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פרשת תזריע מצורע

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

ה'זמן':  בפתיחת  דאגה 
מרן הגראי"ל אושפז

מרן הגראי"ל 
שטיינמן אושפז 
שלשום בביה"ח 
בשל הידרדרות 
במצבו / עמ' 10

סיבוב שני בצרפת: 
מקרון נגד לה פן

בעוד שבועיים תבחר צרפת את הנשיא 
הבא - עמנואל מקרון או מרין לה פן 
 בקהילה היהודית חוששים מלה פן, 
שאביה וחלק ממקורביה אנטישמיים 

/ עמ' 10

מקורבי נתניהו:

השבת לא תפרק את הקואליציה

הן
 כ

קב
יע

ם: 
לו

צי

ניצול השואה 
מאלעד הדליק נר

ממש,  של  סמכות  ללא  אביב:  בתל  המרכולים  פרשת 
הנציגות החרדית הרימה ידיים במאבק על השבת ● גם 
ונתניהו?   ● בג"ץ  את הפתרון התדמיתי שהתגבש הרס 
הוא עסוק במשבר אחר - עם הקשר חרדי שונה לגמרי ● 

אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה
/ עמ' 12-13

*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?


כרת?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

03-5477876

הלוואות בצ'קים › הלוואות לעסקים )גם בהקמה( › מחזור 
משכנתא-אפשרות לכסף ביד ›הלוואות לפרטיים › מימון 

לרכב › משכנתאות חוץ בנקאיות למוגבלים ולמבוגרים.

הלוואות 
בתנאים מעולים
FINANSIT

WWW.FINANSIT7   .CO.IL הנהלה
חרדית

בס"ד

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*חוץ בנקאי לעסקים ולפרטיים- תוך זמן קצר ובתנאים טובים.

 
משכנתאות בתנאים מעולים

גם לתיקים מורכבים  )בעלי נכס( ובאישור מהיר!

הלוואות מיוחדות ומהירות לחגים!
מיוחד!

אצלכם בבית!
 בדיקת זכאות 

לאזרחות הונגרית
ממומחים, מעל 10 שנים

הכנת תיקים כולל תרגומים, 
מילוי טפסים ואישורים 

ממשרדי הממשלה השונים
054-7890708 | 052-5447223   

העירייה תסבסד 
נסיעה למירון

לראש  סיפר  אלעד  עיריית  עובד 
העיר על אביו שנרצח בפיגוע לפני 
שחרורו  ועל  שנים  ושלוש  עשרים 
רה"ע  של  בסיועו    המחבל  של 
יוכנס ספר תורה לעילוי נשמת האב 
  'הי"ד לישיבת 'תורה בתפארתה

הסיפור המלא / עמ' 4

23 שנה לפיגוע: ספר 
תורה לזכר הנרצח

בסיכום של ראש 
העיר הרב ישראל 
פרוש עם חברת 
'קווים' הוחלט 
כי השנה תסבסד 

העירייה את 
כרטיסי הנסיעה 

ללא הגבלה 
/ עמ' 6

עסקים באלעד 
ייפתחו בשבת?

/ עמ' 4

פרסם
ותתפרסם
03-5796643

/ עמ' 6

צילום: סרג' אטאל, פלאש 90
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הרב אברהם נחשון  - רב הקהילה הדתית לאומית
ישראל פרוש - ראש העיר
שי נתן - משנה לראש העיר

שמואל גרוסברד - מ“מ ראש העיר
צוריאל קריספל - סגן ראש העיר

ברק צברי - סגן ראש העיר
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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

החדשות המקומיות של    אלעד לא למחוק

על המקום
 והחי ייתן אל לבו

נראה  בעיר,  החי  פינת  חניכת  של  התזמון 
אלפי  של  לידיהם  ככפפה  ומותאם  מושלם 
נעים,  בילוי  מוקד  שמצאו  והוריהם,  הילדים 
החדשה.  המקומית  באטרקציה  ומהנה,  קרוב 
לאחריהם,  וגם  המועד  חול  ימי  כל  במהלך 
תושבים,  של  רבים  אלפים  החי  בפינת  ביקרו 

והפינה הפכה לשוקקת חיים ובעלי חיים. 
למגנט  והפיכתן  מרשימה  פתיחה  לאחר 
להמונים, יצטרכו בעלי החיים להתרגל לתקופה 
זמן  ותחילת  החופש  סיום  תקופת  החדשה, 
חורף, אז קצב המבקרים צפוי לפחות דרמטית, 

ופינת החי תיכנס לנוהל שגרתי.

 עסקים באלעד יפתחו בשבת?
גרירת  לאור  השבת,  חילולי  סערת  רקע  על 
הרגליים שהובילה לאשרור חוק העזר העירוני 
יכנס  בשבת,  מרכולים  לפתיחת  אביב  בתל 
את  התורה(  )יהדות  מקלב  אורי  הכנסת  חבר 
וועדת החוקה לדיון בחוקי עזר שונים ברשויות 
אישור  ההפתעה,  למרבה  ביניהם,  המקומיות, 
לעסקים  קנסות  למתן  באלעד,  עירוני  עזר  חוק 

שייפתחו את שעריהם בשבת.
כל  באופק  נראית  לא  לכעת  נכון  אמנם 
אך  החרדית,  בעיר  שבת  חילול  של  אפשרות 
מסתבר שיש מי שלא נח, ומבקש להכין לפחות 
לעמידה  המשפטית  התשתית  את  פורמאלית 

בפרץ. 
להתקיים  היה  שאמור  הדיון  לפני  רגע 
את  להוריד  הפנים  משרד  ביקש  כחודש,  לפני 
ההצבעה מסדר יום הוועדה, מאחר וככל הנראה 
המתאימים,  האישורים  את  ברשותם  היה  לא 
ועדיין לא התבצע ההליך המסודר של הצבעה 

ואישור המועצה.
הדיון  לפגרה,  הכנסת  יציאת  בעקבות 
צפוי  בו  הדיון  אך  זה,  בשלב  נדחה  בנושא 
הליכים  להשלמת  ובכפוף  בהקדם,  להתקיים 

פרוצדוראליים. 

 הבוגרים מתגבשים
'שערי  ישיבת  הוקמה  מאז  חלפו  שנים   13
בהיכל  מקומה  את  לקנות  שהצליחה  תורה', 
המזרח של עולם הישיבות החסידיות בירושלים. 
לסדרת  הישיבה  בוגרי  מאות  התכנסו  השבוע, 
בהתפתחות  דרך  אבני  ציינו  בהם  כינוסים, 
הישיבה, ואף הוכרז על הקמת 'איגוד הבוגרים', 

שילכד תחתיו את מעל 1,000 הבוגרים.

 הרבנית וינברג ע"ה
לבית  נלקחה  שני,  ביום  האמת:  דיין  ברוך 
של  אשתו  ע"ה,  וינברג  בילה  הרבנית  עולמה 
ראש ישיבת 'אש התורה' הגאון רבי הלל ויוסף, 
ובתו של הרב נח הייזלר ייבדלו לחיים ארוכים. 
המשפחה האבלה יושבת שבעה בבית המנוחה, 

רחוב מינץ 1 בשכונת רמות.

מאת: משה אברהמי

ועובד  אלעד  העיר  תושב  ויצמן,  אלירן 
טלפון  קצרה  תקופה  לפני  קיבל  בעירייה, 
אותו  שהחזיר  הממשלה,  ראש  מלשכת 
בהיותו  אחורה.  שנים  עשרות   – אחת  בבת 
חיים  הקדוש  אביו,  נרצח  בלבד,   7 בן  ילד 
וייצמן הי''ד, על ידי מחבלים, וכעבור שנים 
התבשר בטלפון כי המחבל המתועב שרצח 

את אביו – שוחרר לחופשי.
ראש העיר ישראל פרוש שפגש את ויצמן 
במסדרונות העירייה, עודכן בפרטים ושמע 
להירצחו  השנה  שיום  כך  על  ויצמן  מפי 
השנה,  עד  לדבריו,  להגיע.  עומד  אביו  של 
קברו  על  תפילה  מניין  מעולם  התקיים  לא 
של אביו ביום השנה, ועז חפצו לקיים זאת 

הפעם.
עם  ויחד  מהבקשה  התרגש  העיר  ראש 
הגיעו  עירייה,  עובדי  ומספר  הלשכה  אנשי 
התפילות  את  אמרו  לקבר,  השנה  ביום 

הנהוגות ליום היארצייט, והבן אמר קדיש.
כי  העיר  לראש  אלירן  סיפר  מכן,  לאחר 
מזה זמן רב מקנן בליבו חלום שייתרם ספר 
תורה לעילוי נשמת אביו, אלא שמחירו של 

ספר תורה הוא גבוה מאוד כידוע.
ראש העיר נרתם למשימה ופנה לרב אהרן 
שמנהל  ומי  אריה  נתיב  ישיבת  ראש  בינה, 
רעננערט,  איירה  ר'  של  הצדקה  קרן  את 

התורם מידי שנה ספרי תורה לעילוי נשמת 
נפגעי הטרור למספר בתי כנסת בארץ.

באורח  התקבלה  הפניה,  לאחר  קצר  זמן 
ספר  שישנו  כך  על  חיובית  תשובה  פלא 
תורה, מהודר, שיהיה מוכן בקרוב עבור בית 
נשמתו  לעילוי  יועמד  והוא  שייבחר,  כנסת 

של הנרצח.
פניה  העיר  לראש  הגיעה  במקביל, 
כך  על  באלעד,  בתפארתה'  'תורה  מישיבת 
היא  בלע"ר,  הישיבה  של  גודלה  שבשל 

נזקקת בדחיפות לספר תורה.
הנהלת  בין  לקשר  מיהר  העיר  ראש 
הישיבה לקרן המדובר, וספר התורה לזכרו 
של  אביו  הי''ד,  ויצמן  חיים  הקדוש  של 

הישיבה  להיכל  כבוד  אחר  יוכנס  אלירן, 
חג  במוצאי  בתפארתה',  'תורה  הגדולה 
השבועות הקרוב, במעמד גדולי ורבני העיר 

שליט''א ובהשתתפות אלפי תושבי העיר.

אבי רבינא

בתפארתה'  'תורה  ישיבת 
מרן  של  נשיאותו  תחת  העומדת 
שטיינמן,  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
קיץ  זמן  את  )ד(  אמש  פתחה 
הישיבה  נשיא  לרפאות  בתפילה 
המאושפז  שטיינמן  הגראי"ל 
בבית  נמרץ  טיפול  במחלקת 

החולים 'מעייני הישועה'.
רבים  זכו  האחרון  חורף  בזמן 
אחת  להיכנס  הישיבה  מתלמידי 
הגראי"ל  של  מעונו  אל  לשבוע 

שטיינמן ברחוב חזו"א 5 בבני ברק 
לשמוע שיעור מפיו, אך לאחרונה 
עת נחלש ראש הישיבה, השיעורים 
יחודשו  כי  בתקווה  פסק  הללו 

בקרוב.
צפויים  הבעל"ט  קיץ  בזמן 
פסחים,  מסכת  בישיבה  ללמוד 
מאות  הקיץ  זמן  את  פתחו  אמש 
כוחות  שצברו  לאחר  התלמידים 
כללי  שיעור  הזמנים.  בין  בימי 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מפי 
יעקב סטפנסקי יימסר היום בהיכל 

הישיבה.

סגירת מעגל מרגשת: עובד עיריית אלעד סיפר על אביו שנרצח בפיגוע 
לפני עשרים ושלוש שנים ועל שחרורו של המחבל, שיתוף שהוביל לכתיבת 
ספר תורה לזכרו  השבוע נערכה כתיבת האותיות בכותל המערבי לקראת 
מעמד הכנסת ספר התורה שייערך במוצאי חג השבועות  הסיפור המלא

בדאגה ובתפילה: ישיבת 'תורה בתפארתה' פתחה את זמן קיץ בתפילות לרפואת נשיא 
הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן  היום: שיעור כללי מפי ראש הישיבה הגר"י סטפנסקי

23 שנה לפיגוע: ספר 
תורה לזכר הנרצח

תפילות ב'תורה בתפארתה' לרפואת הגראי"ל

 י"ג שנים ל'שערי תורה'. צילום: שמואל דריי

כותבים אות בספר התורה לזכר הנרצח 

הגראי"ל שטיינמן בשיעור ב'תורה בתפארתה'



ביקור חופשי בתערוכות השונות  21:00 - 10:00

הכניסה
חינם

 *בנדיבות קרן נתן ולילי סילבר, טורונטו, קנדה
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מאת: משה אברהמי

השתתפו  בעיר,  שנערך  השואה  יום  בטקס 
ראש העיר הרב ישראל פרוש, המשנה לראש 
מועצה  חברי  העיר,  ראש  סגני  נתן,  שי  העיר 

ורבים מתושבי העיר.
אברהם  הרב  דברים  נשא  הטקס  בתחילת 
באלעד  לאומית  הדתית  הקהילה  רב  נחשון, 
בשואה  היהודים  שעברו  הזוועות  את  שתיאר 
את  לשכוח  ולא  לזכור  נחוץ  ו"כמה  האיומה 

אשר עשה לנו עמלק".
ראש העיר הרב ישראל פרוש, קרא בנאומו 
לאמץ את ניצולי השואה ולסייע להם ולקחת 
את הילדים לדבר ולהכיר ניצול שואה, שיראו 
לדעת  נוכל  כך  ''רק  היד,  על  המספר  את 

שאנחנו עושים הכול כדי לזכור את מה שעשה 
לנו עמלק הנאצי בגרמניה''.

ראש העיר הוסיף כי ''הניצחון הגדול ביותר 
על הנאצים הארורים הוא עובדת היותנו כאן. 

באלעד ובארץ ישראל''.
העיר  לראש  המשנה  דברים  נשא  אחריו 
ונציג הקהילה הדתית לאומית באלעד שי נתן 
בו  לשואה,  הזיכרון  יום  בחשיבות  שהפליג 

נעקדו מיליוני יהודים על קידוש השם.
תושב  השואה  ניצול  כובד  הטקס  במהלך 
העיר ר' שלמה סטרול להדליק נר זיכרון לזכר 
ששת מיליון היהודים שנרצחו בשואה האיומה 

בידי הנאצים ועוזריהם ימ''ש.

ניצול השואה מאלעד הדליק נר

ישראל פריי

נסיעות  לסבסוד  התקציב  את  מגדילים  שוב 
שמעון  רבי  התנא  של  לקברו  אלעד  תושבי 
בעומר.  בל"ג  ההילולא  יום  במהלך  יוחאי  בר 
כשהשנה, בהחלטת ראש העיר, לא יוגבל מספר 

הכרטיסים המסובסדים.
ישראל  הרב  העיר  ראש  שקיים  דיון  לאחר 
פרוש ומ"מ ומחזיק תיק התחבורה הרב שמואל 
שהחלה  קווים,  חברת  נציגי  עם  גרוסברד 
התחבורה  מערך  את  להפעיל  האחרונה  בשנה 
את  תתגבר  העירייה  כי  סוכם  בעיר,  הציבורית 
נסיעות  עשרות  הוספת  לצד  הסבסוד,  תקציבי 
במהלך ל"ג בעומר למירון. כשהמטרה היא שלא 

להגביל כלל את מספר הכרטיסים המסובסדים.
משטרת  הודיעה  האחרונות  בשנים  כזכור, 
לכל  פרטיים  רכבים  כניסת  מניעת  על  התנועה 
טבעי  באופן  שיצר  מה  מירון,  שסביב  האזור 
בתחבורה  הנוסעים  של  משמעותית  הגדלה 

הציבורית.
הגדלת  על  הוחלט  כאמור,  שהושג  בסיכום 
אוטובוסים,  מ-110  ליותר  הנסיעות  מספר 

הקודמת.  מהשנה  נסיעות  עשרות  של  עליה 
כרטיסים  רכישת  תסבסד  העירייה  כאשר 
הכרטיסים  כשמספר  המתנ"ס,  במשרדי  מוזלת 
במספר  העלייה  למרות  יוגבל  לא  המסובסדים 
זאת, מדגישים בעירייה, המכירה  הנסיעות. עם 

היא אך ורק לתושבי העיר. 
נסיעה  כרטיס  של  מחירו  הסיכומים,  פי  על 
כשהמחיר  למבוגר,  שקלים   40 על  יעמוד 
הרגיל הוא 56 שקלים, ואילו לנוער יינתן גם כן 
לראשונה סבסוד והמחיר יעמוד על 30 שקלים 

בלבד.
בימים הקרובים, כך מסרו בעירייה, יתקיימו 
ועל  המכירה,  ודרכי  מועדי  לקביעת  דיונים 

הציבור לעקוב אחר הפרסומים בנושא.
ראש העיר הרב ישראל פרוש אומר כי "לאור 
החלטנו  הקודמות,  בשנים  שהיה  הרב  הביקוש 
הכרטיסים  מספר  את  להגביל  שלא  השנה 
לנסוע  שירצה  תושב  שכל  כך  המסובסדים. 
בסבסוד  קווים  חברת  של  בנסיעות  למירון 
של  לחצים  ובלי  זאת  לעשות  יוכל  העירייה, 

כרטיסים שאזלו וכדומה".

העירייה תסבסד 
נסיעה למירון

בסיכום של ראש העיר הרב ישראל פרוש עם חברת 
'קווים' הוחלט כי השנה תסבסד העירייה את כרטיסי 
הנסיעה ללא הגבלה  ראש העיר: "כל תושב שירצה 

לנסוע במחיר מוזל - יוכל לעשות זאת"

בטקס מרגש ועצמתי שנערך לרגל יום השואה, כובד ניצול 
השואה תושב העיר ר' שלמה סטרול להדליק נר זיכרון 
  לזכר ששת מיליון היהודים שנעקדו בשואה הנאצית

"הניצחון הגדול ביותר היא עובדת היותנו כאן"

ר' שלמה בטקס



עיריית אלעד
מזמינה את תושבי העיר
לחגוג שמחה של מצווה

בחגיגות
יום העצמאות

לישראל

מנחה - חיים מרציאנו

בפארק אלעד
רח‘ שמעון בן שטח

בשעה
 20:15 

ביום שני ה‘ באייר 
01.05.2017

להקת ׳קולות׳
הרקדה

הצגה ניידת החלומות
בעקבות התוכנית המצליחה בערוץ מאיר

במעמד:במעמד:

מופע זיקוקי דינור מרהיב
(בסביבות 22:00)

הרב אברהם נחשון  - רב הקהילה הדתית לאומית
ישראל פרוש - ראש העיר
שי נתן - משנה לראש העיר

66
66

הפורום הדתי לאומי
אלעד

בואו בשמחה!בואו בשמחה!חל איסור מוחלט להדליק אש בשטח הפארק
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האחרון,  בשבוע  נערך  מיוחד  קודש  מסע 
בראשות כ"ק האדמו"ר מנדבורנה-אלעד, לרגל 
ר'  יומא דהילולא של מחולל הפלאות הרה"ק 
עשרות  חלק  לקחו  במסע  מקרעסטיר.  ישעי'ה 
חסידים ומעריצים, והוא נוצל לתפילות ולחיזוק 

על קברי צדיקים בהונגריה ובפולין.
"מצמיח   – המיוחד  התפילות  מסע  במרכז 
יומא  קודם  שבת  עמדה   - נקרא  כך  ישועות", 
הפלאות,  מחולל  של  לציונו  סמוך  דהילולא, 
חיים"  ה"דברי  הרה"ק  ציון  על  והשתטחות 

מצאנז זי"ע ביומא דהילולא.
העיירה  לכיוון  לדרכו  המסע  יצא  ראשית, 
הרה"ק  של  מנוחתו  במקום  להשתטח  איהעל 
יצאו  כשלאחמ"כ  זי"ע,  משה"  ה"ישמח 
ההמונים לכיוון העיירה צאנז, לפקוד את ציונו 
חיים"  ה"דברי  הרה”ק  ישראל  של  מאורן  של 
מצאנז זי”ע ולשפוך שיח לרגל יומא דהילולא. 
סעודת  האדמו"ר  כ"ק  ערך  התפילות,  לאחר 

הילולא רבתי בהשתתפות קהל החסידים.
לעיירה  המשלחת  הגיעה  שבת,  בערב 
קהל  עם  האדמו"ר  כ"ק  עלה  שם  קרעסטיר 
החסידים להשתטחות ואמירת כל ספר התהילים 

זי"ע  מקרעסטיר  הרה"ק  של  הקדוש  ציונו  על 

לפעול ישועות נשגבות לכלל ולפרט.

הרוח  והתרוממות  נפש  התעלות  של  שבת 

נרשמה בעיירה, כאשר במוצאיה התקיים מעמד 

סעודתא  רבתי  מלכה  המלווה  סעודת  נשגב 

בביתו  המסוגל  במקום  משיחא,  מלכא  דדוד 

כידוע  מקרעסטיר  הרה"ק  של  קודש  נאווה 

יבואו  שאם  פטירתו  לפני  הרה"ק  שהתבטא 

המסע  חייו.  בימי  שהיה  כמו  ייוושעו  לביתו 

המרומם נחתם ביום ראשון עם שיבת האדמו"ר 

והחסידים ארצה.

להב"ה לילדים
יצירת  סדנאות  תורה,  חידושי  חוברת  להכנת  סדנאות 
משחקים במחשב, משחקי חשיבה ולמידה   הם רק חלק 
מפעילות מגוונת ועשירה, ממנה נהנו ילדי אלעד, כחלק 

מפעילות מתוגברת של להב"ה

מאלעד להונגריה: מסע 
"מצמיח ישועות"

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה-אלעד יצא בראשות חסידיו למסע 
ובפולין  בהונגריה  הצדיקים  קברי  על  וחיזוק  תפילות  של 
מחולל  של  לציון  סמוך  התעלות  שבת  הנסיעה:  במרכז   ●

הפלאות מקרעסטיר וסעודת הילולה בביתו

מאת: משה אברהמי

ובית  הספר  בתי  הת"ת,  תלמידי  כשכל 
 - בלהב"ה  הפסח,  בחופשת  היו  בעיר  יעקב 
בימים  דווקא  הפסקה.  בלי  הייתה  הפעילות 
אלו שהתלמידים בחופשה וההורים מחפשים 
מרכז   - וערכית  הולמת  תעסוקה  עבורם 
להב"ה פותח את הדלת ללמוד ולקבל כלים 
שילוב  תוך  המחשב  באמצעות  טכנולוגיים 

של ערכים תורניים המותאמים לחג הפסח. 
לבנים  סדנה  התקיימה  הבוקר  בשעות 
בגילאי 9-14 של הכנת חוברת חידושי תורה 
לחג הפסח. בסדנה השתתפו כ-50 תלמידים.

התלמידים קבלו חומר שנערך בטוב טעם 
חידושים  כתובים  היו  בו  הצוות,  ידי  על 
מהם  רבים  זאת  ומלבד  לפסח,  ופרפראות 
הביאו חידושי תורה מהבית ולמדו להקליד, 
תמונות  להוסיף  הכיתובים,  את  לעצב  כיצד 
חוברת  עם  יצא  תלמיד  כל  ועוד.  ומסגרות 
ידיו  מעשה  קלף,  כריכת  עם  מודפסת 
כזו  מרשימה  תוצאה  כי  ספק  אין  להתפאר. 

מביאה להורים הרבה נחת יהודית.

ייחודית  סדנה  התקיימה  הצהרים  בשעות 
משחקים  יצירת  של   9-14 בגילאי  לבנות 
כיצד  למדו  התלמידות  המחשב.  באמצעות 
להכין בתוכנת הפאוור-פוינט לוח משחק של 
סולמות וחבלים, משחק רביעיות פסח מיוחד 

במינו, לוח ספירת העומר ועוד.
מיותר לציין שכל התמונות בהן השתמשו 
התלמידות נבחרו בקפידה על ידי הצוות תוך 

שמירה על כל הגדרים הנדרשים.
העומר  ספירת  לוח  עם  יצאה  תלמידה  כל 
שאר  את  מיוחד,  שקף  על  צבעוני  מודפס 
הסדנה  בסיום  התלמידות  קיבלו  החומרים 

בדיסק און קי לשימוש ולהדפסה עצמאית.
הייתה  הצהריים  אחר  בשעות  מכן,  לאחר 
 5-8 לגילאי  למידה  משחקי  של  פעילות 
והבנת  קריאה  מתמטיקה,  חשיבה,  משחקי 
מן  והמשוב  מאוד  נהנו  הילדים  הנקרא. 

ההורים היה חם מאוד וההערכה רבה.
אלעד  לעיריית  להודות  ההזדמנות  "זו 
שיתוף  על  פרוש,  ישראל  הרב  ובראשה 
ושעל",  צעד  בכל  הדרך  כל  לאורך  הפעולה 

אמרו בלהב"ה. www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין













 הסרת משקפיים עושים
בבית חולים אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI - תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים
מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

משקפיים?!
זו היסטוריה!
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חדשנות באלעד: נחנכה עמדת 
מידע חכמה לתחבורה ציבורית

מאת: משה אברהמי

לעיר  עילית"  "קווים  כניסתה של חברת  מאז 
תושבי  חשים  לשנה,  קרוב  קצת  לפני  אלעד, 
ובזמינות  בשירות  המתמיד  השיפור  את  העיר 
והיעדים  הנסיעות  כשתוספת  האוטובוסים, 
למכרז  בהתאם  נעשים  השיפורים  ומרבית 

התח"צ בו זכתה החברה ואף מעבר לכך. 
רמת השיפור המתמדת אף הגבירה את כמות 
הנוסעים, ומאז כניסתה של החברה נרשם גידול 
הפנימי  בשירות  הנוסעים  בכמות   150% של 
ועשרות אחוזים בשירות הבינעירוני, דבר שאין 

לו אח ורע בכל הארץ.
במסגרת מכרז התח"צ וחוזה ההתקשרות של 
משרד התחבורה עם חברת "קווים עילית", הושם 
דגש גם על שיפור בתשתיות התח"צ. ואכן, כפי 
האחרונים  בחודשים  העיר,  תושבי  שרואים 
לאוטובוסים,  המתנה  סככות   40 בעיר  הותקנו 
"נקסטבוס"  מידע  עמדות  לעשרות  בנוסף,  זאת 
הנותר  בזמן  בתחנה,  העומדים  את  המעדכנות 

להגעתו של כל אוטובוס לתחנה.
התחבורה  משרד  יצא  האחרון  בחודש 
מידע  עמדות  כמה  להתקנת  ארצי  בפיילוט 
חדשות ומשוכללות בתחנות, ובסיכום עם מ"מ 
הרב שמואל  תיק התחבורה  ומחזיק  העיר  ראש 
לתוך  אלעד  את  להכניס  הוחלט  גרוסברד 
הפיילוט, ואכן ימים ספורים לפני פסח התקינה 
העמדה  את  בע"מ,  תעשיות  א.מ.שגב  חברת 
הרב  העיר  ראש  כאשר  רשב"י,  ברחוב  החדשה 
ישראל פרוש ומ"מ ראה"ע חונכים את העמדה 
של  מרכזיותה  בשל  זה  במקום  דווקא  שנקבעה 

תחנה זו. 
ע"י  שפותחה  "טוטם"  החדשה  בעמדה 
ענק  דיגיטלי  מגע  מסך  מותקן  דיגיטל"  "אורדן 
בגודל של כ-80 אינצ', המוגן בזכוכית משוריינת 
בזמן  לראות  אפשרות  ניתנת  בו  מ"מ,   8 בעובי 
אמת ובמקביל, את הזמן הנותר לכל אחד מקווי 
להצגת  בנוסף  זאת  לתחנה.  להגעה  האוטובוס 
הציבורית  התחבורה  כל  של  התמצאות  מפת 

באזור. 
בעמדה ניתנת לנוסעים אפשרות לתכנן מסלול 
ומעבר בכל קווי התחבורה הציבורית. לדוגמא, 
מי שמעוניין להגיע מאלעד לבאר שבע, לה אין 
שבע"  "באר  היעד  את  יכתוב  מאלעד,  ישיר  קו 
ויקבל הוראות מפורטות באיזה קו לנסוע, היכן 
לרדת ועם איזה אוטובוס להמשיך, זאת תוך כדי 
שהוא רואה על המסך את מסלול הנסיעה והזמן 
המשוער לכל מקטע. המערכת נגישה גם לבעלי 
הקשורות  נוספות  פונקציות  ומכילה  מוגבלויות 

לתח"צ.
אין ספק כי מהפכת התחבורה הציבורית בעיר 
ל'מודל  להיות  הופכת  ואלעד  בעיצומה  נמצאת 
משרד  בכירי  כהגדרת  ציבורית",  תחבורה 

התחבורה.

