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בני ברק
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צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
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י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:11
19:28
19:08

20:26
20:29
20:29

פרשת פנחס

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

אבי גבאי יוביל
מאבקי דת ומדינה

חשש בציבור החרדי

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

של  הבא  הקמפיין  מרוסנות.  לא  ההצהרות  נמשכות,  החגיגות 
הסיעות  מחדרי  יושק   – גבאי  אבי  של  גם  ואולי  לפיד,  יאיר 
להבין  שנקדים  עדיף  ששכחנו,  הכוח  מגבלות  את  החרדיות. 

בעצמנו, לפני שאחרים יסבירו זאת לנו.

אבי בלום 

המגבלה שהוסרה

מועמד   - גבאי  אבי  נבחר  החדש  'העבודה'  יו"ר  לתפקיד 
גורם  אך  הכוח,  רב  המפלגתי  המנגנון  את  שהביס  מרענן 
לחשש במגזר החרדי בעקבות דעותיו בסוגיות כמו מתווה 
נישואין  הגיוס,  חוק  בשבת,  ציבורית  תחבורה  הכותל, 

אזרחיים וגיור ממלכתי / עמ' 10

"בשבועות הקרובים 
נראה ירידה 

של לפיד 
בסקרים"

ח"כ יעקב אשר ל'קו עיתונות'

/ עמ' 10

בית המשפט לעירייה: להסיר 
שלטי צניעות

אונסק"ו: מערת 
המכפלה – אתר 
מורשת פלסטיני

סערה תקשורתית בעקבות החלטת עיריית בית שמש לירות בכלבים משוטטים 
 קריאות לירות בעובדי עירייה ואפילו תחינה של שרה נתניהו, ומנגד, עדויות 

קשות על התופעה שממחישות את סבל התושבים / עמ' 4

שמש,  בבית  נערכה  מסוגה  ייחודית  כלכלית  וועידה 
במסגרתה שיתפו פעולה חרדים וערבים / עמ' 6

ההוראה: לירות בכלבים
זיו שורץ, יו"ר עמותת

"מטה יהודה אוהבת חיות"

לאכוף  בכוחה  אין  כי  העירייה  טענות  למרות 
את הנושא, הכריע בית המשפט כי העול מוטל 

על כתפיה / עמ' 6

ליצמן: "איש לא יודע אם
 אני ימני או שמאלני"

ארגון  אנטישמית:  החלטה 
חברון  קבע:  האו"ם  של  החינוך 
ומערת המכפלה הם אתרי מורשת 

פלסטינים  / עמ' 8



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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



מכירה מיוחדתמכירה מיוחדת
אחד ללקוחבמתנה!ספינר איכותי על כל קניה מעל ₪50

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן בקרו 5018*

אותנו

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

גם
הרשת המובילה במכירת מזגנים בישראלוגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

תוקף המבצע עד 15.7.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנקודות המכירה 
עצמה. סכום הקופון הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע. תוקף מימוש הקופונים הינו עד 3 חודשים בכפוף לתנאים 
המצויינים בקופון. אין כפל מבצעים, מלאי מינימלי למבצע 500 יחידות, מינימום 10 פריטים בהנחה מקסימלית של 40% הנחה. בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות.

מאוורר עמוד
16�

₪59
מאוורר תעשייתי 

תלת שימושי

₪99
מאוורר 

תקרה �42

₪129
מאוורר מגדל  
STRIKE AIR

₪199

₪1,190
שואב אבק 

אלחוטי דייסון

₪599
מגהץ קיטור 

טפאל

₪200
תווי מתנה

מצנן אוויר ביתי 
החזק ביותר בישראל

₪100
₪599תווי מתנה

הנחהמזגנים ומקררים
מזגנים 
עיליים

במקום 1,390 ₪

מזגנים 
ניידים

לדוגמא:

במקום 2,190 ₪
₪1,990

₪700
תווי מתנה

₪500
תווי מתנה

לדוגמא:

₪1,190 קבל גםקבל גםקבל גםקבל גם

מקררי 
מקפיא 

עליון

במקום 1,199 ₪
₪799

₪300
תווי מתנה

לדוגמא:

מקררי 
4 דלתות

במקום 4,990 ₪
₪3,990

₪1,000
תווי מתנה

לדוגמא:

במקום 2,990 ₪
₪1,990

₪500
תווי מתנה

קבל גם

מקררי 
סאוטר

לדוגמא:

במקום 3,490 ₪
₪2,990

₪500
תווי מתנה

קבל גם

מקררי 
היטאצי

לדוגמא:

₪1,590
מכונת כביסה סמסונג 

6 ק"ג
דירוג 
אנרגטי
A ₪500

תווי מתנה

קבל גם

₪799
כיריים גז סאוטר

 4 מבערים

₪200
תווי מתנה

קבל גם

₪1,190
מכונת נספרסו 

אקספרט 

₪700
תווי מתנה

קבל גם קבל גם

₪1,850
תנור משולב 

סאוטר
₪500

תווי מתנה

קבל גם

₪1,590
מכונת כביסה פתח 

עליון ווירלפול 
₪500

תווי מתנה

קבל גם

₪2,490
מדיח כלים בוש 
גימור נירוסטה  

₪1,000
תווי מתנה

קבל גם

₪179
שייקר בלנדר 

פיליפס
₪100

תווי מתנה

קבל גם

קבל גם

₪1,790
מכונת כביסה אלקטרה 

8 ק"ג
דירוג 
אנרגטי
A ₪700

תווי מתנה

קבל גם

₪1,790
מכונת כביסה בוש 

₪1,000
תווי מתנה

קבל גם

תנור בנוי אלקטרה 
מפואר

₪500
תווי מתנה

קבל גם

₪1,190

 No-
Frost

חסכוני

₪999
3 מגירות

6 מגירות₪1,490
₪2,190

7 מגירות
NO-FROST

מקפיאים 3-6-7 
מגירות אלקטרה

מהמותגים

ניתן להצטרף 
בכל סניפי 

הרשת

מיקרוגל 
20 ליטר

₪169
שואב אבק 

רובוטי
₪1,590

מכונת 
כביסה 

₪799

מיקסר  
kmix

₪1,290

מכונת כביסה 
אלקטרה 

₪1,990 נפח 10 ק"ג

כיריים אלקטרה

₪449₪999
תנור משולב

כיריים

תנור בנוי 
AEG

₪1,990 תוצרת גרמניה

מדיח כלים רחב
 אלקטרה

₪1,190

מכונת תספורת  
פנסוניק

₪149
מכונת גילוח פיליפס

₪199
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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

124

 "פאר תחת אפר"
תפילה  עצרת 
נערכה  וזעקה 
ת  ו פ ת ת ש ה ב
מאות, בעקבות 
ת  פ י ר ש
הכנסת  בית 
ץ  י ש ו ד א ר

כיבושים  בדברי  עוררו  הקהל  את  שמש.  בית  ברמת 
האדמו"ר  וכ"ק  בידרמן  אלימלך  הרה"צ  המשפיע 

מראדושיץ.
בית  עלה  שבועיים,  שלפני  שישי  בליל  כזכור, 
המקום  אנשי  רב.  נזק  לו  ונגרם  בלהבות  המדרש 
והעקבות  מכוונת,  בהצתה  מדובר  כי  חושדים 
מוליכים לאנשים המסוכסכים עם החצר, שלא בחלו 

בדרך הנלוזה של שריפת בית ה'.

 העסקן חיתן, כולם התייצבו
ובהם  המונים 
 , ם י ד י ס ח
מעשה,  אנשי 
בריאות,  שר 
וצמרת  ח"כים 
הרפואה,  אנשי 
ו  פ ת ת ש ה
ת  ח מ ש ב

ומשב"ק  הרפואי  העסקן  של  הזקונים  בת  נישואי 
ברוין,  שמעון  ר'  זצ"ל,  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
שנערכה באולמי 'כינור דוד' בבית שמש. הריקודים 
'המנגנים'  תזמורת  לצלילי  התקיימו  הסוערים 
ואהרלה  יורק  מניו  אילוביץ  מוטי  של  ולשירתם 

סאמט.

 הכנות אחרונות למכרז
ת  א ר ק ל
החדש  המכרז 
ם  ס ר פ ת י ש
הבא  בחודש 
ת  ל ע פ ה ל
תחבורה  קווי 
בבית  ציבורית 
סיירו  שמש, 

ומחזיק  העיר  ראש  סגן  עם  התחבורה  משרד  נציגי 
גרינברג באוטובוס דו מפרקי,  תיק תחבורה שמואל 
5 דלתות שמאפשר עליה וירידה מהירה של נוסעים 

ויכול להכיל מעל 100 נוסעים בנסיעה אחת.  
קווים   2-3 יופעלו  בעיר  כי  הוחלט  הסיור  בסיום 
שינועו בצירים הראשיים בהם ניתן לעבור באמצעות 
כעת  נעשים  כי  ציין  גרינברג  מפרקי.  דו  אוטובוס 
המכרז  של  סופיות  להכנות  רב  במרץ  התאמות 

שישדרג את התח"צ בעיר באופן משמעותי.

 חילוץ גורים
כשמזכירים בבית שמש את המחלקה הוטרינרית, 
בכלבים  הטיפול  הוא  בראש  שעולה  הראשון  הדבר 
המשוטטים, אך זאת עליכם לדעת: עובדי המחלקה 
ומגוונת,  אינטנסיבית  בפעילות  העת  כל  עסוקים 
למען בעלי החיים ולמען שלום התושבים. הנה, ביום 
גורי  אחד בלבד, חילצו השבוע אנשי המחלקה שני 
חתולים מבור ביוב, עבודה מורכבת שנעשתה בסיוע 

המשטרה וכיבוי האש.

 כך חוגג אבוטבול יום הולדת
משה  שלכם  העיר  לראש  טוב  מזל  הרבה  תגידו 
טובה  בשעה  הולדת,  יום  בשבת  שחגג  אבוטבול, 
מתנות,  לקבל  מקובל  הולדת  ביום  אמנם  ומוצלחת. 
את  דווקא  מעדיף  הוא  אבוטבול,  של  במקרה  אבל 

הצד השני – הנתינה.
גיוס  על  ברשת  הודעה  שהפיץ  העיר  תושב  וכך, 
תרומות למען כתיבת ספר תורה, קיבל מראש העיר 
את ההודעה הבאה: "לרגל יום הולדתי שחל בשבת, 

תורם בעז"ה 500 ₪. תודה רבה לך".
ולנו לא נותר כי אם לאחל: "חילכם - לאורייתא"

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

מאת: משה אברהמי

מתנהל  המונים  למימון  מרגש  קמפיין 
לטובת  האחרונים,  בימים  העוצמה  במלוא 
משפחה מבית שמש העומדת על סף עיקול 
כואבת.  כלכלית  מנפילה  כתוצאה  דירתה 
לגיוס הכספים התגייסו בכירים ומפורסמים, 
בהם ראשי עיריות אלעד, בית שמש וביתר, 

והזמרים אברהם פריד וישי לפידות.
מועצה  חברי  עומדים  המגבית  מאחורי 
המועצה  חברי  ובהם  שמש,  בבית  ועסקנים 
אברהם נחמן פרנקל ומאיר בלעיש, המכירים 
לפני  עסק,  כבעל  הטובים  מימיו  האיש  את 
שנקלע לקשיים שהובילו אותו לפשיטת רגל. 
הבית",  את  "מצילים  הכותרת  תחת 
כואב:  סיפור  ההתרמה  יוזמי  מגוללים 
"בידכם לקבוע את הסוף של הסיפור. זעקת 
הבית,  בחלל  להדהד  מפסיקה  לא  הילדים 

אבא...  זועקים  הילדים  נוראיות,   הבכיות 
אמא... אייכם??

"אמא איננה היא מאושפזת בכפר שאול, 
האבא התמוטט מהתקף לב מרוב צער שאינו 
שעומדים  הקטנים  לילדיו  מענה  לתת  יכול 
וצועקים אבא אמא הצילו!!! אם לא נעזור 
סף  על  אנחנו  כי  שיקרה,  מה  זה  עכשיו 

התהום.
את  לרגלים,  מתחת  פעורה  "התהום 
המעט שבמעט רוצים לקחת להם מהידיים. 
זעופות  בפנים  לבית  נכנסו  הוצל"פ  אנשי 
באגרסיביות נוראית והתחילו לרשום ולקחת 
מכל הבא ליד. את הבובה של התינוקת ואת 

האופניים של הילד.
בכבוד  שהתפרנסו  נפלא  זוג  היו  "הם 
חנות  החזיק  האב  לתפארת,  משפחה  וגדלו 
נוכל  עם  הסתבך  מכובדת,  פרנסה  שהביאה 

שהכניס אותו לסחרור חובות נוראי.

"בית משפט קבע, במסגרת הסדר, תאריך 
לא  באם  ש"ח   350,000 סך  לתשלום  יעד 
השעון  הבית,  מהם  יילקח  בהסדר  יעמדו 
נגד הזמן כדי לעזור  מתקתק ואנחנו במרוץ 

להם בגיוס סכום זה.
בראשם  חשובים  ועסקנים  ציבור  "אישי 
ראש עיריית בית שמש הנמצא בעובי הקורה, 
האחרון  הרגע  זה  עכשיו  אחד,  פה  אומרים 
מהתרסקות  הזאת  המשפחה  את  להציל 
שיהיה  לפני  הזמן  זה  עכשיו  טוטאלית, 
הכיס  ואת  הלב  את  תפתחו  מידי.  מאוחר 

הדבר בידכם לשנות את המצב".
מימון  נעשה בפלטפורמת  גיוס התרומות 
המונים, ועד כה גויסו עשרות אלפי שקלים. 
כאמור, סדרה של מכובדים ואמנים התגייסו 
בהם  סרטונים  והפיקו  ההתרמה,  לקמפיין 
במצווה  חלק  לקחת  בציבור  הם  מפצירים 

הגדולה.

ההוראה: לירות בכלבים
סערה תקשורתית בעקבות החלטת עיריית בית שמש לירות בכלבים משוטטים  קריאות 
לירות בעובדי עירייה ואפילו תחינה של שרה נתניהו, ומנגד, עדויות קשות על התופעה 

שממחישות את סבל התושבים

ישראל פריי

הודעת  רבתי פרצה בעקבות  סערה 
לירות  כוונתה  על  שמש  בית  עיריית 
המהלך,  בעיר.  המשוטטים  בכלבים 
מגיע  החקלאות,  משרד  עם  שתואם 
בעקבות מצוקה אדירה ומקרי תקיפות 
בהרחבה  שסוקרו  תושבים  של  קשים 
נתקל  אך  שמש',  בבית  ב'השבוע 
בהתנגדות של ארגוני בעלי חיים וגרר 

מחאה תקשורתית.
שהייתה  ההודעה  נפתחה  וכך 
המהומה:  של  הפתיחה  ל"יריית" 
ובעלי  בכלל  העיר  תושבי  "לידיעת 
הווטרינרית  כתבה  בפרט",  הכלבים 
אירועים  מספר  "בעקבות  העירונית. 
נטושים  כלבים  שבהם  חמורים 
תקפו  לפראיים  שנהפכו  ומשוטטים 
ופצעו תושבי ותושבות העיר עד כדי 
החקלאות  משרד  נעתר  חיים,  סכנת 
ליחידת  והתיר  העירייה  לפניות 

הפיצו"ח לירות בכלבים ברובי ציד.
מתפראים  בכלבים  הירי  "פעילות 
הכלבת  פקודת  מתוקף  מותרת 
מיומנים  צלפים  ידי  על  ותתבצע 
הירי  פעילות  הפיצ"ח.  יחידת  של 
מתוקף  מותרת  מתפראים  בכלבים 
ידי  על  ותתבצע  הכלבת  פקודת 
יחידת הפיצו"ח.  מיומנים של  צלפים 
כפליים  לוודא  מתבקשים  התושבים 
לבד.  לשוטט  יצאו  לא  שכלביהם 
הפעילות תתקיים בין השעות 3 לפנות 

בוקר ועד 7 בבוקר".
עד מהרה, הוצפה הרשת בקריאות 
דברי  מעט  בלא  שלוו  רמות,  מחאה 
אשת  הציעה  למשל  כך  שטנה. 
העירייה,  באנשי  לירות  תקשורת 
בנשים  לירות  בציניות  הציעו  אחרים 
של  החרדית  והזהות  צנועות,  לא 
בכדי  הספיקה  העיר  בראשות  העומד 
את  לחיות,  האהבה  לקמפיין  לשרבב 

שנאת בני האדם.
אל גל המאות הצטרפה רעיית ראש 
שפנתה  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
אורי אריאל, בבקשה  לשר החקלאות 
למנוע  כדי  שביכולתך  כל  "לעשות 
להתבצע  שמתוכנן  בכלבים  הירי  את 
אני משוכנעת שבמאמץ  בבית שמש. 
ניתן  ומקצועיות  רגישות  המשלב 
על  לשמור  אחרות  דרכים  למצוא 

בריאות הציבור".
ואנשי  בעיר  רבים  תושבים  מנגד, 
על  להגן  בחרו  אחרים  תקשורת 
מעמיקה  היכרות  מתוך  ההחלטה, 
בר  לינוי  השדרנית  המצוקה.  עם 
חודשים  כמה  "לפני  כתבה:  גפן 
'יהיה בסדר' פניות  הצטברו במערכת 
מתקפת  על  שמש  בית  תושבי  של 
היד  ואוזלת  המשוטטים  הכלבים 

בטיפול  המקומית  הרשות  שמגלה 
לזה  ניגשתי  כלבים,  כאוהבת  בנושא. 
הסטריאוטיפים:  במיטב  מצוידת 
לפאניקה  שנוטה  חרדית  אוכלוסיה 
מוגזמת כשמדובר בכלבים, הם בטח 
יכולה  כבר  נזק  וכמה  בהם  התגרו 
איזו צ׳יוואווה לגרום באמת? אבל אז 

החלו העדויות של הנפגעים. 
לא  הם  בפאניקה,  היו  לא  "הם 
צ׳יוואוות,  לא  ואלה  בהם  התגרו 
שחיים  נטושים  כלבים  צאצאי  אלא 
העיר  את  המקיפים  ביערות  בלהקות 
אכזריות  פרא  חיות  כמו  ומתנהגים 
לא  הרדמה  חיצי  מחוסנות(.  )ולא 
עצמם  מצאו  וילדים  נשים  עוזרים. 
ברחוב על הרצפה כשלהקות חשופות 
שיניים מקיפות אותם ולפעמים ממש 
קורעות אותם. גברים התחילו לסרוק 
עם מכוניות את הרחובות כדי להציל 
מטפסים  עצמם  שמצאו  אורח  עוברי 

על קירות ועמודים כדי להיחלץ.
כלבים  להסגר  מתנגדת  "אני 
הם  אם  שנשכו  אחרי  במכלאות 
אני  לאיש.  עוזר  לא  זה  מחוסנים. 
מתעבת אנשים שנוטשים את כלביהם 
)וכך נולדה, הרי, חבורת המשוטטים, 
החבורה  את  לחסל  אבל  שנים(.  לפני 
זה  שרירותית,  אכזריות  לא  זו  הזו 
ששרה  כדאי  אולי  האחרון.  המוצא 
הרבים  לחבריה  טלפון  תרים  נתניהו 
שהיא  לפני  ותברר  שמש  בבית 

מתנשאת עליהם".
כוונת  כתיבת השורות,  נכון לשעת 
העירייה לירות בכלבים לא ממומשת, 
בג"ץ.  שהוציא  ביניים  צו  בעקבות 
שופטי בית המשפט קיבלו את עתירת 
עו"ד קובי כשדי מטעם מפלגת "צדק 
ניתנה  לא  כי  בעתירתו  שציין  לכל", 
לתושבים ולבעלי הכלבים אזהרה של 
בשטחים  הירי  ביצוע  טרם  שעות   48
בלבד,  ספורות  שעות  אלא  מיושבים, 

וזאת בניגוד לתקנות החוק. 
כי לפי פרסומי משרד  כן טען  כמו 
החקלאות אזור בית שמש אינו מוגדר 
בג"ץ  כאמור,  בכלבת.  נגוע  כאזור 
ביניים  צו  והוציא  העתירה  את  קיבל 
וראש  החקלאות  שר  את  המחייב 
תגובתם  את  לספק  שמש  בית  עיריית 
חד-פעמי  בירי  מדובר  אם  לשאלה 

בכלבים המשוטטים.

של  אבותיו  אבי 
הזאב.  הוא  הכלב 
ידי  על  בויתו  הכלבים 
והאחריות  האדם  בני 
קיומם  לעצם  המוסרית 
שיצרו  האדם  בני  הם 
הראשונים  הכלבים  את 
למטרת עבודה: שמירה, 

ציד ורעיית צאן.
הם  הכלבים 
הראשונים לצאת לשטח 
לשם הצלת חיים במקרה 
של רעידת אדמה וחילוץ 
ואפילו זק"א משתמשים 
הכלב  בשירותיהם, 
מהר  שלומדת  חיה  הוא 
גם  נבחר  ולכן  ונאמנה 

לתפקידים אלה.
המשוטטים  הכלבים 
שמש  בית  ברחובות 
הם  מאין.  יש  הגיעו  לא 
והתרבו  ננטשו  נזרקו, 
ברחובות  הטבע  כדרך 
נאלצו  הם  הקשים. 
לשרוד והפכו לכלבי בר.

כעיקרון  בר,  כלבי 
פחדנים ואינם מעוניינים 
במגע עם בני אדם כלל. 
לאזורינו  מתקרבים  הם 
מזון.  להשיג  כדי  רק 
מתוך  תוקפניים  לא  הם 
לפגיעה  רצון  או  רוע 
אם  לכל  כמו  מכוונת. 
הגנה  יצר  להם  גם  ואב, 
על המשפחה "הלהקה".

חיו  האלו  הכלבים 
בני  פלשו  אליו  בשטח 
עשרות  במשך  האדם 
המין  שבעצם  כך  שנים. 
בני  אנחנו  הוא  הפולש 

היה  זה  שטח  האדם. 
שלהם  המחייה  שטח 
לאחר  רבות  שנים 
משכונה  שנדחקו 
פעם  בכל  לשכונה 
נבנתה.  חדשה  ששכונה 
הפושעת  ההזנחה 
הגיונית  אינה  כלפיהם 
משולה  ולמעשה 
לעבירת צער בעלי חיים.

אינו  בכלבים  ירי 
הפתרון  הפתרון!!! 
חומש  כתכנית  היחיד 
בכל  הבאות  לשנים 
הארץ הוא טפל - חסן - 

החזר!
לאחר טיפול קצר אצל 
ההגנה  יצר  הוטרינר, 
התוקפנות  ויצר  נמוג 
הלהקות  ידעך. 
יחלשו  יצטמצמו, 
זו  איום.  עוד  יהוו  ולא 
הדרך היחידה למגר את 
מבוססת  דרך  התופעה, 
המצריכה  בעולם  ניסיון 
קיימים  אשר  תקציבים 
אך  החקלאות,  במשרד 
כראוי  מנוהלים  אינם 
כלל  מוזרמים  ואינם 

למטרה החשובה הזו.
פעילי  שאנו  למרות 
כבר  זועקים  חיים  בעלי 
שנים לטיפול בבעיה גם 
וגם  התושבים  מבחינת 
והחיים  הצער  מבחינת 
רחוב.  ככלב  העלובים 
בתיק  מי שנושא  כל  אך 
לטפל  ואמור  החקלאות 

בנושא אוזניו ערלות.

"ירי בכלבים
 אינו 

הפתרון"
זיו שורץ, יו"ר עמותת

"מטה יהודה אוהבת חיות"

 צילום: יעקב לדרמן

 צילום: משה גולדשטיין 

 גרינברג באוטובוס 
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אולם תצוגה: דרך בית לחם 120 ירושלים, 02-6734069 שעות פתיחה: א‘ - ה‘ 10:00-20:00, ו‘ 09:30-13:30 פתוח במוצ“ש

התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

המחיר כולל:
טריקה שקטה 
6 צבעים לבחירה 
זוג מגירות 
8 מדפים 

עוברים דירה?
עוברים בויסמן!

מגוון ארונות הזזה במחירים אטרקטיביים!
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י ויס
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מח

 מיטת נוער דגם ״ספורט״
כולל מזרונים )מתצוגה(

מערכת ישיבה דגם “סנטר”
תלת מושבי

דו + תלת
₪ 7,490₪ 1,890₪ 2,990
₪ 11,990₪ 5,490

מבצעמבצעמבצע פינת אוכל דגם ״סטאר״
 1.00x1.80 מ’ 

נפתח ל-2.80 מ’
כ-12 סועדים

3,000 מ״ר תצוגה של מגוון רהיטים ענק

®

הבחירה הטבעית לרהיטי ילדים

רהיטי
עין חרוד

מחסני ויסמן )כניסה דרך החנות(: דרך בית לחם 120 ירושלים, 02-6734069 א' - ה' 10:00-17:30, ו' 09:30-13:00 סגור במוצ"ש
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בין-מגזרית  ועידה 
עיריית  ידי  על  שנערכה 
הושיבה  שמש,  בית 
סביב שולחן עגול בעלי 
וערבים,  חרדים  עסקים 
לצדדים  שנחשפו 
הכירו,  שטרם  חדשים 
שיתוף  להגברת  בדרך 
פעולה. הפורום הייחודי 

אבוטבול,  משה  העיר  ראש  בהשתתפות  נערך 
שגריר האיחוד האירופי לארס פאוברג-אנדרסן ושר 

הבריאות יעקב ליצמן.
מליאת  אולם  שולחן  את  שתפס  המגוון  הקהל 
המארגנים.  את  אפילו  להפתיע  הצליח  העירייה, 
יזמים חרדיים לצד בעלי עסקים ערבים ישבו זה לצד 
זה, כשכל אחד בתורו מציג את תחום העיסוק שלו. 
הנוכחים הצטיידו באזניות שתרגמו את הדברים לכל 

השפות.
עברו  ננעל,  בפורום  המרכזי  שהחלק  לאחר 
במסעדה  הצהריים  אחר  לארוחת  המשתתפים 
סמוכה, שם הגיע לברך ולשאת דברים שר הבריאות 

יעקב ליצמן.
מערכת  בשבח  שנשא  שגרתיים  דברים  בתום 
הבריאות המופלאה שצומחת תחת ידיו, ביקש אחד 
הנוכחים, תושב כפר ערבי בצפון, להביע את אשר על 
לבו. בין היתר, פנה לשר הבריאות בקריאה לקידום 

מערכת הבריאות גם עבור האוכלוסייה הערבית.
רוצה  "אני  השיב:  ואז  רב,  בקשב  האזין  ליצמן 
שום  אצלי  אין  הבריאות,  בנושא  משהו,  לך  להגיד 
יהודים לבין ערבים. אני שר  גבולות ומחסומים בין 
מנת  על  בעבודה  מרוכז  וכולי  כולם,  של  בריאות 

להעניק לכולם שירותי בריאות טובים".
לקבינט  להיכנס  לי  "הציעו  חשף:  הבריאות  שר 
הביטחוני, וסירבתי. אני לא חושב שלכל שר חייבת 
אף  היום  עד  נושא,  בכל  והתמצאות  עמדה  להיות 
אחד במדינה לא יודע אם אני ימני או שמאלני, אני 

מתרכז אך ורק במשרד הבריאות".

ליצמן: "איש לא יודע אם 
אני ימני או שמאלני"
וועידה כלכלית ייחודית מסוגה 
נערכה בבית שמש, במסגרתה 
שיתפו פעולה חרדים וערבים

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

7 שנות אחריות מלאה ללא 
TOP תוספת תשלום בדגמי

מזגני תדיראן אלפא מגוון מזגני טורנדו
5 שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 
מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!

מקרר 2 דלתות

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

במחירים הכי זולים!

מקררי
בלומברג

במחירים הכי זולים!
אפשרות לרכישה כולל 

התקן משמרת השבת

אפשרות לרכישה 
כולל התקן

משמרת השבת

סה"כ: 2290 ₪
₪ 64סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר איכותי
450 ליטר

החל מ- 1990 ₪

החל מ- 990 ₪
₪28
ל-36 חודשים

₪
החל 

56מ-
ל-36 חודשים

תנור דו תאי

תנור חד תאי

מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ- 990 ₪
₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקפיא
6 מגירות

מקרר איכותי
260 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

מרתון מבצעים על מגוון מוצרים וגם ב-36 תשלומים!

החל 
מ-

מאת: אבי רבינא

שמש  בית  לעיריית  הורה  העליון  המשפט  בית 
להציב במקום תליית שלטי צניעות, מצלמות שיתעדו 
למשטרה  והורה  השלטים  לתליית  האחראים  את 
את  לאכוף  מנת  על  תכופים  סיורים  במקום  לערוך 

ההחלטה.
בבקשה  העליון  המשפט  לבית  עתרה  העירייה 
לעיכוב ביצוע וטענה כי אין בכוחה לאכוף את הסרת 

השלטים וכי הדבר נתון באחריותה של המשטרה. 
בסיום הדיון דרש בית המשפט מהעירייה להסיר 
את השלטים בתוך 14 יום. בנוסף, בית המשפט הורה 

למשטרה לערוך במקום סיורים תכופים.
בעיריית בית שמש הביעו פליאה מכך ששוב מפנים 
יכולתה  ככל  שפעלה  למרות  החיצים  את  כלפיהם 
אך  הפוגעניים,  השלטים  את  רבות  פעמים  והסירה 
אין בידי העירייה את הכלים הקיימים לכך והנמצאים 
כי  העובדה  רקע  על  במיוחד  ישראל.  משטרת  בידי 
באף עיר אחרת כולל ירושלים שבה תלויים שלטים 
את  כך  על  קנסו  לא  שונים,  עשרות  במשך  דומים 

העירייה.

בית המשפט לעירייה: 
להסיר שלטי צניעות

למרות טענות העירייה כי אין בכוחה לאכוף את הנושא, הכריע בית 
המשפט כי העול מוטל על כתפיה

 ליצמן בבית שמש 

 אבוטבול עם עורכי הדין, בבית המשפט
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'המודיע'  של  בוועידה  הרביעי  המושב 
המושבים  אחד  היה  השבוע,  שהתקיימה 
שאיגדה  בוועידה,  והסוערים  הפופולאריים 
הגדולים  הדרך  מפורצי  אנשים  אלפי  אליה 

בישראל. 
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
המושב,  ראש  כיושב  זכויות שימש  למימוש 
שעסק במהפכת השירות העולמית, והתמקד 
במהפכת השירות שהניעה החברה המרכזית 
מימוש  בענף  בראשותו,  זכויות  למימוש 

הזכויות בישראל.
בענף  השירות  מהפכת  על  כשמדברים 
במגזר  ובפרט  בישראל,  הזכויות  מימוש 
זכויות  למימוש  המרכזית  החברה  החרדי, 
והרב שמאי שזירי העומד בראשותה, בהחלט 

שעונים לתואר הזה. 
הזכויות  מימוש  בענף  השירות  מהפכת 
כשהרב  שנים,  מעשר  למעלה  לפני  החלה 
שמאי שזירי שניהל את בתי החולים לניאדו 
הבריאות  מערכת  את  והכיר  חולים  וביקור 
מימוש  תחום  את  להבריא  החליט  החולה, 
החברה  את  והקים   , הרפואיות  הזכויות 
לזכותה,  שזוקפת  זכויות,  למימוש  המרכזית 
אב  בתי  לאלפי  והטבות  קצבאות  הסדרת 

בישראל.
המושב,  את  פתחו  שדבריו  שזירי  הרב 
את  הוועידה,  משתפי  אלפי  בפני  חשף 
הרפואה,  בעולם  הנוגע  האישי  סיפורו 
החברה  עם  ביחד  שהניע,  המהפכה  מרכיבי 
שהקים ותוצאותיה, לצד ארגז כלים שהעניק 
למשתתפי הועידה, בהיותם שגרירים להעביר 
ולבתים  לקהילות  המהפכה  בשורת  את 
רפואית  בעיה  עם  שמתמודדים  בישראל, 
בוועידה  שזירי  הרב  של  דבריו  במשפחה. 
נופך לתכני הועידה  עוררו עניין רב והוסיפו 

החשובים שעלו על סדר היום.
במהלך המושב, נידונה התנהגות האזרחים 
ועלתה  בתחום,  השירות  נותן  בבחירת 
את  לממש  בוחרים  רבים  לפיה,  העובדה 
זכאותם באופן עצמאי, ללא כל גורם מסייע. 
המרכזית  החברה  שביצעה  סקר  נתוני  לפי 
מכלל  אחוזים  כשבעים  זכויות,  למימוש 
הלקוחות שפנו אליה, היו כאלה שניסו לממש 
את זכאותם לבד, באופן חד פעמי או במשך 
כמה שנים רצופות, ללא תוצאה. אלה הפסידו 
העובדה  חרף  שנים,  כמה  במשך  קצבאות 

שניסו להתנהל עצמאית במימוש זכאותם. 
הוועידה,  משתתפי  בפני  הציג  שזירי  הרב 
שאותם  המהותיים  המרכיבים  ארבעת  את 
המרכזית  החברה  של  השירות  מהפכת 
הגברת  הובילה:  בראשותו  זכויות  למימוש 
ארצית  הנגשה  המגיעות,  לזכויות  המודעות 
לאזרחים  הנדרשים  וההכוונה  הסיוע  של 
ברמת עיר וישוב, ליווי רפואי שמהווה תנאי 
רב  רפואי  – החברה הקימה מערך  להצלחה 
ששימש  בכיר,  רפואי  צוות  הכולל  תחומי, 
רפואי  צוות  המתרס  של  השני  מהצד  בעבר 
עם  ביחד  הביטוח,  בחברות  תביעות  מיישב 
ללמעלה  הובילה  החברה  הרפואי  הצוות 
זכאות  בהשמת  הצלחה  אחוזי  משמונים 
המגזר  עם  וישיר  אישי  קשר  לאזרחים, 
וקוד  ישראל  גדולי  ובתי  קהילות  החרדי, 
אתי ודיסקרטיות העונה לחוק זכויות החולה 
אמון  את  בכדי  ולא  בזכות  בנתה  החברה   –
הציבור החרדי, בשמירה על המידע הרפואי 
של לקוחותיה, בהגנות הכי טובות שיכולות 
החברה  הרפואי.  החיסיון  בתחום  להיות 
של  להימנעות  הנוגע  בכל  מוסכמות  שברה 
הזכאות,  למימוש  מהפניה  החרדי  המגזר 
בשיתוף  לנושא,  הסברה  מערך  בהטמעת 

נבחרי ונציגי ציבור מכל הקהילות בארץ.
סביב  הרביעי  במושב  התנהל  סוער  דיון 
המרכזים למימוש זכויות שהקימו לאחרונה, 
לאזרחים  תשלום  על  האמונים  הגופים 
שמתמודדים עם בעיה רפואית. נראה שאותם 
המרכזים  את  מחליפים  שאינם  מרכזים, 
ניגוד  מהווים  זכויות,  למימוש  החיצוניים 
את  גם  מייצגים  בהיותם  בולט,  אינטרסים 
זכאותו,  את  לממש  שמבקש  החולה  האזרח 
את  לממש  מבקש  הוא  ממנו  הגוף  את  וגם 
ידי  על  שהוקמו  המרכזים  אותם  זכאותו. 
גופים ממשלתיים, אינם שקופים דיים לאזרח 
הפניה  משמעות  את  מבין  שאינו  הפשוט, 
וקבלת הסיוע מהם, ונראה שלא בכדי, יש מי 
המרכזים,  בפרסום  כספים  ומשקיע  שמבקש 
כניסה  דלת  שתהווה  במקום  אליהם  שפנייה 
לו,  לשלם  שאמור  גוף  לאותו  האזרח  של 

דוחקת את רגליו החוצה.
רבים  להדים  זכו  שזירי  הרב  של  דבריו 
את  שביקשו  הוועידה,  ממשתתפי  ולמשוב 
במקרים  בראשותו  החברה  של  מעורבותה 

רפואיים מורכבים שנדרשים לכך.  

