
בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בחולון, בת-ים וראשל"צ  יום חמישי כ"ד בניסן תשע"ז   20/4/17 גיליון מס' 352

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בחולון בת-ים וראשל"צ
י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:36
18:54
18:33

19:50
19:52
19:52

פרשת שמיני

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

יותר מ-20,000 ב'הקבלת 
פני רבו' בטדי

/ עמ' 10

הקרב נגד 
חילולי השבת
אגודה בשם 'נוע תנוע' פועלת 
להניע  כדי  כספים  לגיוס 
בשבת,  ציבורית  תחבורה 
השבת  קדושת  רמיסת  תוך 
מיכאל  חה"כ   ● בפרהסיא 
מלכיאל מש"ס התגייס למאבק 

/ עמ' 4

שלושה צעירים טבעו למוות

שישה ימים שהו גופותיהם של נחמן איטח ולירון כראדי 
ז"ל במימי הכנרת עד שנמצאו ביום ב', במוצאי החג ● 
גופת הנעדר השלישי, איתמר אוחנה ז"ל, נמצאה ביום ג' 
● דודו של איטח ז"ל בהלווייתו: "כל שנה שנתיים הלך 
מישהו במשפחה, שהקב"ה יבטל את הגזירה" / עמ' 12

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי

אסון בכנרת

בחרו בדיקטטורה
נשיא טורקיה מבסס את שלטונו 
 בתחילת  תקדים  חסרת  בצורה 
חדשה  חוקה  אושרה  השבוע 
אבסולוטית  שליטה  לו  המקנה 
במנגנוני המדינה, לרבות מערכת 

המשפט / עמ' 13

החשש: מלחמה 
גרעינית

צפון קוריאה מסרבת להיכנע לגישה 
והצדדים  טראמפ  של  החדשה 
  מלחמה  קריאות  משמיעים 

החשש: שימוש בנשק גרעיני 
/ עמ' 13

שמחה גדולה: 
הפנינג ענק בבת ים

נדוד  להרחיק  הוצרכו  לא  העיר  תושבי 
שהגיע  ענק  והפנינג  המועד,  חול  בימי 
עד אליהם, העביר למשפחות יום חוויתי 
נראו  שלא  "הפתעות  ברנז:   ● ומהנה 

כמותן בבת ים" / עמ' 4 

מחיר הארוחה המשפילה: 
120,000 ש"ח 

ערב  ארוחת  לבלות  שביקשו  זוג  בני 
במסעדה בבת ים, גילו כי הם מכונים בפי 
בכינוי המעליב: "כושים"  אנשי המקום 
והתנצלות  המלצרית  פיטורי  למרות   ●
הבעלים, הם הגישו תביעה בבית המשפט, 

וזכו לפיצויים / עמ' 6



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:30-20:00 ו’ 9:00-14:00 סניף ראשל”צ | רחוב סחרוב 14 טלפון 03-9414392

30.4.17



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור



בחולון בת ים    כ"ד בניסן תשע"ז 420/4/17

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

1210//10 תש"ע דכ"ד ב בני ברק בני ברק12

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, רפי פרלשטיין, 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

 הקבלת פני הרב דוד
עשרות תושבים, בראשות תלמידי חכמים, רבנים ואישי 
ציבור, הגיעו למעמד הקבלת פני הרב דוד חי הכהן, רב 
הנוכחים  בין  המועד.  בחול  שנערך  ים,  בבת  השכונות 

נצפו חברי מועצת העיר אלי יריב ואורי בוסקילה.

 הרב רוז'ה בבאבוב
שיעורי  עשרות  בין 
ופעילויות  תורה 
קודש בבית המדרש 
שבמרכז  השוקק 
באבוב  קריית 
ים,  בבת  המעטירה 
הרב  במקום  הופיע 

ואגדה.  תורני ספוג בדברי הלכה  רוז'ה, לשיעור  יעקב 
השיעור התקיים בהיכל בית המדרש המרכזי, מיד לאחר 

תפילת שחרית.

 עיירתי מכורתי
האיחוד של העיר בת ים עם תל אביב נראה כמו סיוט 
אך  מתממש,  אותו  לראות  רוצים  לא  ים  בת  שתושבי 

בכל הקשור לענייני 
הלכה והגדלת כבוד 
שאין  נראה  שמים, 
מחיצות שמבדילות 
לעיר,  עיר  בין 
ביניהם  והגבולות 
הנה  מיטשטשים. 
לדוגמה, את מכירת 

החמץ של בת ים, ערך רב השכונות הרב ישראל מלכה 
בלשכת הגאון רבי ישראל מאיר לאו, רבה הראשי של 

תל אביב והממונה על המכירה הארצית.

 נתנו בקולם
ראשון  יום  רביעי,  ביום 
נערך  המועד,  חול  של 
'מרום  הכנסת  בבית 
חזנות  קונצרט  ישראל' 
תזמורת  בניצוח  חגיגי, 
מזרחית משובחת. הנוכחים 
אלחנן  של  משירתם  נהנו 

דניאל  לוי,  מיכאל  ביטן,  לירן  שמחי,  ברוך  משמרתי, 
סעדון, וילד הפלא אהרון מזרחי. האירוע, מלא שמחת 
הכנסת  בית  רב  במעמד  נערך  משובחת,  ומוזיקה  חג 

הגאון רבי אהרן אבוקסיס.