ל-36 55
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 1990

סה"כ:
₪ 6890

סה"כ:
₪ 5390

סה"כ:
₪ 2890

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

מקרר
כולל משמרת השבת

מכונת כביסה 6 קילו
תנור דו תאי

מקרר שארפ
מכונת כביסה בוש
תנור
סאוטר דו תאי

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪110
מזגן 3.5 כ"ס

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מאות מוצרים במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים! לדוגמא:

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

אל תאמר מחר
פן יהיה מאוחםםם!!

ל-36 50
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1790 ל-36 28

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 990 ל-36 47

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1690 ל-36 70

חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 2490

מקפיא 
ענק

 7 מגירות
NF

מבחר 
מגהצי 
קיטור

טפאל

מקפיא
6 מגירות

ל-36 28
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 990

תנור 
משולב

מקרר
dF 450

מקרר
420 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

ל-36 10
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 390 ל-36 44

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1590

כיריים גז
אטלקיות

ראשי
סבאף

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה
7 קילו

מקררי
בלומברג

תנור
דו תאי
משולב

במחירים
הכי זולים!

במחירים
הכי זולים!

מחירי טרום קיץ על כל המזגנים מכל המותגים!

הן
 כ

לי
גי

זולים!הכיהמחירים

גם
36

תשלומים!

וגם

*keep7

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

כשרות 
הבד"ץ

כולל התקן
משמרת השבת

23 ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

ל-36 
150191חודשים 80₪₪ ₪

מקרר
מכונת כביסה
תנור חד תאי

1

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

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!
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העיר אלעד נבחרה להיכלל בפיילוט ארצי של משרד התחבורה, להתקנת עמדות מידע חכמות 
במשרד  בכיר  אומר  האחרונה,  בשנה  התחבורתי  המהפך  רקע  על    האוטובוסים  בתחנות 

התחבורה: "אלעד הפכה למודל"
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סיבוב שני בצרפת: מקרון נגד לה פן
בתום בחירות סוערות לנשיאות צרפת, עלו לסיבוב השני עמנואל מקרון ומרין לה פן  בחירתה האופציונלית של לה 
פן, שאביה מכחיש שואה ידוע שהתפרסם בביטויים אנטישמיים, מעלה חשש בקרב הקהילה היהודית - המעריכה כי 

לה פן תקיים את הבטחותיה ותאסור חבישת כיפה בציבור  הרב לוין: "חמישה מבין אלו שמריצים אותה, אנטישמים 
מוצהרים"  בעוד שבועיים - ההכרעה הסופית

ברוך ברגמן

לאחר מערכת בחירות סוערת וגורלית לעתידה של צרפת, עלו 
ומועמדת  מקרון  עמנואל  המרכז  מועמד  השני  לסיבוב  השבוע 
הימין הקיצוני מרין לה פן. במסע הבחירות השתתפו עוד כמה 
מועמדים, חלקם קיצוניים יותר, אך מקרון ולה פן הם אלו שעלו 
לסיבוב השני שיתקיים בעוד כשבועיים ובו יחליט העם הצרפתי 

מי יהיה הנשיא הבא של הרפובליקה החמישית. 
"התוצאות האלה היסטוריות", אמרה לה פן בנאום הניצחון 
שלה. "זוהי אחריות עצומה שהאזרחים קיבלו. הצרפתים צריכים 
הצרפתית  במדיניות  הרבה  שתשנה  הזו  הבחירה  את  לעשות 
בסוגיית ההגירה והטרור. התוצאה מטילה עליי אחריות עצומה 
להגן על האומה הצרפתית, על האחדות שלה, על הביטחון שלה, 
על התרבות שלה, על השגשוג שלה ועל העצמאות שלה. הדבר 
העיקרי שנמצא על כף המאזניים בבחירות הללו זו הגלובליזציה 

המשתוללת שמסכנת את הציביליזציה שלנו".
במדינה,  הביטחונית  הסוגיה  את  שהדגישה  פן  ללה  בניגוד 
"העם  אמר:  הוא  בנאומו  חברתיות.  בסוגיות  התמקד  מקרון 

זה  הצרפתי הביע את דעתו. הכלכלה הרעועה, הטרור. תחת כל 
לנשיאות.  המועמדים  בראש  אותי  להציב  הצרפתי  העם  החליט 
אני  מהערב  הצרפתית.  הפוליטיקה  פני  את  שינינו  אחת  בשנה 

אאחד את כל הצרפתים".

חשש בקהילה היהודית
בקרב הקהילה היהודית בצרפת, ישנו חשש מבחירתה של לה 
וכן  השואה  ומכחיש  האנטישמי  אביה  בשל  זאת  לנשיאות,  פן 
בשל מדיניותה כלפי מיעוטים הכוללים את המוסלמים והיהודים 

כאחד. הרב משה לוין, רבה של קהילת לה-ראנסי טוען כי בחירתה 
על  היהודים,  על  מאוד  תקשה  צרפת  לנשיאות  לה-פן  מרין  של 
את  וביקרה  האנטישמי  אביה  את  הדיחה  היא  כי  העובדה  אף 
התבטאויותיו, "זו תחפושת", קובע הרב לוין. "היא הבינה שאין 

לה כל סיכוי להגיע לנשיאות בדרך שלו".
לאחרונה  אותה.  שמריץ  מי  על  להסתכל  "צריך  לדבריו, 
שמקיפים  האנשים  על  הצרפתית  בתקשורת  ידיעות  התפרסמו 
היא  גם  מוצהרים.  אנטישמיים  הם  מהם  חמישה  לפחות  אותה. 
עצמה חוזרת ואומרת בראיונות ובעצרות בחירות כי כאשר תיבחר 

תאסור על סממנים דתיים בפרהסיה. במילים אחרות, יהודים לא 
יוכלו ללכת עם כיפה וציצית במקומות ציבוריים".

הראשון  הסיבוב  מאז  שפורסמו  רשמיים  נתונים  ואכן, 
הצביעו  בצרפת  והחרדים  היהודים  מרבית  כי  העלו  בבחירות, 
לעמנואל מקרון, הנחשב מתון יחסית. "מקרון הוא לא החלום 
אומר  שקיימת",  טובה  הכי  האופציה  הוא  אבל  שלנו,  הוורוד 
ג'ייקוב, צעיר יהודי מפריז. "כל הקיצונים לא טובים ליהודים, 
לא משנה אם הם באו מהימין או מהשמאל. אנחנו צריכים מנהיג 
במיעוט  גם  יילחם  לא  מנגד  אך  המוסלמי,  במיעוט  שיילחם 

היהודי".
הביקורת נגד לה פן לא הסתכמה רק בקרב יהודי צרפת. גם 
נשיא המדינה ראובן ריבלין תקף את לב פן במהלך נאום שנשא 
ריבלין  הגטאות.  לוחמי  במוזיאון  לשואה  הזיכרון  יום  בתום 
אמר כי "לפני כשבועיים, הכחישה מועמדת לנשיאות צרפת את 
הריכוז  למחנות  היהודים  אזרחיה  לגירוש  צרפת  של  אחריותה 
וההשמדה הנאציים. חבר מפלגתה הכחיש לא רק את המעורבות 
את עצם ההשמדה  היהודים להשמדה, אלא  בגירוש  הצרפתית 

ההמונית".
לדברי הנשיא, "כבני משפחה לאלו שנרצחו, וכאומה שנושאת 
בזיכרונה הקולקטיבי מאות רבות של רדיפות דתיות ופוליטיות, 
וכמדינה  גרורותיה.  ושל  הנאצית  המפלצת  של  קרבנותיה  אנו 
ריבונית שזכתה לעצמאות לאומית, מוטלת עלינו החובה לתבוע 
מאומות ומדינות אחרות, לא להתחמק מאחריות. זוהי מחויבותנו 
זוהי מחויבותנו  מן האדמה,  אלינו  הזועק  ואחיותינו  אחינו  לדם 
העדכני  בגל  חורמה  מלחמת  להילחם  עלינו  הבאים.  לדורות 

והמסוכן של הכחשת השואה".

כרזות המועמדים בקונסוליה הצרפתית בירושלים, השבוע 
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אבי רבינא

חודשיים וחצי לאחר שחרורו מבית החולים, 
מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן 
הישועה'  ב'מעייני  שוב  )שלישי(  אמש  אושפז 

בבני ברק - לאור הידרדרות קלה במצבו.
הוחלט  המוקדמות  הבוקר  בשעות  אמש 
לפנותו  הישיבה  ראש  האישי של  רופאו  בעצת 
באמבולנס  פונה  הישיבה  ראש  החולים.  לבית 
לחדר  הגיע  תחילה  ומרפא'.  'סעד  ארגון  של 
טראומה - שם הוחלט לבצע בדיקות מקיפות על 

מנת לשלול את האפשרות למחלות זיהומיות.
מרן  את  להעביר  הוחלט  היום  בהמשך 
למחלקת טיפול נמרץ של בית החולים להמשך 
העברתו  כי  מדגישים  זאת  עם  יחד  מעקב. 
במצבו,  הידרדרות  בשל  נעשתה  לא  למחלקה 

אלא בשל גילו המופלג והסטריליות הנצרכת.
בניו  אמש  שהו  החולים  בבית  מיטתו  לצד 
הגאון רבי שרגא והגאון רבי משה, נכדו ונאמן 

ביתו הרב דוד שפירא ונכדו הרב נוח שטיינמן.
ההחלטה על אשפוזו מחדש התקבלה לאחר 
ממצאים מדאיגים שהתקבלו בתוצאות בדיקות 
במעונו.  בשהותו  שנבדקו  השגרתיות  הדם 
כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מייחלים  מקורביו 
הישיבה  ראש  ישוחרר  הקרובים  בימים  כבר 

מבית החולים לביתו .
)רביעי(  הערב  יפתח  התורה  עולם  במקביל, 

את זמן הקיץ בתפילה ובהקדשת סדרי הלימוד 
רבי  הגאון  מרן  לרפואת  ובכוללים  בישיבות 
אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמה 

בתוך שאר חולי ישראל.
מדבריו  וידאו  נדיר  באורח  פורסם  אמש 
כינוס  משתתפי  עבור  שטיינמן  הגראי"ל  של 
ישראל  גדולי  בראשות  שנערך  לאחים'  'לב 
ומרנן  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן   –
רב  "מה  כהן.  והגר"ש  אדלשטיין  הגרי"ג 
גדול  דבר  זה  התלמידים,  להרבות  התועלת 
יתברכו",  שכולם   - זכות  אגיוולדגע  זה  מאוד, 
שנמסרה  למשתתפים  בברכתו  הגראי"ל  אמר 
אליעזר  הרב  לאחים'  'לב  ראשי  באמצעות 

סורוצקין, הרב אברהם זייבלד והרב נתן חפץ.
בתוך כך, נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס 
מרן הגאון רבי שלום כהן אמר בדבריו במעמד: 
"אני מתפלל על מרן הגראי"ל שטיינמן יום יום. 

שיהיה בריא. שה' יאריך ימים על ממלכתו".
ברוך  רבי  הגאון  ה'מועצת'  חבר  כן,  כמו 
אמש  משאו  פתיחת  את  הקדיש  אזרחי  מרדכי 
בכינוס לרפואת הגראי"ל, בדבריו אמר: "הייתי 
שיבריא.  לשלומו  אתכם  יחד  להתפלל  מבקש 
החליטו  אבל  לכנס,  שיצליח להגיע  חשבנו 
שלא כדאי עדיין". לאחר מכן ערך ראש ישיבת 
'עטרת ישראל' 'מי שבירך' מיוחד לרפואת ראש 

הישיבה.

דאגה בפתיחת ה'זמן': 
מרן הגראי"ל אושפז

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
בשל  החולים  בבית  אמש  אושפז 
את  במצבו • אמש, שלח  הידרדרות 

יםברכתו למשתתפי כינוס 'לב לאחים'
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סיבוב שני בצרפת: מקרון נגד לה פן
בתום בחירות סוערות לנשיאות צרפת, עלו לסיבוב השני עמנואל מקרון ומרין לה פן  בחירתה האופציונלית של לה 
פן, שאביה מכחיש שואה ידוע שהתפרסם בביטויים אנטישמיים, מעלה חשש בקרב הקהילה היהודית - המעריכה כי 

לה פן תקיים את הבטחותיה ותאסור חבישת כיפה בציבור  הרב לוין: "חמישה מבין אלו שמריצים אותה, אנטישמים 
מוצהרים"  בעוד שבועיים - ההכרעה הסופית

ברוך ברגמן

לאחר מערכת בחירות סוערת וגורלית לעתידה של צרפת, עלו 
ומועמדת  מקרון  עמנואל  המרכז  מועמד  השני  לסיבוב  השבוע 
הימין הקיצוני מרין לה פן. במסע הבחירות השתתפו עוד כמה 
מועמדים, חלקם קיצוניים יותר, אך מקרון ולה פן הם אלו שעלו 
לסיבוב השני שיתקיים בעוד כשבועיים ובו יחליט העם הצרפתי 

מי יהיה הנשיא הבא של הרפובליקה החמישית. 
"התוצאות האלה היסטוריות", אמרה לה פן בנאום הניצחון 
שלה. "זוהי אחריות עצומה שהאזרחים קיבלו. הצרפתים צריכים 
הצרפתית  במדיניות  הרבה  שתשנה  הזו  הבחירה  את  לעשות 
בסוגיית ההגירה והטרור. התוצאה מטילה עליי אחריות עצומה 
להגן על האומה הצרפתית, על האחדות שלה, על הביטחון שלה, 
על התרבות שלה, על השגשוג שלה ועל העצמאות שלה. הדבר 
העיקרי שנמצא על כף המאזניים בבחירות הללו זו הגלובליזציה 

המשתוללת שמסכנת את הציביליזציה שלנו".
במדינה,  הביטחונית  הסוגיה  את  שהדגישה  פן  ללה  בניגוד 
"העם  אמר:  הוא  בנאומו  חברתיות.  בסוגיות  התמקד  מקרון 

זה  הצרפתי הביע את דעתו. הכלכלה הרעועה, הטרור. תחת כל 
לנשיאות.  המועמדים  בראש  אותי  להציב  הצרפתי  העם  החליט 
אני  מהערב  הצרפתית.  הפוליטיקה  פני  את  שינינו  אחת  בשנה 

אאחד את כל הצרפתים".

חשש בקהילה היהודית
בקרב הקהילה היהודית בצרפת, ישנו חשש מבחירתה של לה 
וכן  השואה  ומכחיש  האנטישמי  אביה  בשל  זאת  לנשיאות,  פן 
בשל מדיניותה כלפי מיעוטים הכוללים את המוסלמים והיהודים 

כאחד. הרב משה לוין, רבה של קהילת לה-ראנסי טוען כי בחירתה 
על  היהודים,  על  מאוד  תקשה  צרפת  לנשיאות  לה-פן  מרין  של 
את  וביקרה  האנטישמי  אביה  את  הדיחה  היא  כי  העובדה  אף 
התבטאויותיו, "זו תחפושת", קובע הרב לוין. "היא הבינה שאין 

לה כל סיכוי להגיע לנשיאות בדרך שלו".
לאחרונה  אותה.  שמריץ  מי  על  להסתכל  "צריך  לדבריו, 
שמקיפים  האנשים  על  הצרפתית  בתקשורת  ידיעות  התפרסמו 
היא  גם  מוצהרים.  אנטישמיים  הם  מהם  חמישה  לפחות  אותה. 
עצמה חוזרת ואומרת בראיונות ובעצרות בחירות כי כאשר תיבחר 

תאסור על סממנים דתיים בפרהסיה. במילים אחרות, יהודים לא 
יוכלו ללכת עם כיפה וציצית במקומות ציבוריים".

הראשון  הסיבוב  מאז  שפורסמו  רשמיים  נתונים  ואכן, 
הצביעו  בצרפת  והחרדים  היהודים  מרבית  כי  העלו  בבחירות, 
לעמנואל מקרון, הנחשב מתון יחסית. "מקרון הוא לא החלום 
אומר  שקיימת",  טובה  הכי  האופציה  הוא  אבל  שלנו,  הוורוד 
ג'ייקוב, צעיר יהודי מפריז. "כל הקיצונים לא טובים ליהודים, 
לא משנה אם הם באו מהימין או מהשמאל. אנחנו צריכים מנהיג 
במיעוט  גם  יילחם  לא  מנגד  אך  המוסלמי,  במיעוט  שיילחם 

היהודי".
הביקורת נגד לה פן לא הסתכמה רק בקרב יהודי צרפת. גם 
נשיא המדינה ראובן ריבלין תקף את לב פן במהלך נאום שנשא 
ריבלין  הגטאות.  לוחמי  במוזיאון  לשואה  הזיכרון  יום  בתום 
אמר כי "לפני כשבועיים, הכחישה מועמדת לנשיאות צרפת את 
הריכוז  למחנות  היהודים  אזרחיה  לגירוש  צרפת  של  אחריותה 
וההשמדה הנאציים. חבר מפלגתה הכחיש לא רק את המעורבות 
את עצם ההשמדה  היהודים להשמדה, אלא  בגירוש  הצרפתית 

ההמונית".
לדברי הנשיא, "כבני משפחה לאלו שנרצחו, וכאומה שנושאת 
בזיכרונה הקולקטיבי מאות רבות של רדיפות דתיות ופוליטיות, 
וכמדינה  גרורותיה.  ושל  הנאצית  המפלצת  של  קרבנותיה  אנו 
ריבונית שזכתה לעצמאות לאומית, מוטלת עלינו החובה לתבוע 
מאומות ומדינות אחרות, לא להתחמק מאחריות. זוהי מחויבותנו 
זוהי מחויבותנו  מן האדמה,  אלינו  הזועק  ואחיותינו  אחינו  לדם 
העדכני  בגל  חורמה  מלחמת  להילחם  עלינו  הבאים.  לדורות 

והמסוכן של הכחשת השואה".

כרזות המועמדים בקונסוליה הצרפתית בירושלים, השבוע 
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הרב  חודשים:  כשלושה  לפני  החל  הכל 
הראשי לישראל הגר"ד לאו פנה לשר החינוך 
בבקשה לדחות את חופשת ל"ג בעומר החלה 
שבת  חילול  למנוע  בכדי  ראשון,  ביום  השנה 
בכך שחגיגות ל"ג בעומר לא יתקיימו במוצאי 
שבת וההכנות אליהן לא תכלולנה חילול שבת 

המוני. 
ורק  הראשי,  לרב  השיב  לא  החינוך  משרד 
נפתלי  החינוך  שר  הודיע  האחרון  שישי  ביום 
ליום שני. "ההחלטה  נדחית  כי החופשה  בנט 
התקבלה כמענה לצרכים השונים של תלמידי 
הראשית  הרבנות  פניית  ובעקבות  המערכת 
לישראל בעניין. המשרד ייבצע את ההתאמות 
הנדרשות לצורכי המוסדות בימים הקרובים", 

נמסר.
עוצמת  את  העריך  לא  החינוך  שר  גם  אך 
ההתנגדות למהלך מצד ארגוני ההורים. "ל"ג 

חופש",  יום  להיות  בכלל  אמור  לא  בעומר 
אמרו בפורום וועדי ההורים. "ואם כבר נקבע 
ההורים  מראש.  שבועיים  להזיז  סיבה  אין   -
לימים  בהתייחס  תכניות  עושים  העובדים 
בעבודה,  משמרות  השנה:  בתחילת  שנקבעו 
החינוך  שמשרד  סיבה  אין  וכדומה.  חופשות 
יזיז את ימי החופשה של המשק הישראלי בלי 
לקיים על כך דיון במקומות המושפעים מכך. 
הישראלי  המשק  אלא  החינוך  מערכת  רק  לא 

כולו".
נותר  החינוך  משרד  המחאה,  למרות 
בעמדתו וגם אתמול )שלישי( אמרו במשרד כי 
אין שינוי בהחלטה וכי החופשה תידחה ליום 
הגר"ד  הראשי  הרב  של  דוברו  זאת,  עם  שני. 
לאו, הודיע השבוע כי הוא לא מתנגד להקדמת 
הראשי  הרב  "מבחינת  חמישי.  ליום  החופשה 
אין כל מניעה להקדים את החופשה ליום אחר, 
ראשון,  ביום  תתקיים  לא  שהחופשה  ובלבד 

דבר שיוביל לחילולי שבת במוצאי השבת".

החופשה נדחתה כדי 
למנוע חילול שבת

לאו  הגר"ד  הראשי  הרב 
בבקשה  החינוך  לשר  פנה 
ל"ג  חופשת  את  לדחות 
בעומר בכדי למנוע חילול 
שבת, אך שר החינוך נעתר 
לבקשה רק בשבוע האחרון 

ועורר את זעם ההורים

מאת: עוזי ברק

ערב פתיחת זמן קיץ בעולם הישיבות, יושב 
ראש ש"ס השר אריה דרעי התנתק מעיסוקיו 
מסר  אותו  תורני  שיעור  והכין  הפוליטיים 
לבית  שהגיעו  ישיבות  ותלמידי  לאברכים 
הרי"ם  חידושי  ברחוב  יצחק'  'נווה  המדרש 
שלמה  רבי  הגאב"ד  בראשות  ברק,  בבני   13

בן שמעון.
יציאת  זכירת  במצוות  בשיעורו  עסק  דרעי 
רבים,  ספרים  השולחן,  על  כשלצדו,  מצרים 
בהם השתמש במהלך השיעור שנמשך שעה 
עם  תורה  בדברי  מפלפל  כשדרעי  ארוכה, 
עמלי התורה, בני הישיבות ואברכי הכוללים 

שנכחו במקום. 
דאורייתא"  "בפלפולא  התורני  השיעור 
כלשון המודעה, עושה לו הדים בקרב לומדים 

רבים בבני ברק, שהסתקרנו לראות את כוחו 
שיזכיר  במה  למדני,  בפלפול  דרעי  השר  של 

את ימי עלומיו בישיבת 'חברון'.
לאחר מכן נכנס נשיא מועצת חכמי התורה, 
ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, שהעניק 
לא  הוא  ה',  ידיד  "הוא  ואמר:  לדרעי  גיבוי 
אותו  ינחה  ה'. הקב"ה  ידיד  הוא   - ידיד שלי 
בדרך טובה איך לעשות הרבה דברים לכבודו 
את  נלחם  והוא  אתו  נלחמים  הרבה  יתברך. 

מלחמות הקודש".
שיעור  כהן  הגר"ש  מסר  הדברים  לאחר 
לקראת  והכוללים  הישיבות  לתלמידי  חיזוק 
שיזם  החיזוק  ערב  במסגרת  קיץ,  זמן  תחילת 
גדליהו  הרב  ברק  בני  העיר  מועצת  חבר 
מאות  הקיפו  השיעור  בסיום  שמעון.  בן 
המשתתפים את הגר"ש ודנו אתו שעה ארוכה 

בלימוד.

השר דרעי מסר 
'חבורה' תורנית

שר הפנים ויו"ר ש"ס התנתק מעיסוקיו הפוליטיים ומסר 
שיעור תורני יחד עם נשיא מועצת חכמי התורה, מרן 

הגר"ש כהן

צילום: בעריש פילמר
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זמינה  כתובת  יש  הכותל,  במתווה  כמו  השבת,  בבג"ץ 
ריחוקה.  נגישה למרות  להאשמה, פגיעה למרות עוצמתה, 
בירושלים,  אדין  צלאח  ברחוב  ממוקמת  הזאת  הכתובת 
כשהנציגים  לממשלה.  המשפטי  היועץ  של  מושבו  מקום 
צרות  בכל  השחורה  הכיפה  חובש  את  מאשימים  החרדים 
שהם  מה  את  בדיוק  למנדלבליט,  מעוללים  הם  המדינה, 
מבכים שנעשה להם. בימי ספירת העומר, אמרתו של רבי 

עקיבא, נעלמה מעיניהם.
בשני המקרים מנדלבליט אינו חף מאשמה, אך לנציגים 
החרדים יש 'אשם תורם' - כפי שמכונה בעגה המשפטית - 
ובמידה לא פחותה. במתווה הכותל הם ישבו עם מנדלבליט 
רצון  לעשות  שמטרתו  וידעו  הממשלה  כמזכיר  בכיפתו 
כן, הם הביעו באותו  פי  שולחו – ראש הממשלה. אף על 
שבשתיקה  הסכמה  המתווה,  אישור  טרם  שבת,  ערב 
להעלאת המתווה להצבעה בממשלה ביום ראשון. כשנסוגו 
עומק  העניין.  לעומק  ירדו  שלא  הסבירו  האישור  לאחר 

העניין, הוא לעיתים רבות, כעומק הסיקור.
הסיפור הזה חזר על עצמו גם בבג"ץ המרכולים. אי אפשר 
ימי  מששת  להתחיל  בלי  השבת  בג"ץ  פסיקת  את  לנתח 
בראשית. עתירת הסוחרים שגררה את הפסיקה התקדימית 
העירוני  העזר  חוק  החנויות.  פתיחת  חוקיות  לאי  בנוגע 
הראשון שנוטרל במפתיע דווקא על ידי שר הפנים החילוני 
גדעון סער. חוקי העזר העירוניים לא זקוקים לאישורו של 
על  וטו  להטיל  הזכות  שמורה  השר  בידי  אך  הפנים,  שר 
ועשה  שזיהה  הראשון  היה  סער  העיר.  מועצת  החלטות 
סער  ידי  על  אושר  העירוני  העזר  חוק  בסמכות.  שימוש 
בנוגע לפתיחת שני מתחמים, כמעט ללא הגבלה. את הפרט 
הקטן הזה, המתרפקים על זכרו של סער ומייחלים לשובו – 

מעדיפים להשמיט מהזיכרון הלאומי.
כשדרעי נטש את משרד הכלכלה, הוא הסביר, בין שאר 
לזרא.  לו  היה  בשבת  לעבודה  ההיתרים  שמתן  הנימוקים, 
עבודה.  ימי  שישה  בסיס  על  קיבל,  הוא  הפנים  משרד  את 
הסמכות  הועברה  שלום,  סילבן  בתפקיד,  קודמו  בתקופת 
להטלת וטו על חוקי העזר משר הפנים למליאת הממשלה – 
על רקע ניגוד עניינים. לדרעי שהבין את גודל הפלונטר - לא 
בער להחזיר את הסמכות לידיו, אבל חבריו מיהדות התורה 

ובראשם ליצמן, נלחמו עד טיפת זיעתו האחרונה. 