"מהפכת השירות 
בתחום מימוש 

הזכויות הרפואיות 
מוכיחה את 

עצמה כיעילה 
גם לאזרחים 
וגם למלחמה 
בבירוקרטיה 

במוסדות הביטוח 
והממשל"

הרב שמאי שזירי בוועידת המודיע:

 משתתפים: הרב שמאי שזירי יו״ר החברה המרכזית למימוש זכויות, מר יניב שירזי מנכ״ל שטראוס מים, מר עופר נמרודי
מנכ״ל הכשרת הישוב, מר גונן אוסישקין סמנכ״ל תעופה לקשרים תעופתיים ושיווק

גל חום פוקד את ישראל.
לא משאירים ילד ברכב ללא השגחה - אפילו לא לדקה!

אל תשכחו אותי באוטו

בקבוקי פלסטיק
מוצרי חלב

ארנק
מפתחות
סלולרי
תינוק

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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אונסק"ו: מערת המכפלה 
אתר מורשת פלסטיני

לראשונה  נפגשו  רוסיה  ונשיא  הברית  ארצות  נשיא 
שיחה  "הייתה  טראמפ:    G-20 ה  ועידת  בשולי 
שהוא  אמר  טראמפ  "הנשיא  החוץ:  שר    טובה" 

שמע את גרסתו של הנשיא פוטין, זה הכול"
ברוך ברגמן

נפגשו לראשונה  בהמבורג שבגרמניה 
טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
פוטין  ולדמיר  רוסיה  נשיא  ומקבילו 
טראמפ  הנשיא   .G-20 ה  ועידת  בשולי 
שיחה  לנו  "הייתה  הפגישה  לאחר  אמר 
חיובים  לדברים  מצפים  אנחנו  טובה. 
כבוד  זה  ורוסיה.  הברית  ארצות  עבור 
כמה  פוטין".  עם  פה  להיות  עבורי 
ידיים  לחצו השנים  פגישתם  לפני  שעות 
פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא  לראשונה. 
לפגוש  שמח  "אני  הפגישה  בתום  אמר 
תביא  שהפגישה  ומקווה  אישית  אותך 
לא  פעם  אף  טלפון  שיחות  לתוצאות, 

מספיקות".
הועידה  במהלך  התייחס  פוטין 
יצר  הוא  כי  ואמר  טראמפ  עם  לפגישה 
הברית  ארצות  נשיא  עם  עבודה  יחסי 
במהלך פגישתם הראשונה וכי הוא סבור 
לכל הפחות לשיתוף  להגיע  יהיה  שניתן 
במהלך  וושינגטון.  עם  חלקי  פעולה 
פסגת  בסיום  שכינס  עיתונאים  מסיבת 
פוטין  אמר  גרמניה,  בהמבורג,   G20-ה
כי הוא חש שטראמפ קיבל את טענותיו 
לא התערבה בבחירות  שלפיהן מוסקבה 
לנשיאות – אבל הוסיף כי עדיף לשאול 

את טראמפ על כך.
סיפר  המוצג",  מזה  שונה  אדם  "הוא 
מנשיא  התרשמותו  על  רוסיה  נשיא 
ענה  מדויק,  היה  "הוא  הברית.  ארצות 
בדיוק כפי שהיית מצפה מאדם במעמדו, 
השאלות  על  והשיב  במהירות  הבין 

שהונחו לפניו", שיבח אותו.
טילרסון  רקס  האמריקני  החוץ  שר 
דונלד  הברית  ארצות  נשיא  כי  הכחיש 
נשיא  של  דבריו  את  קיבל  טראמפ 
לא  רוסיה  לפיהם  פוטין,  ולדימיר  רוסיה 
"הנשיא  לנשיאות.  בבחירות  התערבה 
טראמפ אמר שהוא שמע את גרסתו של 
טילרסון  אמר  הכול",  זה  פוטין,  הנשיא 

.CNN בריאיון לרשת
כשאמר  יותר,  מוקדם  צוטט  טילרסון 
של  גרסתו  את  קיבל  טראמפ  שהנשיא 
במערכת  רוסיה  למעורבות  בנוגע  פוטין 
במהלך  הברית.  בארצות  הבחירות 
בפסגת  המנהיגים  שני  של  פגישתם 
פוטין  את  טראמפ  שאל  בגרמניה,   G20
לדברי  בבחירות.  התערבה  רוסיה  האם 
על  בשלילה  השיב  פוטין  טילרסון, 
עיתונאים  מסיבת  במהלך  השאלה. 
משותפת לשניים, שאל אחד העיתונאים 
את טראמפ על ההתערבות בבחירות, אך 

האחרון התעלם משאלתו.

ארי קלמן
של  והתרבות  המדע  החינוך  )ארגון  אונסק"ו 
העתיקה  העיר  על  שעבר  בשבוע  הכריז  האו"ם( 
בסכנה"  הנמצאים  עולמיים  מורשת  כ"אתרי  וחברון 
בעלי חשיבות בינלאומית מיוחדת. הפלסטינים הגישו 
לקבל  רוצים  שהם  משום  מזורז,  בהליך  ההצעה  את 
הכרה מאונסק"ו בחברון העתיקה ובמערת המכפלה 
שני  כי  בהכרה  ולזכות  פלסטיניים,  מורשת  כאתרי 
וקיומית', מפני  אתרים אלו נמצאים ב'סכנה ממשית 

שהם נמצאים "תחת כיבוש ציוני".
)הפולני(,  אונסק"ו  יו"ר  עם  לסיכום  בניגוד 
לדאוג שההצבעה החשאית תערך מאחורי  שהבטיח 
פרגוד זאת בכדי לאפשר למדינות התומכות בישראל 
בחשאי להתנגד להצבעה, נערכה ההצבעה ה'חשאית' 
לעיני כל באמצע האולם כשסביב כל מצביע עשרות 

עיניים ומעליו עשרות מצלמות.
בסופו של דבר ההצבעה הייתה נגד ישראל, ונקבע 
כי חברון ומערכת המכפלה הם אתרי מורשת עולמיים 
פלסטיניים. 12 מדינות תמכו בהצעה, 3 התנגדו ו-6 

נמנעו.
ראש  מלבוא:  איחרה  לא  הישראלית  התגובה 
דולר  מיליון  לקצץ  החליט  נתניהו  בנימין  הממשלה 
לאו"ם,  מעבירה  שישראל  החברות  מכספי  נוספים 
היהודי  העם  למורשת  "מוזיאון  להקמת  ולהעבירם 
בקריית ארבע ובחברון", ולפרויקטים נוספים בתחום 
המורשת הקשורים בחברון. מהלך זה בא לאחר שיחה 
עם שר המורשת זאב אלקין, שמשרדו מקדם בחברון 

מספר פרויקטים.
לדברי נתניהו  "בתגובה להחלטת אונסק״ו החלטתי 
שישראל  החברות  מכספי  דולר  מיליון  עוד  לקצץ 
מוזיאון  להקמת  אותם  ולהעביר   – לאו״ם  מעבירה 
נתניהו  הוסיף  עוד  בחברון".  היהודי  העם  למורשת 
" התשובה לשקרים של אונסק״ו היא האמת – והאמת 
מאז  לחברון,  שלנו  העמוק  הקשר  היא  ההיסטורית 

ולתמיד!"
ההחלטה  את  תקף  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
כי  שוב  מוכיחה  אונסק"ו  של  "ההחלטה  כי  ואמר 
אנטי- ולהפיץ שקרים  הנחוש להמשיך  בגוף  מדובר 

שהמורשת  בשעה  בשתיקתו  דבק  בעודו  יהודיים 
האזורית נמחקת על ידי קיצוניים ברוטאליים". שגריר 
ואמר  ההחלטה  את  גינה  דנון  דני  באו"ם  ישראל 
"ההחלטה המבישה הזו מחסלת כל שמץ של אמינות 
את  לנתק  הזה  החמור  הניסיון  לאונסק"ו.  שנותרה 
הקשר בין ישראל לחברון ולקברי האבות והאימהות 
של עמנו הוא צעד מכוער ופוגעני נגד העם היהודי".

לקבל  האחרונות  בשנים  הצליח  אונסק"ו  כי  יצוין 
מצד  רלוונטי  לא  לגוף  אותו  שהפכו  החלטות  כמה 
אין  ליהודים  כי  הארגון  קבע  ישראל. בשנה שעברה 
כל קשר לירושלים ולהר הבית. בהחלטה לא הוזכרו 
דווקא  שימוש  ונעשה  בשמם,  הבית  והר  ירושלים 
בשמות הערביים של אותם מקומות, אל קודס ואל-

חארם א-שריף. החלטה נוספת שהתקבלה הייתה כי 
ישראל היא כוח כובש בירושלים.

פסגה ראשונה בין 
החלטה אנטישמית: ארגון החינוך של האו"ם טראמפ לפוטין

קבע: חברון ומערת המכפלה הם אתרי מורשת 
של  קיצוץ  הישראלית:  התגובה    פלסטינים 
עוד מיליון דולר מהכספים המועברים לאו"ם 

לטובת מוזיאון בעיר חברון
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האם לקצר את החופש הגדול?

כן,  באוויר?  השינוי  את  הרגשתם 
זה לא רק החום. זה הימים של תחילת 
ובגדול!  הגיע,  הוא   - הגדול  החופש 
זמן  והוא  מעולה  זמן  שזהו  חושב  אני 
עם  עבודתנו  שאת  התרגלנו  חובה! 
הספר  בבית  המורים  עושים  הילדים 
אבל לא, זה התפקיד שלנו כהורים ולכן 
זה זמן מעולה לבדוק את היותנו הורים 

ומחנכים את ילדינו לפי האמת שלנו.
בית  וצוות  המורים  גם  לכך,  מעבר 
הספר שכל השנה עושים עבודת קודש 
צריכים התחדשות וזמן להתכונן לשנת 
לנו  שובר  שזה  נכון  הבאה.  הלימודים 
את  שהופך  מה  זה  אבל  השגרה,  את 
וכשנצליח  מתוק  יותר  להרבה  האתגר 

נרגיש הורים טובים יותר.
אנחנו כבר נמצאים בתחילת החופש 
קייטנות  ישנם  כרגע  אמנם  הגדול, 
פחות  אותו  מרגישים  ואנחנו  רבות 
ולהירגע  שניה  לנשום  ננסה  בואו  אבל 

מהפאניקה...
זמן  איכות,  זמן  הוא  החופש 
מחדש  מסלול  לחישוב  זמן  למחשבה, 
לנו  מחכה  כבר  לפינה  מעבר  ממש  כי 
שנת לימודים חדשה, בה כל ילד מגיע 
זה זמן של  ורצון להוכיח.  מלא תקווה 

התחלה, התחדשות ודף חדש.
התפקיד שלנו בתור הורים ואחראים 
את  להם  לתת  ילדינו  עתיד  על 
ולהגיע  עצמם  את  להגשים  האפשרות 

לשאיפותיהם.
בחופש  גם  חשובים:  טיפים  כמה 
חשוב לשמור על סדר יום קבוע. תזכרו, 
להכין  כדאי  ולכן  גבולות,  אוהב  ילד 
טבלה מה עושים בכל יום. זה לא חייב 
להיות אטרקציות יקרות אבל זה יכלול 
גם ניקיון וסידור הבית, והכי טוב לשתף 

את הילדים בהכנת הטבלה ושיבוצה.
זה  שבינינו,  המשקיענים  להורים 
נקודות  על  הילדים  עם  לדבר  הזמן 
עבורן.  זמן  פחות  יש  השנה  שבמשך 
ולילד  להורה  ייתן  הזה  האיכותי  הזמן 

הרגשת ביטחון וקירבה.
לחופש  מחכים  הילדים  חשוב,  והכי 
טובה,  הרגשה  להם  וניתן  בואו  הזה, 
ניתן להם תחושת חופש אמיתית, נרגיש 
כשאנחנו  ניזכר  שלהם,  החוויה  את 
ומה  התחושה  הייתה  איך  ילדים  היינו 
וניתן   - שלנו  מההורים  מצפים  היינו 
בדיוק את ההרגשה הזו לילדים. בברכת 

חופשה מועילה ומהנה.

בכל שנה זה תוקף אותך מחדש: מה עושים 
אמרו  "הבטלה",  החופש?  בימי  הילדים  עם 
מביא  והשעמום  שעמום  לידי  "מביאה  חז"ל, 

לידי חטא", ומה יעשה הבן ולא יחטא.
מדי,  יותר  שזה  היא  התחושה  כהורים  אם 
מרגישים  אנו  כמחנכים  וכמה  כמה  אחת  על 
תועלותיה.  על  נזקיה  רב  בישראל  שהחופשה 
הארוכה  החופשה  לאחר  שבים  הילדים 
המרכזי  כשהגורם  משמעת  וחסרי  מנותקים 
הוא חוסר המסגרת לתקופה כה ארוכה, ועלינו 
כנו  על  הסדר  להשבת  עד  לעמול  המחנכים 
מפציע  שוב  ואז...  למסגרת  הילדים  ולהחזרת 

החופש והכול חוזר חלילה.
הנביא אומר "וקווי ה' יחליפו כוח יעלו אבר 
להחלפת  זקוק  המתייגע  אדם  כל  כנשרים". 
מצאנו  בחז"ל  מאלף:  לנשרים  הדימוי  כוח. 
כי הנשר נושא את גוזליו מעליו כי הוא אומר 
כשאנו  בבניי".  ולא  בי  החץ  ייכנס  "מוטב 
יוצאים להחלפת כוח יש לזכור כי בחוץ ישנם 
את  הסופג  נשר  וכאותו  ובליסטראות  חיצים 
על  לגונן  החובה  את  כהורים  לנו  יש  חיציו 

ילדינו.
חז"ל  דרשו  לבניך"  "ושיננתם  הכתוב  על 
מליצות  כתבו  לא  חז"ל  התלמידים".  "אלו 
לשון. זו החובה של כל מחנך ומורה מישראל, 
את  עכשיו  ומלמד  מחנך  הוא  כאילו  להרגיש 

תתייחס  התלמידים".  אלו  "בניך  היחיד.  בנו 
יוצא  מקרא  שאין  ובוודאי  בן.  כאל  לתלמיד 
החובה  מוטלת  ההורים  ועל  פשוטו  מדי 
והזכות לחנך את ילדיהם בדרך התורה המצווה 

והמסורה לנו מדור דור.
התינוקות  מלמדי  על  קוראת  הגמרא 
המהר"ל  ומבאר  ככוכבים",  הרבים  "מצדיקי 
תורתם  המקבלים  התינוקות  אלו  הכוכבים  כי 
אורו  שמקבל  כוכב  אותו  כמו  מהמחנכים 
של  תינוקות  מעצמו.  כלום  לו  ואין  מהירח 
בית רבן הם כפופים ומצוותים לרבותיהם בכל 

ימות השנה. עד שמגיע בין הזמנים.. 
ייאמר ברורות, ילדים זקוקים לחופש, בדיוק 
שהמורים  וכמו  לו  זקוקים  שההורים  כשם 
אוויר  הוא  חופש  אותו.  צריכים  והמחנכים 
והפסקה  החיים  ממרוץ  זמן  פסק  לנשימה, 
כהורים  כתפינו  על  הרובץ  העול  משטף 
הילדים  זקוקים  מכך,  יותר  אבל  וכמחנכים. 
מנותק,  מרגיש  מסגרת  ללא  ילד  למסגרת. 
בטבעו  אחד  כל  להידרדר.  ועלול  משתעמם 

רוצה להיות מחובר ומשויך.
לכן אין מנוס אלא לבקש שוב ושוב ממערכת 
נפתלי  החינוך  ששר  מה  את  בישראל  החינוך 
בנט כבר הבין מזמן ואף פועל להסדרה: אנא, 
והאריכו  החופש  את  קצרו  הילדים,  לתועלת 

את המסגרת. ילדינו יהיו אסירי תודה לכם. 

בעד: תנו גבול לחופש
הרב בן ציון נורדמן

נגד: זמן איכות 
יצחק לוי, יועץ רגשי 
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רעיון כביר! 

‡יך ל‡ ח˘ב˙י
על ‰רעיון ‰ז‰? 

בזמן ˘בזבז˙י על חיפו˘ עבו„‰,
ֈכבר ‰יי˙י יכול ל‰˙פרנס מˆוין

אשר מצא את הדרך אל האושר!

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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מאת: הילה פאלח

תחכו  לרופא,  תלכו  תעשו?  מה  רפואית.  בעיה  לכם  יש 
בתור, תפגשו שם את השכן שישאל )בעדינות( מה יש לכם, 
ובהמשך  המרקחת  בבית  בתור  תעמדו  ואז  משהו  תסבירו 
לוואי מטרידות.  יש כמה תופעות  תגלו שלתרופה שקניתם, 
ביזבזתם חצי יום, בשכונה כבר כולם שואלים אם אתם בסדר 
וצריך עכשיו גם כדור שני, שייקל על תופעות הלוואי שגרם 

הכדור הראשון.
חברה ישראלית בשם TTM שהוקמה על ידי אנשי עסקים 
שבמצב  הבעייתיות  את  זיהתה  הפרא-רפואי,  מהתחום 
רפואת  מתחום  וטבעי  יעיל  מענה  בפיתוח  והשקיעה  הקיים 
הצמחים הקלינית. אחרי מחקר ממושך בחרו ההרבליסטים 
מחקרית,  מוכחת  יעילות  בעלי  מרפא  צמחי  החברה,  של 
מהם  ורקחו  שכיחות  בריאות  בעיות  בפתרון  הממוקדים 

פורמולות שמרכיבות טיפול מערכתי, מקיף וטבעי.
מבתי  מגיעים  המוצרים,  מבוססים  עליהם  המרפא  צמחי 
בגליל  מיוצרים  והמוצרים  העולם  מרחבי  מובחרים  גידול 

בכשרות מהודרת, במפעל המפוקח על ידי משרד הבריאות.
לטיפול על בסיס צמחי מרפא יש כמובן היסטוריה ארוכה 
עוד  גופניים,  מיחושים  על  להקלה  עזרו  צמחים  ומבוססת. 
את  חוקרים  העולם  בכל  מדענים  כיום  האנושות.  מראשית 
הסגולות  את  ומאששים  לדור  מדור  עבר  ששמם  הצמחים 
המיוחסות להם.  צמח המרווה למשל, מסומן על ידי חוקרים 
המערכת  לשימור  שיעיל  כצמח  גוריון,  בן  באוניברסיטת 
את  משמעותית  לקדם  ועשוי  בזיכרון  והתומכת  המחזקת 
המחקר על פתרון לאלצהיימר. הקינמון הוכח כיעיל להורדת 

רמות הסוכר בדם ועוד.

טיפול יעיל באמת
ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
שנה,  כ-15  טיפולי של  ניסיון  בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה 
מספרת:  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את  שהרכיבה 
"אנחנו משלבים מספר צמחי מרפא שעובדים טוב ביחד כדי 
לחזק כמה מערכות בגוף. לפעמים אנחנו גם מטפלים בצמחי 

מרפא, במקביל לנטילת תרופות מרשם. הדבר לא סותר".
לאילו מחלות אתם יכולים לעזור?

רמות  זה:  בשלב  בריאות  בעיות  בשבע  מטפלים  "אנחנו 
דלקות  חניכיים,  בעיות  פסוריאזיס,  בדם,   גבוהות  שומנים 
וכאבי מפרקים, טחורים, עצירות ופטרת הציפורניים. בהמשך 

נתפתח לכיוונים נוספים".
איך מגיעים אליכם?

"אנחנו עובדים בשיטה החדישה ביותר ולא מטריחים אף 
אלינו.  ולהגיע  מהבית  לצאת  רפואית,  מבעיה  שסובל  אחד 
תיאור  דיסקרטית  טלפון  בשיחת  מבקשים  שלנו  היועצים 
של המצב ושל הרקע הרפואי ומחליטים על הטיפול. אנחנו 
וכסף  זמן  לבזבז  למי שסובל ממחלה,  לגרום  מעוניינים  לא 
על הגעה אלינו. אנחנו שולחים את המוצרים עד הבית תוך 
מלווים  שלנו  היועצים  חינם.  והמשלוח  היותר  לכל  יומיים 
מינון,  מתאימים  הטיפול,  התקדמות  את  טלפון  בשיחות 

קשובים להתפתחויות ומייעצים, עד שהבעיה נפתרת".
נא פרטי על העלות של הטיפול.

ערכה  לבעיה. מחירה של  במוצר שמתאים  תלוי  "המחיר 
הכוללת שלושה מוצרים הוא כמה מאות שקלים. צריך לזכור 
להידרדר  יכול  המצב  רפואית,  בבעיה  מטפלים  לא  שאם 
מישהו  למשל  קחו  יותר.  גדולות  הוצאות  ולגרור  במהירות 
הבעיה  את  ומדחיק  מהחניכיים  לו  שיש  מדימום  שמתעלם 
להגיע  יכול  כזה  מישהו  קשים.  במאכלים  לנגוס  לו  שיש 
יש  יקרות.  מאד  שיניים  השתלות  לעשות  עליו  שבו  למצב 
אבל  חניכיים,  נסיגת  עם  לעשות  מה  שאין  שיגידו  רופאים 
בעזרת  החניכיים  רקמת  את  לחזק  שאפשר  יודעים  אנחנו 
בבעיה.   הממוקדים  מרפא  צמחי  של  מרוכזות   תמציות 
"יש גם טיפולים לפטרת ציפורניים בעזרת טיפות או משחות, 
עדיף  הארוך.  לטווח  יעילים  לא  ולכן  בלבד  חיצוניים  שהם 
מספר  שמחזק  פטרת,  נגד  וטבעי  מערכתי  בטיפול  להשקיע 
מערכות בגוף, במקום לטפל עם תרופות מרשם שיחלישו את 

הכבד. זה יכול לחסוך הרבה כסף".
לאנשים קל לסמוך על הפתרון הזה?

הבעיה  את  שפתרו  מטופלים  בפניהם  מציגים  "כשאנחנו 
שלהם בעזרת צמחי מרפא, זה משכנע. אחוזי ההצלחה שלנו 
הצלחה   96% בטחורים  בטיפול  הצלחה   100% גבוהים. 

בטיפול במחלות נוספות ועוד".
לסיכום, אין סיבה לסבול מכאבים, ירידה בביטחון העצמי 
טבעי,  טיפול  הבית  עד  לקבל  אפשרות  כשיש  ואי-נוחות, 
מעמיק, אישי ויעיל, שעובד על הקלה בטווח המיידי ומניעה 

לטווח הארוך.
ttmisrael.com :לפרטים נוספים היכנסו לאתר החברה

או התקשרו לשיחת ייעוץ חינם: 1-700-556-700

העתיד כבר כאן: חברה 
ישראלית מקדמת את 
רפואת צמחי המרפא
אנשי עסקים מובילים מאמינים שרפואת העתיד מבוססת על חומרים טבעיים. יצאנו 

להכיר את רפואת הצמחים מקרוב
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  "בשבועות הקרובים 
נראה ירידה של 
לפיד בסקרים"

  בראיון ל'קו עיתונות' מצנן ח"כ אשר את החששות 
מהתבטאויותיו של יו"ר העבודה החדש, מפרגן לגפני 
שיש לו "אדרנלין של בחור צעיר" ומצהיר כי יהדות 

התורה תלך עד הסוף בסוגיית בג"ץ המרכולים

ארי קלמן

הזה  הזמן  את  מקדישים  היינו  "אם 
שאנחנו מטפלים בו בנושאי הגיור, השבת, 
שאינם  דברים  הרבה  ועוד  קוו  הסטטוס 
קשורים לחיים היום יומיים שלנו, אם היינו 
על  חתימה  בעת  ממשלה  ראש  לכל  באים 
שאנחנו  לו  ואומרים  הקואליציוני  ההסכם 
ובמקום  במדינה  הדת  ענייני  מכל  יורדים 
זה, אנחנו רוצים שיגדיל את תקציב עולם 
התורה ממאה מיליון שקל למיליארד שקל 
- תאמין לי שהיו קונים את זה", אומר ל'קו 
מיוחד,  בראיון  אשר  יעקב  ח"כ  עיתונות' 
שיפורסם במלואו בסוף השבוע במוסף 'כל 

ישראל'. 
מאוד  הרבה  להביא  יכולים  "אנחנו 
הישגים לציבור שלנו אם נוותר על הדברים 
האחריות  יום  של  בסופו  שהם  הללו, 
היהודי חלקו  היהודי. העם  על העם  שלנו 
תינוק שנשבע,  חילוני, חלקו שוגה, חלקו 
בעניין  הסף  שומרי  להיות  חייבים  אנחנו 
היחידים  וש"ס  אנחנו  הרב  לצערנו  הזה. 
הפך  היהודי  הבית  הסף.  על  ששומרים 
לסף,  מתחת  למתגנבת  סף  משומר  מזמן 
על  משלמים  אנחנו  שלא...  ברור  ואחרים 

זה מחיר יקר אבל זו מהות הקיום שלנו". 
בבג"ץ  תקוות  לתלות  טעם  יש 

המרכולים?
הזאת,  הפרוצדורה  דרך  מנסים  "אנחנו 
אין לנו הרבה תקווה בבג"ץ. סדר הדברים 
שתהיה  לחקיקה  בסוף  כשנגיע  שגם  הוא 
קשה בממשלה, לפחות נבוא בידיים נקיות 
האחרות.  הדרכים  כל  את  וניסינו  שבאנו 
שלוש  אותן  של  ההחלטה  מבחינתנו 
שופטות, שאף אחת מהם לא שומרת שבת, 
הגיעה מבלי לקבל את חוות דעתו של שר 
להיות  הממשלה  ידי  על  שמונה  הפנים 
המחליט בדברים הללו, לכן אנחנו עושים 
פונים  אנחנו  כרגע  הסדר,  לפי  הדרך  את 
לבג"ץ ואם זה לא ילך נלך לחקיקה. בבג"ץ 
יודעים היום שמה שהם יחליטו נגד מסורת 
העם, או על כל סדק שהם יסדקו בסטטוס 
שנקראת  בטון  כף  עם  נבוא  אנחנו   - קוו 

חקיקה נגד זה".

יעבור  כזה  שחוק  חושב  ואתה 
בקואליציה הקיימת?

"אם נצטרך להעביר אותו הוא יעבור".
ואם לא?

"אם לא אז גם הקואליציה תתערער". 
גם  אשר  מתייחס  השיחה,  במהלך 
יו"ר  לתפקיד  גבאי  אבי  של  לבחירתו 
המחנה הציוני, ולחשש שהתעורר בעקבות 
סדרת התבטאויות אנטי דתיות שלו. "אנחנו 
לא חוששים מההתבטאויות האנטי חרדיות 
תהיה מפלגה אחת שתנסה  תמיד  כי  שלו, 
לייצר קולות על הדבר הזה. אם הוא יעשה 
את זה אז לפיד יעשה את זה פחות... בסך 
חפצת  מפלגה  היא  העבודה  מפלגת  הכול 
חיים וקואליציה, ואם היא כבר תגיע לדבר 
יעשו  הם   – זה  יהיה  שלה  והמכשול  כזה 

הסכם עוד יותר מהר מהליכוד".
לדברי אשר, "עצם זה שנהיה יו"ר חדש, 
הבחירות,  עד  עצמו  את  לשמר  יצליח  אם 
אין ספק שנראה בשבועות הקרובים ירידה 
חדה אצל לפיד - כי יש טרנד חדש. זו גם 
הסיבה שגבאי ניצח בפריימריז בעבודה, כי 

הוא מייצג משהו חדש, תקווה חדשה".
אשר נשאל גם אם הוא מעוניין להנהיג 
את 'דגל התורה' והשיב: "חסר לנו משהו 
הנהגה  לנו  יש  התורה?  דגל  של  בהנהגה 
לנו  יש  פוליטית,  הנהגה  לנו  יש  רוחנית, 
מפלגה תוססת וחזקה, זה לא אומר שכולם 
חושבים אותו דבר, אבל בשביל זה יש לנו 

רבנים ויש לנו החלטות". 
כנסת  חברי  שהביאו  ראינו  בש"ס 
חדשים וצעירים. האם לא הגיע הזמן שגם 

ביהדות התורה ירעננו את השורות?
בוחנים  אנחנו  צעירים,  אנשים  "אנחנו 
גיל, האנשים  את הדברים שלנו לא על פי 
שלנו עושים את מלאכתם נאמנה מהבוקר 
אתה  אם  לגיל,  קשור  לא  וזה  הלילה  עד 
מנסה לתרגם את הגיל של גפני אז הוא עם 
אדרנלין של בחור צעיר, רעב כאילו הגיע 
היום לכנסת בפעם הראשונה, ככה שהגיל 

ממש לא משחק תפקיד בעניין הזה".

