552

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 טיולון ציקן 80 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 שידת החתלה, צבע לבן 
כמו חדש, שווה לראות, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מיטת תינוק לבנה בחולון 
+ ירוק פיסטוק, כחדשה, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
"אמבטיה" פג-פגל, בחולון, 

_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 050-5206337

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense 4, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-6651365

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4751352

 עגלת מוצי, שלדת 
אלומיניום, גלגלים מוקצפים 

במצב מצויין, 500 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-4741842

 סל-קל, 80 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 למכירה מזגן חלון 2.5 

כוח מתאים לסוכה. יצחק 
_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 דרושה סוכה לבן תורה/
אפשרי גם אחרי חג הסוכות, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

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

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-2727474

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8412903

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 שואב אבק עומד 
לשטיחים, ספות ורצפה, שנה, 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

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

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

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

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

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

 מחשב נייד HP בצבע 
 XP אפור, 14 אינץ, תוכנת

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

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים 16 ערוצים, איכותי, 

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

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

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

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה כולל מקרופון עם 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(02-6521736

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

_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 מכונת אוברלוק לתפירה 
מעולה, רק 400 ש"ח,

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

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

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

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 220 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

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

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

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

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

 ספה פינתית עגולה 
תכלת, 240X210, ב- 500 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-5705546

 שתי כורסאות בצבע 
כחול עם רגליים מעץ בוק - 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 כורסאת צפיה נפתחת 
עם הדום לרגליים )מצב 

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

 שידת טואלט מצב מצוין! 
סגנות עתיק חום כהה, 300 

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

 שולחן סלוני מפואר 
1.35X0.75, צבע וונגה 

כחדש ממש! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)42-45(גמיש, 054-6337121

 דרושים לאברך: 2 
מיטות. כסאות למטבח. כינור,

050-4175368, אפשר 
_____________________________________________)43-44ח(להשאיר הודעה

 למשפחת אברך דרושה 
אמבטיה לעגלת בייבי ג'וקר 
במצב טוב, בתשלום סמלי/

_____________________________________________)43-44ח(בתרומה, 058-3233281

 דרושה ספה 3 מושבים 
צבע וונגה במצב חדש עד 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-4176776

 תנור וגז מחברת "בקו" 
מצב מצוין, 500 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8517411

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7966786

 דיסקמן כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-3805386, 02-6522251

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

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 זוג רדיאטורים חדשים 
באריזה, 12 צלעות סילמור, 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 050-4100013

 מכונת כביסה בוש, 6 
ק"ג, מצב טוב מאוד, 400 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בירושלים, 050-4154208

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון, 370 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)43-44ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות במצב 
מצויין - חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(פלאפון: 050-9340317

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדש, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
מגע, 400 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)43-44ח(052-2437292, הקודם זוכה

 מכשיר )די.וי.די( חברת 
תושיבה, חדש, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(גמיש, לפרטים: 052-7630089

 בידורית עם CD מובנה, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 מגברים לגיטרה חשמלית, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 פלורוסנט X 2 עם פס 
זהב, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח )ב"ב(, 052-7157077

 מסך דק ענק למחשב, 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 053-8248862

 אוזנית בלוטוס 
פלטרוניקס גם לשמיעת 

שירים, רק 150 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מדיח כלים חדש 
מהאריזה גם לסירים, 

חברת בוש, 1,500 ש"ח 
_____________________________________________)43-45(+ אחריות, 03-6196629

 ג'י.פי.אס משוכלל, חדש 
באריזה, רק 350 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 אוזניית בלוטוס פינבול 
עם חוט נשלף איכותית ביותר, 

120 ש"ח, חדש,
_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

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

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 מסך מחשב 15 אינץ 
חברת LG מעולה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 טוסטר אובן 26 ליר, 
 ,1503T דגם DAVO חברת

_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 אוזניות אלחוטיות 
עוצמתיות ונוחות, חדש 

באריזה, 60 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7139395

 במציאה אורגנית ימהה 
PSR כולל מזרחי במצב מצוין 
עם מעמיד, בהזדמנות ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-3456413

 אופני כושר במצב חדש, 
ב- 500 ש"ח, חצי מחיר, 

_____________________________________________)43-44ח(הקודם זוכה, 054-3456413

 שעון חכם עם וויז 
בעברית, רק 220 ש"ח,

054-8461535)43-43(_____________________________________________

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד:

_____________________________________________)43-44ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)43-44ח(052-2437292

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

_____________________________________________)43-44ח(054-8412903

 מדיח כלים LG גדול, 500 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8435872

 נברשות יפות )סט 3( 
לתקרה גבוהה/כל תקרה, 85 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח כ"א, 054-8430281 בי-ם

 מגבר + 2 רמקולים, סוני, 
חיבור לנגן, ב- 160 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 052-7630089

 2 נגנים למסירה, 8 ג'יגה, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7191683

 מיקרוגל לבן כשר 
למהדרין, בשרי, כחדש ממש, 

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

 ארון חדר שינה מעץ מלא, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8517411

 שולחן עץ מלא צמוד לקיר 
)ללא רגלים( מתקפל, מידות 

79X59, ב- 130 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)43-44ח(052-3073826

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצ בטוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 שולחן וכסאות לסלון, 
חדשים, צבע וונגה, אפשרות 

בנפרד, בהזדמנות,
052-4227714)43-43(_____________________________________________

 מראת אמבטיה חדשה, 
בגודל 1X0.6 מטר, מסגרת 

ניקל, ב- 150 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 058-3230089

 שידת 5 מגירות מעץ, 
חזקה, בירושלים - מקור ברוך, 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 058-3245345

 בהזדמנות! 2 מיות לחדר 
הורים במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8437566

 כסא תלמיד, צרעה, 
מרופד, גלגלים, ידיות, 

פניאומטי, מצוין, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(03-6182911

 בב"ב תחתית היירייזר 
במצב מצוין, צבע אפור, 250 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6749553

 2 שולחנות אוכל + 
כסאות במצב מצוין, כל אחד 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
מצויין, גובה 90 ס"מ

531.18 על מטר + 2 מגירות, 
_____________________________________________)43-44ח(450 ש"ח, 054-4919299

 2 מיטות לסוכה, 
מתקפלות לקטן וקלות, רק 

ב- 80 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)43-44ח(054-8452961

 כורסא מעור במצב טוב 
במחיר 150 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)43-44ח(052-3763582

 שטיח לחדר ילדים, דמויות 
דיסני )מקורי( חסין אש, 70 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 054-8485026

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון, 320 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(054-5385013

 עגלת תאומים מקלרן 
במצב מצוין, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(טל': 050-4135649

 סלקל איכותי לתינוק, 
כחדש, רק ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8452961

 מעמיד לאמבטיית תינוק, 
חזק, כחדש ממש, רק ב- 30 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, לפרטים: 054-8452961