נוסח ספרדי

לידי  הסמכות  את  להחזיר  הממשלה  החליטה  בטרם 
מתווה  לוין  יריב  הקואליציוני  המפשר  הציע  הפנים,  שר 
פשרה: הממשלה לא תגיע להכרעה, ובכך למעשה תגלגל 
את ההכרעה לפתחו של בג"ץ. מי שהתנגד למהלך היה שר 

הפנים אריה דרעי, שהסביר בהיגיון כי המשמעות תהיה מתן 
היתר שבשתיקה של השרים החרדים לפתיחת המרכולים. 
צחוקו האירוני של הגורל, ולבסוף – זה מה שקרה במשמרת 

שלו. 
את  להעביר  שדרשו  החרדים  החברים  של  ההיגיון 
יותר  אישי,  וברור.  חד  היה  הפנים,  שר  לידי  האחריות 
משבתי. אם הממשלה הייתה נדרשת להכריע האם להטיל 
וטו או לא – הייתה זו גם הבעיה שלהם. ברגע שהאחריות 
הלוהט  האדמה  תפוח  גולגל  הפנים,  שר  לידי  הועברה 

מהמגרש האשכנזי, לפתחו של יו"ר התנועה הספרדית.
ראש  עם  כשנפגש  מרצון.  מתמלכד  שהוא  הבין  דרעי 
עיריית תל אביב רון חולדאי, הסביר לו ראש העירייה שחוק 
שפתוחים  מהעסקים  כמחצית  בפועל  יסגור  העירוני  העזר 
כיום. העובדות הללו לא מוטלות בספק, אך הבעיה הייתה 
ונותרה הפרהסיה והאמירה. גם אם מרכולים ייסגרו, הסביר 
אמירה. הצעות  יהווה  האישור  הרי שעצם  לחולדאי,  דרעי 
למרות  אך  העירייה,  ראש  ידי  על  נדחו  שהועלו,  חלופיות 
צורמים.  בטונים  הסתיימה  לא  ההיא  השיחה  המחלוקת, 
ואם  וטו,  יטיל  דרעי  ברורים המהלכים.  היו  לשני הצדדים 

בג"ץ יחליט לבטלו – יוכל הנציג החרדי לטעון לחפותו.
לזכותו של דרעי ייאמר שהוא אמר זאת בקולו, כאן בערב 
עיתונות'  'קו  ולעורך  מעלה  לחתום  שהעניק  בראיון  החג, 
בעד  מעידים  וכלשונם,  ככתבם  הדברים,  גרינצייג.  אבי 

עצמם. עדות השבת.
יש עוד נושא שנתון לפתחך, ויעמוד בפני בג"ץ, אמרנו 
לדרעי, זהו הסיפור של החנויות בשבת, שם, בניגוד למתווה 
הכותל, כנראה לא תלך עד הסוף – כמו שהתבטאת בנושא 
השבת  תיראה  איך  לחילונים  נכתיב  לא  ש'אנחנו  הרכבת 

שלהם'. השבת לא מספיק חשובה?
שואף  ודאי  אני  לצערי  "תראו,  דרעי,  השיב  "חלילה", 
שכולם ישמרו שבת, אבל גם אם אחוקק עשרה חוקים זה 
מתפללים  שאנחנו  והסברה,  חינוך  של  עניין  זה  יקרה,  לא 
לימות המשיח. צריך לזכור, יש בכל הארץ ובעיקר בצמתים 
הגדולים, מרכזים בשפיים ובצומת ביל"ו ששם יש חילולי 
שבת, ועשרות אלפים קונים שם. דווקא תל אביב בסך הכול 
שזה  המרכולים  של  הבעיה  את  יש  בשבת,  סגורה  בגדול 
עניין  לנו  אין  שנה,   20-25 כבר  קוו  לסטטוס  הפך  כביכול 
הסוחרים  של  משפטית  תביעה  בגלל  זה.  את  לאכוף  סתם 
הקטנים ובעלי המכולות, העירייה אולצה לחוקק חוק עזר 
כדי להכשיר את זה בדיעבד, גם אם החוק עזר הזה יתקבל 
כפי שהעירייה רוצה – היא תיאלץ לסגור כמחצית מהחנויות 

שפתוחות היום ולעשות תורנות ביניהן".
רון חולדאי - הוספנו והקשינו - ישב והסביר לך את זה, 
ולא  השבת  חילול  את  יצמצם  בכלל  החדש  העזר  שחוק 

יגביר אותם.
"נכון", השיב דרעי, "החוק הזה אם יאושר לא יגדיל את 

חילולי השבת בתל אביב, אלא יצמצם אותם, אבל יחד עם 
השבת,  של  קבלנים  לא  שאנחנו  לו  להסביר  ניסיתי  זאת, 
לעשות  רשאי  לא  אני  ומתנה,  אלוקי  צו  היא  אצלנו  שבת 
לתת  או  חנויות   150 שיסגרו  עדיף,  מה  ולשקול  חשבון 
מכירה  ישראל  חקיקה שממשלת  ידי  על  רשמית  גושפנקא 

בזה שאפשר לפתוח חנויות בשבת".
השורה התחתונה היא - אמרנו - שגם אם תתנגד, לא תלך 

על זה עד הסוף.
של  אדום  קו  שזה  הכותל,  ממתווה  שונה  כאן  "המצב 
בתוך  הרב  "לצערי  בכנות.  דרעי  ברפורמים", השיב  הכרה 
עמי אני יושב. בהנחה שגם בית המשפט העליון לא יתערב 
בהחלטה שאקבל והעירייה תאכוף, אני אוכל לשבת מדושן 
ישראל'?  במדינת  השבת  חילולי  את  'סגרתי  ולומר  עונג 
בואו נהיה אמיתיים. אל תשכח ששר הפנים הקודם שהיה 
יכול  לא  שאני  ובמנשיה  בנמל  מתחמים  שני  אישר  לפניי 
וזה  פתוחות  הדלק  תחנות  בשבת,  פתוחה  יפו  כבר,  לתקן 
הכול בחקיקה. כמובן שהתפקיד שלי לצמצם את זה כמה 
שיותר ולא לתת גושפנקא לזה, אבל אני חי במציאות ויודע 
מה עומד לפניי, ולא מתכונן לסחוב את זה הרבה זמן אלא 

להחליט בקרוב".
הבג"ץ  שופטי  אך  בקרוב,  והחליט  במילתו  עמד  דרעי 

הקדימו, והחליטו בקרוב ממש.

שבת-תרבות

תשובת שר הפנים לבג"ץ אמורה הייתה להינתן עד לסוף 
לקצה,  עד  החבל  את  מתח  דרעי  הקודם.  הלועזי  החודש 
כשהעדיף לקבל את הערות הציבור כדי ליצור מראית עין 
הערך  על  רק  לא  לשים  ביקש  הוא  הדגש  את  ממלכתית. 
הדתי-יהודי של השבת, אלא גם על ערכי היסוד ובמרכזם, 
הפגיעה בשוויון, ואפלייתם לרעה של הסוחרים הדתיים. זה 

מה שנקרא: שבת-תרבות.
לסוף  עד  הפנים  שר  לתשובת  מועד  קצבו  בג"ץ  שופטי 
החודש הלועזי שקדם לפגרת הפסח. דרעי ביער את החמץ 
במחשבה, וחתם על הווטו בערב החג, אך מעשית, העביר 
את הנוסח ליועמ"ש, במוצאי החג - מתוך הנחה שפיגור של 
כמה שבועות בתקופת החגים, לא ייחשב לשיהוי בעולמם 

גדוש הסחבת של שופטי הבג"ץ. 
יותר  נכון  או   – ניסים  נחזה מעשה  ואילך,  אלא שמכאן 
שוגרה  שההחלטה  אחרי  ספורות  שעות  כשפים.  לומר: 
לעיונו של היועמ"ש, פרסמה דוברות בתי המשפט הודעה 
בעניין  החלטתו  את  בג"ץ  יפרסם   17:00 בשעה  ולפיה 
התבססה  עליהם  מהטיעונים  אחד  בשבת.  המרכולים 
הימנעותו  הייתה  העירוני,  העזר  חוק  את  לאשר  ההחלטה 

בית ספר לפוליטיקה

שבת לעצמם

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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שבת לעצמם

והיה  זעם  דרעי  החלטה.  מלקבל  הפנים  שר  של 
מי שתמה האם הועברו מסרים מלשכת היועמ"ש 
בצלאח אדין למקום מושב שופטי העליון בגבעת 
רם. פסקי דין לא נכתבים ונחתמים בו ביום ולפיכך 
קשה להאמין שלקונספירציה יש בסיס במציאות, 
בלשכת  התסכול  את  להבין  בהחלט  אפשר  אבל 
משר  הבג"ץ  שופטי  מנעו  לפסוק,  בלהטם  השר. 

הפנים למלא את חלקו במשחק המתוכנן.
גם אם הווטו היה מוטל, ההנחה הרווחת היא 
אינה  הפנים  שר  שהחלטת  מכריע  היה  שבג"ץ 
מידתית ומאשר את חוק העזר העירוני. דרעי ידע 
היה  לכולם  החרדים.  הכנסת  חברי  גם  וכך  זאת, 
ברור שהתוצאה לא תהיה סגירתה של העיר ללא 
הפסקה בשבת, והשאלה היחידה הייתה - על מי 
שבמהלכה  הממשלה  בישיבת  האשמה.  תוטל 
ביקש  הפנים,  שר  לידי  הווטו  סמכות  הוחזרה 
שר המדע אקוניס את רשות הדיבור ושאל כתל-
האם  החרדים,  הכנסת  חברי  את  מסורתי,  אביבי 
הם מעוניינים להכניס במו ידיהם, את העשירייה 

הרביעית של יש עתיד. 

המצוקה החרדית

תל- במדינת  שנים  במשך  הופר  קוו  הסטטוס 
הנציגות  של  אפקטיבית  תגובה  ללא  אביב, 
אפשר  אי  החילונית,  ישראל  במדינת  החרדית. 

להדליק מחדש, אחרי שנים, את נר השבת שכבה. 
מה שהיה נכון לעבודות הרכבת שנמשכות שבתות 
המרכולים.  לפרשת  שבעתיים  רלוונטי  כסדרן, 
נתניהו כבר ירד מהפסים פעם אחת בפרשת רכבת 
להיגרר  מתכוון  לא  הוא  הזה  ובמשבר  השבת, 
לכל  שבניגוד  השבוע  סיפרו  בסביבתו  בשנית. 
המידה  על  יתר  התרגש  לא  נתניהו  התיאורים, 
ראשי  בפורום  החרדיים  הנציגים  של  מהאמירות 
כשהוא  הבא  לנושא  ודפדף  הקואליציה  סיעות 
השרביט  את  ומעביר  בהמשך  להתכנס  מבטיח 
ועדה,  להקמת  כמבוא  שידוע  במה   - לוין  ליריב 
בלשכת  תוחלת.  חסרת  וסחבת  עקרים  דיונים 
הקואליציוניות  שההשלכות  מעריכים  נתניהו 
ממועצת  יחרגו  לא  מהפרשה,  שייראו  היחידות 

עיריית תל אביב.
רק לשם ההשוואה - הרי שבמדרג משברי רה"מ, 
הנע מעלה ומעלה כמו סולם ריכטר בעיצומה של 
חרדית  מגזרה  איום  השבוע  דורג  אדמה,  רעידת 
האשימו  נתניהו  בלשכת  מטרידה.  יותר  הרבה 
בשבוע שעבר את יו"ר הוועדה לביקורת המדינה 
ח"כ קארין אלהרר מיש עתיד במארב מתוכנן של 
נתניהו  הבאת הורים שכולים לדיון, ללא תיאום. 
שהמציא את השיטה כשעודד את מחאת ההורים 
השניה,  לבנון  במלחמת  אולמרט  נגד  השכולים 
שזיהה  הראשון  על  התעלה  שלפיד  בטוח  היה 

ושכלל את השיטה. 
להימנע  כדי  העולם  לקצה  עד  שבורח  לפיד 
נחרד  ריב,  מחרחר  פוליטיקאי  של  מתדמית 

מהניסיון להדביק לו תדמית של סוחר בשכול. הוא 
יו"ר הוועדה מטעמו, שהבהירה  מיהר לשגר את 
מול  השכולים  ההורים  הופעת  את  תיאמה  כי 
האחראית  פאלוך  רבקה  ראש-הממשלה  יועצת 
על הקשר עם הכנסת מטעם רה"מ. בלשכת רה"מ 
של  הכאובה  מהפרשה  לברוח  השבוע  גם  ניסו 
ביזוי ההורים השכולים, כמו דרעי ממרכולים, אך 
ברוכת  החרדית  היועצת  של  למעמדה  שחרד  מי 
הכישרון ובעיקר הקשרים, מוזמן להירגע. כל עוד 
בלשכה  החרדית  הנוכחות  מגבה,  נתניהו  הגברת 

לא תיפגע.
אלא שהעיסוק הזה של לשכת רה"מ, במשבר 
מפחיד  באמת  מה  ממחיש  רק  החרדית,  היועצת 
את ראש הממשלה - וזו לא השבת בתל אביב. גם 
ביבי יודע שהאמירות, ההבטחות, הדרישה לדיון 
נוסף, הצעות החקיקה ואיומי הפרישה – הם לכל 
מעש,  נטולת  מחאה,  חובת  קיום  בבחינת  היותר 
שתלווה אותנו עוד שנים, עד לכינונה של מדינת 
ומדינת  יקרה  כשזה  במטותא,  אנא,  רק  הלכה. 
ההלכה קום תקום - אל תצרפו לנו את העסקונה 

החרדית כעסקת חבילה.
של  המפוכחות  האמירות  בין  להשוות  שווה 
דרעי בראיון החג ל'קו עיתונות', לעומת הראיונות 
במקרה  החגים.  אחרי  השבוע,  שניתנו  הקרביים 
בין  מחלוקת  אין  האמינות,  ברמת  לפחות  הזה, 
השיטות והמשפטים. אליבא דכולי עלמא, תפוס 

לשון ראשון - ושתהיה לכולנו שבת שלום.
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נתניהו כבר ירד 
מהפסים פעם 
אחת בפרשת 
רכבת השבת, 

ובמשבר השבת 
הזה הוא לא 

מתכוון להיגרר 
בשנית. בסביבתו 

סיפרו השבוע 
שבניגוד לכל 

התיאורים, נתניהו 
לא התרגש 

יתר על המידה 
מהאמירות של 

הנציגים החרדיים 
בפורום ראשי 

סיעות הקואליציה 
ודפדף לנושא הבא 
כשהוא מעביר את 
השרביט ליריב לוין

יו"ר הוועדה מטעם 
יש עתיד הבהירה 

כי תיאמה את 
הופעת ההורים 

השכולים מול 
יועצת רה"מ. 

בלשכת רה"מ ניסו 
גם השבוע לברוח 

מהפרשה הכאובה 
של ביזוי ההורים 

השכולים, כמו 
דרעי ממרכולים, 

אך מי שחרד 
למעמדה של 

היועצת החרדית 
ברוכת הכישרון 

ובעיקר הקשרים, 
מוזמן להירגע, כל 

עוד הגברת נתניהו 
בסביבה

מה שקורה בתל אביב, נשאר בתל אביב. נתניהו ודרעי
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האזנה למוזיקה ווקאלית בימי הספירה

על  לחלוק  לי  יוצא  פעמים  הרבה  לא 
ברי, אך בכל  והשותף שלי איצי  הפרטנר 
בינינו  ווקאלית מתגלעים  הנוגע למוזיקה 

חילוקי דעות בלתי ניתנים לגישור.
ליצור  יכול  אתה  בו  שלנו,  בעידן 
בעזרת המחשב וטכניקות נוספות, מוזיקה 
ווקאלית שנשמעת ״רגילה״ כמעט לגמרי, 
הרי שהאזנה למוזיקה כזו בספירת העומר 
מרגישה כמו תחכום הלכתי שנועד לעקוף 
את המטרה של ההתבוננות וחשבון הנפש 

בימים אלו.
שלכאורה  מוזיקה  אותה  בנוסף, 
מצליחה לשמח ולהרקיד, היא נטולת ערך 
ומחקה  עצמה,  בפני  יצירתי  או  מוזיקלי 
של  המקוריים  העיבודים  את  כלל  בדרך 
עם  מתעסקים  אשר  הזמרים  גם  השירים. 
בעולם  התמקצעו  פחות  ווקאלית  מוזיקה 

ההצלחה של גדולי הזמר.
להתפתחות  מודעים  אנחנו  אמנם 
לחלק  שגורמת  התפתחות  הז׳אנר, 
שאוזן  באופן  טובה  להישמע  מההפקות 
בלתי מקצועית תתקשה להבחין שהיצירה 

אך  אמיתיים,  נגינה  בכלי  מלווה  לא 
שכן,  ואלו  שם.  לא  עוד  ההפקות  רוב 
כאמור, חוטאות למטרה שבשמה שמיעת 
המוזיקה נאסרה בימים אלו )בהערת אגב: 
בעצמי אני חוטא מדי פעם בהפקת מוזיקה 
ווקאלית בהתאם לדרישות המפיקים,  אבל 
מבחינתי  המוזיקלית  ההפקה  כי  ספק  אין 
נעדרת יצירתיות וחידוש מוזיקלי עמוק(. 

לפריחת  שהוביל  שמה  לזכור  חשוב 
בתחנות  שנוצר  הוואקום  הוא  הז׳אנר 
דיבורים  לשדר  אפשר  אי  כידוע,  הרדיו. 
במנגינות  הצורך  על  לענות  וכדי   ,24/6
גייסו  מוזיקליות  ובאתנחתות  מעבר 
השדרים ואנשי התחנות קטעי שירה נקיים 

מכלי נגינה. 
בתחום  הראשונות  הההפקות  אכן, 
רוח  על  ובעיקר  ההלכה  דרישות  על  ענו 
מקצועיות  בחוסר  הופקו  הן  ההלכה; 
מוזיקת  כמו  להישמע  יומרה  כל  ונעדרו 
התמקצעו  הן  מאז  אמיתית.  לייב 
והתמסחרו, עד שכיום הן נשמעות לעיתים 

יותר טובות מהמקור.

נגד:

זו לא מוזיקה
היוצר והמעבד אלי קליין

עוד  כל  ראשית,  בעובדות:  נתחיל 
ההלכה  בגבולות  היא  הזאת  המוזיקה 
הלכה  ופוסקי  רבנים  ידי  על  ומאושרת 
אישיים.  חששות  להוסיף  מקום  אין   -
על  מסתמכים  החרדים  הרדיו  ערוצי 
פוסקי ההלכה שהורו היתר בעניין הזה 

- וטוב שכך. 
גם הצד הטכני לא נפקד מתחושותיי. 
חיים  שאנו  מזה  להתעלם  אפשר  אי 
נחשפים  אנו  בו  דיגיטלי  בעידן  היום 
למוזיקה כמעט בכל רגע נתון: צלצולי 
ועוד.  שונים  המתנה  בשירותי  טלפון, 
המוזיקה לא תופסת את אותו מקום של 
וכתוצאה  עברו,  בימים  שתפסה  כבוד 
למוזיקה  מתייחסים  לא  אנשים  מכך 
רצינות  באותה  ברדיו  המושמעת 
או  בחתונה  למוזיקה  מתייחסים  שהם 

בריקודים.
מהצורך  להתעלם  אפשר  אי  כאמור, 
ובתחנות  הרדיו  בערוצי  שנוצר  הטכני 
בעין  רואה  אני  ולכן  השונות  השידור 
חיובית את אופציית המוזיקה הווקאלית 

כדי להנעים את הזמן למאזינים.
אמנם אני מסכים עם אלי כי המוזיקה 
יצירתית  פחות  אכן  ברובה  הווקאלית 
אך  רגילה,  ממוזיקה  מוזיקלית  ופחות 
׳מלכות׳,  דוגמת  מקהלות  של  פריחתן 
׳שירה׳, ׳נרננה׳ ועוד, מכסות אט אט גם 
על הפער הזה. כמובן שכאשר המקהלות 
שרות ללא ליווי תזמורתי שומעים בהן 
יצירתיות  יש  עדיין  אך  מסוימת,  דלות 

עיבודית ואושר ווקאלי מפנק. 
נציין גם להקות אמריקאיות כדוגמת 
חומרים  שמוציאות  ׳המכביטס׳ 
נאמנים  כמעט  שנשארים  ווקאליים 
למקור; הן מצליחות לחקות את מערכת 
התופים ואת כלי הנגינה הנותרים אשר 
מככבים בהפקות המוזיקליות הגדולות 
כמעט  מוזיקה  תחושה של  וליצור 

אותנטית ואפילו דיגיטלית. 
לשמוע  לא  סיבה  שום  אין  לסיכום: 
נגדה.  להתלונן  או  ווקאלית  מוזיקה 
החומרים  את  לבחור  צריך  פשוט 

הנכונים.

בעד:

בלי חששות מיותרים
המלחין והמוסיקאי איצי ברי

תעודת זהות: 
חמש שנים יו"ר ש"ס במקום וחבר מועצה. נכנסתי לתפקיד באמצע קדנציה, לאחר פטירת הנציג 

הקודם הרב דוד פרץ ז"ל. יו"ר ועדת הנחות וחבר ועדת תכנון ובנייה.

רקע אישי: 
נולדתי בפרדס חנה לאמי מורתי ולאבי הרה"ג דוד צדקה, רבה הראשי של העיר מזה כיובל ובנו 
העצמאי  החינוך  במוסדות  למדתי  זצ"ל.  צדקה  יהודה  רבי  הגאון  יוסף  פורת  ישיבת  ראש  של 
בחדרה, ולאחמ"כ בישיבות יקירי ירושלים וחזון עובדיה. אחרי החתונה גרתי בירושלים ובבית 
שמש. בעקבות וריד בגזע המוח, הוטסתי לניתוח בארה"ב, הייתי בין חיים למוות, ובאורח נס 

החלמתי, חזרתי ארצה, ושבתי לגור בעיר הולדתי.

המסלול הציבורי: 
כשהגעתי לפרדס חנה, הקמתי כולל אברכים, ואחרי שהתעורר הצורך במוסדות חינוך, נכנסתי 
וייסדתי את ארגון  גנים ומוסדות,  זיכוי הרבים קודם. הקמנו  יוסף זצ"ל שפסק כי  למרן הגר"ע 
'אור הפרדס' שעוסק בחסד. כאמור, נכנסתי למועצה לפני כ-5 שנים, ובבחירות האחרונות זכינו 

בכאלף קול, מרחק 30 קולות בלבד ממנדט שני.
הישג עיקרי:  

הקמת ארגון לקירוב צעירים. הפעילות היא חסרת תקדים, ואני קורא לה 'המהפכה השקטה' של 
פרדס חנה.

נקודת שפל:
ניסיתי להקים חזית דתית מאוחדת ולא הצלחתי. אני אמנם החרדי היחיד במועצה, אבל אנחנו 
משופעים בחברי מועצה מסורתיים פלוס. הראשים של המועצה הם 'אנטי פלוס', וכשמגיע מולם 

נציג אחד מפה ונציג אחד משם – זה לא רציני, ההשפעה זעירה.
ההתחייבות שלי:  

להקים ישיבה למתקרבים. כבר התחלנו ללכת על הפרויקט בשיתוף 'אחינו', אך ברגע האחרון זה 
לא צלח, נעבוד על זה שוב בכל הכוח.

הרב שלי: 
אבי מורי והראשון לציון הגר"י יוסף. הייתי תלמידו בישיבה ומאז דבקתי בו.

פינה תורנית:
בימים אלה סיימתי מסכת מגילה עם הבן, מוסר שיעורי תורה בכל האזור.