הראיון המלא יפורסם במוסף שבת של

יעקב אמסלם

לגני  השבוע  שני  ביום  נקלע  היה  כי  זר 
התערוכה, עשוי היה לחשוב כי ראש הממשלה 
הבא הוכתר. שאגות השמחה שנשמעו בשעות 
'העבודה'  יו"ר  של  פעיליו  מכיוון  הערב 
החדש אבי גבאי, ביטאו יותר מכל את תחושת 

ההפתעה וההלם מההישג הבלתי צפוי. 
לזכייתו של גבאי בתואר יושב ראש המפלגה 
משמעויות  ישנם  כיום,  בגודלה  השניה 
מסמוס  היא  הראשונה  משקל.  וכבדות  רבות 
העבודה.  מפלגת  של  המסורתית  הגוורדיה 
זה.  ממערך  חלק  הייתה  העובדים  הסתדרות 
את כל אלו ניצח גבאי שהצטרף רק לפני מספר 

חודשים למפלגה. 
לפי ספירת הקולות הממוחשבת, גבאי זכה 
 14,734 קיבל  פרץ  ואילו  מהקולות  ל־16,080 
קולות. "לכל מי שהספיד את מפלגת העבודה 
שחשב  מי  לכל  לשלטון,  כאלטרנטיבה 
שאזרחי ישראל אבדו את התקווה לשינוי, לכל 
בחירות,  מנצח  לא  חיובי  שקמפיין  שטען  מי 
שהוא  הזה,  הלילה  היא  התשובה  אלה  לכל 
חגיגה לדמוקרטיה הישראלית", אמר גבאי על 

במת הניצחון.
שעוקב  מי  היפות,  המילים  למרות  אך 
בחשש לא קטן הם הנציגים החרדים. גם אם 
הימים  מן  ביום  עשוי  גבאי  גבוה,  לא  הסיכוי 
בה  להיות  הפחות  לכל  או  ממשלה,  להרכיב 
דת  בנושאי  דעותיו  ולפיכך  משמעותי,  גורם 

מעוררות דאגה. 
במתווה  גבאי  תמך  האחרונים  בשבועות 
תמך  כן  וכמו  הרפורמים,  לצד  ועמד  הכותל 
אי  שאת  בשבת  ציבורית  תחבורה  בהפעלת 
הפעלתה הוא הגדיר כ"עוול חמור". בסוגיית 
יותר  הדומה  סדורה  עמדה  מציג  הוא  הגיוס 
לשיטתו של לפיד: על החרדים להתגייס מלבד 

חבורת 'עילויים' שתמשיך ללמוד בישיבה. 
מכשול נוסף בין גבאי לחרדים הוא בסוגיית 
גבאי  מחזיק  גם שם  וגיור,  אזרחיים  נישואים 
בדעה סדורה לפיה צריך להיות חוק המאשר 
נישואין אזרחיים וחוק המאפשר לרבני ערים 

לגייר, כעמדת רבני צהר.  
מקבל  "אני 
מאנשים  הודעות 
גם   – המחנות  מכל 
ואנשים  חרדים 
ליכוד,  שהצביעו 
תקווה חדשה  רואים 
אמר  לישראל", 
בתדרוך  אמש  גבאי 
ונדמה  לעיתונאים, 

הוא  עתה  לעת  כי 
מתכוון  אינו 

ח  ו ת פ ל
ן  י י פ מ ק ב

אנטי דתי. 

יעקב אמסלם

פרשת  המכונה   '3000 ב'תיק  התפתחות 
)שני(,  שלשום  פשטה  המשטרה  הצוללות: 
אותם  ועכבה  חשודים  ששה  של  בתיהם  על 
לחקירה, במעוכבים: עורך דין בכיר המקורב 
לראש הממשלה שנחקר לא פחות מ-12 שעות 
במשרדי להב 433 על חלקו בפרשת הצוללות. 
לשעבר  נציגה  גנור,  מיקי  מעוכבים:  עוד 
'טיסנקרופ'.  הגרמנית  הצוללות  יצרנית  של 
המל"ל  לראש  המועמד  בר־יוסף,  אבריאל 
גנור.  של  ממשרדו  שמר  רונן  ועו"ד  לשעבר, 
החקירה  בתום  נשלח  הבכיר  הדין  עורך 
נותרו  ושמר  בר־יוסף  גנור,  אך  בית,  למעצר 
עד  הוארך  ומעצרם  הסורגים  מאחורי  בלילה 
גם  יימשך  הוא  הערכה,  ולפי  חמישי  ליום 
לשבוע הבא. אמש )שלישי( נעצר לחקירה גם 
האלוף במילואים אליעזר )צ'ייני( מרום בחשד 

למעורבות בפרשה.
כי החשודים עוכבו בשל  נמסר  מהמשטרה 
דבר  וקבלת  שוחד  עבירות  לביצוע  חשד 
במרמה, עבירות מס על פי פקודת מס הכנסה 
הקשור  בכל  הון,  הלבנת  וכן  מע"מ  וחוק 
העצורים  שמות  על  ביטחוני.  רכש  לביצוע 

ביומיים  אך  פרסום,  איסור  צו  תחילה  הוטל 
לפי  בהדרגה.  שמותיהם  פורסמו  האחרונים 
נקשר  לא  הממשלה  ראש  של  שמו  שעה, 
מחדש,  הפרשה  פתיחת  אך  בפרשה,  כחשוד 

עשויה להוביל להתפתחויות אחרות. 
ההתפתחות כעת היא כאמור בתחום עבירות 
מס והלבנת הון כאשר עובד מדינה בכיר חשף 
מיליוני  עברו  במסגרתו  הכספי  הנתיב  את 
לידי  הגרמנית  המספנות  מחברת  שקלים 
"חלק  לנתניהו.  המקורב  הדין  ולעורך  גנור 
ניתנו עבור שכר טרחה על עבודה,  מהכספים 
אבל חלק גדול מהכספים לא ברור, ונראה כמו 

כספי שוחד" אמר גורם בכיר במשטרה.
עו"ד נתי שמחוני המייצג את גנור: "מר גנור 
מאמין שבכלל תוסר העננה ותסתיים הפרשה, 
עבירה".  שום  עבר  שלא  משוכנע  הוא  שכן 
עו"ד ז"ק חן, סנגורו של בר־יוסף: "אנו שמחים 
לשאלות,  להשיב  הזדמנות  תהיה  סוף  שסוף 
שלא  יסתבר  החקירה  של  שבסופה  ובטוחים 
נפל בו כל דופי". עו"ד יעל גרוסמן, המייצגת 
ממנו  לקבל  לנסות  נועד  "המעצר  שמר:  את 
מידע. הוא אמר שאין לו כל מידע ואין הוכחה 

אחרת".

שורת מעצרים בתיק 3000
עצרה  המשטרה  הצוללות:  בפרשת  משמעותית  התפתחות 
כמה מעורבים בכירים בעסקת הצוללות שנחתמה בין ישראל 
לגרמניה  החשד: עבירות שוחד, עבירות מס והלבנת הון 
 הערכה במערכת הפוליטית: חקירת העסקה לעומק, תגלה 

פרטים נוספים ותערב בכירים אחרים

חשש חרדי: גבאי יוביל 
מאבקי דת ומדינה

לתפקיד יו"ר 'העבודה' החדש נבחר אבי גבאי - מועמד 
מרענן שהביס את המנגנון המפלגתי רב הכוח, אך גורם 
לחשש במגזר החרדי בעקבות דעותיו בסוגיות כמו מתווה 
נישואין  הגיוס,  חוק  בשבת,  ציבורית  תחבורה  הכותל, 

אזרחיים וגיור ממלכתי



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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שאינה  רק  לא  העבודה,  לראשות  גבאי  של  בחירתו 
את  דוחה  אף  אלא  נתניהו,  של  הסוף  תחילת  את  מקרבת 
הרצוג  צירוף  של  השוט  הבאות.  הבחירות  מועד  תחזית 
ולבנט  ונקרע,  נשחק  בנט,  כל העת מעל ראשו של  שהונף 
אין שום סיבה לשנות את האווירה. כחלון שמביט בעיניים 
גבו,  איך החבר האלמוני שהוא הכניס לממשלה על  כלות 
אפשר.  שרק  כמה  בתפקידו  יתבצר  עצמו,  בכוחות  נבחר 
הביטחון  במשרד  כמו  עדן  בגן  חש  לא  מעולם  ליברמן 
כדאי  חדש,  שמועמד  לפיד  יאיר  מתקדים  למד  ונתניהו 
לשחוק עד דק. אם יש דבר מה שמאיים על שלטון נתניהו, זו 
התנהלותו של האיש עצמו והחקירות שמתנהלות בעניינו. 
ויוגשו כתבי אישום נגד  אם הצוללת הקואליציונית תטבע 
ראש הממשלה, השותפים ינסו לצוף על פני המים בכוחות 
עצמם. ייתכן מאוד שבסיטואציה שכזאת, ביבי יקדים ויכריז 

על בחירות.
קולות הרקע שגבאי השמיע במהלך הקמפיין, כשדיבר על 
נישואין אזרחיים ותחבורה בשבת, לא נעמו לאוזן החרדית, 
אך ייתכן, בהפוך על הפוך, שגם זה לטובה. בניגוד ליאיר 
העמדות  בעל  המנוח  אביו  בבית  משנתו  את  שינק  לפיד 
הידועות, הרי שגבאי, גדל במשפחה מסורתית. אם הקריצה 
שלו לעבר בוחרי יש עתיד תגרום למעבר של כמה מנדטים 

ממפלגת לפיד לעבודה, גם אנחנו נרוויח.
בנאומו  נאה.  שיחה  שכר  בהחלט  לו  מגיע  הזה,  בשלב 
הבוסרי עם בחירתו, בעת שהבטיח להישיר עיניים לבוחרים 
והשפיל עיניים לדפים, גבאי נמנע מלהזכיר נושאים מעוררי 
הבוקר  את  ומדינה.  דת  יחסי  בליבת  שעומדים  מחלוקת 
שלמחרת בחירתו הוא פתח באזכור של שיחות עידוד שהוא 

מקבל מכל המגזרים, כולל מהחרדים.
חייבים להודות שבעיני הפוליטיקאים החרדים, אבי גבאי 
האיש  את  שמכירים  היחידים  גדולה.  אחת  תעלומה  הוא 
החרדים  העיתונים  של  המו"לים  הם  המשא-ומתן,  בזירת 
שהתדפקו על דלתו כמנכ"ל בזק כדי שיספק להם פרסומות. 
החרדי היחיד שמכיר את האיש מקרוב, הוא איציק אלרוב, 
החברתית,  המחאה  מימי  ציבורית  הזכור  ברק,  בני  תושב 
שליווה את יו"ר ש"ס אריה דרעי במשרד הכלכלה והתמקד 
בתחום של תעסוקת חרדים. אלרוב היה טיפוס חיובי יותר 
קצרה  וקדנציה  הפנימית,  החרדית  הקלחת  בשביל  מדי 
שיתוף  שמודל  להבין  כדי  לו  הספיקה  הכלכלה  במשרד 
החברתית,  המחאה  סטייל  חילוניים,  אישים  עם  הפעולה 
מתאים לו יותר. אם אלרוב יתפוס נפח בסביבתו של גבאי, 
כפי שאבי אבוחצירא תפס מעמד בלשכתו של איווט, והיה 

זה שכרנו.  
בשורה  עבורנו  להוות  עשוי  גבאי  התחתונה,  בשורה 
לא רעה. כעשרה מנדטים של המחנה הלבן שזרמו לכיוון 
עתיד.  יש  של  לכיוונה  האחרונים  בסקרים  נדדו  המחנ"צ, 
גבאי בהחלט  היו חוזרים, אבל  לא  ל'עבודה' של פרץ הם 
תקטין  ובחירתו  שיקרה,  מה  זה  אכן  אם  פייט.  לתת  עשוי 
את כוחו של לפיד, כי אז ה'גבאי' הזה, יעשה לכולנו צדקה 

וחסד.

שכר עבודה
חרדי  יש  העבודה,  מפלגת  לראשות  הבחירות  מקמפיין 
אחד שיצא מורווח, עם שכר ביד. לא מדובר באנשי החוג 
כישלון,  ונחלו  בפרץ  שתמכו  המפלגה,  של  החדש  החרדי 

אלא דווקא באיש יהדות התורה, השר יעקב ליצמן. 
מעמדו של שר הבריאות יעקב ליצמן שנבחר פעם אחר 
לא עמד  בישראל,  פעם בסקרי דעת הקהל כשר הפופולרי 
לאחרונה למבחן. את המשאבים המדוללים שכלי התקשורת 
האחרונים  בחודשים  השקיעו  הם  הסקרים  לענף  מקצים 

במפלגת העבודה. 
יוקרתו של ליצמן לא הובאה למשפט הציבור מאז החל 

משבר רופאי המחלקה ההמטו-אונקולוגית בהדסה. למרבה 
המזל, אם אפשר להשתמש במינוח בתחום הכל כך עצוב 
הבריאות,  משרד  בעמדת  שצידדה  הבג"ץ  פסיקת  הזה, 
בשבועות  העבודה.  במפלגת  התוצאות  את  ביום  הקדימה 
ראש  סקרי  בפילוח  הסתם  מן  יתמקדו  הסוקרים  הקרובים 
בראש של מועמד העבודה הנבחר מול כל השאר. לליצמן 
לסקר  עד  להתאוששות  שבועות  כמה  עוד  נותרו  כן,  אם 

הבא, כשפסיקת הבג"ץ נותנת לו רוח גבית.
שזה  למרות  ועצוב,  נוגה  כה  בתחום  לציניות  מקום  אין 
בדיוק מה שעשו כמה מהמעורבים בסיפור. את האופי של 
החרדי  הציבור  הסוף,  עד  שלו  האמת  עם  שהולך  ליצמן 
תחומים  יש  אבל  לכבד.  למד  החילוני  הרחוב  וגם  מכיר 
ולא  חכם  להיות  עדיף  ליצמן  כמו  עקבי  לאדם  גם  שבהם 
שכולים,  הורים  עם  מתעמת  לא  ביטחון  ששר  כמו  צודק. 
לילדים  הורים  מול  בחזית,  עצמו  שם  לא  בריאות  שר  כך 
חולי סרטן. כשליצמן הבין זאת באיחור, הוא החליט לנקוט 
התבונה  שהוצעה.  פשרה  לכל  הסכמה  של  באסטרטגיה 
הזאת, הקנתה לו את תמיכתם של שופטי הבג"ץ, והקנתה 
מעמדו  את  קשה.  תקופה  אחרי  הקהל  בדעת  נקודות  לו 
ולא  אחרים,  במחוזות  לשקם  יצטרך  הוא  שנפגע  הציבורי 
במסגרת ועידת המודיע. בשביל השר החרדי הפופולרי וגם 
תפנה  התקשורת  כי  לקוות  יש  מייצג,  הציבור שהוא  עבור 
את מבטה לכיוונים אחרים. מהסיפור הזה, אהדה לשר כבר 

לא תצא. 

פרשת בית החולים הדסה, היא תמונת ראי למצבה העגום 
משהו של הנציגות החרדית בתקופה האחרונה. לא מדובר 
מנוחות,  מי  על  זורמים  העניינים  שם  הפנימית,  בחזית 
יחסית, חרף המחלוקות המלאכותיות בשאלת ההצבעה על 
חוק ירושלים וסוגיות דומות. בשבוע שעבר תוארה במדור 
מתונות  מדיניות  תפיסות  בהשמעת  גפני  של  העקביות  זה 
כיום  מאפשרת  שאינה  המדאיגה  וההקצנה  השנים,  לאורך 
ח"כ  הימנית.  לממסדיות  לעומתית  חרדית  עמדה  השמעת 
מאיר פרוש, שנהנה לשבת על המשבצת הימנית של הסיעה, 

ישראל  כנסת  של  פורמלי  הבלתי  מהארכיון  השבוע  שלף 
)במשרדי שלומי אמונים כמובן(, את תוצאות ההצבעה על 
'הצעת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל' משנת 2000. גפני 
הצביע בעד בקריאה טרומית, ובסבב הבא תמך גם בהצבעה 

שמית. 
לטענה נגד סתימת פיות והשתקת עמדות שבאה מכיוונה 
ח"כ  עם  בשיחה  השבוע  השיב  פרוש  התורה,  דגל  של 
חרדי, ולא מאגודת ישראל. "על איזו אידיאולוגיה מדברים 
מול  יצא למלחמה  "הרי כשגפני  והוכיח,  הוא שאל  פה?" 
איפה  שאלו  החינוך  במשרד  ההסדרה,  חוק  נגד  סמוטריץ' 
הכיתות של גני תקווה. אין פה שום אידיאולוגיה, רק עניין 
רוצה לקבל  הוא  לגפני שיודיע מה  אני מציע  וקח.  תן  של 
כדי להסתדר ונתמוך בו, אבל רק בתנאי שכשיבוא להסתדר, 
ביחד  לריב  זה  לעשות,  אפשר  שאי  מה  אותנו.  גם  ישתף 

ולהסתדר לבד". 
המחלוקת הזאת, מפרנסת עיתונים ואתרים, אך לא הייתה 
בישיבת  לדיון  הנושא  את  להעלות  כדי  הצורך  די  חשובה 
הסיעה השבועית - ולא רק בגלל היעדרותו מסיבות אישיות 
של יו"ר הסיעה מנחם לייזר מוזס. אי אפשר להתעלם מכך 
שבמבחן המציאות, שיתוף הפעולה בין חברי הכנסת בש"ס 
וביהדות התורה, הוא מהטובים שידענו בכנסות ישראל. די 
ומתעניינים  מגדרם  יוצאים  הכנסת  חברי  איך  לראות  היה 
באמת ובתמים בשלומו של ח"כ יגאל גואטה. "יגאל בן?" 
עם  משוחח  כשהוא  הח"כים,  במזנון  השבוע  גפני  נשמע 
פניו  כשעל  לשלומו  להתפלל  מבטיח  המאושפז,  הח"כ 
קפיטל  לומר  שהחל  מהנוכחים  כשמישהו  דאגה.  ארשת 
תהילים הזכיר לגפני שמדובר באותו גואטה שחבט בו לא 
פעם, הסביר גפני שכל ח"כ חרדי שנעדר מהבניין, משפיע 
על התוצאות בהצבעות בוועדות. עם כל הציניות שנוכחת 
דרך קבע במשכן, התובנה הזאת נכונה כמעט לכל הסוגיות 
אחד,  פה  כמעט  שנתמכות  הנוכחית  בקדנציה  החרדיות 

למעט תקנות המזון ועוד כמה קינוחים.

המגבלה שהוסרה 
מנוחות.  מי  על  התנהלו  החיים  חודשים,  כמה  לפני  עד 
התקציבים זרמו, ההבטחות קוימו – לא מעט בשל שיתופי 
הפעולה, בסוגיות המהותיות, מול לשכת רה"מ. אופוזיציה 
אנטי-חרדית לא נראתה באופק ומי שעשה זאת בעבר, חבש 
השתנה.  משהו  האחרונים  בשבועיים  חלה.  והפריש  כיפה 
חבילת הכול כלול של כותל-גיור-שבת, הזכירה לחילונים 
ימים אחרים. אז נכון שחברי הכנסת מסבירים במידה רבה 
מנדלבליט  הגיור  חוק  את  חגגה.  שהמקריות  צדק,  של 
ביקש לקדם בטרם יפסוק בג"ץ, כלקח מפרשת המרכולים. 
דרישת  את  החליפה  בכלל  ההקפאה  הכותל,  במתווה 
הביטול ובענייני השבת, מדובר היה ביוזמה של ח"כ בודד 
לא  בהדסה,  במשבר  שכמו  אלא  צרכה.  כל  הבשילה  שלא 
הנראות  אלא  שקובעת  היא  הפוליטית-משפטית  המציאות 
נראו  והח"כים החרדים בשבועות האחרונים,   – הציבורית 

מדושנים ושבעים. 
התורה  ביהדות  ח"כ  זה  במדור  צוטט  שעבר  בשבוע 
תשומת  את  הפנה  נאמן  קורא  מדי".  יותר  "ניצחנו  שאמר 
הלב למאמר שנכתב כאן לפני תשע שנים, בשלהי קדנציית 
אולמרט, בעת שח"כ יעקב ליצמן ביקש ליצור 'בלוק טכני' 
בדרישה להחזרת קצבאות הילדים כתנאי לכל מהלך פוליטי 
המאמר,  כותרת  הייתה  הכוח'  'מגבלות  מערכתי.  כלל 
בתובנה שחזרה על עצמה )ולצערנו לא יושמה( עם הקמת 
עמדות  על  החרדית  וההשתלטות  השנייה  נתניהו  ממשלת 

המפתח בממשלה.
את הבקשה להקמת בלוק טכני לצרכי מו"מ קואליציוני 
ישי. "אשמח  ליו"ר ש"ס דאז אלי  הפנה אז ליצמן תחילה 
במינוי  זה  אם  אפשרית,  קונסטלציה  בכל   – הפעם  גם  אם 

בית ספר לפוליטיקה

גבאי צדקה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

 ירושלים, מכל הסיבות שבעולם. פרוטוקול התמיכה של
גפני ב'חוק ירושלים' משנת 2000
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קואליציה חדשה, או בבחירות קרובות – הרעיון 
לישי.  ליצמן  אז  כתב  הפועל",  אל  מהכוח  ייצא 
בדגל  דווקא  אך  בחיוב,  הגיב  דאז  ש"ס  יו"ר 
התורה הגיבו בשלילה. כשמרן הגראי"ל שטיינמן 
שמע על היוזמה הוא הורה לחברים בדגל להימנע 
ציבורית  שאמירה  מחשש   – למהלך  מחבירה 
לסמל  שהפך  תקציבי  נושא  על  מלחמה  וקידוש 

מאבק חרדי-חילוני, תיצור כלפינו זעם ציבורי.
עם  בהמשך  וחודד  אז,  כאן  שצוטט  מה  הנה 
אחד  בשם  השנייה  נתניהו  קואליציית  הקמת 
ברבות  שהפך  הישיבה,  ראש  מרן  בית  מנאמני 
האמיתית  "הסיבה  הסיעה:  מחברי  לאחר  הימים 
שעמדה  סיבה  אותה  היא  העקרונית  להתנגדות 
לנגד עיניהם של גדולי ישראל במהלך דורות של 
למסע  החרדית  היהדות  מגרירת  החשש  גלות. 
כוחני של כיפופי ידיים. מי שמרשה לעצמו לנהוג 
אם  פרופורציה,  כל  יאבד  העיירה,  של  כגביר 
תינתן בידיו עוצמה של שמונה עשר מנדטים. זהו 
החשש, וממנו נולדה ההוראה החד משמעית. אולי 
הישיבה,  ראש  בבית  אך  זאת,  ששכחו  כאלה  יש 
שחי  יהודי  של  ונותרה,  הייתה  ההשקפה  נקודת 
לפי התפיסה הגלותית, גם בארץ ישראל, ומחוייב 
לדאוג לצרכיו, מתוך זהירות מתמדת שלא לעבור 

את הגבול".
שלאחר  בקדנציה  כזכור  נחצה  הזה,  הגבול 
כולנו  חווינו  התוצאות  ואת  הוראה,  אותה  מתן 
בתום  לפיד.  יאיר  של  המטאורית  נסיקתו  עם 
 – חלומות  לקדנציית  שבנו  בלהות,  קדנציית 
ישיבה  של  משנתיים  יותר  אחרי  כי  דומה  אך 
מאותה  ההתעלמות  לקחי  בקואליציה,  בטוחה 
הנחייה נשכחו. החגיגות נמשכות, ההצהרות לא 
מרוסנות. הקמפיין הבא של יאיר לפיד, ואולי גם 
יושק מחדרי הסיעות החרדיות.   – גבאי  של אבי 
את מגבלות הכוח ששכחנו, עדיף שנקדים להבין 

בעצמנו, לפני שאחרים יסבירו זאת לנו.

רב עם טעם
את  במוקד  ששם  הגיור  משבר  של  בעיצומו 
להימנע  אפשר  אי  הערים,  רבני  של  כשרותם 
פוליטיים  מדורים  לתפקיד.  כשירותם  מסוגיית 
אינם המקום לדון באופיים השיפוטי של דיינים, 

בסיטואציה  אך  ערים,  רבני  של  הרבני  במזג  או 
הנוכחית אי אפשר שלא לתת בהם סימנים.

רבנים מסוגם של הגרי"מ לאו שפרש לגמלאות 
שמנסה  מי  שיש  קוק  הכהן  והגר"ש  אביב,  בתל 
לכולנו  חסרים   – ברחובות  לגמלאות  להפרישו 
בעיקר  ערים,  רבני  לכהונת  המועמדים  בנוף 
בערים חילוניות או מעורבות. כשאישים מקרבים 
זהות  על  מדברים  לאו,  הרב  של  דמותו  בני 
יהודית ברחובותיה של העיר העברית – לא נוצר 
תוכן  בשל  רק  לא  השומעים,  אצל  אנטגוניזם 

השיח, אלא גם בגלל זהות המשוחח. 
המתגורר  צעיר  בחור  בתור  איך  אשכח  לא 
הישיבה  להיכל  קוק  הגר"ש  הגיע  ברחובות, 
שבת  לקבלת  התלמידים  את  וכינס  למדתי  בה 
בשבת.  שנפתחו  העינוגים  בתי  מול  מאולתרת 
למעגל שירת 'עם מקדשי שביעי' הצטרף גם נוער 
חילוני, שראה את הרב החרדי, בעיניים דומעות, 
השבת.  קדושת  מהי  ישראלית  בעברית  מסביר 
נדלק  וכשהזיק  לזייף,  אפשר  אי  ישראל  אהבת 
לרוקדים,  הצטרפו  ללבבות,  חדר  והקול  בעיניים 
את  לחלל  כדי  למקום  דרכם  את  שעשו  אלה  גם 

השבת.
)וקידומן  הפרק  על  כיום  שעומדות  הבחירות 
'קו  של  המוניציפאלי  במדור  לראשונה  נחשף 
עיתונות'(, הן הבחירות לרבנות העיר בית שמש, 
המאבק  בשל  לכותרות  השבוע  שעלתה  העיר 
חיים  חפצי  אם  הצניעות.  שלטי  על  המשפטי 
יהודיים אנחנו, ולא ששים אלי מחלוקות שקורעות 
בן  יהא  לא  שייבחר  שהרב  הראוי  מן  העם,  את 
המתסיסים,  הצניעות  שלטי  מניפי  של  דמותם 
בחוצות העיר. תנו לנו עוד רבנים מסוגם של הרב 
לאו בתל אביב, הרב קוק ברחובות והרב גרוסמן 
במגדל העמק. תלמידי חכמים שיודעים להלך בין 
ולא  להאהיב  היהדות,  דבר  את  להנעים  הבריות, 
להשניא. לתת פייט אמיתי לרבני 'צהר' ולהוכיח 
שאפשר לקרב בלי להיות דתי לייט, ליצור דו שיח 

בלי להתפשר על עיקרי הדת.
קורה. מבלי  זה לא  נכון לעכשיו,  בבית שמש, 
עד  הוגשה  לא  מהמתמודדים,  אחד  באף  לפגוע 
טוב  ושם  תורני  שם  בעל  רב  של  מועמדות  כה 
ציבורי. אחד כזה שיוכל לאחות את הקרעים בעיר 
ובלי  לוותר  בלי  הקהלים,  כל  בקרב  ולהתקבל 

להתפשר. 
לא  הספרדית,  החרדית  שהיהדות  העובדה 
בתכונות  שניחן  מועמד  כה  עד  לקדם  הצליחה 
עכשיו  כבר  מנסים  אליו  הסדק  את  יוצרת  הללו, 
להיכנס רבנים מזרמים אחרים. בבית היהודי, כבר 
גיששו השבוע מול הנציגות החילונית בעיר, האם 
ניתן לנסות ולתת פייט אחרון על דמותה של העיר 
ולקדם מועמד ספרדי שייתמך גם על ידי אחדים 
כך,  על  שבונה  מי  גם  יש  החרדי.  הציבור  מבני 
שהיעדרו של מועמד ספרדי-חרדי המוכר בציבור 
המחנה  בתוך  גם  לפיצול  תביא  להוקרה,  וזוכה 

החרדי, ולהרצתו של מועמד אשכנזי.
הדתות  במשרד  שולטת  ש"ס  שבה  במציאות 
העירייה, קצת קשה לחשוב  כראש  ונציגה מכהן 
מאבדת  החרדית  היהדות  שבה  סיטואציה  על 
את הבכורה, אבל העלאת המחשבה לכשעצמה, 
אומרת דרשני. בקדנציה שבה ש"ס מנסה לפרוץ 
את תקרת הבטון הספרדית ולהגיע לקהל מסורתי 
ונדחק  שב  החרדי  הציבור  בהם  ובימים  שקוף, 
למעלה,  שם  שמישהו  כדאי  הבדלנית,  למשבצת 
ויסלול  שמש,  לבית   – מציון  צופיה  עין  ישים 
עטרה  שיחזיר  חרדי,  ספרדי  למועמד  הדרך  את 
ליושנה. אחד כזה, שיידע לחבר בין העיר הישנה 
רב עם טעם. מבלי  רב מטעם, אלא  לא  לחדשה. 
רבנים,  בשמות  ולצדד  הרים  בין  ראש  להכניס 
תושבי בית שמש יודעים לספר על רבנים מקומיים 
בעיר  המתגוררים  התפקיד  לדרישות  שעונים 
וטרם הגישו מועמדות רשמית. במקום להרחיקם 
ולמנות מקורבים, כדאי שבש"ס הרשמית יתחילו 

לחשוב על התושבים.
מי שמבין כנראה את רגישות הבחירה הצפויה 
שבניגוד  אבוטבול,  משה  העירייה  ראש  הוא 
הבהיר  מקומיים  ובוחשים  זרים  לפרסומים 
בכוונתו  אין  כי  האחרונה  העירייה  בישיבת 
להתערב בהליך. "ביקשתי מחברי העיריה לממש 
את זכותם בגוף הבוחר ולהצביע כל אחד על פי 
משה  אומר  רבותיו",  הוראת  פי  ועל  מצפונו  צו 
חבר  לא  אישית  "אני  עיתונות',  ל'קו  אבוטבול 
בגוף הבוחר, ואשתף פעולה עם כל רב שייבחר. 
היות שמדובר בתפקיד רוחני, אני מבקש להימנע 
מחילול ד' ומהשמצות, ולכבד האחד את השני". 

ונאמר אמן.
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פרוש שלף השבוע 
מהארכיון את 

תוצאות ההצבעה 
על 'חוק יסוד: 

ירושלים בירת 
ישראל' משנת 

2000, שאושרה 
בתמיכת גפני. 

"אין פה שום 
אידיאולוגיה, רק 
עניין של תן וקח. 

כשגפני נלחם 
בחוק ההסדרה, 
במשרד החינוך 

שאלו איפה 
הכיתות של גני 

תקווה. אי אפשר 
לריב ביחד 

ולהסתדר לבד"

אם חפצי חיים 
יהודיים אנחנו, 

ולא ששים 
אלי מחלוקות 
שקורעות את 

העם, מן הראוי 
שהרב שייבחר 
בבית שמש לא 
יהא בן דמותם 

של מניפי שלטי 
הצניעות בחוצות 

העיר. תנו לנו 
רבנים מסוגם של 

הרב לאו, הרב 
קוק והרב גרוסמן, 

שיודעים להנעים 
את דבר היהדות, 

להאהיב ולא 
להשניא

יכה אבי את יאיר. יו"ר העבודה הנבחר אבי גבאי עם יועצו החרדי איציק אלרוב במהלך הקמפיין
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לאישה

הגנה מושלמת מהשמש

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

זיתים מבושלים

1. מיתוס: את מסנן הקרינה מספיק למרוח פעם אחת, 
בחשיפה הראשונה של העור לשמש.

יש   )SPF( ההגנה  במקדם  להתחשב  מבלי  העובדות: 
תמיד למשוח את מסנן הקרינה בנדיבות רבע שעה לפני 
ולחזור למשוח לפחות מדי שעתיים.  החשיפה לשמש 
מומלץ למשוח לעתים עוד יותר קרובות ואם שוחים או 

מזיעים, להשתמש במסנן קרינה עמיד במים.

באזורים  רק  דרושה  מהשמש  ההגנה  מיתוס:   .2
מסוימים של הפנים.

העובדות: למרות שהאף, האוזניים והשפתיים נחשפים 
הפנים  של  אחרים  מחלקים  יותר  לשמש  כלל  בדרך 
ולפיכך מועדים יותר לנזק, ההכנה מהשמש דרושה על 

כל חלקי הפנים החשופים לשמש.

3. מיתוס: השמש טובה לעור.
העובדות: חשיפה יומיומית לשמש גובה מחיר מהעור, 
גם בימים מעוננים. שהייה בשמש מגדילה את הסיכון 
בכדי  העור.  של  מוקדמת  ולהזדקנות  העור  לסרטן 
להפחית את הסיכון יש להשתמש במסנן קרינה באופן 

קבוע ולנקוט באמצעי הגנה נוספים, בהם:
• הגבלת משך השהייה בשמש, במיוחד בין 10 בבוקר 

לשתיים בצהריים.
• ללבוש בגדים ארוכים, לחבוש כובע ולהרכיב משקפי 

שמש.

4. מיתוס: אין צורך להשתמש במסנן קרינה בחורף.
העובדות: הגנה מפני השמש דרושה במשך כל השנה, 
למרות  החורף.  באמצע  וגם  בעונה  להתחשב  מבלי 
שכוויות שמש הנגרמות מקרני UVB  אינן מתרחשות 
הטווח  ארוך  הנזק  בקיץ,  כמו  תדירות  באותה  בחורף 
לעור, הנגרם מקרני UVA נגרם במשך כל השנה. קרינה 
על-סגולה )UV( משתקפת ומוחזרת בעוצמה רבה יותר 
גם משלג וחודרת דרך העננים, מה שהופך את ההגנה 

מהשמש לצורך יומיומי, לא עונתי.

להשתמש  צריכים  אינם  כהה  עור  בעלי  מיתוס:   .5
במסנן קרינה.

העובדות: מלנין, הפיגמנט האחראי לגוון העור ולכתמי 
באופן  הגנה  של  מינימלית  רמה  מספק  פיגמנטציה, 
מסייעת  כהה  בעור  שהפיגמנטציה  בעוד  אך  טבעי. 
מספיק  גבוהה  אינה  היא  בהיר  בעור  מסוימת,  במידה 
בכדי לבטל את הצורך להגן על העור עם מקדם הגנה 
לעור  גם  לחדור  מסוגלות   UVA/UVB קרני   .)SPF(

כהה, ולכן מסנן קרינה דרוש לכל גווני העור.