 כסא רטט לתינוק 
)טרמפולינה( מרגיע במיוחד, 

רק 30 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)43-44ח(054-8452961

 עגלת בוגבו קמליון, מצב 
מצוין, )ורוד(, 1,900, ב"ב, 

052-7146087)43-45(_____________________________________________

 עגלת "בוגבו" קמיליון 
כחדשה בצבע ירוק תפוח 

כולל תיק ומזרון, 2,280 ש"ח, 
054-8408813)43-44(_____________________________________________

 למכירה עגלת תינוקות 
סילבר קרוס היוקרתית, 

יבוא מאנגליה ממש 
כחדשה! עם כל הציוד 

הנלווה, רק ב- 1,800 
_____________________________________________)43-43(ש"ח, 052-7773526

 מיטת תינוק מעץ מלא, 
ללא מזרון עם גלגלים, במצב 
_____________________________________________)43-44ח(טוב, 200 ש"ח, 03-9307308

 ,AR - קופסאות נוטרילון 
ב- 20 ש"ח לקופסא,

_____________________________________________)43-44ח(052-7123840

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 מובייל עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 280 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 מגיני ידיות לעגלה,ש ל 
מזרונית, אורך כל אחד 18 

ס"מ, 25 ש"ח צבעוני,
_____________________________________________)43-44ח(050-4176776

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)42-43ח(052-8380655

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן, 
4 מגירות, מצב מעולה, 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-5737813

 מוניטור נשימתי חדש 
באריזה, 200 במקום 600 עם 

_____________________________________________)42-43ח(אינטרקום, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפנטי 
כחולה, 150 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

 נמצא שנה שעברה 
מצלמה באחת הפארים 

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

 נמצא צמיד גולדפילד 
חישוק עם 2 שורות אבנים 

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

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

 אבדו תפילין בבין הזמנים 
תשע"ז בקבר חוני המעגל, 

_____________________________________________)42-43ח(054-5595559

 אבדה מזוודה חשובה 
במוצאי יום כיפור בב"ב או 

_____________________________________________)43-44ח(אשדוד, 050-4126506

 ביום רביעי ז' בתשרי 
תשע"ז, נמצאה בבני-ברק 
צמיד גולדפילד וחישוק עם 
אבנים )לא צבעוניות( ברח' 

ראב"ד, ליד "גינת ראב"ד" טל': 
_____________________________________________)43-44ח(053-3101666

 ביום א' ר"ה בין השעות 
10:00-10:30 לפנה"צ החליפו 
את הטלית שלי בעלת עטרה 

רחבה 2 שורות לטלית עם 
עטרה צרה שורה 1, ליד חדר 
השירותים בצד צפון בביה"מ 

הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב, 
המחליף מתבקש להתקשר ל: 

_____________________________________________)43-44ח(050-4124245

 אבדה אצבע של ספר 
תורה מכסף, בין ב"ב לפ"ת, 

_____________________________________________)43-44ח(054-2457090

 נמצאו משקפי שמש 
בתחנה המרכזית בירולשים 

ביום העצמאות 2017,
_____________________________________________)43-44ח(052-6884797

 נמצא ב- 16.8.17 בתחנת 
אוטובוס בירושלים - שקית 
עם חולצת אישה חדשה, 

_____________________________________________)43-44ח(052-6884797

 אבדה שקית עם תפילין 
שרקום עליה: "דוד שמואל" 

_____________________________________________)44-45ח(לפני ר"ה, 02-6518699

 אבד צמיד יהלומים לפני 
ראש השנה בירושלים בשכונת 

עזרת תורה או דברי חיים, 
_____________________________________________)44-45ח(058-3279822

 נמצאה עגלת ילדים ברח' 
הרב קוק ב"ב בתקופת שמחת 

תורה + ספר תורה לילדים 
ועוד פריטים, 03-6190382, 

054-8427557)44-45(_____________________________________________

 דרוש בדחיפות מכסה חום 
לקוצץ ירקות ממיקס קנווד - 

מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)44-45ח(054-8448008

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה עם ילדים 

_____________________________________________)44-45ח(בבני-ברק, 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה, למשפחה עם ילדים 

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

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מזגן חלון 

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

מעוניין לקנות

054-6420392

ספרי תורה, 
מגילות אסתר, 

נביאים,
גם במצב גניזה

 הליכון חשמלי "הורייזן 
פיטנס" כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(054-9784433

 מייבש כביסה "אינדסיט" 
כמו חדש, רק 300 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(בהזדמנות, 052-5737813

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש, 500 ש"ח, טל':
_____________________________________________)44-45ח(052-8401909

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

_____________________________________________)44-45ח(054-7561146

 טאבלט איכותי 7, מצב 
חדש כולל נרתיק, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(טל': 054-7561146

 מקרוגל משולב עם גריל 
חברת ליוונט, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7966786

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

_____________________________________________)44-45ח(052-2727474

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון, דגם 4380, חדש 

חדש באריזה, 300 ש"ח, נייד:
_____________________________________________)44-45ח(052-2437292

 מקרר, מכשיר הליכה 
וריצה, מצב טוב מאוד, 500 

_____________________________________________)44-45ח(כ"א, 054-8452231

 מסך מחשב 18.5, מצב 
מצוין, 180 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)44-45ח(054-8433730

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, 
ב- 40 ש"ח במקום 100, 

_____________________________________________)44-45ח(050-4196197

 דיסקמן כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(052-3805386, 02-6522251

 שעון חכם הכולל: נגן, מד 
צעדים, יומן, שעון מעורר ועוד, 

_____________________________________________)44-45ח(199 ש"ח, 058-3263264

 שואב אבק חזק, 130 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מצנן במצב מצוין, תריסים 
מתכוונים, חשמלי, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7651383

 תנור + גז במצב מצוין, 
350 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)44-45ח(054-8428615

 מקרר אמקור, מצב 
מעולה, 500 ש"ח, גמיש,

050-4133049, או:
03-6187590 - ניתן להשאיר 

_____________________________________________)44-45ח(הודעה

 מערכת שמע לרכב, חדש 
באריזה, רנו פלואנס, בערב, 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 054-8523736

 מסך מחשב דק, 20 אינצ', 
סמסונג, במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8491154

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפריה מרדיקיס )חשמלית( 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7561146

 מזגן 1 כ"ס, מצוין + 
שלט, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(055-6786451

 ספה מצויינת 2 מושבים, 
240 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 120 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 170 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח, 
מצב כמו חדש, חזק ויציב, 

_____________________________________________)44-45ח(140 שח בלבד, 052-5737813

 מיטת מעבר מעץ מלא 
_____________________________________________)44-45ח(450 ש"ח, 050-9089110

 שידת 2 מגירות מעץ 
מלא, מיוחדת, רק 160 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 כסא משרדי עם גלגלים 
+ משענת לידיים במצב טוב, 

צבע ירוק כהה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(03-9307308

 שולחן לסלון מרובע עץ 
מלא, צבע אגוז, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(פ"ת, 054-2455797