שליהנציג
יעקב צדקה, חבר מועצת פרדס חנה-כרכור

בן 36, אב ל-4

הביא לדפוס: ישראל פריי

אבי רבינא

מעמד תורני נכבד של פתיחת זמן קיץ לכ-
2000 אברכי רשת הכוללים 'יששכר באוהלך' 
כאשר  השבוע,  חמישי  ביום  להתקיים  צפוי 
ומצפון  מדרום  הכוללים  רשת  סניפי  מ-38 
מהמרכז ומהפריפריה, יתכנסו אלפי האברכים 
אלחנן  הרב  הגאון  המוסדות  ראש  בראשות 
ויסבורד, לשמוע משא הכנה לזמן קיץ ממרן 
גם  להעביר  צפוי  הוא  בו  אדלשטיין,  הגר"ג 

מסר מיוחד לאברכים.
רשת  פעולות  את  המלווים  הדור  גדולי 
הכוללים בכל פרט קטן כגדול, הורו על קיום 
כנס הפתיחה לחיזוק ועידוד אלפי האברכים, 
רשת  סניפי  בכל  מוצלח  חורף  זמן  לאחר 
שונות  סוגיות  שבעים  של  בלימוד  הכוללים, 
ובהלכה  בבקיאות  בעיון  הש״ס  מסכתות  על 

למעשה.  
בתקופה  שהיו  עיכובים  לאחר  כי  יצוין, 
הכוללים  ברשת  המלגות  בתשלום  האחרונה 

לא  מהסניפים  כשבחלק  באוהלך',  'יששכר 
האחרונה,  השנה  חצי  עבור  מלגות  חולקו 
הצליח הגר"א ויסבורד בליווי צמוד של גדולי 
עשרות  מתוך  רבים  סניפים  כבר  לסדר  הדור, 
המלגות  כל  את  מקבלים  שהם  כך  הסניפים, 

בשלימות ובמועדם.
כי  אומרים,  הכוללים  רשת  בהנהלת 
בסייעתא דשמיא בקרוב ימשיך המבצע האדיר 
הכוללים  רשת  תורמי  של  ליבם  נדבת  בזכות 
הרשת  מאברכי  ועוד  עוד  לממן  לים,  מעבר 
לשמחת  ומסודר  קבוע  באופן  מלגות  בקבלת 

ליבם הגדולה של האברכים.
מרן הגרי"ג אדלשטיין צפוי למסור במעמד 
דברים מיוחדים, כאות הערכה מיוחדת לגיבוי 
הגר״א  של  בפעילותו  ושעל  צעד  לכל  שלו 
רשת  אברכי  אלפי  של  ולחיזוקם  וייסבורד, 

הכוללים.
ראש  מרן  של  גם דבריו  יובאו  במעמד 

הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

פתיחת 'זמן': כנס 
לאלפיים אברכים

'יששכר  אברכי   2000
יתכנסו לשמוע את  באוהלך' 
ממרן  קיץ  זמן  פתיחת  משא 
במעמד  אדלשטיין  הגר"ג 

מרן הגר"ח קנייבסקי



את מחפשת פרנסה יציבה, קבועה,
משהו שמכבד את האישיות שלך.

במקום שיודע להעריך את הכישורים שלך,
עם צוות ניהולי מקשיב, מבין ודואג להצלחה שלך...

ישראלה ישראל
נציגה בכירה 

חטיבת ארגונים חברתיים

israela@shinover.co.il |     03-5236653

הזמנה מחפשת עבודה? בשורה משמחת!

שכר
תנאי 
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"הסיבה העיקרית שבגללה אני כבר 8 שנים שמחה 
ומאושרת היא כי בסיום העבודה אני מרגישה עדיין 
עם אותה רמת אנרגיה כמו שהתחלתי את היום"...

רחל גרינברג, 25, אלעד, נציגת גיוס תרומות מחברות ועסקים, 
חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"בחיים הכול שאלה של גישה, לפני שנכנסתי לשינובר 
גרופ חשבתי שלא בשבילי לצלצל לאנשים, היום אני 
אוהבת כל דקה בעבודה כי למדתי שעיקר ההצלחה 

הוא לדעת להקשיב לצד השני, להחמיא לאחר".
שלומית לוי, 56, אלעד, נציגת גיוס תרומות מפרטיים,

חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"ההדרכות והסדנאות שאני עוברת בשינובר גרופ 
משפיעים עלי גם בהתנהלות היומיומית, 

אני מרגישה שנהייתי אדם אופטימי ושמח"...
רוחמה הכהן, 42, בני ברק, נציגת גיוס

תרומות חטיבת ארגונים חברתיים. סניף בני ברק.

מתאים לאמהות ולמחפשות
משרה חלקית / נוספת

35 ש"ח לשעה שכר בסיס
+ בונוסים וזכויות מלאות

שעות עבודה
נוחות מאוד

הדרכה מקיפה ומרתקת הנותנת
העצמה אישית לכל החיים

בואי ליום פתוח עם המאמנת האישית והקאוצ'רית המובילה בישראל נטלי סומך.
• פתיחת שיחה ויצירת סקרנות • אמנות ההקשבה כפורצת דרך לחיבור עם הצד השני

• התמודדות עם אתגרים • עבודה עם הנאה
• מדוע בשינובר גרופ כולן מאושרות ומצליחות?

סניף אלעד: רח' רבי יהודה הנשיא 101 אלעד.
לקביעת ראיון והדרכה חייגי כעת:

משמרת בוקר, מירב - 077-230-9905
משמרת ערב, מרגלית - 077-729-9887

מחלקת עבודה מהבית ובעלות נסיון, אורלי - 077-996-6061
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לאישה

אל תכבי את העור
טיפים לאחסון וסידור 

חדר הילדים
רוב חדרי הילדים והנוער הפכו יותר ויותר למעצמות 
משחקים,  ספרים,  צעצועים,  חפצים:  מעט  לא  של  על 
רהיטים, בגדים והבלגן חוגג...באופן לא מפתיע , לילדים 
לעומת  ומטריד,  מפריע  פחות  הסדר  חוסר  נוער  ובני 
ההורים ועל כן חשוב להקפיד על מינימום סדר ושמירה 
על חדר נקי ומאורגן,  כבר בגיל צעיר. כשמעצבים חדר 
מבחירת  פחות  לא  חשוב  אחסון  מקומות  תכנון  ילדים, 
 – טייכמן  אסף  החדר.  צבע  בחירת  או  ילדים  מיטת 
סמנכ"ל רהיטי דורון מעניק  טיפים ועצות לאחסון שיקלו 

על ילדיכם ועליכם את מלאכת הסידור:
ישנה  ילדים  בחדרי  למיטה?  מתחת  מסתתר  מה   

את  להדק  כוונה  מתוך  בחדר  ביחד  אחים  לשכן  מגמה 
הקשר בין האחים ולעיתים מתוך אילוץ מקום. ההמלצה 
הרווחת היא לשמור על אזורי אחסון פרטיים לכל אחד 
הדברים  את  שם  לשמור  הילדים  את  ולהרגיל  מהאחים 
ופרטית. אחד המקומות  נגישה  החשובים להם לשמירה 
הוא  לאחסון  בחדר  החלל  של  נכון  לניצול  החשובים 
אחסון  האוהבים  יש  למיטה.  מתחת  המתחבא  המקום 
מעלה,  כלפי  הנפתח  ארגז  האוהבים  את  ויש  במגירות 
בשני המקרים רצוי לשקול את המקום הנדרש בחדר עבור 

הפתיחה, הנגישות והשימוש.
  מערכות עבודה מודולריות חוסכות מקום ויוצרות 

גמישות  עבודה-  במערכות  כשמדובר  מסודר:  מראה 
ומודולריות מאפשרים חיסכון רב במקום ופותחים עולם 
של אפשרויות עיצוב. לדוגמא מערכת עבודה )דגם יאנג( 
משלבת בין שולחן עבודה צבעוני הנמצא מתחת לשולחן 
במערכת  בחלל.  רבה  שימושיות  ומאפשר  גדול  עבודה 
כזו ניתן להשתמש כמערכת עבודה פינתית או להפרידה 
לשני שולחנות עבור שני משתמשים בו זמנית ניתן כמובן 
לכנס אותה בשעת הצורך לחלל אחד לחסוך מקום וליצור 

מראה מסודר ונקי. 
הן  כוורות  סגור:  או  פתוח  מסודר-  לאחסון  כוורת   

פתרונות האחסון הטובים והיעילים ביותר והן משמשות 
בין  לשלב  רצוי  בחדר.  משמעותי  עיצובי  כאביזר  גם 
גדלים שונים, וסגנונות פתוחים וסגורים כדי לקבל מראה 
כוורות  ישנן  לאחסון.  מצוין  מענה  גם  הנותן  מעודכן 
רצפתיות הנוחות ונגישות לאחסון נמוך, וגם הוא מיוחד 
חלקו לאחסון סגור או פתוח ובמגוון מידות בשילוב ליד 

שולחן עבודה או בקיר נפרד.
  לא צריך להתחבא- מוצרי אחסון דקורטיביים: מוצרי 

לאחרונה  הפכו  בפרט  אחסון  וקופסאות  בכלל  אחסון 
לפריטי עיצוב אופנתיים שמשולבים בכל חדרי הבית ולא 
רק בחדרי הילדים. הארגזים משמשים בו זמנית כפתרון 
והאווירה  המראה  את  שמשלים  עיצובי  וכרהיט  פרקטי 
ניתן  הדקורטיביים  האחסון  ארגזי  את  בחדר.  הרצויים 
מעודן  מראה  לקבלת  קלאסיים  גימורים:  בשלל  למצוא 
לקבלת  אורבני  שובבי,  מראה  לקבלת  נקודות  ואלגנטי, 

מראה בוגר יותר וכדומה. 
נוספת  דרך  האביזרים:  ומיון  החדר  התחדשות   

לתת לחדר מראה נקי ומסודר היא כמובן- המיון הסינון 
וההתחדשות. לפנות מקום חדש בחדר, למיין ולסנן את 
הפריטים והצעצועים בחדר, מה שהתיישן או אינו מתאים 
יותר  מתאים  ולא  עצמו  מיצה  סתם  או  הילד  לגיל  יותר 
לצבעוניות החדשה. לא להתבייש לפנות מהחדר וכמובן 
גם ניתן לשלב מעשה טוב ולתרום לילדים אחרים. ככה 
הוא  כך  עמוס  פחות  שהחדר  וככל  חדש  מקום  מתפנה 

יותר נעים לעין.

בריאות  על  ולחשוב  להתחיל  הזמן  בדיוק  וזהו  בפתח,  הקיץ 
עור הפנים, הגוף והשיער הנפגמים עקב השינויים במזג האוויר. 
על מנת לעבור את העונה ללא פגמים עם מראה זוהר ומטופח, 
אלונה שכטר, מייסדת ומנכ"לית של חברת קוסמטיקה בבעלותה, 
לאמץ  יכולה  אחת  שכל  טבעיים  טיפים  מספר  עבורכן  מנדבת 

להרגלי טיפוח שיעניקו את המראה המושלם: 

1. שיקום העור לאחר נזקי החורף – בתקופה הזו צריך לשקם 
החדרים  מחימום  כתוצאה  נגרמו  אשר  החורף  מנזקי  העור  את 
ומזג האוויר הקר והיבש. לכן, חשוב מאוד לנקות את עור הפנים 
בכדי לרענן אותו ולהימנע מעור בעל מראה עייף ומוזנח. בוקר 
שפותח  פנים  סבון  בעזרת  הפנים  עור  את  לנקות  מומלץ  וערב, 
ומנקה את הנקבוביות. מושלם לכך הינו סבון אשר מכיל את צמח 
רפואיות  סגולות  כבעל  שונות  בתרבויות  ידוע  אשר  האכילאה, 
ויכולת חיטוי גבוהה. מאוד חשוב להימנע מסבונים אשר מכילים 
SLS ופראבנים, חומרים משמרים הנמצאים בלא מעט מוצרים 
קוסמטיים אשר מחקרים מעידים כי יכולים להעלות את הסיכון 

לסרטן ומחלות רבות אחרות. 

2. שימור העור מעטפת הגוף - אחת התופעות הנפוצות ביותר 
בחילופי העונות הינה עור יבש, אצל כל אדם התופעה מופיעה 
הינו המעטפת של הגוף  בגוף. העור  ובאזור שונה  באופן שונה 
מחלות.  למניעת  וחיוני  בריא  שיהיה  חשוב  לכן  עליו,  ששומר 
כמובן שבלתי אפשרי לעבור את היום בלי קרם לחות שישמור על 
העור וימנע מראה מקולף וחסר חיוניות. בוקר וערב, יש למרוח 
כמו  גבוה,  בריכוז  צמחים  תמציות  מכיל  אשר  קליל  לחות  קרם 
שרפים ומור ולבונה, אשר בנוסף פותרים בעיות עור שמתגברות 
בעונות מעבר כמו סבוריאה, אטופיק דרמטיטיס, אלרגיות ועוד. 
מומלץ להשתמש בקרם יותר עדין וקליל מהקרם העשיר שנעשה 

בו שימוש בחורף. 

הלילה  נר  שמן  את  המכיל  סרום   - התאים  וחידוש  שימור   .3
ואבקת אבן הג'ייד מאפשר חדירה יעילה של קרם הלחות לעור, 
העורי  הקולגן  של  וחידוש  לשימור  רבות  תורמים  אלה  רכיבים 

ומשאירים אותו בעל מרקם רך, נעים וקורן. לשיער, סרום המכיל 
פשתן יזין את השערה ויוסיף לה יכולת גמישות וכך ימנע נשירה 
קצוות  למניעת  יסייע  הסרום  בנוסף,  המעבר.  בעונת  שמתגברת 
המפוצלים, יעניק מראה בריא, זוהר, רענן ויגן מפני קרני השמש 

של הקיץ, שתמיד באות ב"בום" ללא הכנה מוקדמת. 

4. הסרת תאים מתים - חלקי גוף רבים נחשפים לנזקי השמש. 
מומלץ שהמקלחות לא יהיו חמות מדי ויגרמו ליובש בעור וכדאי 
מים  מינרלים  כמו  מרכיבים  המכיל  מזין  גוף  קרם  עם  לסיימן 
המלח, אבקת אבן הג'ייד, אבקת פנינים וצמחי מרפא אשר מזינים 
הפעולה,  להשלמת  בנוסף,  אותו.  ומעשירים  בלחות  העור  את 
שימריץ,  גוף  פילינג  בקרם  השתמשי  בשבוע  פעמיים  עד  פעם 

יעניק רכות כמשי ויסיר תאים מתים. 

5. לא לשכוח את העור סביב העיניים - קרם עיניים חייב להיות 
קמטים  עדיין  רואים  לא  אם  גם  היומי.  הטיפוח  מארסנל  חלק 
הזנה  על  לשמור  כדי  קרמים  למרוח  להקפיד  מומלץ  באיזור, 
שחורות  שקיות  מפחית  עיניים  קרם  הקמטים.  בוא  את  ולעכב 
ועיגולים כהים מסביב לעיניים ומעקב את הזדקנות העור. מומלץ 
שקרם העיניים יכיל צמחי מרפא, מינרלים מים המלח ואת אבקת 
אבן הג'ייד, אשר מעכבים את הזדקנות העור סביב העיניים וביחד 
האיזור  על  לשמור  חשוב  ואפקטיבי.  משמעותי  שינוי  יוצרים 
מסביב לעיניים בעונה זו במיוחד. בחורף אנו עושים יותר טיפולי 
העור  את  מקלפים  אשר  נוספים  קוסמטיים  וטיפולים  פילינג 
מסביב לעיניים. קרם העיניים עוזר להזנה מחדש ומונע קמטים.  

טיפים

אופן ההכנה:
1. חותכים את הבטטה לקוביות 
ומטגנים בשמן זית עד הזהבה. 

2. אחרי 5 דקות טיגון מזלפים סילאן 
ומפזרים צ'ילי ומלח. מוציאים החוצה 

לקערה.
3. באותה מחבת קולים את האגוזים 

עד שהם מפיצים ריח משגע 
ומזהיבים מעט. מצננים וקוצצים גס.

4. מסננים את העדשים מהנוזלים 
ומניחים בקערה.

5. חותכים את העגבניות לחצי.
6. מערבבים היטב את מצרכי הרוטב 

בצנצנת.
7. מוסיפים את הבטטות לקערה 
עם העדשים ומזלפים מהרוטב. 

מערבבים היטב.
8. מפזרים מעל אגוזים ומפוררים 

גבינת פטה ומגישים עם עלי 
בזיליקום או רוקט.

חומרים:
1 שקית עדשים ירוקות מבושלות 

'טעם הטבע'
1 בטטה גדולה או 2 בינוניות, 

קלופות
2 כפות שמן זית

1 כפית סילאן
1/2 כפית צ'ילי גרוס

120 גרם גבינת פטה או בולגרית
100 גרם אגוזי מלך, טבעיים

10 עגבניות שרי, עדיף מסוג תמר 
)לא חובה(

10 עלי בזיליקום או רוקט – 
אופציונלי

מלח
לרוטב:

3 כפות מיץ לימון או חומץ בסלמי
כפית סילאן או מייפל או דבש

2 כפות שמן זית
כפית מלח

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

הזמן  וזה  בפתחה  החמה  העונה 
  שלנו  הגוף  למעטפת  לדאוג 
מחדשים  משמרים,  משקמים,  איך 
ומטפחים את העור שלנו?  מדוע 

זה חשוב ומה ניתן למנוע עם טיפוח נכון

טעימה

מנה מושלמת לאירוח: סלט 
שאפילו  ירוקות,  עדשים 
לא צריך לבשל, עם קוביות 
גבינת  מקורמלות,  בטטה 

פטה ואגוזים קלויים

סלט עדשים ירוקות 
עם בטטה ואגוזים

20 דק' הכנה // מתכון ל- 6 מנות
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מידות ותכונות אופי במקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בריא, חסון.  ביחוד בריא בשכלו, שפוי, בר-דעת. "עתים  
___ עתים שוטה" )ראש השנה כח.(

5. נקי מחטא, לא אשם. "___ אנכי ולא עון לי" )איוב לג ט(
7. דיקן. "___ תופסין אותו על שהוציא עצמו מן הכלל" 

)רש"י ברכות נ.( )בלשון יחיד(
8. )בהשאלה( בעל מרה שחורה, עצוב, נוגה. "כאבל אם  

___  שחתי" )תהלים לה יד( )בכתיב מלא(
9. קיצור המילים: צור ישראל

10. נחלש, פג כוחו.  "____  דמשק הפנתה לנוס" )ירמיה 
מט כד( )בלשון עתיד,זכר(

11. מצד אחד.  "מ___  גיסא" )ניגודו: מאידך גיסא(
12. קיצור המילים: מעשר שני.

13. כנוי לקלף בלתי מעובד. "עור ה___")כלים יז טו(
14. אכסדרה של עמודים, בנין כעין גלריה שלאורכו שדרות 

של עמודים.  "המוציא מחנות לפלטיא דרך  ___  חייב" 
)שבת ה:( 

15. חכמת זקנים,ישוב-דעת ומתינות."__ זקנים")איוב יב כ(
16. קנה שהיו מוחקים בו את המידות, סרגל שהיו מסירים בו 

את החומר העודף על המידה.  "אין עושין ה___ של דלעת 
מפני שהוא קל" )בבא בתרא פט:(

1. צמח קוצני. "ו___ שבפרצה" )עירובין י ח( )בלשון רבים(
2. מעטפת של עור שהאומנים היו עוטפים בה את היד 

בשעת העבודה.  "וה___ טמאין והפרקלימין טהורין" )כלים 
כו ג( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

3. נגאל. "מה שפדה  ___" )קידושין כט.( )בהיפוך אותיות(
4. מקום קר, מקום לשאוף בו רוח צוננת בימי החום הלוהט.  

"והוא ישב בעלית  ה___" )שופטים ג כ(
6. יונה,בן-יונה או בת-יונה. "ובעוף אפלו __" )מנחות יב ה(
9. ליטוש חרבות לקרב, להט חרבות. "___ חרבות" )סוטה 

ח א(
13. דבר הבא לאדם באיסור יש אשר ינעם לו יותר מן הדבר 

שבא לו בהתר. "___  גנובים ימתקו" )משלי ט יז(
14. קיצור המילים: סעודת מצוה.

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 7 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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אדמחסרלבשלעילבמדא

ודברתמימליחהרובגי

דקצראפימכחלצעשיאש

סניעבוטשאמאאכזריא

חהטראתתפינמאצנמשמ

ונותשעאשדישרידדבו

הובמתרינסשסנריארנ

קבתאחששרששכאעבאיו

דתמיייתענוסגבוראת

צשרשלאמבתמימינפזע

פיאנטובתשכלאישחיל

דאהאישמבינובעלחמה

רודברישרימבליריבא

המילים נקראות בכל הכיוונים

אכזרי, איש אמונות,  ודבר ישרים, בער, איש בריא ודבר תמים, גבור, איש חיל, טוב עין, חכם, 
איש מבין, טובת מראה, כסיל, איש עצל, טובת שכל, נדיב, איש רע, יפת תאר, ענו, איש תבונה, עז 
פנים, עריץ , איש תם, פרא אדם, תמים, אנשי אמת, קצר אפים, אבירי לב, אשת חיל, רדף צדקה 

וחסד, אדם בליעל, גבור החי, אדם חסר לב, ובעל חמה
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3-3.5 חדרים

 מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 

מפוארת, 100 מ' עם גינה 
וחניה ו-2 יחידות 

מושכרות, 2,880,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

בני ברק

דופלקסים פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

■ במהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר. מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23, 5308742 -050

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 בכהנמן /שפירא 
דופלקס + מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 140 
מ', משופצים, מעליה 

דירה נפרדת של 70 מ' 
שמושכרת ב-3,500 ש"ח 

+ גג של 70 מ' מבוקש 
2,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

אופקים

 ברח' צירלסון, כניסה 
נפרדת, 4 חד' ק"ק 

מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ' 

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

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

וילות ובתים

דירות 
למכירה

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

 2 דופלקסים: באברהם 
בן דוד ובדוד מחלוף, ק"ג: 3-5 

חד', קומת גג: 1-2 חדרים, 
130-170 מ"ר + מעלית. 

_____________________________________________)01-21(052-4312840."שיווק נדלן"

4-4.5 חדרים

 באזור מימון, 6 חד' 
גדולים, ב-2 מפלסים, 
ק"א וק"ב, עם כניסה 

נפרדת, במצב טוב, יש 
גם יחידה קטנה בק"ק, 
מושכרת. 2,600,000  

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

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

 במינץ בבנין חדיש 
4 חד' גדולה בק"5 עם 

מעלית ומעליה 2 חד' + 
גג, )יש כניסה נפרדת 
לגג( הכל משופץ, נוף 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

2 יח“ד | 2/3 חדרים 
קומת קרקע

באופקים ברח‘ אלי כהן 
למכירה / השכרה / השקעה 

מטבחים אינסטלציה 
וחשמל חדשים!

בית שמש

■ מציאה! בבירנבוים 
קרוב לגינת משה, חזית, 
משופצת ומחולקת ל 4 

חד', עם מרפסת של 18 
מ'+יחידה 2 חד', 30 
מ'+יחידת חדר, הכל 

מושכר ב-7500 ש"ח, 
ניתן להרחבה עוד כ- 25 
מ"ר, 2,225,000 ש"ח, 

בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

אליהו עזריאל

052-7123106

חכמת הפנים
ושפת הגוף

אבחון, ייעוץ ולימוד

דופלקסים
 בבר אילן במתחרד, 

דופלקס 3 חד', 106 מ"ר, 
מפואר לאחר שיפוץ כללי 
+ גינה, אופציה לתוספת 

כ- 50 מ"ר, מיזוג, חניה, כניסה 
פרטית, 1,295,000 ש"ח. אדר 

_____________________________________________)09-17(נכסים, 052-4834706

 באבני נזר 5 חד' 
120 מ' חזית לסמטת 

השריונאים ק"ב עם 
מעלית עם אופציה 
ממשית של 30 מ' 

2,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בשכון ג', ברח' יהודית, 
דופלקס, משופצת 

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

עם כניסה נפרדת )ניתן 
לעשות טאבו משותף( 

2,370,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

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

 בנרקיס, 3 חד', ק"ב, כ- 
80 מ"ר, ריהוט חלקי, 835,000 

ש"ח. 052-4834706 "אדר 
_____________________________________________)10-17(נכסים"

■ 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(_____________________________________________

■ בהתנאים 4.5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 
חניה בטאבו +סוכה, 

אופ' להרחבה , 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 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

4-4.5 חדרים

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, בחברון 6 חד', 
150 מ' + מרפסת 50 מ', 

כניסה ללא מדרגות, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

וילות ובתים

 שטרסר - 7 חדרים, 
מחולקת ל- 2 דירות, 4+3 
חד', מטופחת ומושקעת, 

2,600,000 ש"ח, 70 מ"ר ו- 
_____________________________________________)14-17(87 מ"ר, טל': 054-8408850

 בבלעדיות, חייבת 
להימכר, 90 מ"ר, משופצת, 

מוארת, מעולה למגורים/
_____________________________________________)14-17(להשקעה. רן, 054-2184080

■ במירון למעלה 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 23 5308742 -050
03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
דירת 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(_____________________________________________

 בהזדמנות! לל"ת, ברח' 
מצליח קרית הרצוג, משופצת 

מהיסוד, כולל צנרת, ק"ד, 
1,300,000 ש"ח,

052-7610317)16-17(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 
3.5 חד', ק"ב ומעליה 

חדר 30 מ"ר + גג 
1,750,000, בלעדי, תיווך

ש.מאירוביץ הרב קוק 23, 
,050-5308742

03-5797756)24-24(_____________________________________________

אחיסמך
 באחסימך, זכות לדירת 
3 חדרים, 95 מ"ר, במחיר 
מציאה! לפרטים נוספים: 

054-7371245)17-20(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גג + יחידות! 3 חד' + גג 
בטאבו + יח"ד + 2 מחסנים, 

054-9422194)17-17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 דירה חדשה, 5 חדרים 

ברח' המאירי, מטופחת, 
_____________________________________________)17-20(להכנס ולגור, 054-9484883

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד' מושקעת, מטבח 

משודרג, מחסן, נוף פתוח, 
1,295,000 ש"ח,

052-5752500)17-17(_____________________________________________

 ישירות מקבלן ברמב"ש 
ג' 2, 4 חדרים + מחסן צמוד. 
6,5 חדרים, הבניה בעיצומה, 

050-2222544)17-20(_____________________________________________

 ברח' סיני מצדה, 
וילה דו משפחתי, 6 חד' 

+ 2 יחידות להשכרה, 
2,940,000 ש"ח, בלעדי. 