במשך  קרינה  מסנן  לשמור  אפשר  האם  מיתוס:   .6
שנים?

את  המציין  סמל  יש  קליניק  מוצרי  כל  על  העובדות: 
פתיחתו.  אחרי  בתכשיר  להשתמש  שניתן  הזמן  משך 
לאחר תאריך זה יש להשליך את התכשיר. הסמל הוא 
בצורת בקבוקון / צנצנת והוא משתנה ממוצר למוצר. 
חשוב לשים לב לתאריך האחרון לשימוש של כל מוצרי 
ההגנה מהשמש על מנת להבטיח את חוויית השימוש 

הטובה ביותר במוצר. 

טיפים

אופן ההכנה:
1. בסיר בינוני לא גבוה במיוחד 
מחממים שמן זית ומטגנים את 
הבצל עד להזהבה. מוסיפים את 

השום ומערבבים היטב.
הפפריקה  את  מוסיפים   .2
שמן  ליצירת  עד  ומערבבים 

אדום.
3. מוסיפים את שאר החומרים, 
ומבשלים  הסיר  את  מכסים 

כ־30 דקות
על אש קטנה. 

או  חמה  כתוספת  מגישים   .4
כסלט קר.

¼ כוס שמן זית 
בצל, קצוץ דק

4 שיני שום כתושות
2 כפיות פפריקה מתוקה

3 כוסות זיתים מרוקאיים ללא גלעין 
כוס כוסברה קצוצה

2 כפיות עריסה ביתית 
כף מלח גס 

לימון קצוץ ללא הקליפה 
½ כפית כמון 

½ כפית פלפל שאטה גרוס
½ כוס מים רותחים 

½ כוס עגבניות מגוררות 

נכון או לא? בצל  אפילו  אליהם  חשופים  ואנו  היום  שעות  ובכל  השנה  כל  במהלך  נוכחות    UVA-ה קרני 
בוטיק- מדיקל  מומחי    בארץ?  ישנן  מזיקות  קרניים  סוגי  ואלו  העור  על  להגן  חשוב  מדוע   
שלך  העור  סוג  פי  על  הגנה  תכשיר  על  וממליצים  מסבירים  תחומית  רב  רפואית  קוסמטיקה 

טעימה
מצרכים:

האולטרה  הקרינה 
השמש  של  סגולה 
המרכזי  הגורם  היא 
מוקדמת  להזדקנות 
חשיפה  העור.  של 
לקרינה  ממושכת 
של  להופעה  גורמת 
פיגמנטציה,  קמטים 
חיוני  לא  עור  כתמים, 
להוביל  ועלולה  ועוד 
גידולים  להתפתחות 
בעור.  ממאירים 
האולטרה  הקרניים 
מתחלקות  סגולות 
לשלוש סוגים בהתאם 
שלהם:   הגל  לאורך 

UVC – UVB - UNA

 UVC-ה קרני  כאשר 
ביותר,  המסוכנות  הן 
על  ברובן  נבלעות  הן 
ידי שכבת האוזון ולכן 
לפני  מגיעות  אינן 
בארצנו  הארץ.  כדור 
הן לא קיימות, אבל הן 
באוסטרליה,  נמצאות 

לעומתן קרני UVB  וה-UVA  אינן מסוננות על ידי שכבת האוזון 
ולכן ההגנה מפניהן חשובה ביותר.

קרני ה-UVB נספגות ב״אפי דרמיס״-השכבה הראשונה של עורנו 
ואלו הן הגורמות לכוויות שמש. קרני ה-UVA  הן הארוכות ביותר 
להזדקנות  עיקרי  גורם  מהוות  אך  שמש  לכוויות  גורמות  אינן  והן 
מוקדמת של העור והן יכולות לחדור לשכבת הדרמיס- שכבה שניה 
של עורנו וגורמות לנזקים ארוכי טווח משמעותיים, הן משנות את 
העור  תאי  בדנ״א של  לפגיעה  וגורמות  גנים מסוימים  הביטוי של 
הקולגן  חלבוני  להרס  המובילים  דלקתיים  פרו  מרכיבים  וליצירת 
- תלויים מאד בעונה,   UVBיתר, על כן בעוד שקרני ה והאלסטין 
  UVA-בשעה ביום, במידת העננות ובקו הרוחב הגיאוגרפי, קרני ה
אליהם  ואנו חשופים  היום  ובכל שעות  השנה  כל  במהלך  נוכחות 

אפילו בצל כך שההגנה מפניהן חשובה במיוחד.

כאלה  איכותיים  הגנה  תכשירי  מספקים  ביותר  הטובה  ההגנה  את 
מנגנון  יחד.  גם    UVB-וה   UVA-ה קרני  מפני  הגנה  המעניקים 
הפעולות של התכשירים מבוסס על יכולתם להגן על גנים מסוימים 

לתיקון  פועלים  אשר 
נזקי הקרינה בעור מיד 
והם  מתרחש  כשהנזק 
מונעים את התפתחות 
סרטן העור, ועל הדרך 
ההזדקנות  את  גם 

המוקדמת של העור.

תכשיר  סוג  את 
לבחור  מומלץ  ההגנה 
העור  לסוג  בהתאם 
על  וכן  שלו  והגוון 
החשיפה  משך  פי 

לשמש:

ובהיר  בהיר  עור   

״שנשרף  מאוד 
בחשיפה  בקלות״ 
עם  תכשיר  לשמש 
30-50SPF  יתאים לו

לעור בעל גוון בינוני ״שנשרף לעיתים״ ומשתזף יתאים תכשיר   

SPF 30 15 עד

 לעור בינוני עד כהה שנכווה לעיתים רחוקות הוא משתזף בקלות 

.SPF 15 יתאים תכשיר עם

על  החשופים  העור  איזורי  כל  על  למרוח  יש  ההגנה  תכשירי  את 
מספקת  כמות  למרוח  חשוב  מיטבית  הגנה  יספק  שהתכשיר  מנת 
לחדש  מומלץ  היציאה לשמש.  לפני  דקות  כ-15-30  זאת  ולעשות 
את המריחה אחת ל-2-3 שעות. כמו כן, חשוב לחדש את המריחה 
רחיצת  שחיה,  כגון  התכשיר  להסרת  שגורמת  פעילות  כל  אחרי 

פנים, הזעה, וכדומה

מדיקל בוטיק-קוסמטיקה רפואית רב תחומית בבני ברק. המרכז לפתרונות בעיות 

עור, אקנה, פגמנטציה, הבהרה, הסרת שיער, הזרקות  ועוד. 058-4723400

העור  להגנת  הקשור  בכל  מיתוסים  מול  עובדות 
של  ההדרכה  מנהלת  קיקנס,  דפנה    מהשמש 

קליניק ישראל, עושה לכם סדר

ארוחה  ומהווה  ודיאטטית  מקורית  טעימה,  מנה  סטארקיסט  טונה  מציעה  הקיץ  לכבוד 
קלילה במזג האוויר החם. 

באדיבות: אבי לוי מבעלי המוציא בירושלים וצ'ריפום
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צרכנות 
לא תוכלי לעמוד בפניה

קיץ  קולקציית  את  משיקה  מ.א.ק 
 .M.A.C * Fruity Juicy  :2017
על  להפליג  לך  הגורמת  קולקצייה 
טרופיים  צבעים  של  מתוקים  ריח  גלי 
מלאי  משפתונים  ליהנות  פירותיים, 
חיים או להוסיף טעם לחיים עם גלוס 
שלוש  לגלות   ,”Creemsheen“

מהן,  אחת  בכל  גוונים   6  – צלליות  של  חדשות  פלטות 
לחלום בהקיץ ביום שמש חם על ברונזרים ופודרות שזופים 
עם  השמש  מקרני  שנשאר  מה  אחרי  לרדוף  ואז  וזוהרים 
טיפות שימר נוזלי זוהר. לעורר את העור עם ניחוח הקוקוס 
של פיקס פלוס במהדורה מוגבלת ולהתכונן לכל מה שערב 
קיץ טיפוסי מביא עמו... הקולקציה הכי צבעונית ומדהימה 
ביו  הרשת.  ובחנויות  המכירה  בעמדות  עכשיו  לכן  מחכה 
זהב   Refined Golden ברונזר  למצוא:  תוכלי  המוצרים 
לפנים לחות  תרסיס  רכים,  פנינה  חלקיקי  משובץ  משובח 

Prep+Prime Fix+, גלוס קרמי, שימר נוזלי ועוד

להגנה מושלמת מנזקי השמש
בניגוד לתפיסה הרווחה, נזקי 
השמש לא נובעים רק משיזוף 
רבים  ומחקרים  אחראי  לא 
יומיומית  חשיפה  כי  מוכיחים 
על  להשפיע  עשויה  לשמש 
להגנה  פחות.  לא  העור  מצב 

השתמשו  לילדים,  וגם  להורים  גם  מהשמש,  מושלמת 
בתכשירים מסדרת סקין גארד, המותג המוביל במוצרי הגנה 
מפני השמש, מציע מנעד רחב של מוצרי הגנה במרקמים 
שונים וקלילים להגנה אפקטיבית ונעימה בכל מריחה. מגוון 
מוצרי סקין גארד מתאפיינים במרקם קל הנספג במהירות 
מומלצים  היפולארגני,  פראבנים,  ללא  מים,  בפני  ועמידות 
על ידי האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן העור ועומדים 
הגנה  המעניק   UVA BALANC המחמיר  האירופי  בתקן 

 .UVA טובה יותר מפני נזקי קרינת

חדש וחסכוני: קמיל אל סבון לידיים 
סדרת  את  מרחיבה  פישר  ד”ר 
ומשיקה  לידיים  סבון  אל  קמיל 
מוסף  ערך  עם  חדשים  מוצרים 
תוך שימת דגש על הזנת העור, 
רעננות,  ותחושת  לחות  הענקת 
המוצרים  נפלא.  ריח  בליווי 
במעבדות  פותחו  החדשים 

המחקר של ד”ר פישר, עברו בהצלחה את מבדק סנסיטיב 
בבקבוק  מוצעים  החדשים  המוצרים  דרמטולוגית.  ונבדקו 
חסכוני בתכולת 1 ליטר, בעל משאבה קלה ונוחה לשימוש, 
מהבקבוקים  בשונה  ויציב.  רחב  מלבן  בצורת  המעוצב 
יתרון  יש  זה  לבקבוק  בשוק,  כיום  שנמצאים  העגולים 
תופס  ובכך  לקיר/לשיש  אותו  להצמיד  ניתן   - משמעותי 
היגייני  סבון  *אל  מוצרים:  שלושה  בסדרה  מקום.  פחות 
לרענון  המסייעת  לבנדר  בתמצית  המועשר  ולגוף,  לידיים 
המועשר  ולגוף,  לידיים  היגייני  סבון  *אל  העור.  והרגעת 
בחמאת שיאה המסייעת להעשרה בלחות. *אל סבון היגייני 
לידיים ולגוף, המועשר בוויטמין E ושמן זית מסיס המסייעים 

לניקוי יסודי ולהזנת העור.

אין כמו חיוך של ילד מצוחצח :(
קולגייט  הבינלאומי  הפה  היגיינת  מותג 
בריאות הפה. כהורים,  מציין את חודש 
ילדנו  בריאות  על  לשמור  מחויבים  אנו 
שלהם.  השיניים  בריאות  גם  זה  ובכלל 
הקפדה על ארבעת כללים אלו תסייע 
בשמירה על בריאות השיניים ובמניעת 
אצל  שנה  חצי  מידי  ביקור   .1 מחלות: 
צחצוח   .2 והשיננית  השיניים  רופא 

חשיבות  זה  להרגל  פלואוריד.  המכילה  משחה  עם  שיניים 
 .3 בישראל.  המים  הפלרת  הפסקת  לאור  בעיקר  רבה, 
עם  לצחצח  מומלץ   – מתאימה  שיניים  מברשת  בחירת 
וידית  קטן  מברשת  ראש  רכים,  סיבים  בעלת  מברשת 
 .4 חודשים.  שלושה  מידי  מברשת  להחליף  חשוב  גמישה. 
ובאביזרים  פה  במי  –השימוש  משלימים  במוצרים  שימוש 
יקרים,  דנטאליים ימקסמו את פעולת הצחצוח. לכן הורים 
לגרום  כדי  היום  במהלך  רבות  שעות  שמקדישים  כמי 
שיניים  צחצוח  של  דקות   2 שתדעו:  חשוב  לחייך,  לילדכם 
משותף, פעמיים ביום, יעניקו להם פה בריא וחיוך מושלם. 
לכבוד חודש בריאות הפה, מוצרי קולגייט ימכרו במחירים 

מיוחדים בחנויות המובחרות.

דוחה יתושים לתינוקות וילדים 
עם תחילת עונת הקיץ, מציגה תשלובת סנו את 
סנו די רול און – תחליב דוחה יתושים לתינוקות 
שעות.  למספר  עקיצות  מפני  להגנה  וילדים 
והילד  התינוק  עור  על  להגנה  במיוחד  פותח 

מפני עקיצות של יתושים וחרקים מעופפים אחרים. המוצר 
מותאם לעורם הרגיש של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה, 
מאושר לשימוש ברישיון משרד הבריאות ובעל ניחוח נעים 
בגינה,  הטיול  לפני  יומי   – יום  לשימוש  מתאים  במיוחד.  

בנסיעות, בפיקניקים ועוד.

בייבי של כביסה
חברת סנו מציגה, קו ייחודי המיועד 
את  הכולל  תינוקות  בגדי  לכביסת 
‘מקסימה ג’ל כביסה בייבי סנסטיב’. 
סמיך  מקסימה’  ‘סנו  הכביסה  ג’ל 
יותר, היחיד עם יתרון אמיתי הנמצא 

למגע  ורכים  נעימים  הבגדים  הכביסה  לאחר  בתוצאה: 
נוסחת המרכך  ומבושמים בניחוח מרגיע.  עורו של תינוקך 
עברה בדיקות היפואלרגניות, נבדקה דרמטולוגית ונמצאה 
מרכך,  גם  בסדרה  רגיש.  או  עדין  עור  עם  למגע  מתאימה 

אבקת כביסה ואוקסיג’ן בייבי ג’ל.

לראשונה : מגבוני XL גדולים במיוחד 
החיתולים  מותג  בייביסיטר, 
להציע  ממשיך  והמגבונים, 
להורים פתרונות יעילים ונוחים  
ולגמילה. בימים אלו  להחתלה 

 - XL השיק המותג מהדורה מיוחדת של מגבוני בייביסיטר
מגבונים עבים וגדולים במיוחד, המאפשרים שימוש נוח ויעיל 
יותר תוך שימוש בכמות מגבונים קטנה יותר בכל החתלה. 
המגבונים היפואלרגנים, מכילים תמציות קלנדולה, קמומיל 
ללא  המגבונים  התינוק.  של  העדין  עורו  להרגעת  ואלוורה 
אלכוהול וללא בישום ואינם מכילים פרבנים ופנוקסיאתנול. 
מארז מגבוני בייביסיטר XL ישווק במהדורה מוגבלת ויכלול 
3 אריזות, כאשר כל אריזה מכילה 30 מגבונים. מחיר מומלץ 
לצרכן: 13.90-14.90 שקלים למארז. להשיג במגוון רשתות 

מזון, ברשת ניו פארם ובחנויות נבחרות.

מכירים אנשים שעושים מתוק?
בקמפיין  אלה  בימים  עולה  והאהוב,  המוכר  פרה  שוקולד 
גם  ולא רק בחך, אלא  לכולנו מתוק  ייחודי שהולך לעשות 
עמוק בלב ובנשמה. כשוקולד המזוהה ביותר עם ישראליות, 
ויעלה  לחיינו  נוספת  מתיקות  שיכניס  מכך  יותר  טבעי  אין 
יום, לא מעשי גבורה אדירים, אלא  יום  על נס, מעשים של 
מעשי חסד קטנים של אנשים כמונו... מעשים שעושים לנו 
של  פרה  שוקולד  השיווקי,  המהלך  במסגרת  בלב.  מתוק 
מכירים,  שאתם  אנשים  על  לנו  לספר  אתכם  מזמין  עלית 
שעושים מתוק בסביבה שלכם הסיפורים שתשלחו אלינו, 
ישוכתבו על ידי הסופר הידוע קובי לוי, ויפורסמו בטור מיוחד 
שיפורסם מידי שבוע ויזכה את שולחו וגיבור הסיפור במארז 
אותנו במעשה טוב  רוצים לשתף  מתוק של שוקולד פרה. 
elite7584@gmail. :שעשיתם או שראיתם? שלחו למייל

com או לפקס: 03-6130243 עם פרטיכם האישיים.

תפריט מעוצב לקטנטנים 
תפריט  מציעה  גרג,  קפה  רשת 
 .2017 לקיץ  לילדים  ומעוצב  ייחודי 
מסביב  קידס-  “גרג  הקונספט: 
העולמות  לרעיון  בהמשך  לעולם”, 
בסניפים,  הילדים  בפינות  שקיים 
מדינה,  או  ממלכה  קיבלה  מנה  כל 
ושעשוע.  קריצה  של  בשילוב 
ארוחות  מגוון  מציע  הילדים  תפריט 

איטלקית  ארוחה  חלביות,  ארוחות  בניהן:  כשרות  ילדים 
תמונה  עם  הילדים  מנות  את  יציג  המעוצב  התפריט  ועוד. 
עיקרית,  מנה  כוללות  הארוחות  מנה.  כל  של  להמחשה 
הילדים,  ארוחות  לקינוח.  תות  ויוגורט  שתייה  תוספות, 
עוד  בלבד!   ₪  29  – ואחיד  אטרקטיבי  נוח  במחיר  מוצעות 
מציעה הרשת לראשונה, ארוחת התינוקות המוצעת כוללת: 

מחית אפונה, אורז ועגבנייה קצוצה. המחיר: 10 ₪ בלבד.

בשל החום: עובדים שעות נוספות
באירופה  החום  גל  בעקבות 
ייצור  מפעל  ובישראל 
אלקטרה  של  המזגנים 
את  הגדיל  לציון  בראשון 
ועבר  העובדים  מצבת 
בשלוש  לעבוד  לראשונה 
 24 לאורך  הרכבה,  משמרות 

שעות. לדברי יגיל וויט, מנכ”ל אלקטרה מיזוג אוויר ואקלים, 
“מזג האוויר השרבי ששורר באירופה בחודש האחרון לצד 
גלי החום המתמשכים בישראל, חייבו אותנו לעבור לעבוד 
הביקושים”.  את  לספק  מנת  על  ייצור  משמרות  בשלוש 
לעלייה  מועד  מבעוד  “נערכנו  וויט,  מציין  “לשמחתי”, 
השקעה  סיימנו  ולאחרונה  הקרוב  בקיץ  בטמפרטורות 
וקווי  התשתיות  בשדרוג   ₪ מיליון   6 של  תקדים  חסרת 
לעמוד  מנת  על  לציון  בראשון  המזגנים  מפעל  של  הייצור 
תקן  ותווי  ישראלי  תקן  תו  כולל  בינלאומיים  בסטנדרטים 

אירופאיים מחמירים”. וויט מסכם, “אין לי כל ספק שהשנה 
נחצה את שיא הייצור השנתי שנקבע אשתקד ועמד על 140 
אלף מערכות מיזוג וחימום ואת רף ההכנסות מייצוא שעמד 

ב- 2016 על 11.9 מיליון יורו”.

טיפים לקניה חכמה יותר
‘נתיב החסד’ מרכזת לכם מספר טיפים יעילים 
השכונתי:  לסופר  היציאה  לפני  ושימושים 
*הכינו רשימת קניות מראש, רשימה שבדקתם 
אין  ושאכן  צריכים  באמת  אתם  מוצרים  אילו 
לא  אותו  תקציב  סכום  הגדירו   * בבית.  לכם 

תעברו. *כדאי להבדיל בין מוצרים שמשרים תחושת שובע 
לבין מוצרים מעוררי תאבון. * לסופר לא הולכים רעבים, יש 
לאכול ולשתות לפני שאתם מגיעים לסופר, גם אם אתם לא 
בדיוק חשים תחושת רעב כרגע. * לא כדאי ללכת לסופר 
עם  מראש  לסכם  כדאי  איתם  הולכים  אם  אך  הילדים  עם 
בכדי  זאת  בשבילו,  ייקנו  מוצרים  או  מוצר  איזה  הילדים 
מראש  אבודים  כח  ומאבקי  מתישים  דיאלוגים  על  לוותר 
אל מול המדפים. * כדאי לבצע את רשימת הקניות לסופר 
וכמה  אחר  או  זה  מוצר  לכם  חסר  האם  ולבדוק  במטבח, 

נשאר לכם מהמוצרים שקיימים.

לקטילה מיידית ומתמשכת 
מיידי  מענה  המספק  תכשיר   K333- סנו 
זוחלים  וחרקים  תיקנים  הנמלים,  לבעיית 
המונעת  מתמשכת  השפעה  ובעל  אחרים, 
בחצר.  או  בבית  החרקים  של  הופעתם 
לשימוש  מתז  עם  בבקבוק  מגיע  התכשיר 
מומלץ   K333 סנו  את  ממוקד.  ולריסוס  נח 
לרסס בבית לאורך הקירות, בסדקים, מתחת 
ובתוך  תנורים  מקררים,  כיורים,  ומאחורי 
מסביב  לרסס  יש  לבית,  ומחוץ  אשפה.  פחי 

ליסודות הבית, במחסן, בחדרי אשפה, בפתחי מערכות ביוב 
ובכניסות השונות לבית.

משיקים: יתיר סירה 2013
יקב יתיר השוכן בחבל יתיר שבהרי יהודה שהוקם 
תשבחות  בציונים,  בקביעות  זוכה   ,2000 בשנת 
יקב  משיק  אלה  בימים  ובעולם.  בארץ  ומדליות, 
יתיר בציר חדש ליין יתיר סירה, יין שמציג שנה אחר 
יתיר  ביותר.  גבוהה  באיכות  ועקביות  יציבות  שנה 
סירה 2013 - יין אדום יבש, המופק מ-100% ענבי 
בגובה  יתיר  ביער  חלקות  ממספר  שנבצרו  סירה, 
היינות מהכרמים השונים  עד 820 מטר.   680 של 
התבגרו בנפרד בחביות עץ אלון במשך שנה לפני 
יצירת הבלנד הסופי. היין בוקבק בחודש פברואר 

בבקבוקים.  להתבגרות  כשנתיים  עוד  ביקב  והושאר   2015
בניחוחות  ניחן  היין  עמוק.  ארגמני  צבע   2013 סירה  ליתיר 
המזכירים פטל טרי ומעט עשן. טעמו פירותי, משיי ואלגנטי. 

כשרות בד”צ למהדרין בראשות הגר”א רובין שליט”א

אירוע המכירות הגדול של מיצובישי
מיצובישי באירוע המכירות הגדול 
11- התאריכים  בין     2017 של 

המכירה  מרכזי  בכל   14/7/2017
ברחבי הארץ למשך ארבעה ימים 
בלבד. בואו ליהנות בימי המכירות 
יוכלו  במסגרתם,  המיוחדים 

הרוכשים ליהנות מכל דגמי מיצובישי, מהנחות משמעותיות 
והטבות בלעדיות כגון טרייד אין בתנאים מועדפים וחבילות 
מימון אטרקטיביות. במסגרת ימי המבצע תוכלו ליהנות גם  
מאאוטלנדר PHEV החדש במחירי השקה שאסור לפרסם, 
ו-   5 עם  בישראל  ביותר  הטוב   SUV ה-   אאוטלנדר  דגמי 
אבזור  בעלת  סטאר-  ספייס  מיצובישי  בנוסף  מושבים.   7
עשיר, חסכוני ב30% בצריכת הדלק, בנוסף ייהנו הרוכשים 
לכם  המאפשרת  וחדשנית  ייחודית  מולטימדיה  ממערכת 
לאחד  היכנסו  הנסיעה.  בשעת  גם  ‘מחוברים’  להישאר 
המכירות  מימי  ותיהנו  הארץ  ברחבי  המכירות  ממרכזי 
תשלומים  פריסת  מזומן,  ב:מסלולי  בהטבות  המיוחדים 

נוחה, חבילות אבזור, ועוד. 

הרמוניה של טעמים מנצחים
המוכר  החטיף   – דוריטוס 
לעשות  ממשיך  והאהוב, 
את  להפתיע  כדי  הכל 
להם  ולהעניק  הצרכנים 
מעתה  ייחודית.  טעם  חוויית 
של  הטעמים  סדרת  כל 

דוריטוס בכשרות בד”צ העדה החרדית. במהלך שהושקעו 
בו משאבים רבים, בשיתוף צוותי הכשרות של בד”צ העדה 
החרדית, הצליחו בדוריטוס להחיל את הכשרות המהודרת 
שמהיום  כך,  הכלל.  מן  יוצא  ללא  דוריטוס  חטיפי  כל  על 
דוריטוס  גריל,  דוריטוס  הטעמים:  מגוון  מכל  ליהנות  תוכלו 
חריף,  חמוץ  דוריטוס  מקסיקני,  טאקו  דוריטוס  אש,  חריף 

דוריטוס טבעי ודוריטוס נאצ’ו.

לבוקר שלכם יש טעם מעולה
חדש מ’מעולה’ קורנפלקס איכותי שטעים 
הקורנפלקס  הבוקר.  את  איתו  לפתוח 
ויטמינים  ומכיל  פריך  טעים,  ‘מעולה’,  של 
את  יאהבו  בטוח  שלכם  הילדים  וברזל. 
להיות  תוכלנה  האימהות,  ואתן,  הטעם. 
רגועות שהם פותחים את הבוקר בארוחה 
‘מעולה’  של  הקורנפלקס  ומזינה.  קלילה 
1 ק”ג, באריזה אטומה  מגיע באריזות של 

– לשמירה על הטריות ובכשרות מהודרת של בד”צ העדה 
החרדית.

זכה שוב בפרס הראשון
אב  חיפה,  תושב  
ונכדים,  ילדים  לשלושה 
זכה בפרס הראשון, 13.5 
מיליון ₪ בהגרלת הלוטו 
במוצאי  שהתקיימה 
שהגיע  הזוכה,  שבת. 
לבית מפעל הפיס, הכיר 

הזכיות  מחלקת  מנהל  אוחנה,  דוד  של  משרדו  את  היטב 
במפעל הפיס, כאשר התייצב  לקבל זכייה בפרס הראשון 
7מיליון ₪, לפני כ 20-  שנים. הזוכה סיפר: “הזכייה  בלוטו 
כרגיל,  בעבודתי  והמשכתי  חיי,  את  שינתה  לא  הראשונה 
הזמן  כל  לי  והייתה  בשבוע  פעם  לוטו  למלא  המשכתי 
תחושה חזקה שאזכה שוב. הייתי מוכן להתפשר על זכייה 
באותו סכום, אך מזלי שיחק לי וזכיתי שוב בפרס הראשון 
והפעם בכמעט סכום כפול, 13.5 מיליון ש”ח”. הזוכה רכש 
4  ב- 87.20 ₪ ולכן נוספו לזכייתו  עוד   טופס שיטתי חזק 
593,539 אלף ₪. במפעל הפיס מחכים לזוכה נוסף שזכה 

אף הוא ב – 13 מיליון ₪ בהגרלה שהתקיימה ב – 1.7.17.

אולמי “רויאל” משתדרגים
מרחוב  הוותיקים,  “רויאל”  אולמי 
עברו  ברק,  בבני   31 המלך  שלמה 
לניהול של חברה חדשה, בעלת ותק 
האירועים  בתחום  שנים  רב  וניסון 
לציבור החרדי, ומעתה גם אתם תוכלו 

ליהנות מכל הידע והמקצועיות באולמי “רויאל” המחודשים. 
בימים אלה שודרג הצוות המקצועי של האולם, עם דגש רב 
והתגובות החיוביות כבר מגיעות, כאשר  צוות המטבח,  על 
האורחים מדווחים על רמה גבוהה של מנות, בתפריט מגוון, 
קיבל  השירות  נושא  מקסימלית.  וטריות  גבוהה  באיכות 
האולם  עומד  בנוסף  נכנסו.  חדשים  ונהלים  חיובית  תנופה 
תוכנית  על  עובדים  אלה  ובימים  משמעותי,  שדרוג  לעבור 
שיפוצים נרחבת, שתצא לפועל בתקופת שלושת השבועות, 
בה לא מתקיימות שמחות במקום, לשיפוץ כל המתחמים 
של האולם, על מנת לשדרג את השמחות באולם. מחלקת 

ההזמנות החדשה: 03-6777200

עונת הסיילים: כמה תחסכו?
קצר  מקבץ  עבורכם  ליקטנו 
שווים  סיילים  ופיינל  סיילים  של 
במיוחד, כדי שאם אתן מתכננות 
תהיו  לשופינג,  קצרה  קפיצה 
הסייל  מועד:  מבעוד  מעודכנות 

פריטים  של  מאוד  רחב  מגוון  מציע  רנואר  של  הגדול 
 60% עד  של  תקדים  חסרי  במחירים  הקיץ  מקולקציית 
הנחה. סיילים מיוחדים מוצעים לרוכשים בצורה מקוונת. בין 
 49.9 מ-  החל  שמלות  תמצאו  ברנואר  המוצעים  הפריטים 
וכן חולצות גברים - טי שרטים החל מ- 39.9 ₪. גם בתחומי 
ההנעלה תוכלו למצוא ברשתות מגוון סיילים משתלמים. כך 
בינלאומים  למותגים  גג  קורת  המהווה   WeShoes ברשת 
תוכלו למצוא שלל נעליים לכל המשפחה במחירים של עד 
50% הנחה. ובתחום הילדים, גם חגיגת מכירות. ברשת קדס 
תקבלו 100 ₪ במתנה בקנייה מעל 200 ₪. ובנוסף, בקניה 

מקוונת תקבלו את המשלוח בחינם בקניה מעל 69.90 ₪.

 סייל הקיץ של איקאה חוזר
את  פותחת  ישראל  איקאה 
ומציעה  שלה,  הגדול  הקיץ  סייל 
פריטים  מאלפי  ליהנות  ללקוחותיה 
הקיץ  סייל   .50% עד  של  בהנחות 
 – י”ב  התאריכים:  בין  השנה  יתקיים 
כ”ט תמוז  6-23 ביולי. שוקי קובלנץ, 
“אנו שמחים  ישראל:  מנכ”ל איקאה 
סייל  עם  השנה  הקיץ  את  לפתוח 
שייערך   IKEA של  המסורתי  הקיץ 

אתא.  וקריית  ראשל”צ  בנתניה,  הרשת  חנויות  בשלושת 
השנה, הרחבנו את היצע המוצרים המוצעים לקהל הרחב, 
נערכנו  קטגוריות.  ממגוון  מוצרים  אלפי  ישתתפו  בסייל 
מבעוד מועד לקליטת אלפי המבקרים הצפויים להגיע, וכן 
תגברנו את מערכי השירות והלוגיסטיקה, על מנת להעניק 

ללקוחות חווית קניה ושירות מהנה ויעילה.”

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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קצרצרים
'הסינגל  להשיק:  גאה  טמפו  של  האלכוהול  חטיבת 
מאלטים  סינגל  פרוטפוליו  סקוטלנד',  של  מאלטים 

מוביל ואיכותי 
מסקוטלנד 
ע  ב ר א מ
 : ת ו ח פ ש מ
 , ט ו ו י ל נ ל ג
 , ר ו ל ר ב א
ה  פ א ק ס

ולונגמורן

ייעודיים  קיץ  מוצרי  סדרת  משיק  תנובה  מבית  “פיראוס” 
וחדשניים הכוללת: בולגרית 16% במרקם מעודן, גבינת שמנת 
25% על בסיס יוגורט יווני, פרוסות בולגרית 5% וגבינה צפתית 

9%

'קפה  רשת 
את  מציעה  ג'ו' 
תפריט משקאות 
עם  הקיץ, 
משקאות  מבחר 
ם  י ש ד ח
אשר  ומרעננים 
יספקו מענה צונן 
בחום הלוהט של 

הקיץ הישראלי

מרחיבה  מעדנות 
בתחום  פעילותה  את 
ומשיקה  המאפים 
לחמים  סדרת  לראשונה 
מסוג פוקאצ’ה-  לחימום 
לתנור  מכניסים  בתנור. 
ל 12 דקות – והפוקאצ’ה 
לאכילה.  ומוכנה  חמה 
בד”צ  מהדרין  כשרות 

בעלז וחת”ס
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי חרס מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. תואנה, טעם למראית עין, פתחון פה. "שנתנה ____ 
לדבריה" )כתובות כב.(

6. עיקום תוי הפנים לאות בוז ולעג. "בחנפי לעגי ____" 
)תהלים לה טז(

7. ענן. )ישעיה יט א(
8. מזיגת בשמים, מעשה מרקחת. "אשקך מיין ה____" )שיר 

השירים ח ב(
9. מציאות,דבר הניתן למישוש. "ואחד דברים שיש בהן 

____" )שבועות ג ה(
10. מפלה,אי הצלחה. "ולפני ____ גבה רוח" )משלי טז יח(

12. פרי שצמח ונתחבר אל פרי שני. "ויש אומרים אף 
ה____" )סוכה לו.(

15. אחד מצורות הזחלים המתגלים במחזור ההתפתחות של 
הארבה. "וה____" )יואל ב כה(

17. שמא )לדבר שלילי( "ירא אנכי אתו ____ יבוא והכני" 
)בראשית לב יב(

18. מערי הלויים. "ואת____" )דברי הימים א ו סג(

1. כינוי לאחד מראשי הפקידים שהיו בבית המקדש. "ומשבעה 
_____" )שקלים ה ב( )בלשון יחיד(

2. מקום לא ישר,דרך עקלקלות. "לאור ו____ " )ישעיה מב 
טז( )בלשון יחיד(

3. ציפיה ארוכה לדבר-מה,תקוה לדבר המתמהמה לבוא. 
"_____ממשכה" )משלי יג יב(
4. קיצור המילים : לשון גמרא.