 סלון 2+3 עור איטלקי 
אורגינל, חרדל, מצב טוב, 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, פ"ת, 054-2455797

 ארון פורמיקה 2 דלתות, 
גובה 160, ב- 200 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)44-45ח(050-9089110

 ספה - מיטה לסלון במצב 
נהדר - 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 שולחן מרובע לסלון מעץ 
מלא - 250 ש"ח, טל':

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 מזנון קטן במצב טוב - 
500 ש"ח, צבע שחור, טל': 

_____________________________________________)44-45ח(054-2819921

 שולחן לפינת אוכל, צבע 
חום, 160X100, נפתח בכל 
צד 40 ס"מ + כסאות, 450 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-4578091

 שולחן סלוני מיוחד לפינת 
ספות עץ מלא, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(בב"ב, 054-8447917

 ברה"ע למכירה כסא 
משרדי שחור, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7966786

 שולחן כתיבה - עתיק, 
92X48X74, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8407587

 כסא מנהלים כחדש מנגנון 
סינכרוני משוכלל, מיועד 
לכבדי משקל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 6 כסאות סלון, ריפוד 
בצבע אפור, 200 ש"ח לכסא, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 מיטת יחיד נפתחת + 
שתי מגירות, כחדשה - 400 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-6463465

 פינת אוכל בצבע בוק 
מתומן + 6 כסאות מחברת 

שומרת הזורע, נפתח ל- 3.20 
מ', כחדש, 500 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)43-44ח(טלפון: 054-8485026

 מתלים מעץ חום כהה 
לחליפות ומדף לכובעים, 

47.5/115 ב- 60 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 טיולון אפשר עם אמבטיה, 
מצב מצויין, 230 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 עגלת טיולון + אמבטיה, 
צבע כהה, מצב כמו חדש, 

340 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 טיולון צ'יקו, 80 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בלבד, 052-5737813

 כסא רכב מעולה וחזק, 90 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה, צבע לבן, 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)44-45ח(שווה לראות, 052-5737813

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)44-45ח(052-8380655

 מיטת תינוק עץ בוק 
במצב חדש כולל מזרון, 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 עגלת תאומים צבע שחור 
וירוק, מצב מעולה, 360 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת פג פרמט נפתחת 
לאמבטיה, מצב מצוין, 350 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, שחור, 
חדש בניילון, 400 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(054-8491943

 שק שינה בוגבו בי, חאקי, 
_____________________________________________)44-45ח(200 ש"ח, 054-8491943

 מיטת תינוק בצבע לבן + 
מזרון במצב טוב, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 מוניטור נשימתי + 
אינטרקום, חדש באריזה, 

200 ש"ח במקום 600 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 כסא תינוק לרכב, 50 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 058-3245685

 עגלת טיולון אינפנטי 
כחול + נילון לגשם, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 כסא רכב מעולה וחזק ב- 
_____________________________________________)44-45ח(90 ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה צבע לבן 
כמו חדש, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)44-45ח(שווה לראות, 052-5737813

 טיולון, 90 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 שידת החתלה, שילב, 
צבע שמנת/ורוד במצב מצוין, 

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח, 052-7179802

 עגלת אמבטיה + טיולון 
במצב חדש, 300 ש"ח. לירון, 

_____________________________________________)44-45ח(054-2626408

 טרמפולינה, 80 ש"ח. 
_____________________________________________)44-45ח(לירון, 054-2626408

 סלקל, 80 ש"ח. לירון, 
_____________________________________________)44-45ח(054-2626408

 משחקים לתינוק, 15 
ש"ח למשחק. לירון,

_____________________________________________)44-45ח(054-2626408

 ביגוד לתינוק, 15 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(לפריט. לירון, 054-2626408

 מוניטור נשימתי לתינוק 
baby sense 4, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(050-6651365
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אחראית ומנוסה למשרה 
מלאה/חלקית, תנאים טובים 

_____________________________________________)44-45(למתאימות, 054-8487716

 לחברת הייטק מובילה 
באזור המרכז דרושים מפתחי 

תוכנה ללא נסיון וידע 
מוקדחם, לעבודה מתגמלת 

הכוללת הכשרה ע"ח החברה, 
_____________________________________________)44-44(לפרטים: 073-2590350

 הכנסה גבוהה בסביבה 
נשית ללא מכירות + מענקי 

התמדה, עבודה מיידית 
לכ- 3 חודשים בביטוח בפ"ת, 

אינטרנט חסום, משרה 
מקוצרת אימהות, אופציה 

לעבודה קבועה! ידע במחשב 
חובה, 073-2590300

jobs@bereshit-hr.co.il)44-44(_____________________________________________

 הזדמנות נדירה ומצויינת 
להיקלט במשרה מקצועית 
"בק אופיס" בחברת ביטוח 

מובילה, משרה מלאה מספקת 
ומתגמלת + שעות נוספות, 
הכשרה ע"ח החברה, מספר 
המקומות מוגבל! מתאימה 
גם לגברים! שליטה במחשב 

חובה, 073-2590300
jobs@bereshit-hr.co.il)44-44(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי, לפרטים:

 050-5304424 ,03-6714809
_____________________________________________)44-45(להתקשר מ- 10.00-15.00

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)44-47(בייגל בגאולה, 02-5375516

 לרגל התרחבות מחלקת 
טלמרקטינג - משמרת ערב 

בעמותה גדולה בב"ב דרושים 
טלפניות מקצועיות, נסיון 

שנה, שכר גבוה למתאימות 
+ בונוסים, אווירה חרדית, 

תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות, לפרטים:

054-5319192)44-14/18(_____________________________________________

 עובדת לגן בגעת שמואל, 
למשרה בשעות 8:00-12:30 
כל השבוע ועובדת למשרה 3 

פעמים בשבוע 8:00-16:00 
ופעמיים מ- 12:00-16:30, 

050-4806060)44-45(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למרפאת 
שיניים בין השעות

12:00-19:00 מעל גיל 30, 
קו"ח:

gmail.com@6165352)44-45(_____________________________________________

 לגנים בפ"ת דרושות 
סייעות לצהרון, תנאים 

טובים ושכר טוב 
למתאימות, לפרטים: 

,054-8456594
052-3624965)44-45(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
למטבח, משרה מלאה, שעות 

הבוקר, תנאים טובים,
053-9011315)44-47(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בלי רכב, מעוניין לשמש 
כנהג לרב/איש עסקים בבני-

_____________________________________________)25-28(ברק, 054-8476500

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 מטפלת מעוניינת לטפל 
בתינוקות בביתה אזור רח' 

חברון - ירושלים,
_____________________________________________)42-43ח(054-3902446

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

ב"קירוב" ובניהול, במשרה 
_____________________________________________)42-43ח(בכירה, 050-4160390