תיווך יעקב,
054-4901948)17-17(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבר אילן, דירת גן, 3 

חד', מחולקת ל- 2 יחידות 
2+2, 1,350,000 ש"ח 

)תשואה חודשית 4,500 
ש"ח(. תיווך יעקב,

054-4901948)17-17(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממזוגת, 

1,100,000 ש"ח, בלעדי. 
תיווך יעקב,

054-4901948)17-17(_____________________________________________

וברכה
הארצי

לרגל יום הזכרון,
הלוח יסגר ביום ראשון 

ד' באייר 30.4

מודעות ללוח יתקבלו 

עד השעה 14:30

בס"ד

 בטאבו משותף בשבטי 
ישראל, 2 חד', כ- 35 מ"ר + 2 
יחידות בבניה, קלה מכניסות, 
5,000 ש"ח, רק 1,130,000 

ש"ח ללא משכתנא,
050-4111014)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בויז'ניץ, 5 חד', 
120 מ"ר, ק"א + מעלית, 
מחולקת ל- 3 יחידות דיור 

חדשות, מפוארות כולל ריהוט, 
מושכרות, ב- 9,200 ש"ח, 

3,000,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בויז'ניץ, 5 חד' בבנין 
חדש, 110 מ"ר, ק"ק + חצר 

בטאבו, 50 מ"ר, מחולקת ל- 2 
דירות, חזית, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
משופצת, 1,580,000 ש"ח. 
*באזור הרב קוק, 2.5 חד', 
70 מ"ר + אופציה, ק"ב, 

משופצת, 1,490,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-17(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ה', 4.5 חד', 
משופצת, 100 מ', 

ק"א, 1,900,000 ש"ח. 
***בשיכון ה', לקראת 

בניה, 3-4-5 חד', החל מ- 
1,650,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)17-17(נדלן" 052-7633978

 בלעדי!! ברמת-אהרון 
אזור הוילות, דירת-גג, 
3 מפלסים, משוקעת 

מאוד, 6 חדרים, גג- ענק, 
ק"ב, 220 מ"ר + אופציה 
לחדרים נוספים, חזית, 3 
כ"א + חניה, 4,200,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 מציאה!! בבירנבוים, 
ענקית, 4 חדרים, 90 מ"ר 

+ 3 יחידות, 40 מ"ר כל 
יחידה, כניסות נפרדות, 

מושקעות כחדשות 
ומרוהטות, תשואה 
גבוהה, 2,760,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, כ- 80 מ"ר, 

משופצות מהיסוד, חזית, 
ק"ב, תשואה 5,000 ש"ח 
בחודש, מיידי, 1,400,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו, 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

2.5/3/3.5 החל מ- 1,150,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, -054

03-8007000 ,2545420)17-17(_____________________________________________

 בשלוש-השעות בבנייה, 
דירות 4 חד' ופנטהאוזים, החל 

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

03-8007000 ,054-2545420)17-17(_____________________________________________

 באזור דבורה-הנביאה 
יחידה בקומה 210 מ"ר, 

מחולקת ל- 4.5ח' + יחידה 
גדולה + מרפסת ענק, ק"ג, 

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

053-3128884)17-17(_____________________________________________

 בביאליק, דופלקס, 
כ- 140 מ"ר, קומה ג' + 

מעלית + יחידה, כ- 20 מ"ר, 
משוכרת, 2,220,000. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)17-17(_____________________________________________

 דירת 100 מ', 3 כ"א, 
ק"ק, 2,000,000 ש"ח,

050-2229247)17-17(_____________________________________________

 בלעדי אבן שפרוט, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות 3-2 

משופצת, 1,830,000 ש"ח. 
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בסמוך לגלגל היוקרתי, 
5 חד', 135 מ"ר + זכויות 
במגרש, תוכניות ומפתח 

במשרד, 4,100,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום, בית 
פרטי, 600 מ"ר בנוי + חניות, 

מטופחת, נוף מרהיב, פיר מוכן 
למעלית, 6,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בית פרטי מיוחד! באזור 
יוקרתי! 260 מ"ר, 3 מפלסים, 

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)17-17(נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות, דו 
משפחתי בהר השלום, 
6 מפלסים, 12 חדרים 

במצב שמור עם אופציה 
לחלוקה ל- 3 דירות, 

6,900,000 ש"ח. חמד 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 053-3357316

 במכבים, דירת-גן, 
3 חד', 75 מ"ר + חצר 
40 מ"ר, חזית פתוחה, 

משופצת, 3 כ"א + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)17-17(נדלן" 052-2452820

 פנטהאוז 5 חד' באזור 
חבקוק, חדשה, נקית 

עם מרפסת גג מסביב, 
מיידית. בתווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבנין חדש, 
פנטהאוז נדיר, 360 מ', 

אפשרות לחלוקה, 4,100,000 
ש"ח. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)17-17(מוסמך, 050-4103310

 בזכרון מאיר, פנטהאוז 
נדיר, 5 חדרים, יחיד 

בקומה! בבניין חדיש + 
גג מרוצף ומגודר בטאבו, 

מיידי! ב- 2,700,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! ברבנו-תם 
פנטהאוז 110 מ"ר, 5 
חדרים + מרפסות, 4 

כ"א + גג פתוח, מוצמד 
בטאבו על כל הדירה 
+ מעלית עד הבית 

+ חניה, 2,780,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ג', דירת 4 חד', 
ק"ק, 80 מ"ר + חצר 20 

מ"ר, משופץ מהיסוד. 
'אפיקי נדל"ן בועז'

052-3500040)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ג', דירת גן! 4 
+ חצי + חצר! מפוארת 

ביותר, מעוצבת ע"י 
אדריכל + המון תוספות. 

"אלוני נכסים"
052-7610603)17-17(_____________________________________________

 במשולם ראט מבחר 
דופלקסים החל מ- 1,850,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)17-17(_____________________________________________

 שיכון ג', דופלקס, 4 
חד', משופץ מהיסוד, 
אופציה להרחבה, 25 

מ"ר + סוכה 3 כ"א, 100 
מ"ר. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

052-3500040)17-17(_____________________________________________

 בלעדי בשאול חדד, 
דירה מושקעת מאוד, 

5.5 חד', דופלקס + גג 
ענק, 3 כ"א, 140 מ"ר, 
4 דיירים בבנין. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
052-3500040)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות!! ברבנו אשר, 
5 חדרים, כ- 140 מ"ר, ניתן 
לחלוקה , מעלית, מרפסת 

גדולה, סוכה, משופצת, נוף 
_____________________________________________)17-17(מדהים. תיווך, 050-4144602

 ברח' הרצל, דופלקס 5 
חד', 130 מ"ר, במחיר מצויין 

של 2,300,000 ש"ח, אפ' 
_____________________________________________)17-18(לכניסה נפרדת, 053-3409434

 דופלקס 6 חד' 
מטופחת יפה, מעלית, 
באזור קוטלר, מיידית, 
פרטים בתווך אשכנזי, 

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
דופלקס 6 חד', 150 מ"ר, 
חדשה, משוקעת, ק"ג + 

פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(, חזית, 2,300,000 

_____________________________________________)17-17(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות! במנחם/בן 
גוריון, דירת גג )דופלקס(, 

5 חדרים + גג גדול, כ- 
200 מ"ר, ק"ד + מעלית 

+ 2 חניות מקורות 
בטאבו, 2,400,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 דופלקס בהמכבים, 
משופצת ברמה גבוהה, 

כ- 100 מ"ר + סוכה, ק"ב 
ואחרונה, 1,600,000. תיווך, 

055-6789653)17-21(_____________________________________________

 ליד העיריה, דופלקס 
220 מ"ר, 7 חדרים, 
קומה 3 + מעלית + 

סוכה גדולה, משופצת 
עם אופציה ליחידה. חמד 

_____________________________________________)17-17(נכסים, 053-3357316

 בלעדי!! במנחם, 5 
חדרים ענקית, 120 מ"ר, 

מושקעת + מרפסת סוכה 
גדולה על רלסים, ק"א, 

2,250,000 ש"ח, גמיש. 
"סלומון-נכסים-והשקעות

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 5 חד', 
גדולה ומשופצת, מחולקת 

+ אופציה, 1,820,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 ברבינא, 5.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 2,200,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 

2,185,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)17-17(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 140 מ"ר, 5 
ענקית מפוארת! סלון ענק! 

יחידה בקומה! ק"ג + מעלית, 
4 כ"א, 2,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17("אפיק נכסים" 03-5791514, 

 באזור הירש ד.גג, 5 ענקית 
+ מרפסות גדולות מטופחת 
מאוד, בנין מטופח + מעלית, 

3 כ"א, 2,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)17-17("אפיק נכסים" 03-5791514

 בלעדי בקרית הרצוג 
בגני הזית, 5 חד, חדשה 

ומושקעת, קומה 5, 
מוארת ומאווררת + 

מעלית, מיידי, 5,300 ש"ח. 
סלמון נכסים והשקעות,

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! צמוד לרמבם 
בבניין חדש, 5 חד', 110 מ"ר, 

ק"ב + מעלית, חזית, נוף, 
חדשה, 3 כ"א, כניסה מיידית, 

2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בשיכון ג' בסיום בניה, 5 
חד', 125 מ"ר, ק"א + מעלית 

+ חניה, חזית, 2,500,000 
_____________________________________________)17-17(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בשמחוני, 5 
חד', 120 מ"ר + אופציית בניה 
10 מ"ר לסוכה. רי/מקס, משה 

_____________________________________________)17-17(דסקל, 050-5926021

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4 חד' גדולות, 

2,150,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בעמק-יזרעאל, 4 חד', 
שמופצת מהיסוד + מרפסת 

שמש, 1,620,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ,

052-2545420 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בדנגור, 4 חד' + מרפסת 
ענקית + אופציה, 1,450,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-2545420 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בחולדה-הנביאה, 4 חד', 
משופצת, ק"א, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

1,870,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' בבנין חדש 
+ מעלית וחניה, 2,000,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בבניה באזור עמק-יזרעאל, 
4 גדולה + מרפסת-שמש, 

חזית, ק"ג, 1,650,000 ש"ח, 
תוכנית ב- "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)17-17(_____________________________________________

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

1,870,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 ירד המחיר, בשלמה 
בן יוסף, שמורה ומרווחת, 

קומה ג', 4חד', 1,620,000. 
"century21" טל':

052-3744260)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור, 4 
חדרים + מרפסת סוכה 
ענקית, אופציה לבניה, 

.1,430,000
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)17-17(_____________________________________________

 באזור הרב שך מרכז, 4 
חד' + מרפסת סוכה 15 מ"ר, 
105 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית, 1,920,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 4.5 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, משופצת 

כחדשה + סוכה, 4 כ"א, 
1,850,000 ש"ח. *ברמבם, 4 
חד', 120 מ"ר, ק"ב, 4 כ"א, 
ניתנת לחלוקה, 1,870,000 

_____________________________________________)17-17(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בהשומר אזור 
הנביאים, 4 חד', 115 מ"ר, 

ק"א + מעלית, עורף, 
מסודרת. א.פנחסי,

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 תיווך. דירת 4 חדרים 
באזור ב"ב, כ- 80 מ"ר, קומה 
נמוכה, משופצת + אופציה 

קטנה, מחיר אטרקטיבי,
054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

 דירת 4.5 חד', משופצת 
ומושקעת + מעלית באזור 

_____________________________________________)17-20(אלישע, 03-6199479

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
פנטהאוז 6 חד' ענק, ק"ד, 

3,400,000 תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן 
מפוארת, 150 מ"ר + 200 מ"ר 

חצר, כ. פרטית 3,350,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

בשחל, בבניין חדש, פנטהאוז 
ענק ומפואר, מיידי, 3,000,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________
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■ בבניה מתקדמת, 
בהרב קוק, 3 חד', קבלן 
אמין, 1,470,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 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

גבעת שמואל

■ בהרב שר, 3 חד', 
כ-70 מ', דירה יפה, עם 
מעלית ועם נוף, קומה 

גבוהה, 1,515,000 
ש"ח בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 ברח' אהבת 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(_____________________________________________

 ברח' אהבת 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

 במימון אזור אלחריזי, 
3 חד', עם מרפסות, 

ק"ג, גג בטון, עם אופ' 
לבנות על הגג, 3 כ"א, 

חזית, מידי, 1,900,000 
ש"ח, בלעדי, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

+5 חדרים

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

המבוקשים בפתח תקווה 
לפרטים אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

 בנורדו, 3 חד', 3 כ"א, 
ק"א, משופצת + אופציה, 

1,370,000 ש"ח, המחיר גמיש 
לרציניים!! לל"ת,

053-3135048)14-18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית, 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן. 
לל"ת - 810,000 ש"ח,

055-6650570)14-26/17(_____________________________________________

בני ברק

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

לפרסום
03-6162228

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

■ בנועם אלימלך, דירת 
גן עם גינה בק"א, 5 חד', 

משופצים, מפוארים 
וגדולים ב- 6,700 ש"ח + 
מחסן, מידי, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

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

+5 חדרים

 דירת גן מפוארת 5 חד' 
בשד' רמז, חדשה מקבלן 

עם חצר 6,800 ש"ח, בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בשד' רמז, 4 חד' 
חדשה מקבלן, ק"א עם 
מרפסת שמש, מפוארת 

5,400 ש"ח, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

רעננה

 בהזדמנות בכפר 
גנים ג', דופלקס 6 חד', 

משוקע מאוד, נוף פתוח 
במיקום מעולה. מוטי, 

052-5703636)14-18(_____________________________________________

 בפ.כץ, א.מצוין, חדשה 
בסטנדרטים גבוהים, 3 חד', 

מיידי, 054-8484502,
052-6557299)14-18(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל
 בהזדמנות, דירת גן, 
4 חד', משופצת מהיסוד, 
מפוארת, חצר ענקית עם 
אופציה להרחבה, שכונה 

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

3-3.5 חדרים

■ בשיכון ה' בצירלסון 
4 חד', ק"ק, כ. פרטית, 
מוגבהת 90 מ' מושקע, 
לדירה חצר גינה 60 מ', 
מתאימה גם לגן ילדים, 

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

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

■ 4 חד', ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו ק"ב 

עורפית, 90 מ', במצב 
טוב, מידי, 1,675,000, 
ש"ח, בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)46-46(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים

צפת

4-4.5 חדרים

אלעד

דופלקסים

 3 וחצי חדרים, שפת 
אמתח, קומה ג', ללא, 

משופצת, מסורגת, סוכה, 
_____________________________________________)16-17(4,600, מיידי, 052-7150399

■ באזור מימון, 4 חד', 
יורדים חצי קומה, 

עם חלונות, מאווררת 
ושמש, עם חניה, 

מתאים גם למשרד 
יוקרתי, 1,350,000 ! 

בלבד, בלעדי, תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברש"י/ שפת אמת, 
4 חד'+סוכה ענקית 105 
מ' משופץ ק"א עורפית, 
2,100,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 סוקולוב/שבטי ישראל, 
4 חדרים, קומה ג', אופציה, 

ללא, 1,700,000, שמורה, 
054-8453706)16-17(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד', 
מטבח ענק, משופץ + 
סוכה, 80 מ"ר. 'אפיקי 

נדל"ן בועז'
052-3500040)17-17(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, 4 חד', 
מקסימה, כ- 90 מ', בניין 
חדיש, מעלית, סלון גדול, 
סוכה, אופציה להרחבה, 
1,820,000 ש"ח. "מעוף 

_____________________________________________)17-17(מגורים" 058-7071702

 בבנימין אברהם, כ- 4 
חד', כ- 80 מ"ר, מתוחזקת 
ומסודרת, קומה נוחה, אופ' 

בצד, 1,450,000, גמיש 
לרציניים בלבד. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)17-17(_____________________________________________

 בביאליק, 3.5 חדרים 
+ מרפסת סוכה סגורה, 
70 מ"ר, ק"א, משופצת 

ושקטה.
"מקסימום נדלן"

054-4340843)17-17(_____________________________________________

 3 חד' בבנין חדיש בר' 
עקיבא/הרב קוק, חזית, 

מזגנים, סורגים. תווך 
אשכנזי,

03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
חזית, 3 חד', 75 מ"ר, קומה 

א', 1,270,000 ש"ח. -077
,2050410

,050-5750880
_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות, בשלמה בן 
יוסף המתחדש, ק"ד, 3 חד', 

שקטה, חניה בשפע, בנין 
מטופח, 1,290,000, -052

3744260)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק, 
3 חד', ק"ג, כיוונים טובים, 
גג בטון, ממוזגת ושמורה. 

פנחס מילר, מתווך מוסמך, 
050-4103310)17-17(_____________________________________________

 מציאה! בפתאיה, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, 
אופציה לבניית כ- 50 

מ"ר, 1,270,000. 'אפיקי-
נדלן-בועז'

054-8474843)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, אפשרי בקלות 

להפוך ל- 4, 1,350,000.
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)17-17(_____________________________________________

 בעלי הכהן בבניין 
חדיש, 3.5 חדרים במקור 

משופצת מהיסוד! + 
מרפסת שמש וסוכה, 

ב- 1,580,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 050-4177750

 מציאה! באזור דנגור/
המכבים, 3 חדרים, 

משופצת מהיסוד + 
סוכה, קרוב לגינה, ב- 

1,275,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)17-17(נכסים, 050-4177750

 תיווך. 3 חדרים, כ- 70 
מ"ר, משופצת + אופציה, 

קומה נמוכה, אזור פ"כ, פינוי 
מהיר, 1.32 מיליון, גמיש,

054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3.5 
חדרים, כ- 80 מ"ר, 
ק"ב, במצב מצוין, 

עורפית, 1,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות, 3 חד' גדולות, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בתחילת בנייה ברבי-
עקיבא, 3 חד' גדולה, חזית, 
1,500,000 ש"ח. תיווך-ישוב-

הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)17-17(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)17-17(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא, 3 חד' 
בבניין חדש, חזיתית, מיידית, 

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 באבן-גבירול, 3 חד', 
גדולה + מרפסות, מעלית, 

1,650,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בואו לראות! בשניים, 
ק"א, 2.5 חד', 62 מ"ר, 

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בבן-זומא, 3ח' + אישור 
בניה ל- 20 מ"ר נוספים, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, 1,880,000 ש"ח 

מפתח ב- "אפיק נכסים" -03
054-2250000 ,5791514)17-17(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/בגין, 3 
ענקית! סלון ענק, חדרים 
ענקיים + מרפסות, מצב 

מעולה, גג בטון, 1,390,000 
ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 

03-5791514)17-17(_____________________________________________

 במימון, 3.5ח', 80 מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה בגג 

1,780,000 ש"ח, גמיש. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)17-17(_____________________________________________

 באברבנאל, 3.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, טאבו משותף, 

990,000, מזומן. נדל"ן הקריה, 
054-8472222)17-17(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3 חד', כ- 65 
מ"ר, מפוארת + מרפסת 

סוכה מפוארת!!! 1,380,000. 
נדל"ן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)17-17(_____________________________________________

 הקודם זוכה! ביונתן, 
3 חד', מקסימה, בהליך 
פינוי ובינוי, 1,360,000 

ש"ח כולל תיווך,
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 באזור הרב שך, מרכזי 
ושקט, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"ב, חזית, שמורה, 4 כ"א, 
א.להרחבה, 1,570,000 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' בבניה, דירות 
3.5 חד', 80 מ"ר + מרפסת 

שמש, 1,550,000 ש"ח, מפרט 
עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בפרדס כץ, מיקום מצוי, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"ג + גג 

בטון + אישורי בניה, חזית, 
1,360,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)17-17(_____________________________________________

 באוסישקין, 2.5 חד', 
54 מ"ר, ק"ב, חזיתית 
ומשופצת + אפשרות 

בניה בגג!!
"מקסימום נדלן"

052-2452820)17-17(_____________________________________________

 2.5 חד' ברח' הרצוג, 
ק"ב, עם מרפסות 

גדולות, מרפסת סוכה. 
תווך אשכנזי,
03-5791770)17-18(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
חד', 60 מ"ר, קו' א', חזית, 

1,120,000 ש"ח, גמיש.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 ברוט, 2 חד', קומה ג' 
מקרקע, 1,100,000 ש"ח. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק, 2.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה גג רעפים, 1,100,000 
ש"ח. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות גדולה בפרדס 
כץ, 2 חדרים, ק"א, 1,020,000 

בי.א. נדל"ן, 054-8462882, 
054-8475577)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
2.5 חדרים, ק"ק, אופציה 
לכ- 30 מ"ר, 1,200,000. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזדמנות 
בפלמ"ח, 2 חדרים 

ענקיים, כ- 70 מ"ר, 
.1,250,000

'אפיקי-נדלן-בועז'
,054-8474843
052-3500040)17-17(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
ברב קוק, 2 חדרים, 

כ- 55 מ"ר, ק"א, 
עורפית + אופציה 

לסוכה, 1,220,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד', מרווחת + 
מרפסת, יפהפייה, 1,440,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 2.5 חד', 
שקטה ושמורה, 1,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 מציאה! באבוחצירא, 
2.5 חד', 65 מ"ר, אופציה 

27 מ"ר להרחבה, ק"ק, 
1,230,000 כולל תיווך. 

'אפיקי נדל"ן בועז'
052-3500040)17-17(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 ברח' טבריה, יח"ד, כ- 26 
מ"ר + אופציות גדולות, רק 

770,000, גמיש מעט!!! 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)17-17(_____________________________________________

 בהרצוג, דירת גן, 10 חד', 
280 מ"ר בנוי + 200 מ"ר 
גינה, 2 יחי' משוכרות. רי/

מקס, משה דסקל,
050-5926021)17-17(_____________________________________________

גני תקווה
 בשכונה הדתית ישמח 
מחשה הסגורה בשבת, 3.5 
חד', מרווחת, דירה יפהפיה, 

110 מ', מרפסת שמש, 
ק"ג, מעלית, 1,850,000. 

"century21" טל':
052-3744260)17-17(_____________________________________________

זכרון יעקב
 בשכונה החרדית בזכרון 

יעקב, 5 חדרים, מרווחת, 
מסודרת ויפה, פנוי גמיש, 
מחיר מציאה, 1,990,000 

_____________________________________________)17-22(ש"ח, 052-5727888

 בבית וגן *למכירה/
השכרה, 2,3,4,5,6 חד' *עם/
בלי מעלית *5 חד' + מחסן 
_____________________________________________)17-22(*מחסן. תיווך, 053-3196069

פנטהאוזים ודירות גן
 מציאה! ברמות א' 

בדף היומי, דירת גן, 5 חד' 
במדורגים, ק"ב, 125 מ"ר, 
משופצת, כ.פרטית, חצר 

וגינה 50 מ"ר, נוף מדהים של 
ירושלים, 4 כ.אוויר, אופציה 

ליח' השכרה, רק - 2,290,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)17-17(_____________________________________________

 בנווה יעקב בקמיניץ, 
דירת גן, 4.5 חד' + 2 חצרות 
_____________________________________________)17-17(+ יח"ד. משה, 054-9388085

 בקרית משה, דופלקס 
ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 

אחרי שיפוץ כללי, במיקום 
מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)17-17(_____________________________________________

 בגבעת שאול, 5 חדרים, 
כניסה פרטית + מחסן וגישה 
לנכים, ללא תיווך, 2,700,000 

_____________________________________________)17-20(ש"ח, 054-6600198

3-3.5 חדרים
 בנווה יעקב הרב פרדס, 
3 חד', לא משופצת במחיר 
_____________________________________________)17-17(סביר. 054-9388085, משה

 בנווה יעקב באשר גולק, 
3 חד', ק"ג, טאבו, מאושרת 
_____________________________________________)17-17(על הגג. משה, 054-4388085

כרמיאל
 5 חד', 127 מ', מרפסת 

ענקית + פרטיות ונוף, 50 מ' 
מהציון של התנא בר קפרא, 

052-7680520)17-20(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 גבול כפר אברהם 
פנטהאוז, קומה 4/5, 

משוקעת, דר/צפ/מז, קומה 1 
- 3 ח' + יח' הורים, 103 מ"ר. 

קומה 2 - יח' גדולה + גג, 
ממ"ד, מעלית, חניה מקורה 
בטאבו. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)17-17(_____________________________________________

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

מעלית ומרפסת שמש, 
2,150,000 ש"ח,

050-4464170)17-17(_____________________________________________

 צמוד לכפר אברהם, 5.5 
חדרים, כ- 130 מ"ר, דירה 
יחידה בקומה 2, מ.שמש, 

מעלית, חניה. 054-2390027, 
_____________________________________________)17-17(אמא נכסים

 מרכז העיר, דירת 4.5 ח', 
100 מ"ר, קומה 2, משופצת, 

דר/מז/צפ מעלית, מזגן, 
חניה. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)17-17(_____________________________________________

 כפר אברהם, דירת 4 ח', 
קומה 7, דר/מז, משופצת, 
ממזוגת, יח' הורים, מעלית 
שבת. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)17-17(_____________________________________________

 כפר גנים א', ברח' ראב, 
4 ח', כ- 112 מ"ר, משופצת, 

3 כ"א עם חניה בטאבו, מקום 
שקט ופסטורלי.

_____________________________________________)17-17(054-2390027, אמא נכסים

 בהזדמנות בשפירא, 
4 חדרים, ק.א + מעלית, 

מרפסת שמש וחניה,
050-3528252)17-17(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', קו'2, 
מעלית, ממ"ד, משופצת, 

מיידית. רי/מקס, משה דסקל, 
050-5926021)17-17(_____________________________________________

 בההגנה, מצויינת 
להשקעה, 4 חד', קו'3, 

משופצת, מיידית. רי/מקס, 
_____________________________________________)17-17(משה דסקל, 050-5926021

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 ההגנה, 3 חדרים, ק"ק, 

משופצת, 60 מטר,
054-4443194)17-17(_____________________________________________

 בהזדמנות ברמבם, 3 
חדרים, קומה 4 ללא מעלית, 

050-3528252)17-17(_____________________________________________

 דירה ברחוב פרנקפורט, 
3.5, 80 מ"ר, קומה א', 

משופצת, 1,400,000.
,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 באזור אנה פראנק, 3 
חדרים מרווחת, מסודרת, ק"ב. 

_____________________________________________)17-17(נטלי, 052-2948691

 בבלעדיות! בהזדמנות! 
בבלפור השקט, 3.5 חד', 

גדולה! ק"ב, מסודרת, 
מאווררת, משופצת מהיסוד!!! 