5. אחד מבני תולע בן יששכר,ראש בית אב של גבורי חיל. 
"ויחמי ו____" )דברי הימים א ז ב(

7. קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו" )בראשית לב ח(
9. בריחה. "תצאו וב____ לא תלכון" )ישעיה נב יב(

11. מפרשיות השבוע.
13. סחיטה. "כי ____ חלב יוציא חמאה" )משלי ל לג(

14. משבטי ישראל.
16. רשום את האותיות המרכיבות את הגימטריה : 35 

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 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תאאכרותתרנגתאסנתא

קשוהישרגדודתדתכגה

נסירשצפחתפגדתחדרא

אמנשיחנארנמיילערת

דיגעתרדותבחמשקאוד

תנאידררגשדגצנתגית

יבנבתיתנחתאתשודכי

תלאגיספלריחאתפוצא
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

אופקים

דירות 
למכירה

 "הובלות המרכבה"  
055-6688870 ,052-7117676)50-44/17(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

לפרסום
03-6162228

 מציאה בשכון ג', 
ביהודית, דופלקס, 

משופץ כחדש, 3 חד' עם 
אופ' ממשית להרחבה ב 
35 מ' ק"ג ומעליה 3 חד' 

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,150,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

■ 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, גמיש, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 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 + מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי,תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אלעד

■ במירון ליד טבריה 
3,5 חד' כ-100 מ', ק"ג 
משופצת, חזית עם גג 

בטון, עם אופציה לבנות 
על הגג, נוף מדהים, 

1,950,000 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742 23
03-5797756)42-42(_____________________________________________

■ 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, 
לדירה חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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, 1,980,000 
ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 

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

050-5308742)24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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(_____________________________________________

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 בבר אילן, קרוב לקריה, 
4 חד', משופצת + גינה + 
מרפסת, מיידי, 1,320,000 

ש"ח. תיווך יעקב,
054-4901948)28-28(_____________________________________________

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

2 חד', 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________ 4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

■ הזדמנות מציאה! 
בבירנבוים קרוב לגינת 
משה, חזית, משופצת 
ומחולקת ל 4 חד', עם 

מרפסת של 18 מ' + יח' 
2 חד', 30 מ'+יח' חדר, 

הכל מושכר ב-7500 
ש"ח, ניתן להרחבה עוד 
כ- 25 מ"ר, 2,100,000 

ש"ח, בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

וילות ובתים

 בבמברגר, פינוק ויוקרה, 
קרקע, 150 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, יחידת הורים + יחידה 
להשכרה, 3,080,000 ש"ח. 

_____________________________________________)25-29(י.ד. נכסים, 054-4651233

 חדשה בקרית הרצוג, 6.5 
חד', ק"א ע"ע + 4 מזגנים 

חדשים + סוכה, אפש' 
החלפה לדירה זולה

054-8402332)26-27(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דירת 
5 חד', מחולקת ל- 2 דירות, 
משפצת ומושקעת, כ- 100 

מ"ר, 1,790,000 ש"ח, גמיש, 
052-3440078)24-27(_____________________________________________

 בבר אילן, בבנין מטופח, 
בית 4 חד', משופצת, 

1,260,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)28-28(_____________________________________________

 ברח' נחמיה, דירת 
דופלקס, ק"ג ו- ק"ד, 

6 חד', לא מעלית, 
משופצת, עורפית, 

2,200,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקסים

 בחפציבה, 4 חד' + חצר, 
מרווחת, מוארת ומאווררת, 
נוף + 2 יח"ד + אופציות, 

2,300,000 ש"ח,
054-8406303)26-29(_____________________________________________

 בשמעיה חסידי ליטאי, 
4 וחצי חדרים, קומה א', 

גדולה ומטופחת + אופציה 
להרחבה, 1,450,000, גמיש, 

050-4720326)27-30(_____________________________________________

 במגדל המים סמוך 
לנחלה ומנוחה, דופלקס 5.5 

חד', כ- 140 מ"ר, 2 מרפסות, 
מיידי, 1,480,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

 בבר-אילן, דופלקס 3 חד', 
106 מ"ר + גינה, אופציה 

לתוספת, 1,280,000 ש"ח. 
תיווך אדר נכסים,

052-4834706)27-30(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 במרכז 3 חד', ק"ק, 
מסודרת, אפשרות יציאה 

לחצר, 850,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)27-30(אדר נכסים, 052-4834706

 בקרן היסוד באזור 
מתחרד, 3 חד', מזגן, מסודרת, 

880,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)27-30(נכסים, 052-4834706

 במשלט, 2 חד', ק"ג, 
מסודרת, מושכרת, 685,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)27-30(_____________________________________________

 4 חד', מרכזי ושקט, 
85 מ"ר, ק"ג משופצת, נוף, 

מחסן, 430,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28(א. פנחסי 03-5799308

בית שאן

 וילה בעליון, 340 מ"ר 
בנוי, מושקעת, שטח ענק, 
600 מ"ר! ישראל אלבלינק 

שוק הנדל"ן. שי,
050-3133287, ישראל,

052-3251213)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד' + גג בטאבו + יח' דיור 

+ 2 מחסנים מושכרים בכ- 
_____________________________________________)28-28(6,000 ש"ח, 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! 3 חד', מושקעת + 
מחסן, נוף, אופ' להרחבה, 

1,300,000 ש"ח גמיש!
052-5752500)28-28(_____________________________________________

 3 חד' + גג בטאבו, 
אזור מעולה, מחיר מציאה, 
1,300,000, גמיש. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן. שי, 

050-3133287, ישראל,
052-3251213)28-28(_____________________________________________

 3 חד' בבעלי התוספות, 
1,280,000, גמיש. ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן. שי, 

050-3133287, ישראל,
052-3251213)28-28(_____________________________________________

באר שבע
 בהזדמנות דירת 4 חדרים, 

קומה ראשונה, מושכרת ב- 
2,600, רק 710,000 ש"ח.

_____________________________________________)28-28(052-7731832, רומן

 במתחרד, 102 מ"ר 
+ היתרים לעוד 102 מ"ר, 
אפשרות לחלוקה ל- 4 יח'.

_____________________________________________)W)28-28 נדל"ן, 052-5914047

 בהזדמנות!!! באזור 
המתחרד דירות זולות. רימקס, 

02-5356868)28-28(_____________________________________________

 וילה ענקית בסיני, 6 
חד', 2 יח' הורים + יח' דיור 

גדולה נוספת! W נדל"ן, 
050-3333505)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים

 באיזור המתחרד, 4 חד' 
במחיר מציאה, 850,000 ש"ח, 

מיידי! W נדל"ן,
050-3333505)28-28(_____________________________________________

 רמב"ש ג', 4 חד', 
מרפסת, נוף ומיזוג. רימקס, 

02-5356868)28-28(_____________________________________________

 בית-שמש הוותיקה ברח' 
הרצל, 3 חד' בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)28-28(רימקס, 02-5356868

 ברח' ירושלים / יהושע 
דירת 4 חד'  משופצת 
כחדשה + חצר כ-40 
מ"ר. מתאים גם לגן 

ילדים או קליניקה. מפתח 
במשרד תיווך אשכנזי  

03-5791770)28-28(_____________________________________________

 3 חד' בחנקין, סוכה 
מהסלון, שמורה יפה, 

ק"ב, עם מעלית, 
פרטים בתיווך אשכנזי  

03-5791770)28-28(_____________________________________________

 באזור כהנמן/עזרא, 130 
מ"ר, מחולקת לדירת 3ח' 

+ יחידת דיור גדולה, ק"ב + 
מעלית, 2,280,000 ש"ח. 

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)28-28(_____________________________________________

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

חד', 1,180,000.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 לזריזים! בז'בוטינסקי, 
2.5 חד', 1,199,000 

ש"ח. *ברבי עקיבא 4 
חד' + סוכה **ביונתן, 
3 חד', ק"א, מטופחת. 
*בטבריה, 3 ענקית + 
אופציה. **בסמטאות 

הרב שך, 2 חד', כחדשה. 
*"אלוני נכסים"
052-7610603)28-28(_____________________________________________

 למשקיעים רציניים 
בשבטי ישראל, ק"א, 

כ- 80 מ"ר מחולקת ל- 3 
ומושכרת ב- 7,650 + 2 

יחידות דיור - בבניה קלה, 
מושכרות ב- 5,000 ש"ח, 

סה"כ 12,650 בחודש, תשואה 
מעולה, 1,850,000 )משכנתא 

בסביבות 400,000 ש"ח( 
לל"ת, 054-3053211,

054-8474528)28-29(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום, 
בית פרטי 600 מ"ר, בנוי 6 
קומות, ניתן לחלוקה, פיר 

מוכן למעלית, חניה כפולה, 
משופצת חלקית, נוף, 

6,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית! דו משפחתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש 4,000,000 ש"ח 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א, 
פנטהאוז בבניה, 177 מ"ר 

+ גג מוצמד, ק"ד + מעלית 
+ חניה, חזית, 3 כ"א, קומה 

שלמה, מפרט עשיר. א.פנחסי, 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בבנייה בגולומב, פנטהאוז 
5 חד', קומה רביעית, 

3,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש, 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בבנייה במרים-הנביאה, 
פנטהאוז 5 חד', חזית + 

מרפסת, 3,000,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בהרב-קוק, דירת נכה, 
5 חד', מרווחת + יחידה 

מושכרת, 2,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 לא יאומן! ענקית, 
באבן שפרוט 2 + 3 + 

גג, 200 מ"ר, משופצת, 
2,400,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 בהזדמנות באזור נורוק, 
ד.גג ענקית + אפשרות 

חלוקה, חזית, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק-נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)28-28(_____________________________________________

 באזור יהודה הלוי ד.גג, 
מושקעת ומטופחת, 5, 

ענקית, יפהפיה, 150 מ"ר, 
ק"ב, חזית, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 למבינים! בשיכון-ג' 
דופלקס, חדש מושקע! יפה 
וענק! 6 ח' + מרפסת ענק! 

3 כ"א, 4,200,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)28-28(_____________________________________________

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

להרחבה, משופצת 
מהיסוד. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)28-28(בועז' 052-3500040

 בהמכבים, דופלקס 4 
חד' + סוכה, ק"ד ללא, 
110 מ"ר, 1,550,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
052-3500040)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בבן גוריון/
מנחם בבניני משה"ב, 

דירת-גג )דופלקס(, 
כ- 190 מ"ר, 5 חדרים 

+ גג גדול, ק"ד + 
מעלית + 2 חניות 

מקורות, 2,450,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי באזור חרל"פ, 
דופלקס 7 ח', 220 מטר + 

מעלית + חניה, 2,900,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)28-28(_____________________________________________

 בירושלים, דופלקס 
5.5 חד', ק' ב' ואחרונה, 
160 מ"ר, חזית, מרווח 
ושמור, ב- 2,550,000 

ש"ח. דלוקס נכסים,
052-8555594)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דופלקס 6 חדרים, 

מושקעת, כ- 200 מ"ר 
הכנה ליח"ד. 'אפיקי-

נדלן-בועז'
054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי אזור דב 
גרונר בבנין חרדי, דופלקס 

בק"ג, 2.5 חד' ומעליה 
חד' + מרפסת גג, הכול 

משופץ, 1,400,000. 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797766
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ביצחק-שדה בבנין יוקרתי 
בגמר שלד, 5, מרווחת + 2 

מרפסות, ק"ק, 3 כ"א. "אפיק-
_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג' במיקום 
פסטורלי!! 5 חד' בנין חדש! 
ק"ב, חזית + מעלית, מיידי, 

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

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! במנחם 
ענקית, ק"א, 5 חדרים, 

120 מ"ר + סוכה 
על רלסים, 3 כ"א, 

מטופחת, 2,120,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, 5 חד', 
ענקית, 131 מ"ר, ק"א, חזית, 

מצב טוב + חניה, ניתנת 
לחלוקה בקלות, 2,350,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בהזדמנות באזור 
רמבם בבנין חדיש, 5 חד', 

110 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, 2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 דופלקס טכורש שיכון ו', 
6.5, כ- 150 מ"ר, משופצת, 

קומה ב' ואחרונה, 2,700,000 
ש"ח. 077-2050410,

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

 לגור ולקבל תשואה! 
באבוחצירא, 5 חד', 

מחולקת, 1,620,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)28-28(_____________________________________________

 באזור לנדא! בבנין קטן, 
איכותי, 6ח', ק"א, חזית 
+ מעלית + א. חלוקה, 

2,680,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבירנבוים, דירת-גג 
מרווחת, 5ח', ק"ד + 

מעלית, מטופחת ומאווררת, 
2,190,000 ש"ח.

"אפיק-נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! באזור חברון, 5 
חד', גדולה, משופצת כחדשה, 

ק"א, חזית, 4 כ"א + חניה. 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בשיכון ג' 
ברביעיות, 6 חד', 150 מ"ר 

מחולקת ל- 4 חד', 90 מ"ר + 
יחידה + מחסן, משופצת + 

גינה גדולה, 3,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות בקרית 
הרצוג, 4.5 חד', 

מושקעת, כ- 115 מ"ר, 
משופצת מהיסוד + 

מרפסת שמש וסוכה + 
מחסן גדול בנוי למטה, 

ק"ג בלי מעלית, רק 
1,620,000 ש"ח. תיווך, 

050-9777755)28-28(_____________________________________________

 ברב קוק, 4 חד', 102 
מ"ר, ק"ג + אופציה בגג 
בטון כולל רשיון 48 מ"ר 

ניתן לחלוקה מטבח חדש, 
אופציה למעלית. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! בבירנבוים, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב + מעלית + 
חניה, חזית, שמורה מאוד, 

אופציה גדולה להרחבה, 
1,780,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
4 חד' + מרפסת שמש, 110 

מ"ר, ק"א, חזית, מיקום מצוין, 
2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' 
בסיום בניה, 4 חד', 95 מ"ר, 

מושקעת, ק"ב + מעלית, 
8 דיירים, מ.שמש גדולה, 

2,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 קליין, שדכן הנדל"ן. 
***בבלעדיות*** בהבעל שם 
טוב, קומה 1, חזית, 3 כ"א, 

כ- 110 מ"ר, 2,200,000 
ש"ח. בהראשונים מחולקת, 

כ- 80 מ"ר, מעלית + ממ"ד, 
1,800,000 ש"ח, מגוון 

השקעות בקריות ונצרת, 
053-3134567)28-28(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', ק"ק ברחוב 
הירדן, משופצת מהיסוד, 
100 מטר, חזית + רשיון 

ל- 22 מטר, 1,790,000. תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב, 054-5500263

 באלישע, 4.5ח', ק"ב, 
מוארת ומאווררת, 3 כ"א, 

2,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בסוקולוב, 4 חד' + 
סוכה, ק"א, מדהימה 
ויפה, 80 מ"ר. 'אפיקי-

נדל"ן-בועז'
052-3500040)28-28(_____________________________________________

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

גדול, מושקעת ברמה.
'אפיקי-נדל"ן-בועז'

052-3500040)28-28(_____________________________________________

 בנויפלד, 4.5 חד', 
מעוצבת ברמה גבוהה, 

105 מ"ר + סוכה + 
יח"ה, ק"ב. 'אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)28-28(בועז' 052-3500040

 התחלנו לבנות! 
בגולומב, 4.5 חד', ק"א, 

גדולה וחזיתית. תיווך-
ישוב-הארץ,

,03-8007000
052-3344721)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג בקובלסקי, 4 חדרים, 
כ- 115 מ"ר, אופציה, ק"ד, 

מעלית, חזית, משופץ. תיווך, 
050-4144602)28-28(_____________________________________________

 הקודם זוכה! במרום 
שיר, כ- 4 חד', מפוארת, 
90 מ"ר + סוכה ומרפסת 

+ נוף מדהים עד לים + 
מחסן מושכר וחניה, רק 

ב- 1,995,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)28-28(נכסים, 050-4177750

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' יפהפייה 
ומתוכננת, חדשה + מעלית 

וחניה, 2,200,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' מתאימה 
לחלוקה, ק"ב, 3 כ"א, 

1,750,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בדניאל, 100 מ"ר, 
חזיתית + אופציה להרחבה, 

2,100,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בנחום, 4 חד' ענקית, 
משופצת ויפה, 3 כ"א, 

2,200,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 באנילביץ 4 חד' 
יפהפייה, חזיתית, בניין חדיש, 

2,300,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בחברון, 4 חד', משופצת 
ברמה גבוהה, 3 כ"א, 

2,000,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בגוטמכר 
אחרונה!! בגמר בניה, 
4 חדרים, 100 מ"ר + 

מ.שמש, קבלן אמין, רמה 
גבוהה, ק"א + מעלית 

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

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 באבן גבירול, 4.5 חד', 
95 מ"ר, ק"ג, חזית + סוכה, 
מצב טוב, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יונה-הנביא, כ- 4ח' 
יפהפיה, סלון גדול, ק"ב, חזית 

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

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 באזור טבריה/הרצוג, 4 
ענקית! סלון ענק, מרפסות, 

ק"ג, אחרונה 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514



י”ח - כ’ בתמוז תשע”ז  12-14/7/2017 2 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

 באהבת שלום 2.5 
חד' משופצים 45 מ"ר 

ק"א, חזית, 1,250,000 
ש"ח, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באהבת שלום, 2 חד', 
30 מ"ר, משופצים ק"א, 
עם אופציה לתוספת 15 

מ' 1,100,000 ש"ח, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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 
_____________________________________________)09-43(נכסים" 02-6763740

טבריה

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 למכירה 3 חד' ברח' 
רבינוביץ/בירנבוים ק"ב 
חזית 3 כ"א בבנין של 5 
דירות 1,500,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

חיפה
 נווה שאנן, 7 ח', גינה + 

3 מרפסות + מקלט, ממוזגת 
+ 2 חניות, בסביבה מצויינת, 

3,600,000 ש"ח,
050-5785137)20-29(_____________________________________________

 ברח' נחל סורק, 3 
חד', ק"1 ואחרונה, גג 

בטון, אופ' להרחבה בצד 
ובגג, 1,500,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

וילות ובתים

 דירה בירושלים בשמואל 
הנביא )דושנסקי( מינוס חצי 

20+40 מ"ר + טאבו, ירד 
המחיר - 1,250,000, ללא 

_____________________________________________)25-28(תיווך, 050-4125213

■ מגוון דירות בבלעדיות 
3, 4, 5 חד' באזורים 

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

 בכפר אברהם, דירת גג, 4 
חד' + יחידת דיור גדולה, חניה 

ומעלית, 050-6925400.
_____________________________________________)FOX)25-28  נדל"ן

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,050,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

■ ברח' אהרונסון 4 חד' 
ק"ב עורפית משופצת 
ומושקעת 1,980,000 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בבנין חדש, 4 חד', 
בצירלזון/שפירא, ק"6 
+ נוף, מושקעת ויפה 

2,070,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט 
גן העיר, 4 חד', ק"ב 

+ מרפ' שמשמ, חזית 
לגינה, גדולה, כולל מחסן 
וחניה 2,450,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

3-3.5 חדרים

 דירת 4.5 חד' 
בהמכבים, ק"ק,

מסודרת, מפרטי,
054-5561500)26-33(_____________________________________________

 בבנייני משהב ברח' 
מנחם באזור ביה"כ 

"אוריתא" 3 חד' גדולים, 
85 מ', ק"ג, חזית, 3 
כ"א, מסודרת, בבנין 

מעלית, כולל חניה 
מקורה, 1,700,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות, דירת גן, 5 
חד', חצר ענקית, אפשרות 

להרחבה, שכונה חרדית 
שקטה ואיכותית וכן דירות 

נוספות. תיווך בית יוסף,
054-8476888)12-32(_____________________________________________

 ק"ק הכל חדש, ניתנת 
לחלוקה בקלות, תשואה 

_____________________________________________)27-30(גבוהה מאוד, 050-4160687

~ פרויקט עין חנוך ~

בס"ד

למכירה דירות חדשות! 
לכניסה מיידית

0 5 0 - 5 5 1 9 8 9 8 דודי סיני
0רוני סיני 5 0 - 5 2 1 0 2 9 6

הרחוב סגור לתנועת רכבים בשבתרחוב סגור בשבת

דירת גן 4 חדרים
דירת 5 חד' עם מרפסת

6 חד' דופלקס עם מרפסות

מפרט 
טכני 
עשיר

גני תקווה

נתניה
 ברח' יוספטל, לאחר 

שיפוץ קומפלט, 2.5 
חד', 50 מ"ר + מרפסת 

שמש 45 מ"ר, ק"ג, 
840,000 ש"ח, לל"ת, 

054-2000030)27-30(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בחיים כהן, דירת דופלקס 
5 חדרים כולל יחידת דיור 

נוספת להשכרה 2,500,000, 
_____________________________________________)26-28(טל': 054-6579789

קריית מלאכי
 שלד של קוטג' פינתי, 
192 מ"ר, מגרש 230 מ"ר, 

1,518,000 ש"ח,
058-7701677)26-29(_____________________________________________

+5 חדרים

שערי תקווה

 בגורדון 4, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, שמורה ממזוגת, 
מסורגת, סוכה ומעלית, 
2,190,000 ש"ח, לל"ת,

052-4200019)27-30(_____________________________________________

 תיווך. בהזדמנות, 4.5 
חדרים, קומה ב' עורפית, 

כ- 105 מ"ר משופצת אזור 
המכבים אבוחצירא, 1.63 

_____________________________________________)28-28(גמיש, 054-7477054

 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(_____________________________________________

 באיזור העיריה, 3 חד', 
ק"א, 95 מ"ר, מושקעת 

ומשופצת מהיסוד, 3 
כ"א פינוי גמיש, רק 

1,750,000 ש"ח. תיווך,
050-9777755)28-28(_____________________________________________

 ברש"י, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"א, חזית, מטבח משופץ, 
אופציה להרחבה. *בבן זכאי 

3 חד', 75 מ"ר, ק"ב + חניה, 
מטבח חדש, 1,680,000 ש"ח. 

_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 חייבת להימכר! 
בגניחובסקי, 3 חד', ק"ד 
+ אופציה, בואו לראות!

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)28-28(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטנסקי, 3ח', 
עורפית לב"ב, קומה ב', 

משופצת, 1,370,000. תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב, 054-5500263

 מציאה! בברוט, 3 
חדרים, קומה שלישית 
ואחרונה + מדרגות לגג 

מהבית למרפסת שמש! 
מיידי! רק ב- 1,280,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)28-28(_____________________________________________

 במנחם בגין קרוב 
לגשר, כ- 3 חדרים, קומה 

ג' ואחרונה + אופציה 
להרחבה בגג ובצד, 

מיידי! ב- 1,290,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות, 
בגניחובסקי, 3 חד', ק' 

ג', חזית, ב- 1,350,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)28-28(_____________________________________________

 בטרום בנייה באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3 חד', גדולות, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 מציאה! לקראת בנייה 
ברח'-השניים, 3 חד' אחרונות, 
מפרט-גבוה, 1,250,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות! בחברון, 
3 חד', גדולה ומשופצת, 

1,520,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות! בראב"ד 3 חד' 
במחיר מציאה! 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 ברש"י 3 חד' + מרפסת 
שמש, בניין-חדש, חזיתית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בשיכון-ה', 3 חד' יפה 
+ מעלית, מרפסת שמש, 

1,550,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בהחלוצים, 3 חד' ענקית, 
ק"ג + גג-בטון, משופצת, 

1,630,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בדב-הוז, 3 חד' + 
אופציה, ק"א, חזיתית, 

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! באבן גבירול 
- סוקולוב, מחולקת, 
3 חדרים, 80 מ"ר + 

סוכה על רלסים 12 מ"ר 
+ יחידת דיור 20 מ"ר, 
משופצות ומושקעות, 

ק"א, 1,890,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! בפלמ"ח, 
3.5 חדרים במצב מצויין, 

כ- 90 מ"ר, חזית, ק"ב 
+ אופ' 1,490,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בלעדי במכבים, 3 ח', 82 
מטר, חזית לז'בוטינסקי רחוק 

מאוד מהכביש, 1,370,000. 
תיווך אלטרנטיב,

054-5500263)28-28(_____________________________________________

 תיווך. דירת 3 חדרים, 
כ- 65 מ"ר, קומה נמוכה 

ב"ב/פ"כ, אופציה להרחבה 
1.23 מיליון גמיש, הקודם 

זוכה, 03-5444815
_____________________________________________)28-28(052-2213344 דוד

 תיווך. דירת 3 חדרים, 
כ- 60 מ"ר, קומה א' עורפית, 

באזור השלושה, רק 1.48 
_____________________________________________)28-28(גמיש, 050-5765449

 ברח' יהודית, דירת 
3 חד', משופצת עם 

אופ' לעתיד של 35 מ', 
ק"ג, טאבו משותף, 

1,150,000. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 במכבים, ענקית, 
3 חד', ניתן להפוך 

בקלות ל- 4 חד', ק"א, 
1,290,000 ש"ח. "אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 בני-אברהם, 3 חד', 
ק"א + אופציה 70 מ"ר, 

בנין חרדי, 1,350,000 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

052-3500040)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב דנגור 12, 
דירת 3 חדרים, קומה 4, 65 
מ"ר + אופציה. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)28-28(מקס ב"ב, 050-4122744

 בבלעדיות בבן גוריון 67 
ב"ב פונה לטבריה, דירת 3 
חדרים גדולה, קומה 3, 80 

מ"ר. דוד גרוס רי/מקס ב"ב, 
050-4122744)28-28(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי )צד ב"ב(, 
2.5 ח', 75 מ"ר, ק"ג, חזית, 

1,290,000 ש"ח.
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3128884

 באזור העיריה, 2 חד', 
50 מ"ר + אופציה 20 מ"ר 
)הוציאו רשיון ל- 8 מ"ר(, 3 

כ"א, חזית, 1,290,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי טרומפלדור, 2.5 
חד', כ- 65 מ"ר, מסודרת, 

קומה א', עורפי, פינוי גמיש, 
1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

 אוסישקין, 2 חדרים, 
כ- 60 מ"ר, משופץ, קו' ב', גג 

בטון, 1,300,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בחברון, 2 חד' משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,280,000 ש"ח, גמיש. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 במנחם-בגין, 2.5 חד', 
ק"ג, אופציה בצד ובגג-בטון, 

1,290,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)28-28(_____________________________________________

 באזור קוטלר, 2.5ח', 75 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,530,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)28-28(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2.5 חד', 
62 מ"ר, ק"ג + אופציה בצד 
35 מ"ר ובגג בטון, שמורה, 
1,440,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 לדתיים בגני תקווה, 4 
חד', ענקית ומושקעת, ק.2 

ללא מעלית, 1,750,000 ש"ח,
050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בית פרטי בטבריה-עילית 
110/370, נוף יפה וגינה 

מושקעת, 1,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

 בית חדש ענק ליד קרליץ 
350/500 מחולק ל- 5 יחי' 
מושכרות, תשואה-גבוהה, 

2,500,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

 בית חדש ויוקרתי, 
215/415 + זכויות בנייה קרוב 
_____________________________________________)28-28(לקרליץ. 0527-166-160 ידידיה

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן בשיכון ד', 

1,050,000 ש"ח, 60 מ"ר + 
אישורי בניה 90 מ"ר,

050-7344050)28-31(_____________________________________________

+5 חדרים

 בקרית שמואל, פנטהאוז 
חדש )קומה 4(, 5 חדרים, 170 

מטר + מרפסת ענקית + 
נוף, 1,550,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)28-28(רימקס, 050-2442446

 דירה ענקית ברחוב שז"ר 
- המבוקש, 160 מ"ר, 5 חד', 
משפוצת ומושקעת מהיסוד, 

פינתית + יחי' הורים + 
מ.סוכה + מחסן + נוף לים. 

_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

3-3.5 חדרים
 ברחוב תנא נחום, דירת 
3 חדרים, 100 מטר קומת 
כניסה, משופצת, 560,000 

ש"ח, מצויינת להשקעה. 
_____________________________________________)28-28(רימקס, 050-2442446

 למשקיעים, 3.5 חד', 86 
מ"ר, ק"ק, מושכרת לטווח 

ארוך, 450,000 ש"ח.
_____________________________________________)28-28(052-7166160, ידידיה

1-1.5 חדרים
 במרכז העיר, מרחק 

הליכה מהכנרת, דירת חדר, 
30 מטר, 265,000 ש"ח, 

גמיש, מצויינת לנופש. רימקס, 
050-2442446)28-28(_____________________________________________

 בגבעת זאב דו משפחתי 
כוילה, 220 מ"ר משופץ + 

מחסן וגינה 200 מ"ר היקפית 
לנוף + 2 יחידות דיור ואופצ' 

לנוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
_____________________________________________)28-28(מאור, 02-5730077

 קטמון הישנה, רח' החי"ש 
המבוקש! 4 כיווני אוויר! 

בבית ערבי דו קומתי, 3 חד', 
85 מ"ר + מרפסת 25 מ"ר, 

לשימור, ק"א ואחרונה, מגרש 
459 מ"ר, בחלקה זכויות בניה, 
המבנה כלול בתוכנית תמ"א 

38, ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)28-28(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 5 חד' 
דו-פלקס + גינה 30 מ"ר + 
אופציה, נוף, כ"פ, בטרומן 

2,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-571-3375

 בגבעת זאב, בית בודד 
חדש! במיקום מעולה וגישה 

נוחה, 270 מ"ר בנוי, גינה 
180 מ"ר, סלון גדול, חדרים 
מרווחים ויחידת דיור 3 חד' 

מניבה. תיווך מאור,
02-5730077)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים
 בגבעת זאב, בבנין 

איכותי, אבן! 5 חד' + פינת 
אוכל וחניה, יח' הורים, 

כחדשה, ק"ב, מעלית, מתאים 
גם למבוגרים/נכים. תיווך 

_____________________________________________)28-28(מאור, 02-5730077

 בגבעת זאב, שאול 
המלך, קוטג' 6 חד' + מרתף, 

גינה וחצר גדולה, שקט, 
גישה נוחה ותב"ע מאושרת 
לקומה נוספת. תיווך מאור, 

02-5730077)28-28(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 גבעת זאב משה"ב, 

פינתית, 4 חד', מרווחת + 
מרפסת סוכה לנוף, כוללת 

יחידת הורים, ק"ג + מעלית, 
הסקה דירתית, 1,600,000 

ש"ח בלבד! תיווך מאור, 
02-5730077)28-28(_____________________________________________

 גבעת זאב המבוקשת, 
כניסה פרטית לדירת גן, 4 חד' 
+ גינה 100 מ"ר ויחידת דיור 2 
חד', בבנין קטן מרכזי ושקט, 
מיידית! במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)28-28(מאור, 02-5730077

 רמות א, צבי הרץ, כניסה 
פרטית לדירת גן, 3 חד' גדולה 

+ פינת אוכל וגינה 60 מ"ר, 
משופצת כחדשה, פרטיות, 
גישה ללא מדרגות, לזריזים! 

_____________________________________________)28-28(תיווך מאור, 02-5730077

 גבעת זאב דרום, בניין 
אבן! 3.5 חד', 95 מ"ר, חדרים 

גדולים + מרפסת סוכה 
גדולה לנוף + מחסן והסקה, 

ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 
02-5730077)28-28(_____________________________________________

 ברמות ב': 3 חד' + חדר 
נוסף, ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף, 

ת.ב.ע., 1,590,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 3 חד' 
משופצת, גישה נוחה, ק"א, 

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,620,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-571-3375

נתיבות
 3 חד', 60 מ"ר בנוי, 

קומה 2 מתוך 3, יש 
ברכה על הבניין, הבאבא 

סאלי זצ"ל התגורר בו 
בחייו... 590,000 ש"ח. 

יוסף, 053-7203695 
_____________________________________________)28-28("תיווך-יעקב"

 בן יהודה, 155 מ"ר, 
דירה בקומה ומיוחדת + גג, 

2,500,000 ש"ח,
050-3528252)28-28(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בגני הדר, 
דירת גג גדולה עם יחידת דיור 

_____________________________________________)28-28(מושכרת, 050-6925400

 דופלקס 6 חד', ק' ג' ו-ד', 
2 דירות נפרדות, 2 מ.שמש 

סוכה וממ"ד. 052-3506176, 
רחלה. 052-3524841, אסתי 

_____________________________________________)28-28(ג'ובני יזמות נדל"ן

 בהרצל, 5 חד', ק' ב', 140 
מ"ר, חדר מתבגר, מ.שמש 
ומעלית שבת, 1,850,000 

ש"ח. 052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 בנווה גן ברוריה בת 
תרדיון, ק' ב', מעלית, מחסן, 

2 חניות ומ.שמש 14 מ"ר, 
2,200,000 ש"ח.