 ת"ח מחבר ספרים מעוניין 
בשותפות "יששכר וזבולון" יש 

_____________________________________________)43-44ח(המלצות, 052-7667823

 יועצת מס, מחפשת 
עבודה בהנה"ח/חשבות שכר, 

_____________________________________________)43-44ח(אזור המרכז, 054-8477493

 בעל נסיון בניהול 
פרויקטים חברתיים ומסחריים 

+ אנגלית, במשרה בכירה 
בעסק/ארגון חסד,

_____________________________________________)43-44ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)44-45ח(בכירה!!! 050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד, 
_____________________________________________)44-45ח(אפשרי מהבית! 050-4160390

 אני מעוניינת לשהות עם 
מבוגרת בב"ב, אפשרי + 

בישול, כשעתיים,
_____________________________________________)44-45ח(052-7165513

 בחור בן 17 מנתניה 
_____________________________________________)43-44ח(מחפש עבודה, 054-8542457

כללי

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

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

תקשורת

 למכירה כיורים 
באריזה, חדשים 

AQUATOP , התקנה 
שטוחה 60 ס"מ וכן 

 DEMIXA ברזים
נשלפים בהזדמנות, זולים 

במיוחד. בבני ברק, גיל, 
054-6506901)37-37(_____________________________________________

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

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 נעלי בית קרוקס 
כחדשות, מידה 35 בצבע ורוד 
לילדות, יפות מאוד, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-6337121

 כסא ישיבה עם גלגלים 
+ שידת מגירות + שואב אבק 
חזק + מזוודה, כל דבר רק 80 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)42-43ח(בני-ברק, 052-5737813

 סורג בטן - מקסידור 
מגולוון עם פגם קטן, גובה 

1.24 - רוחב 1.19 - 100 ש"ח, 
050-4147729 אחרי השעה 

_____________________________________________)42-43ח(15:00

 סט ג' ספרים רפואות תימן 
- 180 ש"ח, 050-4147729 
_____________________________________________)42-43ח(להתקשר אחרי שעה 15:00

 אופני הילוכים מידה 
 CHINSTAR 20 תוצרת
כחדשות - 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 טלפון חוגה ישן, 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7154392

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(052-2727474

 מטפחת מעוצת של 
רייצ'ל, מהממת, עיצוב 

בסטייל, 100 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(058-3225661

 סיגריה אלקטרונית חברת 
istik במצב מצוין במחיר 200 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7168576

 שטיח פרסי עתיק, 500 
ש"ח, 054-4630756,

_____________________________________________)42-43ח(054-4474795

 הליכון יורק במצב מעולה, 
500 ש"ח, 054-4630756, 

_____________________________________________)42-43ח(054-4474795

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)42-43ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין, ע"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(050-4135002

 סוכה ממסגרת ברזל, 
350 ש"ח + בד 150 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-6651365

 כינור גודל חצי במצב 
חדש, 500 ש"ח במקום 2,000 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 058-3245685

 ש"ס עוז והדר חדש 
לחתנים באריזה,

_____________________________________________)42-43ח(054-8496093

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)42-43ח(160 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד אין(, 4 
להבות, כחדשות, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 ארנק עור יוקרתי של 
מותג עימנואל, חדש ללא 
שימוש, 190 ש"ח לאישה, 

_____________________________________________)42-43ח(054-9784433

 הוברבורד בצבע כחול 
נקנה לפני 4 חודשים, 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בפל': 054-8471038

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7154392

 תנור נפט + ארובה + 
מיכל דלק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-4630756, 054-4474795

 כסא בטיחות לרכב, 
לילד, במצב מצוין, 300 ש"ח, 

אפשרות לשני כסאות, ב- 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 054-4751352

 הוברבורד למכירה בבני-
ברק, נקנה לפני שבועיים, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-4142171

 מכונות ממתקים של 
שקל, 280 ש"ח בבני-ברק, 
_____________________________________________)42-43ח(רווחי מאוד, 050-4111837

 אופני שטח חברת מרידה 
מס' 27.5, מעצורי דיסק שמן, 

הילוכי שומנו, במצב מצוין, 
_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, טל': 058-4001480

 אופני ספישלייזט קפיץ 
קדמי במצב מצויין, ב- 450 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בפל': 054-8471038

 אופני הרים במצב כמעט 
חדש - 320 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(050-9340317

 בסיס לתליה למזגן )סטנד( 
חדש!!! בהזדמנות!!! -052

_____________________________________________)42-43ח(2786557 )בפ"ת(

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מפרסקס )נדירים(, 

250 ש"ח )פ"ת(,
_____________________________________________)42-43ח(052-2786557

 נעליים לנער שבתיות 
שחורות לק אופנתיות, 

שרוכים, מידה 38, ב"ב, 120 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 054-3132330

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית, גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)42-43ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מתקן אופניים אחורי 
להרכבת ילד, 50 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 גלאי גז קטן לבית, 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 058-3245685

 טושו"ע בודדים פרידמן 
- 65 ש"ח, בירושלים - טל': 

_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 תיק של ליטל מרסל 
חדש באריזה, 180 ש"ח 

)יכול להתאים גם לעגלה וגם 
_____________________________________________)42-43ח(ללימודים(, 050-4176776

 מטען לאופניים חשמליות, 
48 וואט חדש, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(058-3268891

 פלטת שבת בינונית 
שחורה במצב מצויין, 50 ש"ח. 

כסא מחשב עם גלגלים, 70 
ש"ח. כלוב תוכים עגול, 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח. 054-3132330. ב"ב.

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

 אופני BMX, מצב מצויין, 
100 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 שטיח, מצב מצוין, 
2.35X165, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-5705546

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
מזוודה + צעצועים, כל אחד, 
_____________________________________________)42-43ח(80 ש"ח בלבד, 052-5737813

 דשא סינטטי היה 
 ,6X2 בשימוש רק שבוע אחד
ב- 150 ש"ח, 03-6161917, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4123325

 דשא סינטטי היה 
 ,6X1 ,בשימוש רק שבוע אחד

ב- 100 ש"ח, 03-6161917, 
_____________________________________________)42-43ח(050-4123325

 אופניים לילדים 16 אינץ, 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 054-5385013

 אופניים הילוכים, 20", ב- 
_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, 054-5385013

 פלאפון נוקיה פאנל 
לנפתח, תומך סלקום כשר, 
100 ש"ח, 077-4432251, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8430025

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה פנסוניק עם משיבות, 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש"ח, 054-7612883

 מגן מסך מזכוכית 
מחוסמת לגלקסי 3, 15 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-41176776

 פלאפון דור שלוש במצב 
מצוין, 2 סימים, 210 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 058-3227787

 נעליים שחורות ניו בלנס 
מידה 44 חדש! במקום ב- 

350, ב- 230 ש"ח,
050-3120329)43-44(_____________________________________________

 משקפת צלילה מידה 
6.5, 50 ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)43-44ח(02-6522251

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
 2X1.80 -חום מוזהב, גודל כ
_____________________________________________)43-44ח(מ', 350 ש"ח, 054-8485026