חניה בטאבו, לפרטים:
_____________________________________________)17-17(רם נכסים, 054-5566145

 בבלעדיות! בהזדמנות 
נדירה! בברנדה פינת אחד 

העם, 3 חד', משופצת מהיסוד 
+ יחידת 2 חד', מושכרת, 

לפרטים: רם נכסים,
054-5566145)17-17(_____________________________________________

 ברוטשילד 2.5 חדרים, 
80 מ"ר, קומה 3, אחרונה, 

עורפית בלי מעלית + מרפס 
סוכה גדולה! דירה שמורה, 

1,290,000 ש"ח. "בני נכסים" 
050-8663347)17-20(_____________________________________________

 פינסקר 29, 2 חדרים, 
_____________________________________________)17-17(ק"3, 054-4443194

 רח' פיק"א, דירת 74 מ"ר, 
2.5 ח', 3 כ"א, קומה ראשונה, 

עורפית ושקטה.
_____________________________________________)17-17(054-2390027, אמא נכסים

 בהזדמנות בעיר 
הקודש צפת, דירת 3 

חד', קרקע, משופצת, 
גינה, אזור חרדי, ח"ש, 

500,000. שניר,
052-2888181)17-17(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 מציאה בעיר הקודש 
צפת, דירת 90 מ"ר, 4 

חדרים, אזור חרדי, ח"ש, 
600,000. שניר,

052-2888181)17-17(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 מציאה בעיר הקודש 

צפת! 3 חד' 50 מ"ר, 
שמורה מאוד, אזור חרדי, 

מעולה, 410,000 ח"ש. 
_____________________________________________)17-17(שניר, 052-2888181

 בפרוייקט חדש, 
דירות 4-5 חד' מרווחות 
ופנטהאוזים יוקרתיים, 

מיקום מרכזי ונגיש 
)מרכזי קניות, פארקים( 

ברחוב שקט, ליווי בנקאי, 
מחירי מבצע ותנאי 

תשלום נוחים במיוחד, 
054-3487578)17-17(_____________________________________________

 בבן זכאי! 4 חד' - 
ענקית, ק"ב, מעלית, 

מחסן, מטופחת, מרפסת 
שמש, יחידת הורים. 
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)17-17(_____________________________________________

 בפרדו, 5 חד', 150 
מ', ק"ב עם מעלית, אפ' 

לריהוט, 6,000 ש"ח. 
***בשיכון ה', 4 חד', 

משופצת, ק"ב, 120 מ"ר 
+ מרפסת שמש. "יאיר 

_____________________________________________)17-17(נדלן", 052-7633978

 תיווך. בהזדמנות, להשכרה 
דירות חדר/שניים אזור פ"כ, 

מרוהטות, כניסה מייידת, מחיר 
אטרקטיבי. דוד,

054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

 בבניין-חדש בשמעיה )ליד 
בי"ס מרכז(, דירת 3/4 חד', 

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

052-7168090 ,03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
5 חדרים, 125 מ"ר, פלוס 
יחידה 25 מ"ר, משופצת 
ומרווחת עם חצר ענקית, 

180 מ"ר. חמד נכסים,
053-3357316)17-17(_____________________________________________

 דופלקס בהר שלום, 
5.5 חדרים, 170 מ"ר, 

במצב חדש, 7,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)17-17(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
רח' שקט בבנין חדש, 5 חד', 

יוקרתית + מעלית + חניה 
כפולה, ק"ב, חזית )מעט 

דיירים(, 6,500 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)17-17(_____________________________________________

 בגבול ב"ב/ר"ג, 5, 
מושקעת, בנין חדש, מפואר, 

ק"ב + מעלית + חניה 
לממושכת, 6,500 ש"ח. 

_____________________________________________)17-17("אפיק נכסים" 03-5791514

 לוי יצחק, 4 חדרים + 
גג 30 מ"ר, קומה ב', 4,800 
ש"ח, מיידי. 077-2050410,

,050-5750880
_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בשיכון ג', 4.5 חד', 
קומה 1, 3 כיווני אוויר. משה 

דסקל - רי/מקס, עוצמה, 
050-5926021)17-17(_____________________________________________

 בלעדי!! בבית יוסף, 4 
חדרים + מרפסת + סוכה 

שמורה ומטופחת, ק"ג, 
חזית + מעלית + חניה 

פרטית, מיידי, 5,300 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 3 חד' ענקית באזור 
מנחם, ק"ב, ממזוגת, 

שירותים כפולים, 
מאווררת, ריקה. תווך 
_____________________________________________)17-18(אשכנזי, 03-5791770

 המכבים, 3 חד', קומה 
מקרקע, ג', 2,800, מיידי. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בשד' גרשטנקורן, 2.5, 
כשלושה + 2 מרפסות 

גדולות, מזגנים, מטבח חדש, 
פינוי מיידי, 4,000 ש"ח,

050-5219692)17-18(_____________________________________________

 ביחזקאל, 2 חדרים, 50 
מ' נטו, 3,300 ש"ח,

050-2229247)17-17(_____________________________________________

 2 חדרים יפהיפיה, 
מרוהטת, ממוזגת, קרקע, 

מיידית בשכונת אור החיים, 
052-7648100 ,03-6191468)17-17(_____________________________________________

 שניים ליד אנילביץ, מזגן, 
ריהוט חלקי, כ- 40 מ"ר, חצר 

_____________________________________________)17-18(קטנה, 2,950, 03-5781358

 ברמב"ם, יחידת דיור, 
2 חד', כ- 25 מ"ר, חדשה, 
ממוזגת, ק"ב, 2,200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-21(פינוי 15.6, 052-6160852

 באפשטיין, 2 חדרים, 
40 מ"ר, משופצת 

ומרוהטת, ק"ק, מיידי, 
3,000 ש"ח. **בחברון, 

יחידת 2 חדרים, ק"ד 
+ מעלית, משופצת 

ומרוהטת, 3,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)17-17(_____________________________________________
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מבנים
 להשכרה בב"ב בק.הרצוג, 

מבנה לכל מטרה, דלתות 
גבוהות בגובה הקרקע, חשמל, 

תלת פאזי. 052-3307454, 
_____________________________________________)08-20(רמי

מחסנים

משרדים

 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. ללא 

דמי תיווך, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23 

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-20/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות ומשפחות,
052-7655095)54-27(_____________________________________________

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

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

 פנימיה מסודרת בקמפוס 
גדול בימ"ד, חדרים וחדר אוכל 

_____________________________________________)13-17(ממוזגים, 052-7142331

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-23/17(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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)48-21/17(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

מושב תרום

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

יבניאל

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

 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 ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

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

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-16/17(_____________________________________________

 בעליה לציון הרשב"י - 
דירות זוגיות ומשפחתיות 

ברמה גבוהה. שטרן,
 ,052-6181700

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

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

נתניה

ספסופה

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו ברמה גבוהה!!! 

לקבוצות בלבד עד 50 איש + 
חדר אוכל מרווחת, 5 דקות 

_____________________________________________)49-22/17(לציון, 054-5990551

 מבצע חורף חם!! 
390 ש"ח לזוג, 2 צימרים 
למשפחות + טרמפולינה, 

ערסלים מנגל וטיולי 
_____________________________________________)51-17/18(שטח, 055-6678585

 "נופי ירדן" - בנצימר - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף, 

ענקית + ג'קוזי,
050-2403750 ,050-7362739)09-21/17(_____________________________________________

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, גדול 
ומרווח, למשפחות וציבור 
דתי, כ- 13 מיטות בכ"א 

+ גינה, בקרבת בי"ח 
לניאדו, מבצעים לחגים! 

052-6460451)53-25/17(_____________________________________________

 בגאולה - דירות נופש 
נקיות, מאובזרות קומפלט, 

יפהפיות ברמה במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)54-51/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

050-3388668)48-47/18(_____________________________________________

 אירוח לזוגות ומשפחות 
באווריה כפרית, פרטיות, נוף, 
_____________________________________________)05-19ל(ג'קוזי לזוגות, 054-4519521

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי וברכה, 400 

ש"ח ללילה, 750 2 לילות, 
050-2565636)07-19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)08-38(_____________________________________________

מגדל
 צימר מפנק במגדל, 7-10 

מיטות, חצר + נוף, ג'קוזי 
סאונה ביהכנ"ס, מקווה, 

מתאים לחרדים,
_____________________________________________)08-20ל(058-3242225

 "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

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

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)09-31/17(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-12/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

בית שמש
 וילה מקסימה + 4 חדרי 

שינה עד 30 מיטות נקיה 
ומאובזרת, לשבתות במחיר 

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

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

_____________________________________________)02-28/17(במרכז היישוב, 053-2552555

■ 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, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-6970537 ,050-7230470)16-12/18(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

הזורעים
 "אתנחתא הזורעים" 
5 צימרים + וילה גדולה עד 
70 איש, מותאם למשפחות 

גדולות וארועים,
052-2032009)04-17/17(_____________________________________________

 וילה פינתית ומרווחת + 
דירת ארוח לשבתות, חגים 

_____________________________________________)06-18(ובכלל. 050-7223891, שבתאי

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

טבריהבית מאיר

 להשכרה בטבריה 
בק.שמאול, דירה חדשה 

וממוזגת, 3 חד' קרוב 
לשטיבלאך, לשבתות 

וימי חול,050-4121032, 
058-3221726)05-06/18(_____________________________________________

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

052-7772913)52-51/17(_____________________________________________

חשמונאים
 סוויטות מפוארות 

+ ברכה מוצנעת + חצר 
מרהיבה, אתר - "צימר דן" 

058-7736573)12-38(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-01/18(_____________________________________________

■ דירת נופש +צימר  
בק. שמואל נוף לכנרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
)12-24/17(             050-4154145_____________________________________________

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-17/17(_____________________________________________

ביריה

אשקלון
 במרינה באשקלון, ק"ק, 

2 חדרים וסלון, מהממת, 
משוקעת ומרוהטת קומפלט, 

054-7290016)12-24(_____________________________________________

 וילה בוטיק במושבה 
מגדל, 6 חד', בריכה ענקית, 

לנופש שמפחות מושלם, 
050-4612999)13-21(_____________________________________________

 פנטהאוז 5 חדרים, 
נוף לכינרת, דירה משופצת 

ומאווררת לחגים וסופי שבוע, 
052-7602175)13-17(_____________________________________________

 דירת נופש בטבריה, 4 
חדרים, גדולה, לימים שבתות 

ולימי בין הזמנים + נוף 
לכינרת - מדהים, מרוהטת, 

050-4145926)13-17(_____________________________________________

 צימר יפה במיקום הכי 
טוב ביבניאל, מבצע!!! רק 

_____________________________________________)13-24(350 ש"ח, 050-4102275

כרם בן זמרה
 חופשה יוקרתית 

מהחלומות, נוף, בריכה מקורה 
ומחוממת + מקווה. "אהבה 

בגבהים" כרם בן זמרה,
050-7220147

www.gadiab.com)13-13/18(_____________________________________________

מושב נוב
 נוב בגולן, צמרים מעץ, 

לזוגות ומשפחות, בריכה 
פרטית, בית כנסת ומקווה, 

050-4606674)13-17(_____________________________________________

בני ברק
 כחדשה! 2 חד' בנורוק, 

מרוהטת קומפלט, ק"ב, 
דוד"ש, מזגנים, מיידי, לזו"צ, 

ללא ילדים, גמיש,
054-8425580)14-14(_____________________________________________

 לזוג יח"ד יוקרתית 
+מרפסת +נוף, לפסח, 

לשבתות, ימים, באזור העירייה, 
)14-16(               052-7161292_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-07/18(_____________________________________________

 למכירה בשד' 
גרשטנקורן, משרד מפואר, 

מושקע, 2 חד', ק"ק 
32 מ"ר כניסה נפרדת,, 
675,000 ש"ח, תשואה 
מעל 5%,  בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הר' קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק
03-80-500-80

להשכרה 
חנויות 

 להשכרה מקום מרכזי 
בב"ב למשרד/סטודיו/

כיתות לימוד/מכירות וכו' 
_____________________________________________)13-17(ממוזג, 058-3202535

 בהזדמנות! להשכרה
400 מטר מסחרי במרכז 

בני ברק ב-2 קומות
50 שקל למטר בלבד

_____________________________________________)13-17(לפרטים 054-2580560

אולמות
 אולם בויז'ניץ ב"ב, 50 

מ"ר, גישה לרכב, מיידי, 
_____________________________________________)13-17(למטרה שקטה, 054-5634160

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה בבניין גרנדהול, 
כיתות מאובזרות לקורסים/

_____________________________________________)14-18(פעילויות, 054-8468384

 "אחוז נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 
בטבריה + ג'קוזי, מחומם 

+ נוף לכינרת, חצר 
ענקית, במחירי השקה!!

052-7134905)54-42/17(_____________________________________________

 גדולה באזור החרדי, נוף 
מרפסת לכינרת, חצר, חניה, 

ממוזגת, 052-8355839, 
054-8597111)16-17(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירת 
נופש חדשה ומפוארת, נוף 

מרהיב, עד 25 איש,
052-7164243)16-26(_____________________________________________

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

נהריה
 מבצע! דירת אירוח 

בהנריה, 300 ש"ח, ללילה לזוג, 
_____________________________________________)16-27(לפרטים: 050-4770782

פתח תקווה

1-1.5 חדרים

 בנתן הנביא, 2 חד' 
גד' )לא יחידה(, ק"ק, 

חזית, מיידי, 3,500 
ש"ח. בלעדי  ש. 

מאירוביץ 03-5787756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 דירת הגג היפה בעיר - 
באבני נזר, 45 מ"ר, מרוהטת, 

חדשה, סטנדרט גבוה +
55 מ"ר גג פרטי מרהיב ביופיו, 

_____________________________________________)13-17(4,250 ש"ח. 054-8438688

 דירת חדר מאובזרת, 
ממוזגת, מסורגת, מיידי, 

מתאים לבודד בלבד,
054-5634160)13-17(_____________________________________________

+5 חדרים

 בכפר גנים ג', 6 חד', 
ק"א, מרפסת סוכה ענקית 

+ מרפסת נוף ענקית, חניה 
ומחסן צמוד, 050-4186500, 

052-2565559)13-17(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', כ- 45 מ"ר, 
חדשה, ממוזגת, ק"ק, סורגים, 

_____________________________________________)14-18(3,000 ש"ח, 054-4797080

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

למכירה 

054-9719306
עסק רווחי ופעיל

קהל חרדי גדול
מסעדה חלבית
בטבריה

 בצירלזון, לגן ילדים, 
4 חד' עם ממ"ד, ק"ק 

+חצר 60 מ"ר, כ. נפרדת, 
2,000,000 ש"ח. בלעדי  

תיווך ש. מאירוביץ
03-5787756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

ביקוש 
דירות

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-22/17(_____________________________________________

השקעות

 עבור פטנט מהפכני, 
לפתיחת בקבוקי יין, 

דרושים משקיעים 
שותפים רציניים, הפטנט 
נמצא בשלבים מתקדמים 

ביותר, 054-6970525
או באתר -

www.new-cork.com)14-22(_____________________________________________

 יח"ד ברוזנהיים, מרוהטת 
קומפלט, חדשה ומפוארת, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-7125954)16-19(_____________________________________________

עמנואל

 אברבנאל, 2.5 חד', 40 
מ"ר, קו' א', 2,600 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410,
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

050-3336353

טיולי 
שטח

רכיבה 
מערבית

רכיבה 

טיפולית

ימי 
למשפחות גיבוש

ועובדים

חוות
חווה במושב חמד

 הרצל, 1.5, קו' ב', עורפי, 
2,700 ש"ח, פינוי 15.05.17. 

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 בהזדמנות! בנורוק, 
קד', יחידת דיור גדולה, 
2,350 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)17-17(_____________________________________________

 חדר וחצי ברמת אלחנן, 
ק"ק, מרוהטת, ממוזגת, 

מסורגת, 2,400 ש"ח,
052-7614934)17-20(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שטה וכדו', 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)17-17(כשותף, 053-3157272

 יח"ד, 2 חד', ק"א, 
בפוברסקי, מרוהטת, 2,600 

ש"ח, 03-5791661,
052-5932500)17-20(_____________________________________________

 בחתם סופר, דירת גן 
2 חד', מרווחת, לזו"צ, פינוי 

בעוד חודשיים, 950 ש"ח, 
054-6648933)17-20(_____________________________________________

 בהדר גנים, בית פרטי, 
8.5 חדרים, מטבח ענק עם 
כיור כפול, גינה יפה, מקום 

שקט, חניה בשפע.
_____________________________________________)17-17(054-2390027, אמא נכסים

 בבלעדיות בב"ב בר' 
עקיבא/בעל שם טוב, ק' 

קרקע, 92 מטר, מחולק ל- 2 
דירות יפיפיות, הכנסה 6,200 

ש"ח. פנחס מילר, מתווך 
_____________________________________________)17-17(מוסמך, 050-4103310

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

בתחום הנדל"ן, החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט, שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)17-17(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין - 

קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)17-17(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
להשקעה, מחולקת ל- 3, 

שכירות ב- 5,500, נמכרת ב- 
050-7775343 ,1,150,000)17-20(_____________________________________________

 בקרית מלאכי, רק חצי 
שעה נסיעה מבני-ברק, דירות 
להשקעה החל מ- 590,000 
ש"ח בלבד!!! תשואה יפה, 
_____________________________________________)17-17(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 באשקלון, מבחר דירות 
להשקעה, תשואה גובהה, חל 
מ- 790,000 ש"ח בלבד. נדל"ן 

_____________________________________________)17-17(הקריה, 050-3000121

 בחור חרדי מחפש לגור 
בדירת בחורים עד 600 ש"ח 

לחודש, 052-7163334,
_____________________________________________)17-18ח(053-2743931

 מעוניין לשכור חדר 
כשותף עם בחורים בירושלים, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7163334

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לקניה,

_____________________________________________)17-18ח(052-7396092

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה, 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ, פרסום ומכירה 
עלינו! שירות מהיר ללא 

עמלה,
054-7477054/050-5765449)17-17(_____________________________________________

 שטח כ- 70 מ"ר, משופץ, 
עורפי בר' עקיבא, כ.נפרדת, 
מרכזי, 6,500 ש"ח לא כולל 

_____________________________________________)17-20(מע"מ, 058-5853500

 בין המרכזית לסנטר 
בירושלים מול הרכבת לת"א, 
כ- 45 מ"ר, להשכרה 9,800 

_____________________________________________)17-20(ש"ח, מיידי, 058-4115889

 למכירה/השכרה, 
120 מ', אורח החיים פינת 
חזון-איש, 1,300,000 ש"ח 
במרתפים, להשכרה 7,500 

_____________________________________________)17-17(ש"ח, 050-2229247

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה 3,500 ש"ח.

,077-2050410
,050-5750880

_____________________________________________)17-17(אורי תיווך אדוארד

 למכירה חנות ברבי 
עקיבא, כ- 90 מ"ר, 

מושקעת, ק"א, חזית, 
מושכרת לתקופה 

ארוכה, תשאוה חודשית, 
11,500 ש"ח + מע"מ, 

2,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)17-17(_____________________________________________

 מחסנים ב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מטר עם גישה 

_____________________________________________)17-20(לרכב, 052-7142450

 להשכרה בב"ב בריינס בר 
אילן, מחסן מכירות + מגרש 
_____________________________________________)17-20(גדול שימושי, 054-6677997

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שטה וכדו', 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)17-17(כשותף, 053-3157272

 להשכרה במתחם אוסם 
ב"ב, משרד מפואר וממוזג + 

מטבחון ושרותים,
050-5674924)17-18(_____________________________________________

 להשכרה - במרכז זכרון 
מאיר, כ- 36 מ"ר, מפואר, ללא 

תיווך - מתאים לקליניקה/
_____________________________________________)17-18(משרד, 050-4115510

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 

לצורך עבודה שטה וכדו', 
מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 

כולל מיזוג, מים, שירותים, 
500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 

_____________________________________________)17-17(כשותף, 053-3157272

 להשכרה לאנ"ש, 30 מ"ר, 
מפואר, בחזון איש/רשב"ם, 
כולל מטבח, שרותים ומזגן, 

054-8401025)17-20(_____________________________________________

 ל"ג בעומר באור הגנוז, 2 
דירות ארוח, כל אחד 10-12 

מיטות, מיזוג, ריהוט, גינות עם 
_____________________________________________)17-42(משחקי ילדים, 052-7655177

 צימרים באור הגנוז. בית 
בצפת. לשבתות, חגים ובין 

הזמנים, מבצעים לזוגות 
_____________________________________________)17-28(וקבוצות, 052-7632474

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

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

 צימר חדש, ממוזג + 
ג'קוזי, מתאים למשפחה, 8 

מיטות קרוב לרשב"י,
052-5207326)17-20(_____________________________________________

 בית במושב דלתון, עד 
15-16 נפשות, מסודר, גדול 

ומרווח + חצר, פנוי לל"ג 
_____________________________________________)17-20(בעומר, 050-2263233

 להשכרה דירות נופש 
בטבריה על בסיס יומי/חודשי 

מ- 80 ש"ח ללילה,
054-2566965)17-18(_____________________________________________

 2 דירות גדולות, ממוזגות 
ומאווזרות ב-ק"ש עם חצר 

פרטית! קרוב לטיילת,
052-7130111)17-37(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים ליחידים 
ולקבוצות - מנגל, בריכה 

גדולה, סנוקר, כדורגל, פארק 
לילדים לשבתות ולחגים 

במחירים נוחים!
052-3594875 ,052-3540874)17-32(_____________________________________________

צפת
 בעיה"ק צפת, לחרדים 

בלבד, 3 חד',82 מ"ר, 2 
קומות, מרפסת נוף, אזור 
חרדי, 2,200 ש"ח. שניר 

052-2888181)17-17(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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 057-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

  "הסעות דניאל" - 
רכבים ממוזגים וחדשים! 
14,16,20 מקומות שרות 

אמין, מחירים זולים!! 
052-7101020)47-46/17(_____________________________________________

מוצרים 
הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטוושירותים

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 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(_____________________________________________

הלוואות ומשכנתאות

הלבנת שיניים

השכרת רכב

 אביב השכרה רכב 
- פרטיות ומסחריות 

אוטומטיות ל- 9 נוסעים 
ומטענים, השכרה 
לצעירים וחדשים, 

03-5790909)46-18/17(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

 באזור המרכז ובכל 
הארץ - הובלות והסעות, 

במקצועיות, אמינות 
ומחירים נוחים!
053-3126630)09-21/17(_____________________________________________

חולמ/ת על שיניים 
לבנות ויפות?

קל 
ומהיר

ערכה להלבנת שיניים

054-8527470

תוצאות 
מיידיות

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, 
מבצע חודשית ב-2071 ש"ח 

כולל מע"מ!
0722-777-200)50-02/18(_____________________________________________

 השכרת רכב לטווח 
ארוך, החל מ- 2,000 

ש"ח לחודש כולל מע"מ 
ללא הגבלת קילומטרים, 

שרות 28 ש"ח,
,052-5306666
054-8160001)09-21(_____________________________________________

 הסעות: נסיעות לכל 
חלקי הארץ, 4-20 מקומות, 

נהגים אדיבים, לפרטים:
054-8430702 ,053-5662246)12-38(_____________________________________________

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)12-20(עזרא 66 ב"ב

השכרת רכב בארץ ובחו“ל
ב“ה

של החברות הגדולות
הרץ - באדג‘ט - קל אוטו

מרכז הזמנות ארצי
המחירים
ירדו !!!

050-576-54-49
052-712-34-19

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

כלי כסף

כרטיסי טיסה

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, קרייזלר )על 

גז(, 300 ש"ח ליום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)03-25(לשבת, 052-7696100

יעוץ ועזרה
 תקוע? חסום? אצלנו 
תלמד להיות המטפל של 

עצמך, לפרטים:
050-4167316)06-18(_____________________________________________

 צלחות וקערות פסח, 
כוסות אליהו, דגמים מיוחדים 

054-8448548)07-20(_____________________________________________

 למגוון יעדים באירופה, 
ולפסח, וטיסות הרגע 
_____________________________________________)09-18(האחרון, 08-6211112

לימוד נהיגה
 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-22/17(_____________________________________________

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

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 110 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
052-2514960

_____________________________________________)50-22/17ל(

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)12-24(_____________________________________________

הונדה

 לחוץ? קח 300,000 ש"ח 
מהבנק ללא שעבוד נכס/רכב, 
אופציה ל- 10 שנים, מתמחים 

לאברכים בעלי הכנסות 
_____________________________________________)14-22(נמוכות, 054-8526180

אבידות

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
כל המכוניות, משאיות, 
רטקטורים, אמינות + 

_____________________________________________)21-20/17(אישורים, 052-5752933

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)48-18/17(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות בחצי מחיר 

מחדש, 054-4543701, 
03-5066331)53-35/17(_____________________________________________

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים חינם, שירות י-ם 

_____________________________________________)01-04/18(וב"ב בלבד, 052-7611936

 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

שיפור הראייה

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

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

5,300
3,900
3,620

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-22/17(_____________________________________________

■ 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(

■ 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(_____________________________________________

עורכי דין

סת”ם

 כ- 18 שנות עשיה 
בבניית בית יהודי, מגוון רחב 

של הצעות לנשים וגברים 
מגיל 18 ומעלה וכן פרק שני 
+ מטפלים בצרכים מיוחדים, 

לכל המגזרים הדתיים, מ- 
_____________________________________________)49-47/17(10:00 בבוקר, 052-3340338

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-21/17(מובטחת! 054-7195111

  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

סיוע בשכר דירה
 מתקשים בסיוע בשכר 

_____________________________________________)12-21(דירה? 054-8526034

 עורכת דין ונוטריון, 
מומחית בנזקי גוף, תאונות 

דרכים, תאונות עבודה, 
ורשלנות רפואית, נסיון רב 

שנים, קבלה בתל-אביב, ב"ב 
_____________________________________________)12-20(עו"ד לילן יפת, 052-2919524

 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 מחשוב

שירותי מחשוב

052-5622080

לביקור

תיקון | שדרוג | מכירה 
לכל סוגי המחשבים

בעת 
התיקון  0&

מחשב + מסך + 1000 
משחקים וסרטי טבע - 850& 

לפרסום
03-6162228

 שרותי מייל gmail ללא 
גישה לאינטרנט, החל מ- 25 
_____________________________________________)14-04/18(ש"ח לחודש, 052-7611936

עריכת מצגות
 עריכת מצגות: מקצוע 

מרשים לכל מטרה וכן 
אלבומים דיגיטליים!

"שרי עיצובים":
050-4171813)16-19(_____________________________________________

רפואה משלימה
 גמ"ח ללא תרופות בדרך 
קלה ביותר מחלימים מסרטן, 
בעיות נשימה, תשישות, ליווי 
מקרוביוטי והתאמת תוספים 
_____________________________________________)16-17(ע"י מטוטלת, 052-2863516

 נמצא עגיל זהב באזור ר' 
עקיבא/חזו"א בב"ב, במאבד 

_____________________________________________)16-17ח(יפנה לטל': 053-3161628

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7145526

 לחתן דרוש שולחן, מיטות 
חדר שינה, מכונת כביסה, 

בדחיפות, התורם יפנה,
_____________________________________________)16-17ח(054-8420158

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך מכונת כביסה בירושלים, 

_____________________________________________)16-17ח(053-3141470

 מעוניין לקבל לפסטיק 
כיוון מכונת תספורת פנסוניק 
_____________________________________________)16-17ח(ER206, טל': 052-7658245

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7653753

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7432035

 דרוש מחשב נייד תמורת 
2 מסכים דקים + 2 מגבעות, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7658245

 דרוש למשפ' מחשב נייד 
אפילו עם תקלה בתרומה, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7658245

 סמוך לרשב"י, צימרים 
יפיפיים ומאובזרים, ג'קוזי 
בכל צימר, ספא, ביכנ"ס 

מפואר, מחירים נוחים 
לחורף! 050-2004839, 

04-6980959)47-19/17(_____________________________________________

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום, שעון מים 

_____________________________________________)27-24/17(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(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-24/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר מקצועי, נוף 

מדהים לחרמון,
,050-4296661
050-7477127)03-29(_____________________________________________

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

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-13/18(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
ומרווחת בסמוך לעיר 

העתיקה, מאובזרת וממוזגת, 
לשבתות/ימים וחגים,

054-2468262 ,052-3953998)09-35(_____________________________________________

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

052-7679018 ,077-7677018)51-24/17(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)47-20/17(_____________________________________________

 צימר חדש וממוזג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 

מיקום מעולה,
052-7153475)11-14(_____________________________________________

 בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)04-05/18(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)12-38(מהעתיקה, 052-3455254

'הבית בצפת'
(לשעבר מלון ת"א)

04-6972555
077-3601130

מארח לחופשה קסומה
בבין הזמנים ניסן 

רק 120 ש"ח לאדם 
כולל ארוחת בוקר 

מינימום 3 בחדר

 נופש בערד, מבצע 300 
ש"ח לזוג לשישי שבת, אפשרי 

_____________________________________________)13-17(לקבוצות, 053-3120962

ערד

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-16/17(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צמרים 
בעתיקה מהודרים - מאובזרים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי ומרפסות, 

052-2840299)16-19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים ענקית 
בצפון )נוף לכינרת צפת( 

18 חד' )עד 60 איש( קרוב 
לביהכ"נ. רעות 050-2213887. 