052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 5 חד', משופצת, גג ענק, 
חניה, ללא מעלית, מרווחת, 
מדהימה, 1,650,000. רחלה, 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות ונדל"ן

 בעין גנים השקט, 4.5 
חד' + מעלית, מושקעת, 

050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בליברכט ק' א' משופצת, 
מעלית וחנייה, 1,480,000 

ש"ח. 052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 דירה ברחוב פרנקפורטר, 
3.5, 80 מ"ר, ק"א, משופצת, 

,077-2050410 .1,340,000
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בהרצל השקט, 3.5 חד', 
מרווחת, קומה 1 + מעלית, 

050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בהדר גנים, 3 חד', ק'1, 
_____________________________________________)28-28(ללא מעלית, 050-3528252

 בקרית אונו בישמח 
משה בהרי יהודה, ק"ד + חצי 

חדר נוסף ומחסן 114 מ"ר, 
1,675,000 ש"ח.

052-3506176, רחלה. 
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 בהרצל )ליד לומז'ה( ק"ג, 
גדולה כ- 75 מ"ר, מיידית, בניין 
חרדי ברובו, 1,155,000 ש"ח, 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

 בהס ק' ב' מהקרקע, 
חזית, 2 מ.שמש, 1,180,000 

ש"ח, מיידי. 052-3506176,
052-3524841, אסתי ג'ובני 

_____________________________________________)28-28(יזמות נדל"ן

 עמישב, דירת 2.5 חד', 
מצויינת לזוג או להשקעה. 
_____________________________________________)FOX)28-28 נדל"ן, 050-6925400

 תיווך אור, יעוץ, נדלן 
והשקעות, מבחר דירות 
למכירה בצפת והסביבה,

052-7670233)28-31(_____________________________________________

 מאור חיים, 5 ח', 
משופצת, קומה נוחה, 

מרפסת לנוף, 850 אלף, 
050-3202551)28-28(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', קומה 
א', משופצת לרכישה 

מיידית, אזור מתחרד... 
600,000 ש"ח גמיש. 
יוסף, 053-7203695 

_____________________________________________)28-28("תיווך-יעקב"

 דירה להשקעה, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת, אזור 
חרדי, מחיר - 550,000. 

_____________________________________________)28-28(עומרי, 052-5413329

2-2.5 חדרים
 בעיר העתיקה, 2 חד', 

70 מ"ר, קרקע דק בנוי עתיק, 
_____________________________________________)28-28(750 אלף, 052-8045458

 בית פרטי, 5 חד' בנוי, 
170 מ"ר, מגרש 280, 

2,000,000 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)28-28(אדוארד

בני ברק

דירות 
להשכרה

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן
■ בנועם אלימלך, דירת 

גן עם גינה בק"א, 5 חד', 
משופצים, מפוארים 

וגדולים ב- 6,100 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

 דירות חדשות בשיכון 
ה'! חדר, שניים, ושלוש, 
מפתחות אצל "אביחי - 
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז( דירות 3 ו-4 חד' 

מפוארות החל מ- 4,900 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי!! ביונה )רמת 
גן(, בית פרטי, 6 חדרים, 

160 מ"ר, שמורה 
ומטופחת במפלס אחד 

+ גג ענק, פתוח על 
כל הדירה, ק"א, חזית, 

כניסה פרטית, מיידי, 
10,000 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)48-47/17(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

לפרסום
03-6162228

קיט 
ונופש

1-1.5 חדרים

עסקים

ביקוש 
דירות

נדל”ן 
מסחרי

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 5 חד' בבנין חדיש 
ברח' הזיתים )באזור בית 

וקאנטרי( ק"ג, מרווחת 
ויפה, לדירה מחסן+חניה, 

6,200 ש"ח פינוי בסוף 
החודש, אפשרי לתקופה 

ארוכה בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

 מציאה להשכרה 40 
מ', בר"ע ליד בי"כ של 

הרב שטרן, ק"ק, מתאים 
גם למשרד, 2,800 ש"ח, 
בלעדי  תיווך ש. מאירוביץ

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

פתח תקווה

 מציאה! להשכרה 28 
מ', משרד מפואר, ק"א 

כניסה נפרדת, בבנין 
יפה, משופץ כחדש,  

מתאים למשרד, אדריכל, 
לקוסמטיקאית, אולם 

הרצאות, בהרב קוק ליד 
חברון, 2,500 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

משרדים

 4 חד' גדולים, ליד נתן 
הנביא ק"ד + מעלית, 

חזית + חניה בבן גוריון 
מול השלישות )בבינייני 
משה"ב( מיידי, 4,500 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-43(_____________________________________________

מחסנים
 להשכרה 30 מ"ר 
שטח מסחרי משופץ 

ומסודר באזור תעשיה 
בבני-ברק, למשרד, 

חנות, מחסן ולכל מטרה. 
שרותים וחניה צמודים,

052-3087018)25-28(_____________________________________________

השקעות

בני ברק

 דירת ארוח, ק"א, 
מפוארת, מאובזרת וממוזגת, 

באזור רח' סוקולוב, לזוג, 
052-7662345)18-30(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-20/18(_____________________________________________

אור הגנוז

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-24/18(לקייטרינג, 054-5747012

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות ולמשפחות, ספא, 
סאונה, גינה גדולה ונוף, 

מדהים!!! 052-3488910, 
052-5807915)07-36(_____________________________________________

בית חורון

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

 צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)54-01/18(_____________________________________________

בית חלקיה
 וילה חדשה, ממוזגת, 

ונקיה, ג'קוזי, דשא, נדנדה, 
נוף וערסלים, 052-5238020, 

08-8683777)03-30(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, כשל"פ

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)09-43(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה, 4 חדרי 

שינה, 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

_____________________________________________)02-40/17(מוזל מאוד, 053-4100529

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

ביריה

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
ומשפחות עד 8 נפשות,

052-7632474
052-7633683)17-28(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" מערות 
לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

 צימר, 2 חדרי שינה + 
סלון לזוגות עד 12 מיטות, 

מאובזרת, גינה פרטת + 
מתקנים ודשא, מרפסת + נוף 

מדהים, ממוזגת,
052-7655177)18-42(_____________________________________________

 וילה לשבתות ובין הזמנים, 
ממוזגת חצר גדולה + 

מתקנים, נוף למירון,
052-7655090)25-28(_____________________________________________

 לשבתות וחגים, יח"ד 
יוקרתית + 2 מזגנים בבנין 

חדש בלנדא/חזון איש,
054-8466850)21-34(_____________________________________________

חנויות

4-4.5 חדרים

 בעמי, 4.5 חדרים, 
משופצת וממוזגת + סוכה, 

_____________________________________________)25-28(058-5783835, לל"ת

 ביחזקאל, 3, חדשה 
ומושקעת, קומת קרקע לחצר, 

לטווח ארוך, 050-4119420, 
050-8676410)25-30(_____________________________________________

 יח"ד כחדשה, יפה 
ומרוהטת, בעיקר יחיד בהרב 

רוזובסקי, 1,750 ש"ח,
050-4113074)25-28(_____________________________________________

 באמרי חיים, חדר ליחיד 
או לפעילות שקטה, מרוהטת 

ממזוגת, לממושכת, מיידי, 
052-3632080)25-28(_____________________________________________

 בנעם אלימלך, לבודד/ת 
דירת חדר + אמבטיה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
מיידי, 03-5700880,

050-4101553)24-29(_____________________________________________

גני תקווה
 דירת גן, 5 חד' בגני 

תקווה, נוף סביון + 2 חניות, 
מחסן + רהיטים, בנוי - 160. 
גינה - 150, 054-3974254, 

054-3972920)25-28(_____________________________________________

מגדל העמק
 4 חד' מרווחת, בקריה 

החרדית, מקום נגיש לסוכה, 
מיידי, 1,950 ש"ח,

052-6233387)25-28(_____________________________________________

 הזדמנות אחרונה, 
זכות לדירה בשרון, שדה 

ורבורג, עולל עלויות בניה, 
388,000 ש"ח, חברת 

בניה ידועה,
050-5483322)25-32(_____________________________________________

 להשכרה בר"ג רח' 
סוקולוב, ק"ק, משופצת, 36 

מ"ר + 10 גלריה, לחנות, 
קליניקה, משרד, מכון יופי, 

_____________________________________________)25-28(וכד', 050-3720730

 להשכרה בפ.תקווה, 
משרדים, 180 מ"ר, מפוארים, 

בקרית מטלון, 60 ש"ח למטר, 
03-9232202 ,054-4888044)25-28(_____________________________________________

 וילה מפוארת וחדשה, 
בריכה ונדנדות, חוויה שלא 
תשכח, למשפחות גדולות, 

050-4146708)25-28(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-14/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)03-32/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-38(- "צימר דן" 058-7736573

בר יוחאי

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/17(_____________________________________________

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

 2 צימרים משפחתיים 
יפים, ממוזגים ומאובזרים + 
מרפסות, דשא וטרמפולינה, 

_____________________________________________)19-44/17(במרכז היישוב, 053-2552555

 וילה חדשה, ממוזג, 
מתאימה למשפחות גדולות, 

30 מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)21-33(_____________________________________________

גורנות הגליל
 נופש מושלם למשפחה 

בגרנות הגליל, מרווחת + חצר 
גדולה, בריכה, מרפסות, נופים 
מרהיבים בקרבת אטרקציות. 

_____________________________________________)25-50(052-4015816, הראל.

 2 יחידות דיור, 1.5 חד', 
מאובזרות, ממזוגות ומרוהטות 
ברבינו אשר, מיידי, 1,600 ש"ח 

_____________________________________________)26-29(כולל מים, 050-9734807

 ברמב"ם, יח"ד 25 מטר, 
קומה ב', חדשה ומרוהטת, 

2,000 ש"ח, מאחרי ט' באב, 
052-6160852)26-28(_____________________________________________

 לזו"צ בז'בוטינסקי עורפית 
1.5 חד', מרוהטת קומפלט, 

2,300 ש"ח כולל ארנונה ומים, 
052-7158998)26-29(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-29ח(למבוגרת, 050-5952474

תמורת אחוזים על מכירות

contact@konim.biz
050-2860217 | 02-9998291   

בניית אתרים מסחריים
ברמה גבוהה לחנויות 

להקפיץ את העסק
ללא תשלום

חיספין

חצור הגלילית

 דירת נופש גדולה לבין 
הזמנים בחיספין רמת הגולן, 
_____________________________________________)26-29(מחירים נוחים, 053-3398550

 בית קרקע, 2 חד', 
מטבח מאובזר, מזגנים + 

מרפסת גדולה, נוף מרהיב, 
052-8982353)26-33(_____________________________________________  בעמק יזרעל, 5 חדרים, 

כחדשה, קומה ג' עם מעלית, 
ריהוט חלקי, מזגן מרכזי, 

050-5588838)27-28(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים דרך בן 
גוריון מול השלישית אזור דתי 

+ מעלית משופצת - מיידי, 
050-7207060)27-28(_____________________________________________

 4.5 חד', גדולים מאוד 
בק"ג עם ריהוט קומפלט 

ברח' בן זכאי ליד דסלר 
ללא מעלית, לתקופה 
ארוכה, 5,200 ש"ח, 

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

,03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 2.5 ח', משופצות, בנורוק, 
קומה ב' + דוד שמש, מטבח 
אמריקאי, אמבטיה מיידי, ללא 
_____________________________________________)27-30(ריהוט, 3,400, 054-8425580

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

050-4195652)27-38(_____________________________________________

 להשכרה, יחידת 
דיור חדשה, מרוהטת 
וממוזגת, במוהליבר, 

2,750 ש"ח כולל ארנונה 
_____________________________________________)27-28(ומים, 052-4783640

נתיבות

4-4.5 חדרים
 בהדר גנים, 4.5 חד', 
עורפית, מזגנים, מרפסת 
שמש, יח' הורים, כניסה 

054-4346744 ,1.8.17)27-28(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 למכירה בירושלים עסק 
של השכרת אופניים חשמליות 

מהבית עם ציוד כולל מספר 
_____________________________________________)27-28(העסק! 053-3142824

 להשכרה בירושלים 
חנות לכל מטרה, 40 

מטר כולל רישיון עסק 
באיזור רוממה )סמוך 

לשערי העיר(
050-4821883)27-28(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
ב"ב, כ- 50 מ"ר, משופצת 

ויפה, מחסן 20 מ"ר,
054-4992952 ,054-4659772)27-28(_____________________________________________

 ב"ב רח' בורוכוב 
בהזדמנות, מחסן 400 מטר, 
כניסה נפרדת, חניה בפריקה, 

דלת רחבה, מקום שקט, 
053-2807550)27-28(_____________________________________________

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

 חדר 23 מ"ר בגן ורשא 
ב"ב, מזגן, כולל ארנונה לא 

_____________________________________________)27-30(למגורים, 050-4123655

 בב"ב, בגני טל, להשכרה 
משרד, 13 מ"ר, חדש, מושקע 

_____________________________________________)27-28(וממוזג, מיידי, 052-7605270

 במרכז בעלי מלאכה, 
יחידת דיור יפיפיה, מרוהטת, 
ומאובזרת ברמה + גנרטור, 

לימים ולשבתות,
050-4195652)27-38(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133082 ,050-4133098)27-26/18(_____________________________________________

 יח' נופש יפיפה כולל 
בריכה גדולה וצנועה + 
חצר. "בחצור הגלילית" 

058-3223320)27-28(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)19-32(15 איש, 052-7164243

 דירות נופש ממוזגות 
ומאובזרות, למשך כל ימות 

השנה, לפרטים תקוה:
052-7149402)20-32(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
וממוזגת, 7 דק' מהכנרת 
ומהשטיבלאך, לשבתות, 

ימי חול, 054-8452365
,050-4121032
052-7606968
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-21/18(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
גן חדשה, קרוב לשטיבלאך 

ולכנרת + חצר, ממוזגת 
_____________________________________________)23-34(ומאובזרת, 053-3125382

 בקרית שמואל, דירת 
נופש, 3 חד', מרוהטת, 

ממוזגת, נוף לכנרת, מיקום 
_____________________________________________)26-29(מרכזי. 052-7173469, יאיר

 דירת נופש, 4 חד', ק"ב, 
נקיה ומסודרת + נוף לכנרת, 

050-4145926)26-29(_____________________________________________

 דירת נופש חדש במרכז 
הקריה, 4 חד', נוף לכנרת, 

054-8475059)26-29(_____________________________________________

 בטבריה, דירת נופש 
מרוהטת וממוזגת לתקופת 
בין הזמנים, 04-6732424, 

050-3406353)27-28(_____________________________________________

 3 דירות נופש 1,3,4 חד' 
בקומה אחת, מחירים מיוחדים  

לפני בין-הזמנים,
050-4147961)27-30(_____________________________________________

 4 חד', קרוב לרמב"ם, 
מסודרת מתאימה למשפחות 

גדולות, 12 מיטות, -052
054-3399930 ,7908214)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים עם 
נוף פנורמי לכינרת, מאובזרת, 

ממוזגת. מרדכי,
050-9522022)27-30(_____________________________________________

 יחידת דיור, ק"ק, זו"צ, 
שומר תו"מ באיזור צומת 

_____________________________________________)27-30(סירקין 050-4119976

1-1.5 חדרים

מגדל העמק
שטח כ-500 מ“ר
חיפה רח‘ האורן

כ-500 מ“ר | מתאים גם למשרד
בית שאן - כ-900 מ“ר

נתיבות - מבנה מסחרי כ- 1000 מ“ר
אלעד - שטח מסחרי כ- 1500 מ“ר

ניתן לשלוח הודעה058-4154104

שטחי מסחר להשכרה
ברחבי הארץ

דופלקסים
 בלעדי! בחרל"פ, 

דירת-גג ענקית, 5 חדרים, 
כ- 170 מ"ר, חדשה, 
משופצת אדריכלית 

ברמה גבוהה מהיסוד + 
גג ענק פתוח, ממוזגת, 

ק"ג )ללא( + חניה, 7,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 בהראשונים )ר"ע( 
4 חדרים + מ.שמש, 
סוכה, ק"ד + מעלית 
+ חניה, 5,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
ק"ב, חזית, מושקעת 
+ מ.שמש + מעלית 
+ חניה, 6,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

 המכבים, 3 חדרים, ק"ג 
מקרקע, 2,700 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 באברבנאל, 3 חדרים, 
כ- 70 מ"ר שמורה 

ומסודרת, 3,300.
'אפיקי-נדלן-בועז'

,050-4156080
054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3.5 חדרים, 
ק"ב, חזית, שמורה כ- 
90 מ"ר + חניה, מיידי, 

4,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)28-28(_____________________________________________

FOX  נדל"ן. בכפר 
אברהם, 3 חד', משופצת, 

חדשה, לזוג, כניסה מיידית, 
050-6926400)28-28(_____________________________________________

 לב הנדל"ן בבלעדיות, 
3 חד', משופצת מהיסוד, 
מרווחת, כ- 90 מ"ר, ק"ג, 

3,950 ש"ח לטווח ארוך,
052-8933668 ,03-5757829)28-28(_____________________________________________

 יפיפיה, מרוהטת, לזוג 
צעיר בלבד, באיזור ויזניץ, 

2,250 ש"ח, מיידי
050-5677030)28-29(_____________________________________________

 בגבעת רוקח )שר(, 
יחידת דיור חדשה, 2 חד', 

קומה 2-, ריהוט חלקי, 1,900 
_____________________________________________)28-31(ש"ח, 054-8435566

 2 חדרים, מרוהטת 
קומפלט, מעלית, דו"ש, רחוב 
ירושלים, כניסה 15 לאוגוסט, 

050-9375052)28-28(_____________________________________________

 יפיפיה, 2 חדרי שינה )לא 
מרוהטת( כיוונים מצויינים, 

לתקופה ארוכה, במשולם רהט 
2,450 ש"ח, מיידי

050-5677030)28-29(_____________________________________________

 טרומפלדור, 2 חדרים, 
קומה ב', מרוהט חלקי, 2,650 

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

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 רח' צפניה יח"ד גדולה 
וחדשה, ריהוט מלא, כניסה 

מיידית, 2,500 ש"ח,
054-7493007)28-31(_____________________________________________

 הרצל, 1.5, קו' ב', עורפי, 
2,700 ש"ח, פינוי מיידי.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בר אילן, 1.5, קומת 
קרקע, 2,800 ש"ח.

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 3 חדרים בנתיבות ברחוב 
_____________________________________________)28-28(חזני, משופצת, 054-8454971

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)28-29ח(052-7396092

 מחפש דירת 1.5 באזור 
ירושלים, עדיף תלפיות או 

עמק רפאים, להשכרה/לקניה 
במחיר 870,000 מקסימום, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 058-3267660

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ללקוחות רציניים, פרסום 
ומכירה עלינו! שירות מהיר 

ללא עמלה, 050-5765449, 
 למכירה במרכז ר'-עקיבא _____________________________________________)28-28(03-5444815, דוד

חנות בפסג', 1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 רוצה לפתוח בבני-ברק או 
להתקדם לחנות גדולה יותר, 

בשביל זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות,

03-6138886 ,054-4980159)28-28(_____________________________________________

 חנות בסמוך לנחלת 
יצחק, ממש על הרחוב. 

ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן. 
שי, 050-3133287, ישראל, 

052-3251213)28-28(_____________________________________________

 חנות, 32 מ"ר ברח' 
ירושלים / רבי עקיבא,  

חזית, כניסה מיידית, 
מפתח בתיווך אשכנזי  

03-5791770 ארי
052-5554201)28-28(_____________________________________________

 להשכרה חנות 200  
מ"ר, בחזו"א / דסלר 

,  חזית. תיווך אשכנזי  
03-5791770 ארי

052-5554201)28-28(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי באזור מגדלי 
שקל, 50 מ"ר, חזית, שירותים 
מוצמדים לחנות, 3,500 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410,
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)28-28(אדוארד

 בלעדי! למכירה, 
ברחוב ירושלים, חנויות 

פעילות, קרוב לר"ע. 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)28-28(_____________________________________________

 להשכרה על ציר 
ז'בוטינסקי במיקום 

אסטרטגי חנויות 
בגדלים שונים. "אביחי - 
_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

מגרשים
 להשכרה באלעד שטח 
ענק של מאות מטרים לכל 

מטרה. ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן. שי, 050-3133287, 

_____________________________________________)28-28(ישראל, 052-3251213

 ברשותינו משרדים 
בגדלים שונים במחירים 

אטרקטיביים ברחבי 
 BA בני-ברק. תיווך

יזמות, 054-4980159, 
03-6138886)28-28(_____________________________________________

 מציאה משרד מפואר, 
80 מ"ר במרכז העיר עם 
ריהוט, ק"א עם מעלית, 

 BA לכניסה מיידית. תיווך
יזמות, 054-4980159, 

03-6138886)28-28(_____________________________________________

 סויטת יערת הדבש, 
מושב יערה, גליל מערבי, ג'קוזי 

_____________________________________________)28-31(ובריכה, 052-5228168

 דירת נופש בטבריה 
להשכרה לפי ימים, במחיר 

_____________________________________________)28-29(מיוחד, 058-7797817

 בקרית שמואל, וילה 4 
חדרים חצר גדולה! וממוזגת, 
7 דקות מהשטיבלך ולכינרת, 

052-7606968)28-31(_____________________________________________

 4 חד', מרווחת וממוזגת, 
נוף לים ולהרים, קרוב לטיילת, 

למשפחות/לקבוצות,
050-6515642)28-31(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות + יחידה 
+ חצר, בקריה החרדית,

050-4103173)28-31(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים 
במחירים מוזלים, מבצעים 
מיוחדים לחגים, אפשרות 

להסעה, טל': 052-3224835, 
052-2634477. טל' לבין 

_____________________________________________)37-40/17(הזמנים: 050-6324477

 דירת נופש, 2 חד', קרקע, 
נוף לים, נקיה, מסודרת, 

מרפסת גדולה, חניה וחצר, 
054-8597111 ,052-8355839)28-33(_____________________________________________

יבניאל

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, 

חלקם עם נוף לים, 
ביכנ"ס במקום, מחירים 

_____________________________________________)42-43/17(נוחים! 050-8818678

 צימר "פסגות החן" 
- בפוריה, בריכה 

מחוממת ומוצנעת + 
ג'קוזי ענק, מאובזר + 
נוף, בקרבת ביהכנ"ס, 

לזוגות בלבד, 
052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

 מבצע ענק!!! רק 270 
ש"ח!!! צימר יפיפה במיקום 

הכי טוב ביבניאל,
050-4102275)25-36(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ובקיץ לקבוצות - מנגל, בריכה 
גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 

לילדים לשבתות ולחגים 
במחירים נוחים!

052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

 2 דירות אירוח, חדשות, 
יפיפיות, עד 10 מיטות, כל 

_____________________________________________)18-29(דירה, 052-7648264

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

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

055-6678585)51-17/18(_____________________________________________

טלזסטון
 וילה פסטורלית עם 

בריכה, מרווחת, ממוזגת + 
נוף, פרטיות מוחלטת,

054-6808425)24-35(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה 

רומנטים לזוגות, בריכה 
מחוממת מוצנעת, 
ג'קוזי ענק + נוף, 

ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-23/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים 

ומפוארים בטבריה + 
ג'קוזי, מחומם + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, 

במחירי השקה!!
052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 צימר ממוזג + מרפסת, 
ביבניאל, קרוב לציון הצדיק, 70 

מ"ר, 053-3141397,
053-3185495)27-30(_____________________________________________

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

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

050-2403750)28-01(_____________________________________________

 מציאה, מיידי, סוויטה 
במלון לב ירושלים, 3 חדרים, 

_____________________________________________)28-31(חודש תמוז-אב, 054-8480860

ירושלים והסביבה

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

 בבית ישראל, 3 חד', 
מטופחת, מרווחת וממוזגת, 
לשבתות ותקופות קצרות, 

לחרדים בלבד,
054-8431078/6)25-36(_____________________________________________

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)25-28(מדהים, 052-7170576

 להשכרה לשבתות 
ולתקופות קצרות, דירה גדולה, 

ממוזגת, מטופחת ומאבזרת, 
15 מיטות, 050-4171148, 

02-6421987)26-29(_____________________________________________
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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)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 053-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)25-24/18(מים מהדרין. 054-5742965

 בין סמטאות העתיקה - 
בתי ארוח מפוארים, מאובזרים 
וממוזגים לזוגות ולמשפחות, 

בין בתי הכנסת העתיקים, 
050-8550462/1)52-50/17(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

ערד

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)25-36(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/17(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 6 דירות 
נופש, עד 30 מיטות, 
יוקרתיות, למשפחות/

זוגות, ממוזגת, ליד 
ת.מרכזית ועתיקה, חצר 

ענקית + נוף מרהיב + 
בריכה, נדנדות
052-5856465)29-28/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/18(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)21-30(_____________________________________________

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-17/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, צמוד 
ללעלוב, 4 חד' עד 14 מיטות, 

חדשה יפהפיה, מרפסת 
ענקית, נוף מרהיב למירון, 

050-4148184)17-28(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-16/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-45/17(_____________________________________________

■ דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

■ בעליה לציון הרשב"י 
- דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

נתניה

ספסופה

 "פנינת הכפר" - 
ארוח כפרי לזוגות 

ולמשפחות, בריכה 
מחוממת )ג'קוזי סאונה 
בהזמנה( מקווה לגברים 

וס"ת במקום, 
050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לאירוח 
מהנה במיוחד )4 חד' + סלון(, 

בריכהת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד, 

אפשרות לתשלום באשראי, 
054-5726412 ,077-5590283)07-34(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי, 

 ,052-8723705
050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

נהריה
מושב תרום

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-06/18(גישה לנכים, 052-8013000

 "בוסתן לביא" - דירות 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)01-27(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה 
יפה + בריכה פרטית, 

מושב דתי,
,02-9913107

,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)19-31(_____________________________________________

 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, 

052-6024900)19-41(_____________________________________________

 בעתיקה, 4 חד', ממזוגת 
מרפסות, נוף למירון,

053-3133173. 6 חד' קרקע 
+ חצר, יפה וממוזגת,

052-7154585)19-31(_____________________________________________

צפת
 מספר דירות נופש, 

גדולות וקטנות, בעיר העתיקה, 
לאמצע השבוע, שבתות וחגים 

_____________________________________________)19-45(050-4666403 ערן

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-23/18(קבוצות, 058-7506090

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

 וילה + חצר גדולה 
ממוזגת, בריכה, עד 16 

מיטות, 1,650 ש"ח ללילה, 
050-3804386)21-32(_____________________________________________

מירון

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

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

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה, מהודרים, מאווזרים 

ברמה גבוהה, ג'קוזי ומפרסת, 
052-2840299)21-28(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש וצימרים בצפת 

וסביבותיה, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)21-32(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 צימרים יפיפים, 
ממוזגים עם גינה, בריכת 

שחיה, ג'קוזי, קרוב 
לרשבי, ביהכנ"ס,

050-2004839)21-45/17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-24/18(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-24/18(_____________________________________________

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

₪

₪

₪

 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)52-01/18(_____________________________________________

השכרת רכב

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

סוכנות ארצית להשכרת רכב
סניפים בכל הארץ

077-40-900-70

 שירות|אמינות|מקצועיות 

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

0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 "אופן משכנתאות" 
*יועצי הבנק טיפול מהיר 

*בתנאים מועדפים *שרות  
מהיר *משכנתא הפוכה 

למבוגרים. עמינדב לוין,
052-7655660)21-33(_____________________________________________

 מבנה חדש- 
לשבתות חתן, שמחות 

ושבתות נופש כולל בית 
כנסת מפואר, בית 

מדרש, 2 אולמות, 2 
מטבחים, 48 חדרי 

שינה, חנייה וחצרות, 
 058-3232627

30-(           02-5003414)29/17_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 סוויטות מפוארות
רק 10 דקות מטבריה !!! עם 

ג'קוזי ובריכה מפוארת + פינת 
_____________________________________________)24-35(מנגל 050-2565636

 "נופש ליחידים וקבוצות" 
וילה/צימר מול נוף הכינרת 

+ בריכה לבין הזמנים, מחירים 
_____________________________________________)24-33(נוחים, 050-4250702, גדי

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון, אהובה, 
050-6582939)24-35(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, מבצע בין הזמנים, 

700 ש"ח במקום 1,000 ליום, 
למזמינים שבוע שלם

_____________________________________________)24-06/18(מ-י"ד-כ"א אב, 052-7623725

 דירה בעיר העתיקה בכיכר 
המגינים, נקיה, מסודרת, 

ממוזגת וכן צימרים לזוגות, 
052-7679018 ,052-7687778)24-35(_____________________________________________

 בחד-נס צימר מפנק לזוג 
+ 2, ג'קוזי + נוף לכנרת + 

קרוב לביה"כ ואטרקציות.
_____________________________________________)24-35(אבי, 054-4623705

נופש בחו”ל
 דירות נופש באירופה, 

טיסות זולות לאירופה,
03-5077363

a035077363@gmail.com)24-31(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי, 
סאונה, בית כנסת, מקווה, 

מתאים לחרדים,
058-3242225)25-34(_____________________________________________

 בס"ד, נופש במעלות, 
דירה לבין הזמנים, נוף מהמם, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים: 050-4295536, אבי

 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

 דירת נופש בצפת, קרקע, 
2 קומות עד 14 איש, גינה, 

מתקנים, ממוזגת.
_____________________________________________)25-28(054-2468261, אשר

 בלב העתיקה מול מלון 
- רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)25-36(_____________________________________________

 וילה 7 חד' ממוזגת + 
מתקנים לילדים, בריכה, צמוד 

לבית-כנסת ולסופר,
053-2827371)25-28(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה.
_____________________________________________)25-28(053-5264272, אהרון

 מתחם יחידות ארוח 
סטודיו, מקום מרכזי, 

שקט ויפה + חצר, קרוב 
_____________________________________________)25-28(לעתיקה, 053-2303846

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-24/18(_____________________________________________

 בין טבריה למירון בכפר 
חנניה, יחידת נופש 2 חדרים 

זוג + 4, צנוע, נוף מדהים 
_____________________________________________)26-33(וביהכנ"ס, 050-4989295

 בעתיקה בכיכר המגינים, 
דירות אירוח חדשות ומפוארות 

למשפחות ולזוגות + בריכה 
_____________________________________________)26-29(לילדים, 052-7642459

 לנופשים בצפון וילה 
למשפחות בצפת וצימרים 

בקרית שמונה, לפרטים:
052-2357579)26-29(_____________________________________________

 3 צימרים בצפת, על 
צלע ההר, נוף מדהים 

כולל בריכה
_____________________________________________)26-29(053-5264272 אהרון

 צימר חדש וממוזג, 
לזוג, בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה, 
_____________________________________________)26-29(מומלץ!!!052-7153475

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 דירת גן, משופצת, 4 
ח', ממוזגת + גינה ובריכה 
גדולה, אזור דתי נוף מרהיב 

לגליל, 052-4008100 מהשעה 
054-8420561 ,15:00)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה, בית קרקע, 
5 חד', נקיה וממוזגת, נוף 
ומרפסת גדולה וכן צימרים 

_____________________________________________)27-30(לזוגות, 04-6991856

 3 יחידות נופש במרכז 
העיר, 1 למשפחה ו- 2 לזוגות, 

לתקופת בין הזמנים,
050-7958795)27-30(_____________________________________________

 בעתיקה! מגוון דירות 
מדהיות במיקומים נוחים! לכל 

המשפחה! 055-6604969, 
_____________________________________________)27-29(שירן

 קוטג' יפיפה, 2.5 חד', 
בהר כנען, מודרני ונקי + חצר 

פרטית במקום שקט,
052-4892546)27-30(_____________________________________________

 4 חד' ביפה נוף, קרוב 
לעתיקה, מסודרת, לשבתות 

וימים, 052-7908214,
054-3399930)27-30(_____________________________________________

 מספר דירות נופש 
מדהימות עם נוף, מרפסת 

_____________________________________________)27-30(חצר, 058-3229944

 2 צימרים חדשים 
למשפחות וזוגות, מקום שקט, 

חניה פרטית, 054-7641994, 
054-4602280)18-43(_____________________________________________

 "יוסף הובלות" בכל חלקי 
הארץ, יש אפרות לעמסה 

_____________________________________________)27-30(עצמאית, 052-4864117

 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!
052-2514960

_____________________________________________)23-34/17ל(

התקנת דלתות
 ברוך המתקין - מתקין 

דלתות פנים, מכירה והתקנה 
כל סוגי הדלתות, דלתות 

פנים/אקורדיון/פלדלת.
050-6391562

_____________________________________________)27-30(יעוץ ללא תשלום

 מתארגנת קבוצה 
ללימודי אנגלית על ידי 

"מכון גייט" במחיר מוזל 
_____________________________________________)27-28(מאוד, 052-7159293