 אופני כושר מעולים, רק 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 350 ש"ח, 054-8452961

 מזוודה קטנה ואיכותית, 
_____________________________________________)43-44ח(רק ב- 20 ש"ח, 054-8452961

 דלת 70 מעוצבת חומה + 
חלונות, מהאריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7681174

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצויין, גלובה 
91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז של אופניים, ב- 40 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6180510

 נעלי גבר מידה 45, מעור, 
שחור, חדשות מקופסה, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-3295697, ירושלים

 2 עניבות יפות + חפתים, 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 50 ש"ח, 050-4158682

 3 סורגים )קשת( בגדלים 
שונים, 150 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)43-44ח(050-4109392 י-ם

 fender גיטרה אקוסטית 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 500 ש"ח, 050-4155286

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 גיטרה במצב טוב, דרוש 
תיקון קל, 250 ש"ח גמיש, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 5 כרטיסים של רכבת 
ישראל, ירושלים מלחה -
בני-ברק, 20 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)43-44ח(077-4432251, 054-8430025

 חליפת גבר אפורה, 
מידה 50, חדשה, אלגנטית, 

מ.אמסלם, 220 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(077-4432251, 054-8430025

 כיסוי למכונת תפירה 
מפלסטיק קשיח, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7110779

 זכוכית חסומה לחלון, 5 
שלבים בגודל 10-51.5 ס"מ כל 

_____________________________________________)43-44ח(אחד 10 ש"ח, 052-7110779

 חולצות צהובות לקוסט 
חדשות, מידה 6-8-12 במחיר 

_____________________________________________)43-44ח(18 ש"ח, 052-7110779

 אופנים לילדים גיל 8-12, 
תקין, 100 ש"ח + אופנים 
שדורשות תיקון, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים, 
מידה 38-42, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 נעלי קידס לנערות, 
שחור, מידה 39-40 - חדשות 
)מציאה - נקנו ב- 250 ש"ח(, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7157077

 חיישני רוורס לרכב צבע 
אפור, 150 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 שעון יד לגבר/אישה, חיקוי 
ראדו, חדש, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7612883

 אופני הילוכים 20" 250 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 תוכונים, 2 ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7178421

 תריסים כולל מסגרת 3 
פלטות 3.15X1.29, ב- 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-5925647

 חלונות זכוכית כולל 
מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 תריסים 3 פלטות כולל 
מסגרת, 3.50X.140, ב- 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-5925647

 תריסים כולל מסגרת, 
1.55X1.40, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-5925647

 משקפת גדולה כחדשה 
באריזה, ב- 240 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8445520

 שמלת אירועים בצבע 
נחושת מידה XL )למחותנת(, 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 054-8487627

 מעיל חדש לגבר, תוצ"ח, 
מידס XL, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 אורגן קומתיים דגם 
יממהה + כסא )דרוש תיקון 

_____________________________________________)43-44ח(קל( 300 ש"ח, 054-8487627

 משחק הרכבה תחנת 
משטרה + רכב ממונע, 90 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7663458

 תיק של מרסל מקורי חדש 
באריזה, 180 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(050-4176776

 ספר הנהלת חשבונות 
הצהוב סוג 1, רק ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8452961

 אופני הרים במצב חדש - 
_____________________________________________)43-44ח(320 ש"ח, 050-9340317

 כלוב גדול ויפה + 2 תוכים 
אנגלים - 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(02-5868095

 ארנבת הולנדית עם כלוב 
ואביזרים, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7697592

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 058-3289108

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 סטנדר מתכוון - חדש 
לגמרי - 200 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7139395

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)43-44ח(400 ש"ח, 052-7139395

 נעלי ניו בלנס, נשים, 
מס' 37.5, חדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 058-4843223

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, בצבעים אפור/חום/
_____________________________________________)43-44ח(ירוק, 30 ש"ח, 052-7167995

 ארגז לקטנוע ב- 270 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7167995

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק חדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7167995

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)43-44ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עליונית פייטים שחור/
זהב, מס' 42, 100 ש"ח, -058

_____________________________________________)43-44ח(3289108

 פלאפון כשר המתאים 
לכל החברות, חדש באריזה, 

_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח, 052-7167777

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום,
03-6884123 ,050-5274348)44-47(_____________________________________________

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

_____________________________________________)44-45ח(054-8454536

 מצלמת ניקון עבור 
החלקים )תיקון 390 ש"ח(, 

50 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(054-8454536

 כסא ישיבה עם גלגלים + 
שידת מגירות + שואב אבק 

חזק + מזוודה, כל דבר רק 80 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון יחיד + מסך מחשב, 
מצב מצוין, 80 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)44-45ח(בני-ברק, 052-5737813

 אופני ילדים BMX מצב 
מצויין, 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 מסקרה חדשה בקופסה 
"לוריאל", 50 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 כינור גודל חצי במצב 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(058-3245685

 אופני ילדים BMX במצב 
מצוין, 120 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 כלוב גדול מברזל לחיות 
קטנות + אביזרים + תושבת, 

צבע אפור, 150 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(03-9307308

 עטרה לטלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(052-7154392

 נגן Y.O.D.A, הקלטה 
+ 8 ג'יגה + חריץ הרחבה + 

כבל - 89 ש"ח, טל':
_____________________________________________)44-45ח(03-6187992

 מסגרות משקפי ראיה 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(050-4196197

 זוג תוכונים + כלוב + 
אביזרים ב- 180 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(03-6181848

 נרתיק להארדיסק, חדש 
באריזה, בב"ב, 15 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(054-8426180

 2 נרתיקי ארדיסק, 15 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח בב"ב, 054-8426180

 סיר סולתם חדש באריזה, 
12 ליטר, 170 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(054-8470667

 משקפת צלילה מידה 
6.5, 50 ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)44-45ח(02-6522251

 אופנים לילדים גיל 8-12 
במצב מצויין, 80 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(052-7157077

 אופנים לילדים גיל 8-12 
דרוש תיקון 50 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(052-7157077

 מעיל פרווה מהמם לנשים 
מידה 38-42, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7157077

 צמיד זהב בשימוש כחודש, 
נקנה ב- 350 ש"ח, למכירה ב- 

_____________________________________________)44-45ח(270 ש"ח, 052-7157077

 נעליים בצבע וורוד ועקב 
קרם, כחדשות, 100 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)44-45ח(058-3225661

 שלושה עציצים 
מלאכותיים, יפים ובמצב חדש, 

80 ש"ח ליחידה במקום 140 
ש"ח המחיר המקורי, בב"ב, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7600336

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7179802

 אופני הילוכים - הרים 
כמעט חדשות, לילדים מגיל 8 

שנים, ב- 350 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(050-9340317

 סורג בטן 1.05*1.05 ב- 
200 ש"ח, לברורים:

_____________________________________________)44-45ח(054-8467885

 מזוודה ענקית כחולה 
כחדשה, בערך 50X80, ב- 

_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח, 054-8447038

 תיק לילד עם דמויות 
צבעוניות, חדש לגמרי, 100 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-8447038