_____________________________________________)16-41(יורם, 052-6024900

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

052-7153475)16-19(_____________________________________________

תפרח
 במרכז תפרח עד 55 

מיטות, מתקנים ומדשאות + 
גנרטור. *ברמה *יחודית, מוכר 

_____________________________________________)53-25/17(במס, טל': 052-7612965

 "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית, מס' 1 

בארץ, באיכות! נסיון 30 שנה! 
050-2403750 ,052-2403750)09-21/17(_____________________________________________

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

מכירת רכבים

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-54(_____________________________________________

סיטרואן

מאזדה

 קונה רכבים ואופנועים 
לפירוק, לנסיעה ולברזל, 

_____________________________________________)08-09/18(מחירים הוגנים, 052-6371796

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

 "אחוזת רימון" - במרכז 
העתיקה! סוויטות מפוארות 

ומאובזרות + נוף, למשפחות 
וזוגות, גישה נוחה,

054-7750080)49-21/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-17/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

 סיטרואן c4 פיקאסו 
2013, 1,600, יד ראשונה, 

054-4502787)13-17(_____________________________________________

פורד

 מאזדה 5 כסופה, 2010, 
97,000 ק"מ, שמורה ונדירה 
_____________________________________________)14-18(באזור המרכז, 053-7467673

 סיטרואן פיקאסו 2012 
במצב מצוין, 7 מקומות, 

_____________________________________________)14-18(39,000 ש"ח, 052-7684543

 לשבת וחול דירה פרטית 
נקיה ומסודרת, מזגנים וחצר, 
052-7113937 ,086601778)16-20(_____________________________________________

 פורד פוקוס 2013, 
130,000 קמ"ש, שמורה + 

_____________________________________________)16-17(אחריות, 052-7695162

 נופש בערד, מבצע, 
300 ש"ח לזוג לשישי/שבת, 

אפשרות לקבוצות,
053-3120962)17-36(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה,
03-9363752 ,050-6241690)18-25(_____________________________________________

 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

 הונדה סיויק שנת 2001 
_____________________________________________)17-20(במצב מצוין, 058-4918488

חשמל
 א.ח עבודות חשמל, מיזוג 
אוויר ושירותי נקיון למשרדים, 

052-5225756)17-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)17-18ח(1-599-500-003

 נמצאו שני כרטיסי רב קו 
באוטובוס 597 ניתן לקבלם על 

_____________________________________________)17-18ח(פי סימנים, ב- 054-8474591

 נאבד לפני כ- 3 חודשים 
מערך צרור מפתחות, החשוב 
מאוד לבעליו באיזור שיכון ג', 
_____________________________________________)17-18ח(03-6767360, 054-8470626

 נאבד לפני כ- 4 וחצי 
חודשים בערך, ארנק ובו סכום 

כסף די גדול באיזור שיכון ג', 
_____________________________________________)17-18ח(03-6767360, 054-8470626

 אבד צמיד פנינים לפני 
פסח בב"ב באיזור ויז'ניץ, סוגר 

_____________________________________________)17-18ח(מזהב לבן, 054-8413424

 מעוניין לקנות את הספר 
ה"בריחה מהודו",

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 דרוש לנזקקים, מיטה 
נפתחת ל- 2 מיטות, עמודון 

_____________________________________________)17-18ח(לספרים, 054-8410655

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7653753

 דרוש לאברך סטנדר 
מתכוונן או במצב שכיבה 

_____________________________________________)17-18ח(קבוע למסירה, 052-7115179

 משפחה ברוכה תשמח 
לקבל פליימוביל במצב טוב, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7616301

 גמ"ח תחפושות ישמח 
לקבל תחפושות שכבר לא 

משמשות אתכם,
_____________________________________________)17-18ח(02-6421424

 לבחורי ישיבה דרוש ספרי 
"והגדת" בתרומה או בזול, 

_____________________________________________)17-18ח(058-3237073

 דרושים לאברך: מכונת 
כביסה, 2 מיטות, שולחן 

וכסאות, כנור, 050-4175368, 
_____________________________________________)17-18ח(אפשר להשאיר הודעה

 דרוש לישיבה מחשב נייד 
בתרומה עבור כתיבת חידושי 

_____________________________________________)17-18ח(תורה, טל': 052-7106267

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר סמלי, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7163334

 מעוניין לקנות פלאפון 
סמסונג טאצ' במצב מצוין 

_____________________________________________)17-18ח(במחיר סמלי, 052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה 
וכן במאוורר או מזגן נייד, 
_____________________________________________)17-18ח(בירושלים, 052-7163334

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7432035

 אם ברשותכם תפילין ללא 
שימוש, אנו נעשה מהם גמ"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)17-18ח(בתרומה, 052-7396092

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט ללא מסך )פוג'י-יפן( 50 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-3463482

 מזגן, אלקו, 3.5 כ"ס, מצב 
מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(050-4141542

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(052-7966786

 מתריע על מצלמות 
מהירות/רמזור לרכב כחדש, 

_____________________________________________)17-18ח(40 ש"ח, 054-8469191

 דיבורית קבועה לרכב 
במצב מצוין, 100 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(054-8409191

 מקפיא קטן אמקור 
5500XL, ב- 300 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)17-18ח(מצוין, 050-7656408

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)17-18ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 אופניים חשמליים, מצב 
_____________________________________________)17-18ח(מצוין, 03-6764076

 שלט אונברסלי לכל 
המזגנים, חדש באריזה בב"ב, 

_____________________________________________)17-18ח(30 ש"ח, 052-7679123

 מכונת תספורת 
מקצועית נטענת חברת 

ANDIS כולל מטען ותיק 
ואביזרים, 500 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)17-18ח(052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)17-18ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 כרטיס קול לגיטרה 
חשמלית

 M-AUDIO FAST
TRACK, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(פלאפון: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם: MISSION, נייד: 

_____________________________________________)17-18ח(052-2437292

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 רדיו דיסק מקורי, חדש 
מפוארק מרכב מאזדה 3, 
500 ש"ח, 03-9074725, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8412903

 מכונת תפירה תעשייתית 
_____________________________________________)17-18ח(חברת "זינגר" 052-7693094

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצוין, ווינדוס 7 כולל 

מסך, 500 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(053-3346080

 מערכת תאורה לצילום 
סטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 משחק פלייסטיישן 2 
איכותי עם שני גוייסטיקים 

ומשחקים במצב מצויין, 500 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס + 
מזגן 1.5 כ"ס, מזגני חלון. 

מקרר, 350 ש"ח עובד טוב, 
052-2530036)17-17(_____________________________________________

 שואב אבק על רגל, 
מעולה לשטיחים, 150 ש"ח, 

054-8527470)17-20(_____________________________________________

 מחשב נייד Dell מעולה, 
700 ש"ח, גמיש,

053-3120620)17-18(_____________________________________________
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ריהוט

כללי

תקשורת

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

 מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי 

"גלית איטליה" 850 ש"ח 
_____________________________________________)50-47/17(בלבד! 054-8443223

 בהזדמנות!!! נעלי גברים 
"ספרינג" מידה 46, חדשות, 
לא ננעלו, 150 ש"ח בלבד! 

054-6369617)09-17(_____________________________________________

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

תינוקות

 חלונות, דלתות, סורגים - 
בלגי, וירינות לסלון, יד 2 וחדש, 

03-6884123 ,050-5274348)14-18(_____________________________________________

 לול פלסטיק 1X1 מטר 
כולל מזרון לתינוק, במצב 

חדש, 250 ש"ח, טל':
_____________________________________________)16-17ח(052-83806558

 מושב בטיחות לרכב 
לתינוק איכותי, דר' בייבי, 350 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 מיטת תינוק )לול( 
מעץ מלא במצב טוב, ללא 

מזרון וגלגלים, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(03-9307308

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-4127708

 מיטת תינוק לבנה 
כחדשה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(050-5206337

 כסא בטיחות לרכב, 
שמור, עבור ילד, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-5555952

 עגלת תאומים במצב 
מצוין כחדשה + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)16-17ח(450 ש"ח, 054-7432035

 עגלת בלו-ברי במצב 
מצוין כחדשה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב, 054-8441042

 טיולון "פרגו" כמו חדש, 
240 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 כסא בטיחות לרכב + סל-
_____________________________________________)16-17ח(קל, 150 ש"ח, 054-8432271

 מיטת תינוק באריזה - עץ 
מלא, צבע טבעי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(053-3350894

 אמבטיה + מעמד, 
חדשה באריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(053-3350894

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)16-17ח(052-3073826

 טילון טוב, 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד, 052-5737813

 שידת החתלה 5 מגירות, 
חום, 90 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 כסא רכב כמו חדש, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 מעמד לפלאפון המתחבר 
לתריס המזגן ברכב, חדש 

בקופסה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(054-6969961

 גלקסי טרנד פלוס 4, 350 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, בב"ב, 054-8469339

 טלפון LG אופטימוס 
ומעטן במצב מעולה, ב- 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-2421622

 מטענים לכל סוגי הטלפון, 
_____________________________________________)16-17ח(25 ש"ח, 054-6969961

 מטענים לכל סוגי הטלפון 
במצב מצויין, 20 ש"ח כל 

_____________________________________________)16-17ח(מטען, טלפון: 054-6969961

 מטען איפון 2 מטר 
מקורי, 60 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 אופני הילוכים "26 ב- 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 052-2421622

 אופני הילוכים 20", ב- 
150 ש"ח, ב"ב, פל':

_____________________________________________)16-17ח(054-5385013

 ספרי ילדים/נוער כולל 
קומיקס, 5-20 ש"ח, בערב, 

_____________________________________________)16-17ח(055-6600157 בירושלים

 שמלה מפואר לנערות 
מידה 38/בורדו, 400 ש"ח 

)משיבולת(, בערב בירושלים, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8451228

 תרסיס T.M.R.G )מס' 
2( לשיפור איכות הקול, רק 

ב- 140 ש"ח, ירושלים,
_____________________________________________)16-17ח(058-3258657

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)16-17ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנישאה אלגלנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-4831449

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 

ש"ח, 052-3805386,
_____________________________________________)16-17ח(02-6522251

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 
כחדשה, 025-6522251,

_____________________________________________)16-17ח(052-3805386

 שטר 500 שקלים )ישנים( 
צבע אדום, 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7658245

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)16-17ח(02-5387422

 תלת אופניים גדולות 
להובלות ומשלוחים, 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7658245

 אקווריום ענק כולל 
מעמיד, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)16-17ח(052-3073826

 סט מושלם, שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 

בצבע אפרסק, מידה 38, 320 
ש"ח, 02-6522251,

_____________________________________________)16-17ח(052-3805386

 אופניים לילד לגיל 5 שנים, 
16" במצב מצוין ואופניים לילד 

לגיל 8 שנים, 20", כל אחד - 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 050-9340317

 אופני בימבה ג'וק 
בצבעים ורוד ולבן במצ במצוין, 

_____________________________________________)16-17ח(30 ש"ח, טל': 050-2897977

 פינוי מחסן, אופניים 
וחלקים, 50 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 מנשא לאופניים, מתאים 
לכל רכב, עד 3 זוגות, 110 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-5343924

 מזוודה 4 גלגלים, 90 ש"ח 
בלבד, מצב חדש, בני-ברק, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ,BMX אופני ילדים 
ב- 110 ש"ח אפשר גם קסדה, 

_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, 052-5737813

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 מקרר דגם אלקטרה במצב 
_____________________________________________)17-18ח(טוב, טלפון: 02-5830215

 מקרר דגם אלקטרה 
במצב טוב, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)17-18ח(02-5830215

 אלבום דיגיטלי חדש 
באריזה, תומך בתמונות, וידאו, 
_____________________________________________)17-18ח(רדיו, 260 ש"ח, 058-3299435

 סורק למחשב תוצרת 
_____________________________________________)17-18ח(קנון, 50 ש"ח, 052-3463482

 מדפסת/פקס/סורק 
HP5510, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 מקרר אמקור, ללא פריזר, 
_____________________________________________)17-18ח(למסירה חינם, 050-4119420

 פלטה גדולה 43X56 ס"מ 
במצב טוב מאוד, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-9985503

 מודם של רימון - 250 
ש"ח בלבד! חדש עד הבית!!! 

_____________________________________________)17-18ח(054-8405882

 מכונת תפירה 
ZINGER יפה לעתיקות, 
500 ש"ח - ב"ב - צריכה 

_____________________________________________)17-18ח(תיקון, 054-8413591

 מדיח כלים גדול קינג, 
מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מגהץ אדים, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מגפון מקרופון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 חדש מנגל חשמלי, 75 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש, ענק, 
_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה, 
חדש, 100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מסך 36 אינצ', 300 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש, דק, 054-4273857

 שואב אבק חדיש, 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה איגל אמריקן, 
12.8V, ב- 280 ש"ח, חדשה, 

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מסך 17" ו- 24", ב- 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, תקין, 054-4273857

 טרמוס לשבת, משאבה, 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רדיאטור חימום, 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדש, 
850V, ב- 300 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מצנם כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 אלקטרוני, 300 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-4273857

 רמקולים ענקיים, 400 
ש"ח + מגבר 100 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרום חכם לבחורי ישבה, 

_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(052-4831449

 מקרר מיני קטן, שימוש 
כחודש כחדש לבחורי ישיבה/

למשרד, ב- 390 ש"ח 
בירושלים אזור בית ישראל, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7163334, 053-3188973

 מקרר אמקור - 450 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-8433942

 מכונת כביסה, 500 ש"ח 
במצב מצוין, כחדשה,

_____________________________________________)17-18ח(054-4680218, ירושלים

 תנור אפיה + כיריים, 500 
ש"ח במצב מצוין,

_____________________________________________)17-18ח(054-4680218, ירושלים

 מקרר אמקור, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4680218, ירושלים

 מקרר לבן, 500 ליטר, 
מצב טוב, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(054-5823874

 מקרר משרדי + תא 
מקפיא, מצב מעולה, ב- 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ' תחתון, 
4 שנים בשימוש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמליים 
36V, בשימוש 10 חודשים, ב- 

_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מקרר לבן, 500 ליטר 
"אמקור", ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(050-4145023

 מיקסר בוש במצב מצוין, 
_____________________________________________)17-18ח(250 ש"ח, 050-4131038

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 שואב אבק קנווד גדול 
- 100 ש"ח בי-ם, להתקשר 

אחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)17-18ח(050-4147729

 מתאם USB לרשת 
אלחוטית, 100 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-3595314

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, 5 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3186268

 מכונת כביסה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(תל-ציון, טל': 054-8539357

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש אחריות מלאה, 

מציאה, 450 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(052-7601490

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)17-18ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ברה"ע ארונית לבנה + 
מגירה תחתונה מעץ סנדוויץ, 
מידות 64X72X107, ב- 490 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 03-9380129

 ברה"ע למכירה מגירות + 
מדפי זכוכית למקרר, החל מ- 

_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח, 052-7966786

 מציאה! שולחן מעץ + 
3003 ש"ח בבני- 6

_____________________________________________)17-18ח(ברק, 050-4190409

 כסאות לסלון, מצוינות, 
עץ מלא, משענת גבוהה, 

בב"ב, 100 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)17-18ח(054-8463368

 מיטת יחיד כולל ארגז 
במצב טוב, 400 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(053-3160767

 ספה 2 מקומות בצבע 
לבן, ב- 350 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(03-6187986

 2 מזנונים משולב ויטרינה 
ועתיק, 350 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3662700

 6 כסאות לסלון במצב 
מצוין כל אחד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4160457

 כסא מתכוונן על גלגלים 
בירושלים, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)17-18ח(054-8423405

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-3463482

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
ב- 200 ש"ח, גמיש, כחדש, 

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 כסאות מברזל ועץ, מ- 10 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 400 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שולחנות בכל הגדלים, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון, 
מרופדים, חדישים, אפש' 

לכסאות בלבד. ספות 2-3 
במצב חדיש בהזדמנות,

052-4227714)17-17(_____________________________________________

 מכתביה לשיעורי בית 
+ מגירות + מדפים, צבע 

חום וג'ינס כחדש, 600 
_____________________________________________)17-20(ש"ח, 054-8527470

 ספות 2+3 בצבע אדום 
עור נפה כחדש, 5,500 ש"ח, 

054-2612980)17-18(_____________________________________________

 35 ספסלים + 160 
כסאות + ארון קודש במצב 

טוב, מחיר סמלי מבית כנסת 
_____________________________________________)17-18(בפ"ת, 052-8788358

 מיטה מתקפלת, 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-4273857

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(050-3286875

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

_____________________________________________)17-18ח(054-5705546

 ארון 4 דלתות, 500 
ש"ח, כחדש, 054-4680218, 

_____________________________________________)17-18ח(ירושלים

 ארון, 2 דלתות, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4680218, ירושלים

 ספריה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(054-4680218, ירושלים

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
500 ש"ח, 054-4680218, 

_____________________________________________)17-18ח(ירושלים

 מיטת מעבר + מזרון, 
שנה היה בשימוש, ב- 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 053-3114819

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות צ.שחור מט, 

_____________________________________________)17-18ח(ב- 250 ש"ח, 054-5823874

 שולחן + כסאות, עדיין 
בקרטון חדש, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-2338658

 כסא מנהלים, עדיין 
בקרטון, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(054-2338658

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)17-18ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על גל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)17-18ח(052-3073826

 טואלט קטן, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(טל': 054-8423405

 ספפה מעולה נפתחת 
לעוד מיטה + א.מצעים, 
הקודם זוכה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-7601490

 ספה לסלון 3 מושבים דמוי 
עור שחור, חדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(פל': 054-8458605

 שולחן קפה מלבן שחור 
חדש, 350 ש"ח, פל':

_____________________________________________)17-18ח(054-8458605

 מיטה מתקפלת, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(פל': 054-8458605

 4 כסאות מטבח יפיפיות 
בצבע שחור עם כסף, חדשות 
ממש, כל אחת ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18(בני-ברק, 052-7773526

 עגלת ג'ולז, אמבטיה + 
טיולון בצבע אפור/כסוף במצב 

מעולה, 500 ש"ח בלבד!! 
_____________________________________________)17-18ח(052-7699068

 עגלת תינוק טיולון + 
עריסה במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-5206337

 עגלת תינוק טיולון + 
עריסה במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-5206337

 כסא בטיחות לרכב + סל-
_____________________________________________)17-18ח(קל, 150 ש"ח, 054-8432271

 כרית ה. מצויינת, 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(בבני-ברק, 052-7600336

 מזרון לעגלת בוגבו דגם 
קמילין צבע ג'ינס כמעט 

חדש, רק 100 ש"ח. עגלת 
אמבטיה בצבע אפור/שחור/

לבן לאברכים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-8378727

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 180 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 עגלת cybex בצבע ירוק, 
בסיס + אמבטיה חדישה 

וטיולון משומש, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(050-4826270

 עגלה שלמה במצב טוב 
+ כסא האכלה, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(בני-ברק, 054-8410050

 2 קופסאות סימילאק 
שלב 1, 400 גרם, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8599342

 הליכון לתינוק, מצב טוב, 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 50 ש"ח, 054-8599342

 סימילאק 900 גרם חלב 
נוכרי, מגיל שנה ומעלה, 50 

ש"ח, 054-8469223,
_____________________________________________)17-18ח(03-9332786

 כסא לרכב )לתינוק וילד עד 
גיל 4/5( במצב מצוין, תוצרת 

 welldon - royal baby
בצבעים ורוד, סגול ופרחים, 

230 ש"ח, 03-6767907, 
_____________________________________________)17-18ח(050-5664698

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה, 500 ש"ח, -052
_____________________________________________)17-18ח(7601490

 סימילק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4135002ג

 מטרנה צמחית 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4135002

 עגלת סילבר קרוס 
יפהפיה כולל מטרה, סלקל 

_____________________________________________)17-18ח(ותיק, 054-8599342

 עגלת תינוק כחדשה, 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כסא לרכב לילד, 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב, צבע עץ, 220 
ש"ח + אופציה להובלה, 

_____________________________________________)17-18ח(058-4843223

 עגלת ילדים, טיולון ב- 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 053-3114819

 מיטת תינוק שילב, 500 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)17-18ח(052-3073826

 עגלת תאומים, 350 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-7432035

 מוניטור נשימתי לתינוק 
"Baby sense 4" ב- 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-3595314

 לול לתינוק מעץ, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(פל': 054-8458605

 סמסונג J1 מושגח, 
8 חודשים, מטען, אוזניות 

חדשים, 460 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(054-5485613

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(לפרטים: 052-7966786

 גלקסי וונדר מצב כמו 
חדש, 350 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)17-18ח(054-8469339

 מתאם רשת אלחוטית 
)מגדיל טווח(, חדש באריזה, 

_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח, 052-3463482

 פאלפון מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 טלפון אלחוטי, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 052-4831449

 הדום + מסג' חשמלי 
לרגליים, 300 ש"ח, גמיש, 

053-3120620)17-18(_____________________________________________

 שעון יד, מצב חדש, של 
אנה קליין, 50 ש"ח,

053-3120620)17-18(_____________________________________________

 מנגל גז, מצב מעולה, 
כשר למהדרין, 500 ש"ח, 

052-7649284)17-18(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 עצי נוי לגינה, מ- -100
450 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)17-18ח(03-9074725

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 

8 ש"ח לקלטת בב"ב,
_____________________________________________)17-18ח(052-7600336

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח, 052-3463482

 חדש, מחבת ווק, 75 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 דברי נחושת מ- 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ג'ק לרכב, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 שטיח פרסי 200 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש, 054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש, 054-4273857

 אופניים לכל הגילאים, מ- 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש, 054-4273857

 סירים, מחבתות, החל מ- 
_____________________________________________)17-18ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 טלית כחדשה, תמני, 
גודל 80, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סקטים וסקט-בורד, 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה מ- 
150 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)17-18ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)17-18ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 פלסטלינה צבעונית 
לילדים, 24 צבעים, חדש 

באריזה, 30 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(052-4831494

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה אלגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(052-4831449

 משחק תואם לגן משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-4831449

 שמלה לנשים/נערות, 38, 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-4843223

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש,

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלאדי, 20 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, חדש, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
מ- 350 ש"ח, גמיש, מעולה, 

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 4 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(גמיש, 054-4273857

 אופנים לנער כחדש, 200 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא לאופניים לרכב, 
100 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7154392

 פאה חדשה בקופסא 
מהממת 100% טבעי

_____________________________________________)17-18ח( 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)17-18ח(250 ש"ח, 058-4843223

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)17-18ח(058-4843223

 פאות סנטטיות, יפהפיות 
בכל הצבעים, מחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7163334

 פאה סנטטית חדשה, צבע 
חום, ארוכה מאוד, חלקה, 

לארוע/לפורים במחיר 400 ש',  
_____________________________________________)17-18ח(052-7163334

 מקלחון - מצב חדש, 380 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 054-8433942

 3 מטבעות זכר למחצית 
השקל, 30 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7154392

 מטבעות ומדליות 
לאספנים, מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 הגדה של פסח, חב"ד, 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח, 052-7154392

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 תמיסת ניקוי של בוסטון 
לעדשות מגע קשות, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8476805

 וילון לסלון 4 חלקים, 
צבעים כרמל ושמנת, 

5.2X.25, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(054-8476805

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)17-18ח(054-9784433

 שטיח מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-5705546

 אופניים 20-26 אינץ, 
מ- 20 ש"ח עד 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8433629

 גגון לרכב מאלומיניום 
כמו של מונית, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4145023

 אופניים להורדה במשקל, 
עדיין בקרטון, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(טלפון: 054-2338658

 אקווריום ענק כולל 
מעמיד, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)17-18ח(052-3073826

 סט מושלם: שמלה + 
חולצה + נעליים + חגורה 

בצבע אפרסק, מידה 38, 320 
ש"ח, 02-6522251, -052

_____________________________________________)17-18ח(3805386

 מעילים חמים איכותיים 
וחדשים, מידות 8-12, 75 
ש"ח, 052-3805386, -02

_____________________________________________)17-18ח(6522251

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)17-18ח(02-5387422

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 

כחדש, 02-6522251, -0542
_____________________________________________)17-18ח(3805386

 נעלי ניו באלנס נשים, 
מידה 37.5, חדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 עליונית תחרה אלגנטית 
שחור/זהב, 70 ש"ח, -050

_____________________________________________)17-18ח(4131038

 חלוק מידה M, רחלי 
ברית, חדש, 150 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 פאה ללימוד פאנות, 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 058-3289108

 סורג מגולוואן )פגם קטן( 
מקסידור 1.24X1.19 )ניתן 

לקצר את המידה( - 100 ש"ח 
בי-ם, להתקשר אחרי השעה 

_____________________________________________)17-18ח(15:00, 050-4147729

 רפואות תימן ג' ספרים 
- 180 ש"ח, להתקשר אחרי 
_____________________________________________)17-18ח(השעה 15:00, 050-4147729

 אופני אלומניום 21 
 TREK הילוכים שומנו חברת

- מחיר מצאה - 300 ש"ח 
בי-ם להתקשר אחרי השעה 

_____________________________________________)17-18ח(15:00, 050-4147729

 תוכי מסוג דררה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(טלפון: 052-7663092

 נעליים אלגנט כחדשה, 
חב' "סקורו איטלינו" מידה 41, 
ב- 150 ש"ח, 053-3127941, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8498410

 אופניים קטנות וישנות, 
שני גלגלים, 300 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(050-5206337

 אופניים מידה 26 
כחדשות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 אופניים לילדים במצב 
מצוין, 150 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-7126106

 מזוודה במצב טוב, 90 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 052-7126106

 ספרי ברסלב יד שניה ב- 
_____________________________________________)17-18ח(7 ש"ח, 054-8471351

 חליפת גבר חדשה, 
נקנתה ב- 700 נמכרת ב- 

_____________________________________________)17-18ח(100, 052-3186268

 קנר זכר שורק מהמם, רק 
_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח, 052-7151075

 כלוב רביעייה לציפורים, ב- 
_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח, 052-7151075

 30X30 ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות, 2 ירוקות, 50 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17, מגלוון נגד חלודה, 

עבה וחזק, 260 ש"ח,
_____________________________________________)17-18ח(052-7600336 בב"ב

 אופני BMX מספר 20, 
ב- 100 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)17-18ח(052-7600336

 מנוי לשלושה חודשים 
ל"חלי ממן", ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(במקום 630, 052-7199361

 משקולת יד )פלטה(, 5 
קילוגרמים, 50 ש"ח,

_____________________________________________)17-18ח(052-7150343

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות:
_____________________________________________)17-18ח(050-4135002

 תמונה ממוסגרת של 
ברכת הבית על קלף עם 

_____________________________________________)17-18ח(ציורים, 050-4177720

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)17-18ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 קורקינט במצב מצוין של 
חברת BMX במחיר 200 

ש"ח, 03-5704368,
_____________________________________________)17-18ח(054-8463316

 3 ספרי בישול חדשים 
של אביגייל מייזליק ב- 60 
ש"ח )נקנה ב- 100 ש"ח(, 

_____________________________________________)17-18ח(054-8599342

 אופניים למבוגרים עם 
הילוכים במצב חדש, 350 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, 050-9340317

 אופני הילוכים 26 
מצוינות למכירה, מצב חדש, 

_____________________________________________)17-18ח(450 ש"ח, 03-6190893

 להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות לתלייה מרהיבים 

ואיכותיים )לא מבד( בגודל 
1*6, 450 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)17-18ח(054-3132330

 בריכה מתנפחת ענקית, 
חדשה, 265*175*55 + 

משאבה חשמלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(052-7637380

 שטר 20 ש"ח, 60 שנה 
למדינת ישראל, ב- 60 ש"ח, 

052-2530036)17-17(_____________________________________________

 קרש גיהוץ, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)17-18ח(פל': 054-8458605



ל’ בניסן - ב’ באייר תשע”ז  26-28/4/2017  6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 
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כל המשרות למגזר החרדי

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

גלאט ג'ובס

■ 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)48-22/17(_____________________________________________

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה   | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

דרושים/ות
לחברה המובילה בארץ במתן מענה 
טלפוני אנושי לעסקים במגוון תחומים

נציגי/ות שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות בפ“ת (קרית מטלון)
העבודה במשמרות גמישות (בוקר / אחה“צ)

אפשרות 

להסעה 

מאלעד

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר מעל 

המינימום! 03-5512122 
)51-19/17(              0526732122_____________________________________________

 לצרכניה בבת - ים 
*קופאיות לבוקר/ 

צהריים,*מחסנאי/ סדרן 
לשעות גמישות. שכר 

מעל המינימום!
03-5512122

)09-19/17(         052-6732122_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-16/17(או מבוגרים. 054-8442722

טלפנים/ות מוקדנים/ות
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

לפרטים: 03-6162228
yair@kav-itonut.co.il :דוא"ל

דרושים/ות

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

072-22-222-62

 מתאמת פגישות 
מהבית, נסיון ומחשב 

חובה, שכר + עמלות + 
כושר ביטוי גבוה,

052-4455577)12-16(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
המחשוב בחינוך, דרושה 
אשת מכירות ומתאמת 

פגישות בעלת מוטיבציה 
גבוהה, אנרגטית, 

אחראית ומסורה, ידע 
ביישומי מחשב חובה!!! 