לימוד אנגלית

מושב תעוז
 מתחם נופש 150 מ"ר 
הכולל בריכת שחיה פרטית 
מוצנעת, מטבחון, שרותים, 

מקלחת, פינות ישיבה ועוד... 
לקבוצות ומשפחות, פרטיות 

מוחלטת באווירה כפרית, 
מותאם לציבור הדתי/חרדי, 

052-3135105)28-35(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
כחדשה באזור דתי, נקיה 

ומסודרת נוף פסטורלי להרי 
הגליל, גינה ענקית + בריכת 

שחיה מקורה, 052-7674166, 
058-7674166)28-29(_____________________________________________

 מבצע - דירת אירוח לימות 
החול, 400 ש"ח ללילה, לשבת 

- 400 ש"ח לזוג,
050-4770782)28-31(_____________________________________________

עמנואל
 דירה מקסימה ומטופחת, 

טובלת בנוף פסטורלי, 
ממוזגת, רק 270 ש"ח ללילה, 

052-7602522)28-35(_____________________________________________

 דירונת זוג + חמישה, 
קרקע, ללא שכנים, סמוך 

לעיר העתיקה, צופה לכינרת 
+ גינה גדולה, 052-8755530, 

04-6974126)28-31(_____________________________________________

 בהר כנען, וילה 5 חדרים 
ממוזגת, בריכה + נוף, 

טרמפולינה, עד 12 נפשות, 
050-3327788)28-31(_____________________________________________

  דירת קיט, 4 חדרים, 
מטבח מאובזר, ממוזגת, 

כ.נפרדת, לזוגות ומשפחות, 
12 ד' הליכה לעיר העתיקה, 

053-9662366)28-31(_____________________________________________

 דירות נופש, בלב צפת 
העתיקה, החל מ- 400 

ש"ח. יובל,
050-2777611)28-28(_____________________________________________

בעל תפילה
 חזן ותיק ומנוסה מחפש 

משרה לימים נוראים בהעל"ט, 
_____________________________________________)28-31(בשעות הערב: 09-8330175

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא פשרות, 
מבצעים מיוחדים לחתונות 

0525-778544)28-27/17(_____________________________________________

צילום אירועים

צבע ופוליש

 "האחים ירושלמי" - 
שרותי צביעת דירות בגימור 

ובאיכות מעולה, פוליש 
מתנה, 050-4101236 )באזור 

_____________________________________________)51-45/17(ירושלים(

סת”ם

 שידוכי "זיווג הגון 
בקרוב" לרווקים/ות ופרק 

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

_____________________________________________)49-47/17(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)47-45/17(_____________________________________________

שידוכים

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

לאשכנזים, חסידים לטאים 
וספרדים,שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-39/17(_____________________________________________

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-54(21:00 בלבד, 052-7333955

 ספרי תורה, כתב 
אר"י וב"י מהודרים ויפים 

סופרים יר"ש,
052-7623142)17-29(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-16/18(_____________________________________________

 מבצע קולמוסים 
מנירוסטה עם שוקת,

2 ב- 165 ש"ח עד שמרוצים! 
052-7105645)21-33(_____________________________________________

רפואה משלימה
 מוצרים לשלמות הבית 
מכל המינים לגברים ונשים, 

_____________________________________________)24-27(יעוץ חינם, 054-8518428

 שידוכי: "כל האמת", 
בהדרכת ר' שמואל בן עטר, 

_____________________________________________)24-27(ליווי אישי, 050-6398690

 "שידוכים לבחורי ישיבה" 
עם רקע רפואי לשם שמים, 
למגזר החרדי והדתי וכן פרק 

שני, לנשים בלבד
052-7163442)25-32(_____________________________________________

עריכת מצגות
 עריכת מצגות לכל 

מטרה! ואלבומים 
דיגיטליים "שרי עיצובים" 

להזמנות שרי:
050-4171813)26-29(_____________________________________________

 עבודות צבע ושפכטל 
במחירים מוזלים בבני-ברק 

_____________________________________________)26-29(והסביבה, 052-2920921

■ מחשב נייד מחודש החל 
מ- 500 ש"ח כולל אחריות, 

הוותיק בענף.
054-4543701
03-5066331)54-29/17(_____________________________________________

מחשבים
■ 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)29-28/17(_____________________________________________

דיקור | נר הופי 
מקצועית ומוסמכת 
תומכת לידה ומטפלת

   אסתר: 052-2229968

בלבדלנשים
עם ועולמו 6 )בית עופר(
23 שנות ותק 

רפדים

אבידות

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

טיפול בליקויי הראייה ומחלות 
עניים, 050-4145359,

072-2828034, יואל לוי
www.yoel-levy.com)12-38(_____________________________________________

שרותי נקיון
 שרותי נקיון ברמה גבוהה 

למוסדות ופרטיים, מעל 
20 שנות ותקן, איכות ללא 

_____________________________________________)25-28(פשרות. חיים, 052-5225756

 מקבלים עבודות ריפוד, 
כסאות, ספות, מזרונים 
במבחר בדים/דמוי עור, 

כמובן תיקוני נגרות. 
מבצע ריפוד מושב לכסא, 

_____________________________________________)27-30(80 ש"ח, 052-4227714

 אבד צמיד זהב היקר 
לבעליו באיזור ארמונות חן 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 054-8442627

 נאבדו תפילין בין חודש 
סיוון לתמוז על שם אביעד 

_____________________________________________)28-29ח(ב.צ, טל': 054-8472694

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור דבורה הנביאה 18 

בשבת פרשת חקת )תאריך 
ז' תמוז(, ימסר ע"פ סימנים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 לפני כשבוע בלילה שבין 
שני לשלישי מישהו פגע 

ברכבי )יונדאי אקסנט( ברחוב 
שלמה בן יוסף בבני-ברק, הנ"ל 
השאיר פרטים על דף, אך הדף 

נעלם. אבקש מהנהג הפוגע 
שיצור עמי קשר בהקדם, 

054-8456298)28-31(_____________________________________________
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יד שניה 
מוכרים

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-04/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - "זינגר" 
תפר ישיר - 490 ש"ח. ישיר 
וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה - 
1,850 ש"ח. שרות ואיסוף 

תיקונים מהבית, דסלר 15 ב"ב
050-5894918
03-5791036 )04-32(_____________________________________________

מוצרי חשמל
 תכולת דירה: מקרר, 

פינת אוכל, תנור, מ.כביסה, 
_____________________________________________)49-47/17(סלון מעור וכו', 054-9776977

 מחשבים ניידים מ- 500 
ש"ח. ב"ב, 052-7171228. 

ירושלים, 054-8470594. ב"ב, 
אשדוד, 054-3558949 )נייחים 

_____________________________________________)21-33(ומקרנים(

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

סנדוויצ‘ים לאירועים וכנסים

&

08-9278574 / 052-6779004
בהשגחת הבד“צ העדה החרדית

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)26-27ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 054-8432271

 אם המקסר קנווד שלכם 
התקלקל נשמח לקבל את 

_____________________________________________)26-27ח(החלקים, 052-7614782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)26-27ח(תורה, 054-8432271

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת לב' מיטות, עמודון 

_____________________________________________)26-27ח(לספרים, 054-8410655

 דרוש למסירה ארון 
)שיתאים לספרים( בכל מצב 

_____________________________________________)26-27ח(שהוא, 053-3126053

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)26-27ח(בתרומה, 052-7396092

 מזגן חלון 1 כ"ס ב- 500 
+ מזגן 1.5 ב- 500 של 

אלקטרה, מתאים לסוכה, 
_____________________________________________)26-29(לאברכים, 052-2530036

 מחשב מיני נייד, מצב 
מעולה, 400 ש"ח,

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 מחשב נייד + תוכנות 
במצב מעולה, רק ב- 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טלפון: 052-3281503

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מחשב נייח DELL מסך 
ורמקולים במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-2421622

 בפ"ת: מקרר נורמנדה 
חדש + אחריות עקב קניית 
מקרר יותר גדול, צבע לבן, 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 03-9307308

 מסך 24", ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ,850V דיסק השחזה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגבר, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תנור חדש, 40X60, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר עמוד חדיש, 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 תנור אפיה מדגם בוש 
)BOSCH( נירוסטה תא 

אחד, כחדש, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)26-27ח(052-8905416

 מחשב נייד + תוכנות 
- במצב טוב, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 052-4054469

 מקרר 500 ליטר אמקור, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, 052-7674767

 ,J 430 פקס חדש ברדר 
דיו, דפים, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מסך מחשב דק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 ,DVD מסך דק למכשיר 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 80 ש"ח, 052-7658245

 מסך עבה רגיל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7658245

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
3 שנים בשימוש, חב' 

אלקטרה, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מערכות רמקולים 
למחשב לוגיטק, צליל מעולה - 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, טל': 050-2897977

 מדיח כלים קינג גדול, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מגפון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פרוז'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(חדש, 054-4273857

 מחבת ווק, 50 ש"ח, חדש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תמי 4, 200 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מצלמת קנון איכותית, 
מס' דגם 175 + נרתיק 395 
ש"ח )ב"ב(, 054-8589574 

_____________________________________________)26-27ח(בערב

 מכשיר עיסוי על בטריות, 
חדש מהאריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8480077

 הזדמנות! מייבש כביסה 
מצויין, 350 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום, 

J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 מצנם, 30 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיקסר כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 מקרר אמקור 500 ליטר, 
300 ש"ח במצב עובד,

03-6749806)26-27(_____________________________________________

אוצרות חיים: 03-6880091, 050-3131740

מלון רויאל אין טבריה
ספא, בריכה, וארוחות מפנקות בשפע ישראלי

בתאריכים 6-10.8.17 י"ד-י"ח אב
מוצרים העדה החרדית, בשרים הרב מחפוד, משגיח צמוד מטעמנו

בס"ד

טיול במפלי
רמת הגולן

מופע סטנדת עם
שלומי לניאדו

יום כיף
בלונה גל

מופע טלפתיה
וקוסמויות

שייט
קייקים

הקרקס
האפריקאי

מתנפחים

מופע מוסיקלי סוחף
על סיפור ירושלים

הפעלות ופרסים
לילדים

הופעות עם:

ועוד הפתעות...

בריכה מקורה בשעות נפרדות

אייל טויטו
ותזמורתו

בהשתתפות:
רגן

הרב מרדכי איפ

ן נון
הרב עמוס ב הרב שחר לוי

הנופש המושלם לכל המשפחה
100% פינוק

לנרשמים עד ה- 13/7/17 

הגרלה על 1000 ₪

יר
ע

ה
ד 

ה

החלה ההרשמה לראש השנה 

במלון המצודה צפת

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 054-8432271

 לארגון חסד דרוש 
בדחיפות רכב בתרומה או 
בתשלום סמלי וכן מחשב 

_____________________________________________)27-28ח(עובד, 052-7178414

 מעוניינים לקנות אופני 
BMX במצב מצוין, מספר 20 

_____________________________________________)27-28ח(לילד, 054-8452062

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)27-28ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)27-28ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה, 052-7396092

 מעוניין לקנות מכתב 
בחתימת הרבי מלובאויטש 

אור הרב וואזנר, ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(050-4158682

 דרוש למסירה פקס לר"מ 
בישיבה, באין מענה להשאיר 

_____________________________________________)27-28ח(הודעה, 052-7617303

 מחשב נייד IBM לנובו 
15 אינץ' לשימוש ביתי/משרדי 

+ DVD, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-3534670

 תנור, תמי 4, מכונת 
_____________________________________________)27-30(תפירה, 052-4227714

 שעון חכם עם טלפון 
מוסיקה שעון מעורר ועוד 

פונקציות רבות, 170 ש"ח, 
054-8461535)27-28(_____________________________________________

 מקרר אמקור ב- 300 
ש"ח - לאברכים ישיבות, 

052-2530036)26-29(_____________________________________________

 מכונת קפה תוצרת 
NESCAFE, חדשה באריזה, 

חם/קר - 300 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מכונת כביסה במצב 
מעולה, 350 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9985503

 תנור בילד אין, צבע לבן, 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-7156347

 מחשב נייד של חברת 
LG מצב חדש ללא תקלה, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 052-5918474

 רדיאטור דלונגי 12 צלעות, 
כחדש, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ELELTROLUX, במצב 

טוב, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8471042

 מכונת כביסה 
ZANUSSI כחדשה, ב- 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8471042

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7637380

 ברה"ע למכירה מקלדת 
אלחוטית באריזה + עכבר 

 1800X דגם RAPOO חברת
_____________________________________________)27-28ח(ב- 100 ש"ח, 052-7966786

 נגן ספורט סאן דיסק, 
שמור ביותר, 150 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)27-28ח(טל': 052-7109249

 מכשיר שחמט מגע, חדש, 
3 חודשי אחריות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(במקום 120, 03-6182130

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מיקרוגל דיגיטלי 
"קריסטל" 23 ליטר, כחדשה, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 02-5820147

 רדיאטור 12 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 9 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 רדיאטור 7 צלעות, 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 כ הזדמנות! מייבש 
כביסה מצוין, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(טלפון: 052-3073826

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-7432035

 אוזניות איכותיות ברמה 
גבוהה + מצב לספורט, 
ב- 40 במקום 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 רדיו דיסק מקורי הדש 
מפורק מרכב מאזדה 3, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח, 054-8412903

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 מכשיר להכנת שווארמה 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3537660

 מחשב נייד 15 אינץ 
במצב מצויין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

 נטסטיק למחשב תומך 
כל הרשתות, 170 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7611936

ריהוט
 שני איכותי - ריהוט יד 

שניה קרוב לחדש שולחנות, 
מיטות משולשות ועוד, 

מ- 20:00-23:00, בתאום, 
054-8415779)21-28(_____________________________________________

 ארון 1.80X75X50, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 כסאות החל מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחנות, 100-200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות משרד, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שולחן פלסטיק מתקפל, 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 054-4273857

 ספריה לילדים, 250 ש"ח, 
ירושלים, חדשה,
_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, כחדשה, ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4680218

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/למשרד, 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 050-4119140

 פינת אוכל במצב טוב 
מאוד + 6 כסאות מרופדים 
מעץ בוק - 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-5494443

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצב מצוין כל אחד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 קומודה לחדר הורים 
מפוארת ומיוחדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7156347

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגליים( 

מתקפל, מידות 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(054-8460913

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(073-7404717

 מזרון קפיצים במצב טוב 
901.90X בבית-שמש, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

 ספה 2 מושבים, 240 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-5737813

 8 או 6 כסאות חדשים, 
צבע ונגה, מרופדים, כמה 

חודשים בשימוש אפשרות גם 
לשולחן, בהזדמנות, כמו כן 

ספות 2-3 מעור אמיתי וכורסא 
הנקה/נדנדה במצב מצוין, 

052-4227714)27-30(_____________________________________________

 2.5X2.4 ארון ספרים 
סנדוויץ חזק, מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(ב"ב, 054-8449669

 ארון לנעליים, 2 קומות. 
מאוורר רצפתי, גדול במצב 

טוב, 80 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)27-28ח(03-9307308

 כסא נח "שושנה" עם 
ריפוד מתכת, חדשה, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 מעמד מעץ לתליית 
בגדים וכובעים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 בסיסים מעץ למיטה, 
חדש חדש, 250 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)27-28ח(בבני-ברק, 052-7168623

60X90- שולחן עץ מלא 
45 במצב סופר מעולה, 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 מיטה מתקפלת עם 
סלוטים עץ + מזרון 10 ס"מ 

נוח, לא היתה בשימוש, חדשה 
בנילון, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-4076070

 כסא תלמיד חדש - 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-4076070

 8 כיסאות עתיקים לאחר 
פולייטור ורידוד, חדש כל כסא, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 052-4076070

 2 שולחנות אוכל נפתחים 
במצ במצוין, כל אחד 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 ארגז מצעים לבן במצב 
531.18X ,מצוין, גבוה 90 ס"מ
מטר + 2 מגירות, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-4919299

 ארונית, 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(054-7972972, אלי

 שידה חום כהה בגובה 
מטר, 300 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)27-28ח(058-3250432

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 אבדה מצלמה לפני כחצי 
שנה, אדומה, קנון 710 + 

_____________________________________________)28-29ח(נרתיק תכלת, 03-5747454

 באלעד נמצא קורקינט 
בגינת חוני המעגל,

_____________________________________________)28-29ח(052-7126867

 אבד לפני חצי שנה ארנק 
ובו סכום גדול באזור שיכון 

ג' בבני-ברק, 054-8436056, 
_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 אבד לפני חצי שנה צרור 
מפתחות החשוב מאוד לבעליו 

באיזור שיכון ג' בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8436056, 03-6767360

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)26-27ח(1-599-500-003

 אבד צמיד זהב בי"ז סיוון, 
כנראה באזור עזרא,

_____________________________________________)26-27ח(053-4108048

 נמצאה טבעת כסף 
בשבת הגדול ברחוב חזו"א, 

_____________________________________________)26-27ח(ב"ב, 050-7400577

 לפני כחודש נמצא שעון 
ברח' עמוס ירושלים, ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים,
_____________________________________________)26-27ח(058-3229696

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח באיזור עזרא ב"ב,

_____________________________________________)26-27ח(053-3123681

 אבדה מצלמה בקו 450 
מטבריה לצפת או באזור 
מדרחוב צפת, ביום שישי 

_____________________________________________)26-27ח(פרשת קורח 053-3110372

 נמצא סוודר ילדה בגן 93 
בב"ב, לפני מספר חודשים, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7130020

 אבד בב"ב לפני פסח 
שקית ובו מעיל אישה + 

_____________________________________________)27-28ח(סוללה, 050-4156603

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון, צבע אפור, נרתיק 

תכלת, באוטובוס/בחפץ חיים 
בחודש תמוז תשע"ו המוצא 

_____________________________________________)27-28ח(יפנה, 052-7145526

 לפני כחודשיים נמצא 
באזור קוקה קולה שעון יד 

_____________________________________________)27-28ח(לגבר, 052-7168623

 דרוש מקפיא בתרומה או 
_____________________________________________)28-29ח(מקרר קטן, 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה - למשפחת אברך, 

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 דרוש לאברך מזגן בחינם/
אפשרי שאנו נפרקו ונוציאו 

_____________________________________________)28-29ח(מהקיר, 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)28-29ח(בתרומה, 054-8432271

 בחורי ישיבה עמלי תורה, 
זקוקים בדחיפות למזגן חלון 

)בתשלום סמלי(,
_____________________________________________)28-29ח(052-7101345

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/במחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)28-29ח(תורה, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)28-29ח(בתרומה, 052-7396092

 למקווה במושב דרוש 
תורם למזגן, כ- 1.5 כ"ס 

עם התקנה להצלחה/לע"נ, 
_____________________________________________)28-29ח(המקווה חדש, 050-9913060

 דרוש בתרומה מקרוגל 
במצב מצוין ונקי לאברך 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים, 050-4160457

 לישיבה דרוש מקרר, עדיף 
קטן, גם בתשלום סמלי, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-4139007

 דרוש משקל אדם עדיף 
דיגיטלי בתשלום סמלי, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-4139007

 דרוש למסירה מכסה חום 
לקוצץ ירקות ממקסר קנווד - 

מיג'ור, לפרטים:
_____________________________________________)28-29ח(054-8448008

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-05/18(הלקוח, 054-2821847

 מכונת רקמה תעשייתית 
)מכנית(, 475 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-7697903

 מסך דק למחשב, 120 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-7432035

 מחשב נייח Dell מסך 
ורמקולים, במצב מצוין, 450 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-2421622

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות, ב- 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטאר-ליין, חדש 

באריזה, דגם gce-5933, ב- 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח, 052-7966786

 מנגל חשמלי כחדש, מצב 
מצוין, נקנה ברפאלי, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(לפרטים: 050-4169094

 מזגן חלון - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 תמי 4 דגם פרימו אפור, 
ב- 500 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-8958197

 A.E.G מכונת כביסה 
פתח עליון, ב- 450 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3128603

 רמקול נגד מים - 70 
ש"ח. רמקול רגיל - 60 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(פלאפון: 058-3280007

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO, מעודכן, 150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-6389446

 מכונת תפירה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 מקרר 500 ליטר, ב- 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 053-3111639

 מחשב נייד קטן במצב 
כחדש, בשימוש מספר 

חודשים, 500 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-8491154

 למסירה בחינם מכונת 
כביסה, עובדת מצוין )באלעד(, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7150739

 מצלמת ניקון במצב 
מצויין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(053-3121020

 מערכת סוני איכותית 
 + VSB -ו MP3 דיסק +
שלט ורמקולים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3121020

 מקרר לבן "שארפ" 500 
ליטר, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר משרדי חב' "וריפול" 
4 מדפים + תא מקפיא ב- 

_____________________________________________)28-29ח(500, 054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' "אלקטרה" 5 ק', 3 שנים, 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 500 ש"ח, 050-4145023

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V כשבע חודשים בשימוש, 

מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 מכונת כביסה פ.תחתון, 
חב' אלקטרה, 7 קילו, ב- 500 

ש"ח, מצב טוב מאוד,
_____________________________________________)28-29ח(054-5823874

 אופניים חשמליות, דרוש 
תיקון קל, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(054-5823874

 מכשיר כושר רטט, במצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-4114580

 פלטה חשמלית גדולה, 
43X56 ס"מ במצב מצוין, 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 050-5343924

 פלטה חשמלית גדולה 
ל- 6 סירים, ב"ב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-9985503

 קומקום חשמלי תוצרת 
AEG, משומש, 30 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
- תקין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 HP מדפסת צבעונית 
משולבת: פקס, סורק, צילום 
J4580 )ללא דיו(, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

GPS  חדש באריזה, דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 פלורסנט 60 ס"מ, לד, 
חדש באריזה, 14 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7679123

 תנור גז "בקו" 5 להבות 
במצב טוב, במחיר 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4103801

 הטאבלט המאושר מבית 
הדרן במחיר מציאה, 280 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, גמיש, 052-7692555

 מדפסת איידפי פקס 
ומכונת צילום, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-5833885

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 פנס ראש עוצמתי עם 
נורות לד, חדש באריזה, 35 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 בהזדמנות! מייבש כביסה 
מצוין, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 מחשב נייח + מסך + 
עכבר )בלי אינטרנט( לצפייה 

 ,160GB ,וקבצים, דיסק קשיח
ב- 500 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 עכבר אלחוטי חדש 
בקופסא, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 מגהץ - 280 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)28-29ח(052-7172893

 שואב אבק - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 סיר בישול איטי - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 תנור אפיה + גז, כחדש, 
400 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)28-29ח(054-4680218

 מכשיר להכנת שווארמה, 
חברת המילטון - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-3537660

 מקרן חום נתלה על הקיר 
כחדש, מצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מקרר קטן משרדי חב' 
MULLER, יפה במצב מצוין, 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 055-6777117

 מכונת תפירה "יד שניה" 
מצוינת, בייתית, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(גמיש! 03-5747454

 מקרר אלקטרה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(- 500 ש"ח, 02-5830215

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח. נייד: 
_____________________________________________)28-29ח(052-2437292

 מכונת הסרת שיער 
לנשים בראון דגם 4380, חדש 
חדש באריזה, 300 ש"ח. נייד: 

_____________________________________________)28-29ח(052-2437292

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-3595314

 מנגל חשמלי כחדש, נקנה 
ברפאלי, 60 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)27-28ח(050-4169094

 מקרר "אלקטרה" לזוג 
צעיר, גובה 1.45, רוחב 55, 

עומק 58, )פ"ת(, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 בהזדמנות!!! מכונת 
תפירה מרדיקיס )חשמלית( 

עובדת בפ"ת, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 מזגן חלון אלקטרה 
ג'וניור, עובד מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(בהזדמנות, 054-9033098

 מחשב נייח יד שניה, מצב 
_____________________________________________)27-28ח(טוב, 400 ש"ח, 052-7611936

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

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

 שולחן סלון נמוך - 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 ספה 3 מושבים דמוי עור, 
צבע שחור, 500 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור, 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(פל': 054-8458605

 ארון כתר, 2 מטר, כחדש, 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(053-3156349

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(053-3156349

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-8436125

 סלון לובי 2+3 מתאים 
ליחידות דיור במצב מצוין, 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8462372

 ספריית ילדים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(מצב טוב מאוד, 054-4680218

 מזנון סלון כחדש, 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-4680218

 ארון 2 דלתות סנדוויץ 
במצב מצוין, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 054-8411499

 קומודה טואלט 5 מגירות 
ומראה + שידה, צבע וונגה, ב- 

_____________________________________________)28-29ח(290 ש"ח, 052-7696264

 כורסת עור, צבע חום, 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח, 054-5833885

 שולחן + 6 כסאות, צבע 
חום כהה, ריפוד מושב קטיפה 

+ ספה מעור אמיתי במצב 
מצויין, בהזדמנות, 1,600 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29(אפשרי בנפרד, 052-4227714

 מיטת מעבר גודל 
0.90X1.60, עץ מלא + מזרון 

עבה, 200 ש"ח, גמיש,
_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מיטת מעבר + מזרון, 
מצב מצוין! 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(050-3286875

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 400 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 כחדש - שולחן עץ מלא 
צמוד לקיר )ללא רגלים(, 

מתקפל, מידות: 79X59, ב- 
130 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 למסירה שתי עמודות 
ספרייה + מדפים, למוסד 

תורני בלבד לזכות והצלחת 
התורם, לפרטים:

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 2 שידות עץ לבנות עם 2 
מגירות, כל אחת במחיר 65 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-5737813

 ספה 2 מושבים, מצב 
מצוין, 240 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ארונית עץ מלא, מצב 
מצוין, 210 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים, ריפוד נוח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה עור צבע קרם 
שמנת, מצב מצוין, על רגליים, 

_____________________________________________)27-28ח(460 ש"ח, 052-5737813

 מזרון אורטופדי במצב 
טוב, 901.90X בירושלים, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8446370

 6 כסאות עץ + ריפוד, 
כחדשים, 480 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7110768
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כללי

תקשורת

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

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

 עצרת תפילה וישועה 
במערת התנא הקדוש 
"חוני המעגל" זיע"א 
שמתקיימת בכל יום 

רביעי ע"י אברכים רבנים 
ותשב"ר של הישיבה, 

להזכרת שמות על הציון 
במערה חייגו:
055-9657650)26-29(_____________________________________________

 2 מזרוני יחיד, חדשים, 
עובי 12 ס"מ, במחיר 

_____________________________________________)19-26(מוזל, 054-4584974 ב"ב

תינוקות

 עגלת תינוק ג'רקו, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 לול מתקפל לבית חזק 
מברז בצבע אדום כחדש, 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 כסא בטיחות לילדים לרכב 
במצב מצוין - 170 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)26-27ח(02-6561606, 050-2897977

 כסא אוכל לתינוק - ד"ר 
בייבי, מעץ מלא, חזק, בצבע 

טבעי, 60 ש"ח, טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 סל-קל, 100 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 כרית הנקה במצב טוב, 
בפתח-תקווה, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-7716364

 עגלת תינוק עם אמבטיה 
וטיולון, מצב מצוין, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(בני-ברק, 052-5737813

 טיולון "פרגו" מצב מעולה, 
בני-ברק, 160 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 סל קל איזופיקס לרכב, 
שמור, 130 ש"ח, בגבעתיים,   

_____________________________________________)26-27ח(054-3000929

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון עגלת בוגבו B ב- 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון לעגלת בוגבו 
B בז' כחדש ממש, ב- 190 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 054-8455030

 אופניים - תיקון-השכרה-
מכירה-קניה-החלפה, מגוון 

חלקים ואביזרים בב"ב, 
054-9985503)26-29(_____________________________________________

 בריכה פיברגרלס )קשוחה( 
מתאים לגנים וקיטנות, ב- 500 

_____________________________________________)26-29(ש"ח, 052-2530036

 גגון אלומיניום כמו למונית, 
_____________________________________________)26-29(500 ש"ח, 052-2530036

 שעון גברי סיטיזן סולרי 
טטניום, 1,000 במקום 3,000, 

053-3120620)26-26(_____________________________________________

 אופניים 29", שיפוך מלא, 
קרבון, חדשות, 9,000 ש"ח 

במקום 26,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)26-26(_____________________________________________

 שואב אבק רגל, מיועד 
לשטיחים, במצב מצוין, 100 
ש"ח, 054-8527470 בשעות 

_____________________________________________)26-26(הערב

 מעמד מדפים מפלסטיק, 
ב- 100 ש"ח, 054-8527470 

_____________________________________________)26-27ח(בשעות הערב

 מכשיר סודה קלאב כולל 
בקבוק חדש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8527470 בשעות הערב

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשת לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 אופניים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 054-4273857

 סיר לחץ, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קסדה לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 טלית כחדשה, תמני, 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 צידנית ענק כחדשה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 סקטים וסקט בורד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תג תורה מפורשה, 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 סידורים, תורת אבות, 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנשא אופנים לרכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

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

_____________________________________________)26-27ח(054-5705546

 נעלי סניקרס חדשות 
מהקופסא במחיר מציאה, 60 

_____________________________________________)26-27ח(במקום 200, 052-7144246

 נעליים של "ספרינג" 
מהממות!! כחדשות ממש, 

מציאה1 100 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7144246

 סיר חשמלי אידוי, בישול, 
חדש באריזה, סך 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(טלפון: 054-4220065 רשל"צ

 אופני הילוכים )חברת 
פנתר( במצב ממש חדש 

במחיר 430, גמיש, לגילאי - 
 ,054-8436056 ,12-13-14

_____________________________________________)26-27ח(03-6767360

 זוג תוכים קוואקר 
מאולפים, בהזדמנות, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 02-5370452

 ספרי קריאה )סיפורי 
צדיקים וסיפורי תנ"ך(, חדשים 
לגמרי וכמעט חדשים, 8 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(לספר בב"ב, 052-7600336

 קומיקס גדול "הציר 
היהודי" חדש לגמרי, 40 ש"ח 

במקום 60 ש"ח, בב"ב,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 אדניות )ריקות( בגדלים 
שונים, 10 ש"ח ליחידה בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

■ 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

 מעוניין לטפל בקשישים 
בביתם אם אפשרות לינה, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7122279

 ארונית 
164.5X38.5X61.5, צבע 

כחול, מגירה, 2 דלתות 
כחולות ומדף אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(אלי, 054-7972972

 ספה לסלון, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(073-7404717

 ספה מעור אמיתי, 3 
מקומות, צבע חום, 459 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8436125

 עמודון ספרים עץ מלא, 
דלתות למטה, 400 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(03-5782763, 054-8592040

 מיטה ליחיד + מזרון 200, 
מיטה נפתחת - 300, בשיכון 

_____________________________________________)26-27ח(ה', טל': 050-8737224

 שידה קטנה לבן ושמנת, 
מעוצבת ומיוחדת, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים במצב חדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 לול לתינוק + מזרון, מעץ, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 052-7156347

 בב"ב מיטת תינוק 
כחדשה, צבע שמנת, 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110991

 עגלת תינוק איזי בייבי, 
צבע שחור, כחדשה, 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-4110911

 עגלת תינוק טיולון + 
אמבטיה במצב מעולה, 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5206337

 mamas&papas טיולון 
במצב מצוין, מזרון וכיסוי גשם 
מקוריים, בירושלים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7690696

 מציאה! טיולון תאומים 
צ'יקו, חדש באריזה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד, 052-7655616

 אמבטיה לתינוק כולל 
מעמד רגליים, חדשה, 130 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 עגלה בצבע בורדו כחדשה, 
כולל טיולון וכיסוי גשם, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7648061

 סל-קל, 80 ש"ח, -054
_____________________________________________)27-28ח(8432271

 עגלת תאומים במצב 
מצוין "בייבי גוגר" - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 עגלת תינוק איטלקית 
)אמבטיה וטיולון( צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, הזדמנות 

כחדשה! טלפון:
_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 לול מעץ גדול, רק 270 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, פלאפון: 050-9089110

 לול כחדש מתקפל, רק 
150 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 תיק לעגלת תינוק, 
אפור עם רוכסנים אדומים 

gittabags, מצב חדש, הרבה 
תאים ושמירה על חום בקבוק, 

60 ש"ח בלבד, ב"ב,
054-8063853)27-30(_____________________________________________

 כסא אוכל לתינוק, מגש 
אדום, יפה ונחמד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 מיטת תינוק לבנה + ירוק 
פיסטוק, כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 עגלה עם אמבטיה, 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח כמו חדש, 052-5737813

 טיולון פג, 210 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 עגלת תאומים ב- 500 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7396092

 מספר יפה
050-4193355, ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד!

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-2421622

 ספרי חשבון מתמטיקה 
לתיכון 1,2,3 כל חלק 10 

ש"ח, מצב מצוין.
_____________________________________________)27-30(054-9916837, י-ם

 ספר אנגלית לתיכון 
relative for example, ב- 

10 ש"ח בלבד, 054-9916837, 
_____________________________________________)27-30(י-ם

 חלונות ודלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)27-30(_____________________________________________

 סדור ע"מ ותהילים מעור 
אמית מילר חדש כל אחד, 
_____________________________________________)27-28(120 ש"ח, 054-8461535

 ב"ב. *מזגן אלקטרה 1 
כ"ס. *מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס 
במצב מצוין. *גגוני אלומניום. 