 מזוודה טובה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בלבד, 052-5737813

 פוך זוגי פריד, חדש 
באריזה, נוצות, 200 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(050-4100013

 תוכי מאולף מסוג קוואקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 380 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 054-8483305

 סוכת ברזלים במצב מצוין 
2X2 מטר, 500 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)44-45ח(054-8474162

 ברה"ע למכירה אופניים 
"26 למבוגר, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(052-7966786

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)44-45ח(052-2727474

 מעיל חדש לאישה + 
פרווה, בצבע כחול, ב- 100 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 052-7165513

 חליפות נשים או חלקים 
מהים מידות 48-50, חדשות 

וכחשות, ב- 100 ש"ח,
_____________________________________________)44-45ח(052-7165513

 אופנים ראלי ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)44-45ח(03-5091161

 אופני הילוכים ב- 250 
ש"ח כחדשים, טלפון:

_____________________________________________)44-45ח(03-5091161

 חלוק רחלי ברית, חדש, 
שבתי, 150 ש"ח,

_____________________________________________)44-45ח(050-4131038

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח, 050-4131038

 עליונית אלגנטית חדשה 
פייטים שחור/זהב, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)44-45ח(050-4131038

 הוברבורד, נקנה לפני 
חודש - במצב מצוין, ב- 450 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח. 050-4142171, אלחנן

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)40-41ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)40-41ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

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

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

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

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים, 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 תיק נסיעות על גלגלים, 
חדש ממש - 120 ש"ח, פלא':

_____________________________________________)40-41ח(052-7690080

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות,
_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)40-41ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין כ"ס 500 

ש"ח, ב- 300 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-8135002

 סוכת ברזלים, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-7432012

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

_____________________________________________)40-41ח(054-5705546

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

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

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

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

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(65 ש"ח, 052-4831449

 משחק הרכבה תחנת 
משטרה + רבב ממונע, 90 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7663458
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סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-49(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

מזכיר/ה 
ראש גדול, שליטה בתוכנות אופיס,

ידע בתוכנת InDesign יתרון
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובריבוי משימות

כ-80% משרה
קו"ח לפקס: 03-6162229

yair@kav-itonut.co.il. :דוא"ל

דרוש/ה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 טלפנים/ות לטלמרקטינג 
בב"ב, עבודה במשמרת בוקר: 

09:30-15:30, נסיון חובה, 
בסיס + עמלות + בונוסים 
_____________________________________________)35-46(קו"ח לפקס 077-2204728

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)40-44(בייגל בגאולה, 02-5375516

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד למעוניינות לתוספת 
מהבית בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)28-02/18(הולמת, 050-4112499

 דרושה סייעת רצינית, 
אחראית וחרוצה ל"גן חנה" 

בגבעת שמואל 10:00-16:30. 
_____________________________________________)42-44(תנאים טובים 052-3651355

 דרושים/ות מתנדבים/ות 
לאיסוף עוגות מהמתנדבים/ות 

_____________________________________________)39-44(ב"ב. 055-6610818

 למשרד רו"ח בבורסה 
בר"ג, דרושה/ה מנהל/ת 

חשבונות, נסיון חובה 
בחברות, משרה מלאה.
info@accountants.co.il
_____________________________________________)40-44(או לפקס: 03-7511511

 למשרד רו"ח במגדלי 
ב.ס.ר. דרושה מנה"ח עד מאזן, 

נסיון בעמותות חובה! קו"ח 
_____________________________________________)40-44(לפקס: 03-6183345

 לחברה בנס ציונה פקידת 
שיווק לעבודה מול לקוחות 

חו"ל + כתיבת תכנים 
באנגלית, קו"ח:

Ayelet@agasconcept.com)42-45(_____________________________________________

 למעון פרטי, במרכז פ"ת, 
דרושה עובדת למ.מלאה, 

תנאים מעולים למתאימה, 
058-4457040)40-44(_____________________________________________

 דרושה פקידה וסייעת 
עם נסיון בתוכנת אופטימה, 

בעבודה מול קופ"ח,
054-7867311)40-44(_____________________________________________

 דרושה עובדת משק בית 
לנקיון ובישול בגבעת שמואל, 

4-5 ימים בשבוע
050-7206648)40-44(_____________________________________________

 לחברת ייבוא בקריית 
שדה התעופה דרושה 
מנה"ח+נסיון.משרה 

חלקית/מלאה סביבה דתית
קוח לפקס:03-9733994
m.l@asyah.co.il:40-44(מייל(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8130931 / 

גננים/ות / סייעים/ות

לצהרון בגני ילדים באזור רמת אביב 
דרושים/ות

 לפרטים התקשרו לנגה: 053-2507546
ramata-r@bezeqint.net :מייל

גננים/ות: בעלי/ות מוטיבציה, מסוגלות ורצון לעבוד עם 
ילדים, כריזמטים/ות שרוצים/ות לעבוד בארגון מעצים ותומך 

תנאי שכר טובים
סייעים/ות: בעלי/ות יכולת הכלה, הקשבה, שמחת חיים, 

ללא רישום פלילי, המלצות ממעביד קודם

 שעות עבודה: 13.45-16.30

ֹלבי"ס�ֹלחינוך�מיוחִד�בב"ב
ֹלתֹלמיִדים�עם�ֹלֱקויות�מורכבות

ִדרושות�סייעות
14:30-18:00 ֹלעבוִדה�בין�השעות

ש”ח�ֹלשעה 35 בשכר�שֹל

ֹלפרטים:  052-7697291

לאופנת נשים

אלגנט פריז

אחראית 
משמרת 

מנוסה

054-4347954

ומוכרות לסניפי 
בני ברק

 לבית אבות דרושים עובדי 
נקיון למטבח ועובדים כלליים, 

תנאים מצויינים,
050-4112580 ,050-5256522)42-43(_____________________________________________

 למשרד בבני-ברק, דרושה 
מזכירה + גביה לשעות 

אחה"צ, קו"ח לפקס:
052-3174174 ,03-6165110)42-43(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-4516516)42-45(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש סוג 
3, נסיון בחשבשבת, 

מכפל, וורד, קו"ח: 
ml1264@015.net.il)42-45(_____________________________________________

 לסוכני ביטוח 
ופיננסים, דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)42-45(_____________________________________________

 דרוש עובד נמרץ למאפיה 
+ רשיון לאופנוע,

054-2146510)42-45(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל דרושות:

*גננת לגילאי 1.5-2
*סייעת למשרה חלקית/

מלאה 
*סייעת צהרון -14:30

17:00
שכר גבוה!