סביבת עבודה נוחה 
ונעימה, שעות נוחות, 
בסיס + בונוסים, קו"ח 

לפקס: 03-6199165 או 
למייל:

info@tik-tak.co.il)16-18(_____________________________________________

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

דרוש איש מכירות מנוסה 
לרשת חנוית רהיטים מובילה. 

_____________________________________________)13-21(אסף, 050-2266802

 דרוש/ה בדחיפות 
מלווה בהסעה לתינוקת 

בת שנה מתל ציון 
לירושלים וחזרה, בבוקר 

ובצהריים בתשלום סביר, 
,052-7113982
050-4190456)13-17(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס 
זהיר לעבודה בהסעות באזור 

המרכז, שכר הולם,
053-3131101)13-17(_____________________________________________

 לצרכניה בפתח-תקווה, 
דרושה קופאית, יראת שמים, 

גמישות בשעות, שכר נאה 
_____________________________________________)16-19(למתאימות! 052-7620537

 למעון בעיר אזור, 
דרושות מטפלות, 

תנאים טובים. חדוה, 
052-4825215. שרית, 

050-5723896)13-17(_____________________________________________

 דרושים/ות איש תחזוקה 
לישיבה )מרכז(. מנה"ח לחברה 

)מרכז(. נהגי ב' מנוסים. רב 
מפקח מח' כשרות )י-ם(. 

מנהל מכירות למשרד נסיעות, 
15,000 ש"ח )י-ם(. מזכירת 

מנכ"ל, 7,000 ש"ח )י-ם(. 
עובדים/ות מהבית למגוון 

תפקידים ועוד אלפי משרות. 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-70-55-666)13-13(_____________________________________________

 דרושים עורכי ליל 
הסדר לבתי סוהר 

מגיל 18 ומעלה )ללא 
משפחות(, בעד תשלום 

סמלי, זיכוי הרבים!
054-8486824)13-14(_____________________________________________

מייִדי באופן

■ למעון חמים בפ"ת, 
מטפלת, מובילת כיתה, 

עבודה מידית, לפרטים, רויטל 
054-2449121)13-17(____________________________________________

■ סייעת לגן ילדים 
בגבעתיים, למשרה 
מלאה/חלקית, שכר 

גבוה! תנאים טובים! 
)13-17(  052-3838484____________________________________________

 למשרד יחסי ציבור דרושים 
שני מנהלים/ות שותפיים 

עיסקיים בעלי/ות נסיון 
ויכולות כספיות חובה בלבד, 
המודעה פונה לאנשים/נשים 

רציניות בלבד למסע קמפיינים 
ופרסומות, 054-5663798

yaronlav35@gmail.com)14-17(_____________________________________________

 לכולל הוראה בתל-
אביב, יתפנה מקום לזמן 

קיץ הבעל"ט, הסעה מב"ב, 
לפרטים נוספים:

052-7117085)14-14(_____________________________________________

 דרושים לכל חול המועד 
פסח עובדים למתקנים 

מתנפחים/חשמלי, +18, 
רציניים ואחראים. 1. למודיעין 

עלית. 2. לפארק הירקון, 
פרטים והרשמה עדיפות 
_____________________________________________)14-14(בהודעה: 054-2884773

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
15.00 עד 20.00, תנאים 

טובים למתאימות, 
_____________________________________________)14-14(לפרטים: 052-7652801

 מנהלת חשבונות/
יועצת מס, למשרד רו"ח 
חרדי, עדיפות נסיון, מיידי, 

052-2808734
hagit@hirshfeld-cpa.co.il)14-16(_____________________________________________

דרושים
עובדים ועובדות

לחנות למוצרי תינוקות  
בפתח תקווה

)באיזור הקניון הגדול(

לפרטים:

העבודה במשמרות 
כולל יום ו’

נתי 

054-2290591

ֹלחברה�במרכז

ִדרו˘
נהג�מנכ"ֹל

ֹלמ˘רה�מֹלאה

נא�ֹל˘ֹלוח�˜ו"ח�מפורטים�בֹלבִד

03-5794834 ֹלפ˜ס:

054-3036882

דרושה לגן 
בפ”ת

גננת לגילאי 2-3 
אחראית צהרון 

תנאים טובים

מנהלות אנרגטיות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

בעלות תודעת שירות ומכירות גבוהה
נסיון ניהולי בתחום האופנה- יתרון!

מנהלות

אנרגטיות בעלות תודעת שירות גבוהה
לעבודה במשמרות.

מוכרות

קו“ח לפקס/ מייל 
/03-6780290

nechami@kidichic.net

ל-
בני ברק דרושות

קו”ח לפקס / מייל
03-6780290

בבני ברק דרושות

nechami@kidichic.net

03-5795922

    מראות
וזכוכיות ובניו

תנאים טובים למתאימים

    פקידה 
  לאחרי צהריים

פקיד גביה
דרושים

למעון בבני ברק

מטפלת לתינוקיה
משרה מלאה/חלקית

וכן כח עזר

דרושה
052-7660483

 בירושלים, מנקה לבנק 
בשכונת גאולה, 6 ימים + 

פיצול בצהרים פעמים בשבוע, 
050-5305916)16-19(_____________________________________________

 למעון בב"ב, דרושה גננת/
סייעת, משרה חלקית, תנאים 

_____________________________________________)16-17(טובים, 050-4115695/4

 לגילאי 2-3 בגבעת 
שמואל, סייעת, 11-16:30, 

מיידי, תנאים טובים,
052-6471287)16-18(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
נקיון 8.5 שעות ביום כולל 

הפסקה, משרה מלאה, חרוץ 
וממושמע, שכר 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)16-17(ברוטו, 058-4777734

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, במיידי: 1( סייעת 

בוקר/צהריים. 2( גננת לגילאי 
שנתיים, תנאים מעולים,

052-7177524)16-19(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון בגבעת שמואל, מיידי, 

אוירה חמה ומשפחתית, שכר 
נאה למתאימות,

050-8883909)16-19(_____________________________________________

 למשרד רו"ח ותיק 
בירושלים, דרוש/ה מזכיר/ה 

ראשי/ת למשרה מלאה 
אחראי/ת, מסורה/ה, יוזמ/ת 
בעל/ת יחסי אנוש מעולים, 

קו"ח למייל :
yair@bar-eil.com)16-19(_____________________________________________

 לחנות צילום, עובד/ת ידע 
במחשבים, משרת ערב,

03-6199392 ,054-5793174)16-17(_____________________________________________

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים,
_____________________________________________)16-17ח(052-7633316
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מסתיימת

הטבות עד 
לילד 

למעבדת קוסמטיקה 
מובילה דרושה פקידה 

בעלת ידע ב-
office, excel ,word 

לעבודה קבועה, ארוכת תווך
קורות חיים לפקס:

 03-6166595, או למייל:
 ofelia0807@gmail.com

 דרושים עובדים למטבח 
מזון קר, רשיון - יתרון, 

_____________________________________________)14-18(לפרטים: 054-2068068

 יודעת לשכנע? פנוי 
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(_____________________________________________

 גן דתי לאומי בכפר גנים, 
מחפש איש חינוץ, סייע/ת 
מבשל/ת, 054-2040504, 

054-2129454)14-17(_____________________________________________

 מטפלת למעון פרטי 
בגבעת שמואל, תנאים טובים. 

_____________________________________________)14-16(050-7250631, ניקול

 לחברת הובלה במרכז 
דרושים נהגים רשיון ג', חובה 

תנאים טובים למתאימים, 
052-6628690)17-20(_____________________________________________

 למעון דתי ומשפחתי 
מטפלות מנוסות ומסורות 

למשרה חלקית/מלאה, מיידי 
_____________________________________________)17-20(לשנה"ל הבאה, 054-4984209

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, גמישות בשעות, שכר 

_____________________________________________)17-20(הולם, 054-5558835

 לצהרון ברמת אביב של כ- 
10 ילדים, דרושה גננת וסייעת 
לקייטנת הקיץ בין התאריכים, 

2/7-10/8 )2 מחזורים(, 
_____________________________________________)17-20(לפרטים: ענת, 052-7906460

 מיידי! למעון בפ"ת/
גבעת שמואל, -7:00/13:00
17:00, תנאים משודרגים, 

054-8461589)17-20(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חשבונות 
למשרה חלקית, ראש גדול, 

ידע בחשבשבת חלונות ואקסל 
חובה, נסיון יתרון, קו"ח:
mirize@gmail.com)17-18(_____________________________________________

 למעון במרכז פ"ת, 
מטפלת מסורה למשרה 

מלאה, 8:00-16:00 תנאים 
_____________________________________________)17-18(מעולים! 054-8474393

 מטפלת למעון חרדי 
בבני-ברק, משרה מלאה, 

תנאים למתאימות, 
סביבת עבודה טובה,

054-8487716)17-18(_____________________________________________

 לחברת מיזוג אוויר באזור 
המרכז, דרושים עובדים בעלי 

נסיון, עדיף רשיון,
053-3365505)17-20(_____________________________________________

 עובדת עם נסיון לגן 
פרטי בהדר גנים לחצי 

משרה, משכורת טובה, 
_____________________________________________)17-18(במיידי, 052-4098725

 למשרד באזור המרכז 
דרושה פקידה עם נסיון ידע 

בהנה"ח + נסיון למשרה 
מלאה, קו"ח למייל: 

racheli@netivc.co.il)17-17(_____________________________________________

 לרשת מזון באשדוד 
דרושות קופאיות לעבודה 
במשמרות, פרטים בטל': 

050-6388152)17-17(_____________________________________________

 דרושים עובדים/ת +18 
לאירוע מתנפחים בהרצליה 

ביום שני ערב העצמאות, 40 
ש"ח לשעה, 054-2884773, 

_____________________________________________)17-17(עדיף בהודעות

 למשרד רו"ח במתחם 
בסר דרושה רו"ח הדוברת 
צרפתית שפת אם, קו"ח 

לפקס: 03-6183345
zy@zycpa.co.il)17-18(_____________________________________________

 דרוש עובד ניקיון יסודי 
ואחראי לנקיון בישיבה בת"א, 
_____________________________________________)17-20(תנאים מעולים, 050-4145684

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
15.00 עד 20.00, ימים 

א-ה, תנאים טובים 
למתאימות, לפרטים: 

052-7652801)17-17(_____________________________________________

 התפנה מקום לכולל 
הוראה בת"א, הסעות מב"ב, 

052-7117085)17-19(_____________________________________________

 דרוש עובד דלפק 
למעדניה בב"ב, תנאים טובים 

_____________________________________________)17-18(למתאימים, 053-7516175

 למשרד בתחום 
הנדל"ן במגדלי בסר 
3 בבני-ברק, דרושה 

במיידי מנהלת משרד 
אחראית עם ידע ונסיון 

בתחום, בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספרים 
ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 
 Word, :בתוכנות אופיס

 Excel, PowerPoint,
Outlook ועוד, קו"ח: 
office@yazam.net)17-17(_____________________________________________

 מחפשים עבודה? 
ברשותנו אלפי משרות 

פנויות בכל התחומים ובכל 
המקצועות, לצפיה בכל 

המשרות:
www.glatjobs.co.il *גלאט 

ג'ובס - לוח הדרושים הדתי 
_____________________________________________)17-17(מס. 1 בישראל, 073-7055666

 למרפאת שיניים 
בירושלים, דרושה סייעת 

לעבודה במשמרות, אפשרות 
להכשרה במקום, קו"ח למייל:

ms58011@gmail.com)17-17(_____________________________________________

 לחנות בגאולה, דרוש עובד 
חרוץ, סביבת עבודה נעימה, 
_____________________________________________)17-18(תנאים טובים, 052-3297537

 לרשת צרכנות באזור 
המרכז דרושים מנהלים/

סגנים לסניפים, תנאים טובים 
למתאימים, קו"ח:

racheli@netivc.co.il
_____________________________________________)17-18(פקס: 03-5325668

 למשרד באזור המרכז 
דרושה פקידה עם נסיון, ידע 

בהנה"ח + נסיון למשרה 
מלאה, קו"ח למייל:

racheli@netivc.co.il)17-18(_____________________________________________

 לחברה בתחום הרפואי 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה מול לקוחות 
ומטופלים, 5 שעות ביום - 

גמיש, 45 ש"ח לשעה. קריירה, 
072-22-222-62)17-17(_____________________________________________

 לחברה בתחום הבניה 
בבני-ברק, עוזר/ת אישי/ת 

למנכ"ל החברה, שעות נוחות, 
8,000 ש"ח. קריירה,

072-22-222-62)17-17(_____________________________________________

 לעמותה בתחום החינוך 
בירושלים, מזכיר/ה לעבודה 

משרדית לעשות הבוקר, א-ה, 
9:00-13:00, 44 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)17-17(קריירה, 072-22-222-62

 דרושה מוכרת יצוגית, 
אמינה ובעלת נסיון לחנות 

יוקרה של בגדי נשים + 
בונוסים למתאימה,

053-3121251)17-18(_____________________________________________

 למשפחתון בגבול ר"ג-
בני-ברק, דרושות סייעות/גננות 

עם נסיון למשרה מלאה/
_____________________________________________)17-20(חלקית, 050-8938869

 למינימרקט בבסר 
דרוש/ה עובד כללי חצי משרה, 

נסיון חובה, תנאים מעולים, 
050-3235555)17-20(_____________________________________________

 למשרד בגבעת שמואל 
דרושה מנהלת משרד למשרת 

אחה"צ, דרישות:
דוברת אנגלית - חובה,

שליטה בישומי מחשב - חובה, 
שירותית, תקתקנית, ראש 

_____________________________________________)17-20(גדול, 03-5320266

 יזמים צעירים ומבוגרים 
כאחד, המחפשים להיות 

שותפים למיזם חברתי בינ"ל, 
_____________________________________________)17-20(לפרטים: 053-3144553

 למשרד תיווך דירות וותיק 
בירושלים, דרוש/ה סוכנ/ת 

מכירות למשרה מלאה, רכב 
חובה, לפרטים - "צימוקי" 

02-5638221)17-17(_____________________________________________

 עו"ס למשרה חלקית 
בבית אבות לעצמאיים 

בב"ב תנאי העסקה 
טובים ונוחים, קו"ח 
_____________________________________________)17-20(לפקס: 03-6040771

 דרושה מנהלת חשבונות 
למשרה חלקית, ראש גדול, 

ידע בחשבשבת חלונות ואקסל  
- חובה, נסיון יתרון,

קו"ח למייל: 
mirize@gmial.com)17-18(_____________________________________________

 דרוש עובד לנקיון חדר 
מדרגות,

052-4003742)17-21(_____________________________________________

 למעון, דרושה גננת 
ומטפלת חמה ומסורה, תנאים 

טובים למתאימה, בבני-ברק, 
054-8499728)17-20(_____________________________________________

 לאל גאוצו ברמת-גן, 
מלצרים/יות + נסיון, תנאים 

_____________________________________________)17-20(טובים, 052-2745177

 דרושה סייעת לגילאי 
שנתיים בהדר גנים פ"ת, 

מהשעה 8:00-16:00, תנאים 
_____________________________________________)17-18(טובים, מיייד, 050-3904445

 לקידי סטייל ב"ב, מוכרת 
אחראית, משמרות, תנאים 

_____________________________________________)17-18(מצויינים, 050-2050266

 ליועץ מס בפ"ת, סוג 3, 
חובה נסיון בחשבשבת, מכפל, 

וורד, קו"ח ל:
ml1264@smile.net.il)17-20(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
נקיון 8.5 שעות ביום כולל 

הפסקה, משרה מלאה, חרוץ 
וממושמע, שכר 6,000 ברוטו, 

03-5779500)17-18(_____________________________________________

 לרשת יפה נוף ברחבי 
האץ, דרושים עובדים, לפרטים: 

1599-581-581 או בסניפי 
_____________________________________________)17-18(הרשת

 דרושה עובדת לחנות חד 
פעמי "נקי 10" 8:00-15:00 

אחראית עם כושר ניהול, 
תנאים טובים למתאימה, 

053-5251290)17-20(_____________________________________________

 למוסד חינוכי לבנות 
בבני-ברק, דרוש שרת למשרה 
מלאה, 6 ימים בשבוע, לפקס: 

073-2394620)17-17(_____________________________________________

 למוסד חינוכי לבנות בבני-
ברק, דרוש איש תחזוקה + 

ידע בחשמל, 6 ימים בשבוע, 
_____________________________________________)17-17(לפקס: 073-2394620

 לחברה גדולה בתל-
אביב, מנהל/ת חשבונות 

מתחיל/ה, מתאים לסביבה 
חרדית, במיידי, קו"ח לפקס: 

03-9205309, מייל - 
office@malam-gemel.

com)17-20(_____________________________________________

האגף לסיעוד
ותמיכה 

בקשישים

אם את/ה מחפש/ת עבודה 
באווירה חמה ואכפתית ויחס אישי, 

הגעת למקום הנכון!
ל"עזר מציון" דרושים/ות  

מטפלים/ות באזור בני 
ברק והסביבה לטיפול 

בקשישים/ות 
לפרטים:

073.3956829/30/22

:פרסום לעיתון בגבעת שמואל וב"ב
טלפון: 0733956829/30/22
רחובות ונס ציונה: 052-5797874  052-6876994
ראשון לציון: 052-5797858 052-8292910
לוד: 052-5797858  052-6741303

 דרושה מטפלת מסורה 
למעון במרכז ב"ב עבור כיתה 

תנוקיה. תנאים מצויינים 
_____________________________________________)17-20(למתאימות 054-2058545

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה רווחית בלבד, 
_____________________________________________)17-18ח(אפשרי מהבית! 050-4160390

 מעוניין לעבוד 2 פעמים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

קופאים/ות _____________________________________________)17-18ח(מעניינת, 052-7163334
אחראים/ות ומסורים/ות

לבר-כל
דרושים/ות

050-2044089

 מחפש עבודה באיזור 
הדרום - אשקלון, באר-שבע, 

נתיבות, בתחום המכירות, 
קיוסק, חנות, כל סוג של 

מכירה, 052-7163334,
_____________________________________________)17-18ח(053-4158756

 מעוניין לשמש כחונך 
לנער/לימודי עזר בשיעורי-בית, 

_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 פינוי מחסן חלקי 
אינסטלציה, בבני-ברק, 4 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-9985503

 סבל לאופניים ברזל, 30 
ש"ח. סלב אלומניום 40 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-9985503

 טלפון חכם מאסיבי עמיד 
בפני מים ואבק, שחור באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 052-4831449

 מטען סלולארי מקורי 
אייפון, 2 מטר, רק 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, 052-5737813



ספרתם כבר:(כמה מבצעים?
ספרתם כבר:(כמה מבצעים?

 לחברי מועדון משתלם במיוחד

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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 רחובות: פרץ 8 08-6491854
כמה קרוב, ככה זול נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771 רח’ 

נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. -03
5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: 
רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 | חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 

שמפו הד אנד 
שולדרס

1990
400 מ"ל

סוגים שונים
נייר טואלט טאצ'

48 גלילים
שניב

קוד:8792240
2990

ארטיק קרח
ריאו

14 ב-10

אורז פרסי

1 ק"ג
כי טוב

1090

חד פעמי

צלחות גדולות מעולה 2 ב-
צלחות קטנות מעולה 3 ב-

מרקיות מעולה 3 ב-
לפתניות מעולה/בנדע 5 ב-
סלטינה מעולה/בנדע 4 ב-

מפיות טאצ' 3 ב-
מגבונים מעולה 4 ב-

1090
להבונים 'מעולה'

50 יח'
4 שעות

1390
2 ב- כוסות לשתיה קרה 

איכותיות במיוחד/סכום 
לבן/כוסות יהלום

3 ב-מעולה

דג מושט

לפתן אפרסק 'מעולה'

320 ב-820 גר'

990

3 ב-10שלוקים 'מעולה'

בירה איגל/     
נשר שחור חוזר

500 מ"ל
כולל פקדון

3 ב-10

רטבי קנור

צנצנת עוף
21490 ב-הלמנס-סלט

רסק עגבניות

100 גר'
1010 ב-טל

דאורדורנט ליידי 
ספיד סטיק/אקס

2490
2 ב-

שקיות אשפה 
שטוחות

10
25 יח'

וופל בלגי/רולים
מעולה/עלמה

4 ב-10

מנגל+רשת

מרשמלו

150 גר' 
1490תרכיז תפוחים310 ב-כרמית

1.8 ליטר
פרי קטיף

סלטי צבר

400-500 גר'
סוגים שונים

כולל רפי כהן
2 ב-20

טריפ פלוס

1.5 ליטר
310 ב-סוגים שונים חומוס אחלה

750590 גר'

קטשופ 'מעולה'
750 גר'

500 מ"ל
מיץ לימון 'מעולה'

790
ליח'

לקקן כדורגל/
מסטיק סרגל 

כרמית
890

1390כנפיים עוף
לק"ג

עוף ירושלים
בשר בקר טחון

1 ק"ג
בלדי

2490הרב מוצפי
קבב/המבורגר

400 גר'
בלדי

2 ב-20הרב מוצפי

גלידת קרמיסימו

1.33 ליטר
טעמים שונים

1590שטראוס

גודל 7-9

1090

פירורי לחם 'מעולה'

400 גר'
890
2 ב-

נאפה
לאחר
הפסח

נטחן
ונאפה
לאחר
הפסח

בחזקת 
נקי 

מתולעים

כתף מס' 4/צלעות         
מס' 2/שריר הזרוע מס' 8

צלי כתף מס' 5 

בלדי
הרב מוצפי

5990
לק"ג

3990
לק"ג

ויטמינצ'יק

1 ליטר
890טעמים שונים

ליח'

2990

דרושים/ות 
קופאים/ות לעבודה 
במשמרות לפרטים 
בטל.054-375-1180

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון                     
ד' באייר 30.4.17  

עד יום שישי                  
ט' באייר 5.5.17 

ניתן להשיג 
את כל מוצרי 

על האש

1990
לק"ג

חלב טרה
1 ליטר

2 ב-
10

דנונה בר 
סוגים שונים

שטראוס

3 ב-
1290

מאגדת דנונה
קוד: 64990/39078/

36293/64969
שטראוס

1490

משקאות 
חלב
1 ליטר

סוגים שונים
תנובה

990
ליח'

מאגדת 
קרלו

תות/שוקו/וניל
תנובה

2 ב-
22

מאגדת
יופלה פרי

1990

תנובה


	Kvel1p001
	Kvel1p002
	Kvel1p003
	Kvel1p004
	Kvel1p005
	Kvel1p006
	Kvel1p007
	Kvel1p008
	Kvel1p009new
	Kvel1p010
	Kvel1p011
	Kvel1p012
	Kvel1p013
	Kvel1p014
	Kvel1p015new
	Kvel1p016
	Kvel1p017
	Kvel1p018
	Kvel1p019
	Kvel1p020
	Kvel1p021
	Kvel1p022
	Kvel1p023new
	Kvel1p024