*מזוודות לנסיעות. *מקרר ב - 
_____________________________________________)27-28(300 ש"ח, 052-2530036

 בית לילדים מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת. 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 הזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)27-28ח(052-3073826

 נברשת קריסטליים 
יפייפיה כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-4110991

 שתי נברשות מקריסטל 
יפיפיות + נורות, 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(כ"א, 054-8460913

 אבקת פדיאשור ווניל 
400 גרם חדש בקופסא סגורה 

_____________________________________________)27-28ח(- 30 ש"ח, 054-8495953

 עליונית תחרה חדשה 
אלגנטית, מס' 42, שחור-זהב, 

_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 050-4131038

 גלגל לאופני ילדים, 20 
ש"ח. צמיג לאופני ילדים, 20 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 050-5343924

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 מסגרת משקפי ראיה, 
יוקרתיות לחתנים, חדש 

באריזה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(050-4196197

 שטיחון כרמל בצבע 
אדום/כחול עז, 120X74 ס"מ, 

_____________________________________________)27-28ח(50 ש"ח, 050-5206337

 כלוב לציפורים - 80 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(054-8412903

 אוכל לתוכים ולקנרים, 13 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-8412903

 אופניים שני גלגלים לגילאי 
6-12, 150 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 משחק מטבח ילדים עם 
תנור וכיריים חשמליים, חדש 

ממש! ב- 70 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(052-7676486

 טלפון משחק ילדים, 
משמיע צלילים, חדש ממש! 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 30 ש"ח, 052-7676486

 מכשיר בריתה חדש 
בקופסא ללא המסנן, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 למסירה מחבת פסים + 
מכסה, כמעט חדש,

_____________________________________________)27-28ח(052-7168623

 בושם אסקייפ ופרשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(054-9784433

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח, 052-7154392

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח, 058-4843223

 30 ספרי תנך הוצאת 
הרב קוק, 500 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5410551

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מבית 210X70, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(190 ש"ח, 052-7966786

 משקל BMI במחיר 
הפסד במחיר של 180 ש"ח, 
נקנה ב- 300 ש"ח עובד דרך 

אפליקציה, חדש באריזה, 
_____________________________________________)27-28ח(052-7116313

 תיק ענק מבד, מתקפל 
לפי הצורך, לנסיעות עם 

גלגלים, 120 ש"ח,
_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 תיקים לנסיעות וטיולים 
בין 50 ל- 70 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 מעמד לאורגן, מתכוון, 70 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 02-5820147

 עגלת שוק מתכת, ענק, 
ארבע גלגלים, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(02-5820147

 שמיכת פוך אמיתי, יחיד, 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח, 02-5820147

 תוכי מסוג דררה, לא 
מאולף, ב- 90 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(בב"ב, טל': 052-7663092

 סט ספרים ילקוט יוסף, 
חדש, מהדורה ישנה,

_____________________________________________)27-28ח(052-7626004

 שעון חתנים יוקרתי מחבת 
MOVADO, ציפוי זהב, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, טלפון: 054-8464909

 הליכון עזר מתקפל ברמה 
איכותית במצב מצוין, גובה 

91 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, 150 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 054-4919299

 10 בתי מזוזות 
מעוצבות, ממעצב מפרספקס 

בפתח-תקווה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 2 עניבות יפות + 
חפתים, ב- 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)27-28ח(08-9491768

 עלוני פרשת שבוע )22 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 משחק אוקי גדול כחדש, 
מיוחד, 200 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-9089110

 עגלה + אופניים תלת 
אופן כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)27-28ח(פלאפון: 050-9089110

 נגן סאנדיסק מדגם ספורט 
כחדש במחיר מציאה1 120 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש, 052-7663263

 טלפון נוסטלגיה לחיצים 
_____________________________________________)27-28ח(זמיר, 30 ש"ח, 050-5206337

 זוג מזרוני אוויר מתנפחים 
לים כחדשים, 90 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 כלוב קטן לאוגר בצבע 
תכלת/לבן, 15 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(050-5206337

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח, 052-2421622

 מכונת מחיקה לסופר 
במציאה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)27-28ח(052-7126790

 שובר של תו הזהב בשווי 
של 600 ש"ח, רקב - 450 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 גיטרה אקוסטית חדשה! 
בשווי 450 ש"ח, רב ב- 320 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 ארנבת קטנה וחמודה, 
ב- 40 ש"ח ניתן לרכוש גם 

את הכלוב, חדש ממש ב- 90 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח, 052-7676486

 אני מעוניין לנהוג לבעלי 
שלילת רשיון וכדומה ללא 

_____________________________________________)27-28ח(עבודה פיסית, 054-6580174

 מעוניינת לשהות עם 
זקנה - לא סיעודית, אפשרי גם 

_____________________________________________)27-28ח(בישול, בב"ב, 052-7165513

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)27-28ח(050-4160390

 בעל נסיון בניהול וייעוץ 
בעסקים ובארגוני חסד, 

במשרה ניהולית/אחראית, 
_____________________________________________)27-28ח(050-4160390

 אדם מנוסה, אחראי 
ואמין עם המלצות, מעוניין 

לטפל בקשישים בביתם, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8403007

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה בלבד, אפשרי מהבית, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4160390

 רואת חשבון עם רשיון 
מחפשת עבודה, טל':

_____________________________________________)28-29ח(054-7569472

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול, במשרה 

_____________________________________________)28-29ח(בכירה בלבד!!! 050-4160390

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה,

_____________________________________________)28-29ח(050-5452474

 שידת מגירות צרה עץ, 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7130020

 ארון אמבטיה + כיור + 
מראה במחיר מצחיק, 500 

ש"ח, 054-4359093,
_____________________________________________)26-27ח(052-6321169

 מיטות נוער עץ מלא 
נפתחות + מגירות, שמנת/

כחול, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-8460913

 שידה מגירות גודל 
120/60 ס"מ 7 מגירות, מעץ 
אגוז שמור מאוד ויפה, כחדש, 
_____________________________________________)26-27ח(400 ש"ח. נייד, 052-8905416

 ארון כתר 2 מטר כחדש - 
6 מדפים, 150 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(053-3156349

 ארגז מצעים לבן במצ 
במצוין, גובה 90 ס"מ, 531.18 

X ס"מ + 2 מגירות, 450 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4919299

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדביץ אדום, 65 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 עגלת תאומים "בייבי 
ג'וגר" - 300 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 סל-קל 80 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-8432271

 בהזדמנות עגלה משולבת 
אמבטיה + טיולון, קפיצים 
חזקים, כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(054-8464220

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"BABY SENSE 4" ב- 150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-3595314

 לול מפלסטיק כחדש, רק 
220 ש"ח, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה 
לבנה, רק 290 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 עגלת טיולון של תינוק, 
חדשה באריזה במקום 590 

ש"ח, רק ב- 380 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7625772

 מציאה! קשתות )שלדה( 
של גגון, עגלת בוגבו B, ב- 60 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מציאה! רצועות קשירה 
 B חגורה( לעגלת בוגבו(

כחדש, ב- 50 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)28-29ח(בב"ב, 054-8455030

 מיטת תינוק - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה - 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טל': 052-7172893

 כסא אוכל - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 כסא לרכב - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 שידת החתלה חברת 
משכל, מצב מצוין! 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מנשא לתינוק קטן במצב 
חדש, מצוין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 מיטת תינוק צבע עץ עם 
מזרון, שמורה במצב מצוין - 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח, 055-6777117

 עגלת ד"ר בייבי, צבע 
ג'ינס שחור, ידית מתחלפת, 

שמורה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 עגלה + אמבטיה לתינוק, 
חב' צ'יקו במצב חדש במחיר 

500 ש"ח, גמיש, טל':
_____________________________________________)28-29ח(054-8462466

 מיטת תינוק + מזרון, 
חברת משכל, כחדש, 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8462372

 עגלת תאומים, 400 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-7396092

 מיטת תינוק "שילב" 450 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, כחדשה! 
עגלת תינוק איטלקית 

)אמבטיה וטיולון(, צבע כתום 
+ אפור, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 עגלת טיולון מקלארן צבע 
כהה, מצב כמו חדש, 210 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-5737813

 שידת החתלה צבע חום, 
4 מגירות, מצויינת, 220 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-7676969

 כסא אוכל מתקפל עם 
מגש נשלף, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-2421622

 מכשיר כשר סמסונג + 
2 סימים + וכן סים טוקמן, 

הכול ב- 220 ש"ח, גמיש, טל': 
_____________________________________________)28-29ח(050-4183200

 טלפון חכם, 5 אינץ', 
שחור, 170 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 LG מגן כחדש, למכשיר 
G4, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 בטריה חדשה למכשיר 
LG G4, ב- 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 גגון לרכב, מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

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

_____________________________________________)28-29ח(054-5705546

 מזוודה גדולה - 120 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-7172893

 קרש גיהוץ 80 ש"ח, פל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 סט צלחות, כוסות, סכום 
לפקניק, חדש, 100 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8458605

 ברה"ע למכירה כסא 
משרדי שחור ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-7966786

 מיטת היירייזר כחולה, 
במצב טוב, חזק, מזרונים 

לא נשלפים, 450 ש"ח. -03
9323012, אלעד,

_____________________________________________)28-29ח(054-8465707

 אופני ילדים ורודים, "18", 
ב- 130 ש"ח, פ"ת,

_____________________________________________)28-29ח(052-2421622

 אופניים הילוכים, 26" 
במצב טוב, 400 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 052-2421622

 מטבע מהאדמור מבאבוב, 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח, 052-7154392

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)28-29ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)28-29ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 ארנק מאלומיניום לנשיאה 
אלגנטית של כרטיסי אשראי, 

_____________________________________________)28-29ח(20 ש"ח, 052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-4831449

 חליפת גבר מידה 50, 
חדשה, עדכנית + עניבה, 220 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 054-8430025

 מגן לנעליים, חדש באריזה, 
17 ש"ח בלבד, פלאפון:

_____________________________________________)28-29ח(058-3280001

 חומשים יד שניה 
לתלמידים, 5 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8471351

 עליונית תחרה חדשה, 
אלגנטית, מס' 42, שחור/זהב, 

_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח, 050-4131038

 פאה לצרכי לימוד, 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 058-3289108

 חלוק שבת רחלי ברית, ב- 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח, 052-3289108

 משחק אוקי גדול, כחדש, 
מיוחד, 20 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 אופניים בגודל בינוני, רק 
_____________________________________________)28-29ח(220 ש"ח, 050-9089110

 אופניים עם גלגלי עזר 
לילדים, רק 170 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 בית לילדים, מפלסטיק 
קשיח עם חלונות ודלת, 

מידות: 78*93*107, ב- 250 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, גיטרה כולל 
כיסוי, 300 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(052-3073826

 פאה חדשה באריזה 
במחיר סמלי, של 350 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-6205147

 מדליה מכסף לבר מצווה, 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח, 052-7154392

 BMX 14-16 גלגלים 
אינץ. גלגלי הילוכים, 20-24-26 

אינץ', 10-20 ש"ח,
_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 צמיגים
.12-14-16-18-20-24-26

_____________________________________________)28-29ח(5-10 ש"ח, 054-3177932

 אופני BMX, גודל 16-18, 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 20-40 ש"ח, 054-3177932

 אוגרים סבירים לא 
נושכים, למכירה ב- 18 ש"ח. 

_____________________________________________)28-29ח(052-7117882, מרדכי

 כיור נטילה קטן בצבע 
לבן, 180 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)28-29ח(052-5246262

 אופניים "20" במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924 )ב"ב(

BMX  לילדים במצב 
מצוין, 50 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)28-29ח(050-5393924

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)28-29ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 קסדה לאופניים, מידה
X/XL כחדש, 50 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 גלגל לאופני ילדים, 20 
ש"ח. צמיג לאופני ילדים, 20 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח, 050-5343924

 מזוודה + מגירות כתר 
פלסטיק + שואב אבק + 

כסאות פלסטיק של "כתר" 
כל דבר רק 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ספרי לימוד של בני גורן, 
מתמטיקה אלגברה, 35 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(לספר, 050-4149748

 ספרי לימוד פסיכומטרי 
של "מור קורן" 25 ש"ח לספר, 

_____________________________________________)28-29ח(050-4149748

 שטרות כסף ישראלי 
משנים 1878-1958 למכירה, 

200 ש"ח. יהודה,
_____________________________________________)28-29ח(050-4149748

 בושם אסקייפ וברשס, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)28-29ח(054-9784433

 אופני הילוכים "26" 
במצב טוב מאוד, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924

 מוט כסא מתקפל 
לאופניים חשמליים, 65 ש"ח, 

_____________________________________________)28-29ח(ב"ב, 050-5343924

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 פרימוס גדול, 180 ש"ח. 
פרימוס קטן, 100 ש"ח,

_____________________________________________)28-29ח(03-6199806 בערב

 מגירות למקפיא אפולו 
תדיראן ורשת תחתונה 

חיצונית, שמנת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)28-29ח(054-8439150

 מצבר חדש, שלושה 
חודשים בשימוש, 65 אמפר, 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 350 ש"ח, 055-6777117

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)28-29ח(180 ש"ח, 052-7154392

 OHHA Classic 
כחדשות, קצר, כיס, מידה 16, 

_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח, 050-7982388

 אופני צ'נסטאר הילוכי 
שימוני במצב טוב, 290 ש"ח, 
אופציה למנעול ופנסים, טל': 

_____________________________________________)28-29ח(03-5781302

 שעון יד לגבר חברת 
superdry חדש עם תאריך, 
חזק, איכותי, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758

 משקפי שמש חברת 
אופטיקנה, חדשות, איכותי, ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח, 050-2461758

 עגילים זהב צמודות לאוזן, 
קטנות, חדש, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)27-28ח(050-2461758



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ח - כ’ בתמוז תשע”ז  12-14/7/2017 

לפרסום 
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)23-48(_____________________________________________

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

 יודעת לשכנע? פנויה 
בשעות הערב? ארגון "חברים 

לרפואה" מחפש אותך! 
למשמרת ערב חדשה, דרושות 

נציגות רציניות, תורמים 
פוטנציאלים ביותר, שיחות 

נכנסות ויוצאות, בונוסים 
גבוהים במיוחד, סביבת עבודה 

חרדית, לפרטים:
054-5319192)14-08/18(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 מיידי, למוסד בב"ב, עובד 
ניקיון א-ה, בשעות -8:00

16:30, יום שישי, 8.00-12.30, 
משרה מלאה זריז ואכפתי, 

6,300 ברוטו, 03-5779500, 
058-4777734)19-32(_____________________________________________

?

   
 

www.glatjobs.co.il

  

073-70-55-666

  4000

לוח הדרושים הדתי מספר 1 בישראל

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.

 דרושות מטפלות, 
סייעות וגננות לרשת מעונות 

וצהרונים, תנאים מעולים! 
טל': 077-9002147,
_____________________________________________)21-28(פקס: 072-2448465

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת+סייעת, לגילאי 
שנה וחצי, רצוי נסיון.

052-4491044)22-29(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח-תקוה, 
דרושה לשהלמ'ד הבאה 
מטפלות למשרה מלאה/
משלימה, תנאים טובים,

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, גמישות 

_____________________________________________)26-27(בשעות, 054-5558835

 דרושות מטפלות 
למעון בתל-אביב, 20 

דקות מב"ב למשראה 
מלאה, עדיפות נסיון, 

052-8750036)26-27(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
בשעות הערב באיזור ב"ב 

בתנאים טובים,
03-5494080)26-29(_____________________________________________

 לדוחן פסקינו סניף רמת-גן 
דרושה ספרית/פאנית, ידע 

בספורות וכמימיה,
052-3369738)25-28(_____________________________________________

 דרושה מתנדבת בוגרת 
מנוסה בעבודה עם מוגבלים 

לעבודה ברחובות לליווי בחורה 
נכה, נא לפנות:

bat3107@012.net.il)26-29(_____________________________________________

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

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 דרוש נהג על סיה דוקאטו, 
באזור בני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים טובים למתאימים, 
053-5251290)24-35(_____________________________________________

 לגן מקסים בגבעת 
שמואל, דרושות מטפלות 

לשנה הבאה, שכר נאה,
052-6471287)25-28(_____________________________________________

 לעמותה באור יהודה 
דרושה מזכירה חרוצה ויסודית 
עם ידע בהנה"ח לעבודה חצי 
משרה בשעות הבוקר, קו"ח:

garorye1@gmail.com)25-28(_____________________________________________

הכשרה בתחום חנוך מיוחד ונסיון בפועל-חובה!
עבודה עם הרבה אתגר וסיפוק, 

ברשת ותיקה ומבוססת.

דרושה גננת לגן שפתי

קוח‘ לפקס: 03-9048221 
טל‘: 050-6528522 בין השעות 8:00-15:00

קו עיתונות דתית / 8113166 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ לשעה ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 קורס מסובסד מטעם 
חברת סלקום עבור 

המעוניינים להצטרף 
למערך הסוכנים 

הקהילתיים, לפרטים 
והרשמה, בוקר: 

058-4700800. ערב: 
052-7111999)26-29(_____________________________________________

 "לחלום של גן" בגבעת 
שמואל, דרושים/ות 

לשנה"ל הבאה: 1. גננת 
לגילאי טרום טרום )משרד 

החינוך( 2. מובילת 
קבוצה לגילאי שנה

3. סייעת בוקר/צהריים 
לגילאי מעון, תנאי עבודה 

מעולים, שכר גבוה,
052-7177524)26-29(_____________________________________________

 סייעות וגננות לרשת 
מעונות וצהרונים באזורים: 

מרכז, שפלה, מודיעין, +18, 
תנאים מעולים,

טל': 053-2321446,
_____________________________________________)26-29(פקס: 072-2448465

 לבגדי נשים בב"ב ובי-ם 
דורשות בחורות צעירות אחרי 
סמינר או י"ב לעבודה קבועה, 

30 ש"ח למתאימה,
050-4499560/1)26-29(_____________________________________________

 לחנות חדשה שתפתח 
בקרוב בב"ב דרושות מוכרות 
מנוסות + מנהלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-29(למתאימה, 050-4499560/1

 סייעת לגננת/אחראית 
קבוצה, לעמון משפחתי ברמת 

אביב לגילאי 2-3, לשנה"ל 
הבאה, מנוסה ואחראית, 

050-4088034)26-29(_____________________________________________

 דרוש עובד עם נסיון 
לעבודה קבועה בהתקנות 

מיזוג אוויר בפרוייקטים,
052-7236748)26-29(_____________________________________________

 לחברה סיטונאית 
בחולון דרושה מנה"ח 

סוג +2, יתרון לידע ונסיון 
בתוכנת SAP, אופיס 

וכן לחשבות שכר יתרון, 
קו"ח:

 Haim.c@Rekah.co.il
או לפקס:

.03-5508044
_____________________________________________)26-29(הסעות הלוך ושוב.

 דרוש עובד אחראי 
ואמין * ראש גדול, משרה 

מלאה, לחנות מכולת בב"ב, 
14:00-22:00, משרה מיידית 

054-7840987)26-29(_____________________________________________

 דרושה סייעת מנוסה, 
אחראית ומסורה, לגן ילדים 

פרטי בגבעתיים. אדל
050-6790230)27-28(_____________________________________________

 בפ"ת, גננת מוסמכת, 
למילוי מקום ארוך, תנאים 

מעולים, למתאימות,
054-2040635)27-30(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי, 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
לשנה"ל הבאה, לפרטים: 

 לגן פרטי בת"א דרושות: _____________________________________________)26-29(054-4893566
מטפלות וסייעות, מגיל 7 
+ חודשים, תנאים טובים 

למתאימות. 052-8119226, 
_____________________________________________)25-29(רבקה

 לרשת מאפה נאמן 
פ"ת, מנהלי מטבח, טבחים, 

אחמשי"ם, ברמן קפה, 
מלצרים, 052-7722921, 

054-6600212)25-28(_____________________________________________

 דרוש מדריך רווק, לישיבה 
במושב תירוש, לינה במקום, 

052-7639277)24-31(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה - 
ירושלים, דרוש מנהל עבודה 

ועובדי יצור מעל גיל 24, 
053-3133344)26-29(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לטיפול 
בילדים בגילאי 2-13 בגבעת 

שמואל משעה 13:00, 5 ימים 
_____________________________________________)26-29(בשבוע, 050-3935525

 דרושה
מטפלת / גננת

למעון בבני ברק
עדיפות למשרה מלאה
תנאים טובים + בונוסים
052-7660483

 למעון בגבעת שמואל 
מקביל לב"ב גננות לגיל הרך 
8:00-13:00 למשרה מלאה/

חלקית. תנאים טובים!
050-7884864)27-30(_____________________________________________

 מנהח"ש, סוג 3, פ"ת, 
נסיון בחשבשבת ומכפל, 

קו"ח ל-
ml1264@015.net.il)26-29(_____________________________________________

 דרושה קוסמטיקאית 
בב"ב, אפלטורית, 

סדיקורסתית וידע בליזר עם 
נסיון, 054-8417851

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 דרושה מזכירה בב"ב, 
שיווקית, כריזמתית, ידע 

במחשבים, תנאים טובים, 
054-8417851, קו"ח לפקס: 

ester2130@walla.co.il)26-27(_____________________________________________

 במפעל דכוטן בקרית 
אריה פ"ת, דרושים עובדים 

עבודת יד, מספר פקס 
לקו"ח: 072-2555631, ט': 

03-5447262)26-29(_____________________________________________

 לגן איכותי ע"י בני-ברק 
דרושה סייעת לשנת הלימודים 

_____________________________________________)27-28(החדשה, 050-4114285

 למוקד תיאום פגישות 
של חברה גדולה דרושות 

נציגות טלפוניות שכר גבוה 
למתאימות!!!!

052-6165751 ,050-2436777)27-28(_____________________________________________

 להדברות דרושות 
טלפוניות טלמרקטינג + 
נסיון לעבודה במשמרות, 

אוויר המשפחתית ותחושת 
שליחות, להשאיר הודעה:
_____________________________________________)27-30(073-2009700, מגיל +20

 לרגל התרחבות מרפאה 
בב"ב דרושה מזכירה ייצוגית 

ואחראית לאחה"צ, קו"ח 
לפקס: 03-5786530

w0532280970@gmail.
com)27-30(_____________________________________________

 לישיבה בת"א, דרושים 
עובדים למטבח, ידע בבישול 

מוסדי, חובה! עד גיל 40, 
052-5676038)27-30(_____________________________________________

 דרוש עובד בחנות מוצרי 
תינוקות בב"ב, בשעות הערב, 

052-5346959)27-28(_____________________________________________

 לרשת ביתן המלך - בב"ב, 
דרושות מוכרות, לפרטים: 

052-4878110)27-28(_____________________________________________

 לפרפרים ב"ב מנהלת 
למשרות ערב, שכר גבוה + 

בונוסים, נסיון חובה,
050-8266772)27-30(_____________________________________________

 עובד אריזה רציני למפעל 
בפ"ת לשעות אחה"צ + 

נכונות לשעות נוספות, לימים 
_____________________________________________)27-30(א'-ה', 054-7708222

 לבית מאפה פקאן בבני-
ברק, דרוש אופה,

050-7755442)27-30(_____________________________________________

 דרושה אחראית 
למעון חרדי בב"ב/פרדס 

כץ בשעות הצהרים 
12:00-16:00 + נסיון 
בתחום וידע במחשב, 

054-8487716)27-28(_____________________________________________

 למעון איכותי בפתח-
תקווה, דרושה גננת 

לגיל הרך, איכותית!! 
בין השעות -8.00

14.00, תנאים מצויינים 
למתאימה,

050-4114411/2)27-28(_____________________________________________

 להוסטל נשים פגועות 
נפש, דרושות:

עו"ס ומדריכות שיקום.
שרה: 052-7634986

קו"ח למייל:
sara-levi@shany.co.il)28-31(_____________________________________________

 דרוש/ה קלדן/ית 
לעבודה בב"ב. הקלדה 

מהירה ושליטה באין דיזיין 
חובה.קו"ח למייל: 

9898717
@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה רשיון 
ב'-הילוכים תנאים מצוינים.

משרה מלאה. עבודה מיידית 
_____________________________________________)28-29(וקבועה. 052-6364614

 1. מנהל/ת תיקי לקוחות
● תודעת שירות מפותחת ● ראש גדול ויחסי אנוש מעולים ● נכונות ללמידה מקצועית ● 

יכולת השתלבות בצוות והנעה עצמית

לחברה גדולה באזור
המרכז דרוש/ה:

2. מתאמ/ת פגישות
● שיחות נכנסות בלבד ● תנאים מצויינים ● בונוסים ● סביבת עבודה נעימה

3.  מזכיר/ה 
● ידע בתוכנות אופיס ● אחריות וראש גדול ● יכולת וורבאלית גבוהה ● יחסי אנוש מעולים

 03-3734453 קורות חיים לפקס:
jobs4439@gmail.com :או למייל

chany.tb@gmail.com :קו"ח למייל

לארגון גדול באזור המרכז 

דרוש
קצין בטיחות בתעבורה 
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 • פיקוח תקינות מערך הרכבים  
 • אחריות ניהולית על צי רכבי ליסינג

 • חקירת תאונות, מניעתן בעתיד 
   ופעילות ליישום המסקנות

 • ניהול תיקים ורישומים המשקפים 
   את סדרי הבטיחות

 • הדרכה ופיקוח בנוגע לאחזקתם 
   התקינה של כלי הרכב ע"פ תקנות   

   התעבורה

למעון בבני ברק 
למשרה מלאה / חלקית

אוירה ביתית וחמה
052-7686713

דרושה

מטפלת

 דרושה עובדת לעבודות 
בית קלות, 60 ש"ח לשעה, 

054-3607420)28-29(_____________________________________________

 למינימרקט בב"ב, דרוש 
קופאי ערב/בוקר, שכר טוב 
_____________________________________________)28-31(למתאימים, 050-2044066

 מעוניינת בעבודה בשעות 
שנוחות לך? משכורת מלאה 

ופוטנציאל אדיר,
050-4112499)28-01/18(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח דרושה 
טלפנית/ופקידה, שכר נאה. 

מתאים לאמהות!
054-5965153)28-31(_____________________________________________

 דרוש עובד מסור ונמרץ 
לעבודה במחסן באיזור פ"ת 

_____________________________________________)28-29(ז'בוטינסקי, 050-5384330

 דרוש מפיץ לאומגה 
גליל, אומגה טרייה מהמקרר, 
ההפצה מתאימה לבית טבע, 
בית מרקחת מטפל ברפואה 
משלימה, נא לפנות לאורנה 

_____________________________________________)28-28(בטלפון: 04-9999524

 דרושות למעון בק.הרצוג, 
עובדות חרוצות, נקיות 

*עוזרת טבחית, מטפלות 
למשרה מלאה, תנאים טובים 
למתאימות: 050-4146721, 

03-5792896)28-31(_____________________________________________

 למאפיה בחולון, דרוש 
נהג חלוקה, רשיון ב', לשעות 

04:00-13:00, משכורת 8,000 
_____________________________________________)28-29(ש"ח נטו, 052-6950099

 לחברה חרדית מנהל/ת 
תיק לקוחות לעבודה מהבית, 
לא נדרש ניסיון, שעתיים ביום, 

4,000 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)28-28(_____________________________________________

 למשרד סמוך לבני-ברק, 
מזכיר/ה לניהול המשרד, א-ה, 

9:00-15:00, 7,000 ש"ח. 
_____________________________________________)28-28(קריירה, 072-22-222-62

 לחברת יזמות ופרוייקטים 
בירושלים מזכיר/ת משרד, 

6,500 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)28-28(_____________________________________________

 עובדי/ות נקיון לאיזור 
בני-ברק והסביבה,

050-9220012)28-31(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
נהגים בעלי רשיון למשאית 
עד 12 טון, תנאים טובים, 

052-6628690)28-31(_____________________________________________

 דרושה גננת יצירתית 
מ- 7:30 עד 13:30 לגן 

בגבתיים לגילאי שנה עד 
שלוש, בנוסף דרושה 

סייעת איכותית למשרה 
מלאה עד 16:45! תנאים 

מעולים, טלפון:
052-3838484)28-31(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש עובד 
כללי ל- 7 שעות, 03-6714809 

_____________________________________________)28-29()להתקשר 10.00-15.00(

 בעקבות פתיחת מרכזי 
בריאות לתזונה וספורט, 
דרושים למגוון תפקידים, 

חלקי/מלא, תקשורת טובה 
ורצון להתפתח חובה,

053-3153055)28-31(_____________________________________________

 לפנימיה לנוער חרדי 
בצפון, דרוש מדריך רווק,

054-8425253)28-29(_____________________________________________

 לארגון חסד בבני-ברק 
דרוש מתרימים טלפונים גברים 

בין השעות 16:00-21:00, 
תנאים מצויינים, לפרטים: 

072-2281181, ניתן להשאיר 
_____________________________________________)28-29(הודעה

ם
אי

ור
ק

 1
,0

00
,0

00
 

ם 
לי

מי
 1

0 
כה

בר
  ו

   
   

ל  
מז

 
03

-6
16

22
28



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

ומקבלים תווים מקבוצת גולף במתנה!רוכשים חבילת חתנים בטרקלין חשמל כהלכה

תוקף המבצע עד 21.7.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנק׳ המכירה עצמה. סכום התו הניתן במתנה משתנה 
ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע. תוקף מימוש התו עד 31.3.2022, בכפוף לתנאים המצויינים בתו. אין כפל מבצעים מלאי מינימלי למבצע 50 יח’ לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע 
המופיע בחנויות. מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. *תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש 
אינו עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים 
.ERN במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף | המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה | בכפוף לאישור חברת

36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים* 

₪ 3,990
₪ 4,500

₪500
בתווים

מקרר מקפיא עליון
LRE 345-WGBD :דגם

• נפח כללי: 347 ליטר • נפח תא קירור 257 ליטר
 C  נפח תא הקפאה 68 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור אפייה משולב טורבו 
 LFS- 6045 W :דגם

 A :מכסה עליון זכוכית • דירוג אנרגטי •

חבילת ארד

בהכשר הבד"ץ מקרר מקפיא עליון בקו   
DN156821 :דגם

קיבולת כללית: 519 ליטר נטו • תא קירור:  394 ליטר נפח 
B אחסון • תא הקפאה: 125 ליטר נפח אחסון • דירוג אנרגטי

מ.כביסה 8 ק״ג בקו
WCC-8604 :דגם
A דירוג אנרגטי •

בהכשר הבד"ץ תנור דו תאי   
נפח תא אפייה עליון 35 ליטר • נפח תא אפייה

תחתון 65 ליטר • דירוג אנרגטי: A • בהכשר הבד״צ

חבילת פלטינה

₪ 8,890
₪ 10,435

₪1,500
בתווים

מקרר מקפיא עליון אל ג׳י
GR-M6780S :דגם

• נפח כללי: 515 ליטר • נפח תא קירור: 381 ליטר • נפח תא 
הקפאה: 130 • דירוג אנרגטי A • שבת מהדרין

מכונת כביסה 7 ק״ג אל ג׳י
F8061QDP :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב דו תאי קינג
 K18-X :דגם

• 4 להבות • נפח תא אפייה עליון 23 ליטר
A נפח תא אפייה תחתון 44 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת יהלום
מקרר פרימיום שארפ

SL- 2249/55 :דגם
• נפח כללי 473 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו

B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5.5 ק״ג בוש
WAB 16060 IL :דגם

A 800 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב הלכתי סאוטר
SAF-865 B :דגם

 A נפח תאפייה 65.5 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת זהב

₪ 6,990
₪ 8,320

₪750
בתווים

₪ 5,990
₪ 6,905

מקרר מקפיא עליון בקו   
RDNE 455KO1PT :דגם

 • נפח כללי : 409 ליטר • נפח אחסון תא מזון:  314 ליטר
B :נפח אחסון תא הקפאה : 94 ליטר  • דירוג אנרגיה •

מ.כביסה 7 ק״ג בקו
EV-7100 Y :דגם
A דירוג אנרגטי •

תנור משולב בקו
A נפח תא אפייה: 65 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת כסף

מקרר לזוגות צעירים
FJ-DF285W1 :דגם

• נפח כללי 226 ליטר )ברוטו( • נפח תא המזון 186 ליטר
C נפח תא הקפאה 40 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
LSF-5050WS :דגם

• נפח תא אפייה 45 ליטר
B  דירוג אנרגטי •

₪ 2,990
₪ 3,445

₪500
בתווים

חבילת בסיס

₪ 7,890
₪ 9,230

₪1,000
בתווים

₪750
בתווים

יש לנו מתנה בשבילכם!מתחתנים?

 ומקבלים משקפי שמש במתנה!*
המותגים המשתתפים במבצע:

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית * ניתן להמרה למסגרת ראיה

קונים מזגן                                                                      במחיר מטורף

יבואנים
רשמיים

בלבד

ניתן לרכוש 
שוברי מתנה
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