052-7177524)42-45(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בב"ב העוסק 
בגבייה בתחום הרשויות 
המקומיות, דורשים/ות 

פקידים/ות העבודה במשרה 
מלאה/חלקית, שכר ממוצע 
7,500 ש"ח, תנאים מעולים 
למתאימים/ות, קו"ח למייל:

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
_____________________________________________)42-45(03-6186181 בציון משרה 998

 למפעל תפילין בירושלים, 
דרוש עובד למשרה מלאה, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים אריה, 052-6572442

 למכבסה בירושלים, דרוש 
עובד + רשיון, לעבודה במשרה 

_____________________________________________)42-43(מלאה, 054-3090601

 לבייבי שיק מוצרי 
תינוקות בגבעת שמואל, 

דרושים עובד ועובדת 
לעבודה במשמרות, טל': 

,052-4252288
052-4254111)42-45(_____________________________________________

 למפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 
לעבודת יד, למשרה מלאה, 
קו"ח לפקס: 072-2555631

_____________________________________________)42-45(או בטל': 03-5447262

 דרושים מוכרים/
ות לחנות נעמן בקניון 

הגדול, פ"ת, עבודה 
במשמרות, לפרטים דיני, 

052-8073013)43-44(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
משאבים לקרן הילד ב"ב, 

_____________________________________________)42-45(לפרטים: 072-2288602

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת חמה מנוסה 

ומסורה לימי שישי וכן סייעת 
למשרה מלאה 052-8530061, 

052-8226582)42-45(_____________________________________________

 קופאיות לחנות צעצועים 
בת"א, מנוסה, משכורת 

מעולה, מ- 11:00-18:00, 
054-6379400)42-45(_____________________________________________

 במיידי!!!! קופאים/יות 
סדרנים/ות, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירולשים, 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

דרושים
שוחטים ובודקים 

לעבודה במשחטות 
בקר ברחבי ארה”ב.
עדיפות לבעלי ניסיון, 

עדיפות לבעלי 
אזרחות אמריקאית 

או גרינקארד ולבוגרי 
ישיבות.

 עבודה בצוותים
 מגורים לעובדים

עבודה 
בארה”ב

קו”ח לפקס.
073-2865440

קו”ח למייל.
Kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון:
054-6661728

4
6
8
4
0

לרשת גני ילדים חרדית 
גדולה ומבוססת בפ”ת

קו"ח לפקס :03-9048221
או לפרטים בין השעות 

0506528522 8:00-15:00

גננות וסייעות 
חרוצות לקבוע 

/מ”מ  בוקר/
צהרונית

תנאים טובים 
למתאימות!

דרושות

 לעבודות משק בית 
ובייביסיטר, בקרית הרצוג 

_____________________________________________)42-45(בב"ב, 054-4314029

 למשרד מוביל בתחומו 
בב"ב במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

מזכירה בעל/ת שליטה טובה 
באופיס, שכר ממוצע 6,000 

ש"ח, אפשרויות לקידום מהיר, 
jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)42-45(משרה 1010

 לצרכניה בירושלים, 
דרושים: מנהל/סדרנים/

קופאיות, באזור סורוצקין, 
050-2044031

hr@barcol.pw)43-46(_____________________________________________

 לחברת יעוץ משכנתאות 
בב"ב דרושים/ות נציגים/ות, 

מכירה טלפונית, תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימים. שי, 054-6954531

 מדריכת תעסוקה לבית 
אבות בפ"ת, הדרכה תנתן, 

תנאים מעולים, קו"ח לפקס: 
03-9128411)43-44(_____________________________________________

 מורה לאנגלית כיתות ז' 
ח' בשעות אחה"צ, נסיון חובה, 

קו"ח: 6307420
 @gmail.com)43-44(_____________________________________________

 לחברת בניה בפתח-
תקוה מזכירה מנוסה לשעות 
אחה"צ 14.00-19.00, קו"ח:
menahel13@gmail.co.il)43-44(_____________________________________________

 דרושים סייעות וגננות + 
נסיון למשפחתון בב"ב גבול 

רמת-גן למשרה חלקית/
_____________________________________________)43-46(מלאה. 050-8938869, חן

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושות: 

סייעות וגננות ומבשלת 
למ.מלאה, ת.טובים מאוד! 

_____________________________________________)43-44(רחלי: 054-2391308

 לפרפרים ב"ב מנהלות 
למשמרות ערב, שכר גבוהה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)43-46(_____________________________________________

 דרושות חברות שיווק 
לשיווק מוצרי מזון, לפרטים: 

_____________________________________________)43-44(דוד, 053-9338399

 למעון בב"ב, דרושה 
מטפלת, ת.טובים למתאימים, 

_____________________________________________)43-46(לפרטים: 050-4146984

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה עם נסיון 

בעבודה ממוחשבת, שכר נאה,
054-5965153)43-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/חלקית, אווירה 

_____________________________________________)43-46(טובה, לפרטים: 052-7686713

 דרוש קופאי למכולת 
בב"ב, שכר טוב למתאימים, 

050-2044066)43-46(_____________________________________________

 לכולל הלכה בת"א, 
התפנו 3 מקומות בלבד, מלגה 

הולמת, הסעה מב"ב,
052-7117085)43-44(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44(לשעה, בב"ב, 054-3607420

 לחנות חליפות בבני-ברק, 
דרוש מנהל מכירות עם 

נסיון בלבד, תנאים מעולים 
למתאימים + בונוסים, טל': 

052-7998010)43-44(_____________________________________________

 למוסד תורני
בבני-ברק, דרוש נהג 

אוטובוס, תנאים טובים 
מאוד! 054-8474605,

03-6714801)43-46(_____________________________________________

 לרשת תיווך ארץ הצבי 
דרושים סוכני נדל"ן, חובה 
רשיון תיווך ורכב. הרשת 

תפרסם אותך חזק בכל הארץ 
ותלווה אותך ליווי צמו דעד 
להצלחתך המירבי לפרטים 

תיווך ארץ הצבי.
_____________________________________________)44-44(052-5253470, צבי

 לגן איכותי דרושה סייעת 
לגילאי שנה וחצי, שכר גבוה! 
052-7130006 ,052-7643131)43-46(_____________________________________________

 סוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושה פקידה, נסיון בעבודה 

_____________________________________________)43-46(ממוחשבת, 054-5965153

 דרושות גננות וסייעות 
אוהבות, מחבקות, ומסורות 

לגן בפ"ת, 050-5636364 
_____________________________________________)43-2/18(- מיידי

 לתותקידס בגדי ילדים 
בב"ב, דרושות מורשות 

לעבודה במשמרות,
054-7694962)43-46(_____________________________________________

 למעון איכותי בפרדס-כץ 
מטפלת-גננת ל- 3 ימים 

בשבוע + ניסיון לכיתת בוגרים 
בשעות 8.00-16.00. אסתר, 

054-8413913)43-44(_____________________________________________

 למפעל יצור ואריזה 
בירושלים דרושים עובדים 

בוקר/צהרים, לפרטים:
052-7633612)43-46(_____________________________________________

קו“ח:
michal@maayanpt.co.il

אשת דיגיטל ושיווק
ניהול אתר והזנת תכנים
הכרת רשתות חברתיות

למעין החינוך התורני 
פתח תקוה

דרושה :

או פקס: 9048221

 למרפאת שיינים 
בירושלים דרוש/ה - איש/ת 

שיווק עם נסיון בתחום רפואת 
_____________________________________________)43-44(שניים בלבד, 054-7867311

 דרושה מטפלת לגן 
בתל-אביב, משרה מלאה, שכר 

הולם למתאימה,
052-5456295)43-44(_____________________________________________

 ל"פרפרים" דרושות 
מנהלות ע"י נסיון שכר גבוה 

למתאימות + בונוסים, 
למשמרות. 050-8266772, 

_____________________________________________)43-46(רחלי

 לפרסום בב"ב, מזכירה, 
ידע קל בגרפיקה, מלאה/

חלקית, קו"ח: פקס,
03-7443383. מייל:

danit9@bezeqint.net)43-44(_____________________________________________

 לסופרמרקט בבסר, דרוש 
עובד רציני לשעות הערב, 

תנאים מצויינים למתאימים, 
050-3235553)44-47(_____________________________________________

 דרושה בפ"ת, פקידת 
הנה"ח סוג 2/3, ידע בהנה"ח 

ספקים, נסיון בגביה, קו"ח:
secretary@marzevit.ci.il)44-45(_____________________________________________

 לנגריה איכותית 
בהנהלה חרדית, דרוש 

עוזר נגר, אופציה ללימוד 
_____________________________________________)44-47(המקצוע, 054-8408764

 דרושים עובדים לסמי 
הכל בשקל באזור פ"ת ובאזור 
_____________________________________________)44-47(אלעד, לפרטים: 054-6171490

 לקונדטוריה בגאולה 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור, מעל גיל 24, 
053-3133344)44-47(_____________________________________________

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים: 1. פינרים. 2. עובדי 
שולחן עם נסיון, בעלי ויזה 

בתוקף, להתקשר בין
054-8474734 ,18:00-21:00)44-45(_____________________________________________

 מטפלות לגן בפ"ת/גבעת 
שמואל, מיידי, תנאים מעולים 

_____________________________________________)44-47(למתאימה, 054-8461589

 לרשת מעונות וגני-ילדים 
ברמת-השרון, דרושות סייעות, 
תנאים מצוינים, הסעה מב"ב 

_____________________________________________)44-45(הלוך ושוב, 050-4137918

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק, עובדים חרדים רציניים 

מאזור המרכז, אפשרות 
כהכנסה נוספת, אין צורך 

בנסיון, הדרכות ע"ח החברה, 
058-4115265)44-47(_____________________________________________

 מיועד לבוגרי ישיבות 
וכוללים, הקבלה מותנית 

בעמידה בציון גבוה בתנאי 
קבלה הכוללים הוכחת יכולות 

חשיבה אנליטיות, לפרטים: 
073-2590350)44-44(_____________________________________________

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד למשרה מלאה + רשיון 

_____________________________________________)44-45(נהיגה. אייל, 054-3090601

 לצרכנייה בבת ים דרוש/ה 
קופאי/ת סדרנ/ית למשמרת 
בוקר משרה מלאה, אחה"צ 

קופאית אפשרי למשרה 
חלקית, שכר נאה,

052-6732122)44-47(_____________________________________________

 מנה"ח וחשב/ת שכר 
נסיון ממשרד רו"ח, ידע 

במיכפל ופריוריטי, לעבודה 
בב"ב. קו"ח ל- 

jobs@rachip.com
Jb-218 - 44-47(משרה(_____________________________________________

 למעון חב"ד עובדות 
מסורות ואחראיות 

למשרה מלאה/חלקית, 
תנאים טובים,

,052-3873887
053-3135772)44-1/7(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת לגילאי 
203, למלאה/חלקית, תנאים 

טובים למתאימות,
050-6675898)44-45(_____________________________________________

 דרוש נהג פנסיונר לעבודה 
לשעות בודדות מאזור המרכז, 

050-9894422)44-47(_____________________________________________

 לבית הבראה "אם 
וילד" דרושות מטפלות 

לתינוקיה לעבודת 
משמרות, קו"ח לפקס: 
03-5791918 או למייל:
gmail.com@6172222)44-47(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
חרוצים לקייטרינג בפ"ת, 

בשעות הבוקר המוקדמות, 
עדיפות לבעלי נסיון, שכר נאה 

_____________________________________________)44-47(למתאימים, 050-3505002

 דרוש עובד זריז לשליחיות 
בתוך ב"ב, בין: 16:00-20:00, 

שכר גבוה, עדיפות לדוברי 
אידיש, לפרטים משעה 19:00, 

053-3127178)44-44(_____________________________________________

 לפרוייקט חינוכי מזכיר/ה 
ועוזר/ת אישי/ת לעבודה 

מהבית, 4 שעות ביום - גמיש, 
2,900 ש"ח בחודש. קריירה, 

072-22-222-62)44-44(_____________________________________________

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
למתן תמיכה טכני ללקוחות, 
שעות נוחות, אנגלית טובה, 

7,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)44-44(_____________________________________________

 למשרד עו"ד סמוך
לבני-ברק מזכיר/ה, 5 שעות 

ביום, שכר 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד תיווך
בבני-ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ 15.00 עד 
20.00 מ א' עד ה' כולל 

תנאים טובים למתאימות, 
_____________________________________________)44-44(לפרטים: 052-7652801

 לגן חובה פ"ת, גננת 
חזקה מ- 13:00-17:00, 

ידע בסיסי באנגלית, 
תנאים טובים, אפשרות 

לקידום בוקר,
,050-7877853

03-9160700)43-45(_____________________________________________

 דרושים/ות פקידים/ות 
ללא צורך בניסיון קודם! 

למשרד עו"ד בב"ב המתמחה 
בגבייה דרושים/ות פקידים/ות 

לעבודה מלאה/חלקית
מתאים לבחורי ישיבה 

ולבנות סמינר סביבת עבודה 
נפרדת ומבוקרת. שכר כולל 

+בונוסים: 35 ש"ח
רק פניות מתאימות תענינה, 

זמינות מיידית! קו"ח למייל:
morans@aeh.co.il

או לפקס:03-6180638
_____________________________________________)43-46(בציון משרה: 2020



תשתית האינטרנט יקרה גם לכם?

אותה 
תשתית.
אותה 
מהירות.
בפחות 

כסף!
אתם לא צריכים לשלם ביוקר על תשתית האינטרנט,

 ברימון אתם יכולים לגלוש על
אותה תשתית, אותה מהירות בפחות כסף!

בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

 מתקשרים וחוסכים:
1-800-222-234 

22.10.17. אינטרנט רימון ישראל 2009 בע״מ, ח.פ 514256437 בהשוואה למחירים של המתחרה המוביל בשוק לפי מחירון שנבדק ב-
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