 חוף טובעני
טביעה  מקרי  למספר  הוזעקו  והחירום  ההצלה  כוחות 
קשים בחוף הסלע בבת ים, במהלך ימי חופשת הפסח. 
ביום ראשון טבע גבר כבן 40, הוא נמשה מהמים ופונה 
אחר  שני  ביום  וולפסון.  החולים  לבית  בינוני  במצב 

מהים  חולצו  הצהריים, 
שטבעו,  נערים  ארבעה 
פונו  מהם  שלשה 
רפואי,  טיפול  לקבלת 
כאשר מצב שניים מהם 
בינוני והאחר במצב קל.

הקרב נגד חילולי השבת

שמחה גדולה: הפנינג ענק בבת ים

אגודה בשם 'נוע תנוע' פועלת לגיוס כספים כדי להניע תחבורה ציבורית בשבת, 
תוך רמיסת קדושת השבת בפרהסיא  חה"כ מלכיאלי מש"ס התגייס למאבק

תושבי העיר לא הוצרכו להרחיק נדוד בימי חול המועד, והפנינג ענק שהגיע עד אליהם, העביר 
למשפחות יום חוויתי ומהנה  ברנז: "הפתעות שלא נראו כמותן בבת ים" 

מאת: ישראל פריי

בין  וההבנה  הטובים  השכנות  יחסי  האם 
האוכלוסיות השונות בבת ים עומדות לקראת 
ומתגבש  הולך  האחרונים  בימים   – פיצוץ? 
אוטובוסים  להפעיל  שנועד  תחבורתי,  מיזם 
בשבת, במסלול של 18, בין בת ים לתל אביב. 
בעקבות התקדמות היוזמה, שיגר ח"כ מיכאל 
מלכיאלי )ש"ס( פנייה בהולה לשר התחבורה 
ולמנוע  בה הפציר בו לממש את סמכויותיו, 

את המהלך התקדימי.
אגודת  היא  היזומה  מאחורי  שעומדת  מי 
אלה  שבימים  בשבת',  תחבורה   – תנוע  'נוע 
משלימה קמפיין מימון המונים להפעלת הקו. 
אוטובוס  כשנתיים  מזה  מפעילה  האגודה 
בין רמת   ,63 קו  הפועל בשבת, במסלול של 
גן-גבעתיים-רמת גן. על מנת להפעיל את הקו 
החדש, נדרשת האגודה לסכום של 180,000 

₪, מרביתו כבר גויס.
במכתבו הנרגש לשר התחבורה, כתב ח"כ 
כאדם שהמסורת  אליך  פונה  "אני  מלכיאלי: 
בבקשה  לליבו,  קרובה  המצוות  ושמירת 
להתרחש  שהחלה  התופעה  את  לאכוף 

הסעת  ובהן  ובחגים,  בשבתות  באחרונה 
ברחבי  שונות  ערים  בין  בתשלום  נוסעים 

הארץ".
בישראל  נחקק  "כידוע,  הוסיף:  מלכיאלי 
לפני עשרות שנים, חוק לאיסור הפעלת תח"צ 
הרשמיות  החברות  את  שעצר  מנוחה,  בימי 
להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. אך בשנים 
מנסים  נוספים  ןוארגונים  חברות  האחרונות, 
הסייגים.  רווי  כך  שגם  בחוק  פרצות  למצוא 

הגיע העת כבר לתקן את החוק". 
ואמרה  למכתב,  הגיבה  תנוע'  'נוע  אגודת 
כי: "אנו מאמינים שלכל אחד יש זכות לחיות 
את חייו כפי שהוא רוצה. אנחנו לא מאמינים 
אחר  אדם  של  מפעולה  להיפגע  יכול  שאדם 
יכול  שאדם  ההנחה  עליו.  השפעה  לה  שאין 
להיפגע מפעולה של אדם אחר יכולה להוביל 
למצב שבמדינה בה היהודים הם מיעוט יהיה 
או  דוד,  מגני  להציג  כיפות,  לחבוש  אסור 

להקים בתי כנסת".
לעשות  מחפשים  לא  "אנחנו  לדבריהם, 
לנסוע  קל  מאוד  להיות  יכל   - פרובוקציות 
עם אוטובוס בשבת בבני ברק. וכנראה היינו 
מקבלים המון סיקור תקשורתי. אבל המטרה 

לאנשים  לאפשר  פשוט  היא  כרגע  שלנו 

לבחור".

אחי  נברא.  ולא  היה  "לא  אלחרר:  תגובת 

שום  לו  ואין  מודיעין,  של  הראשי  הרב  הוא 

רק  תומכים  אנחנו  ים.  לבת  לעבור  רצון 

הראשון  התורה,  חכמי  מועצת  של  במועמד 

את  לברר  כשביקשנו  תנועתנו".  ויו"ר  לציון 

זהותו, אלחרר התחמק מלהגיב.

על  לעלות  צפויים  הקרובים  בשבועות 

הפרק שמות מתמודדים נוספים, כשגם אנשי 

המילה  את  אמרו  לא  בעיר  הדתית  הציונות 

בעל  מועמד  יציגו  כי  וייתכן  האחרונה, 

שיעור קומה וסיכויים נאים. למרות הסיכויים 

ויקודם  במידה  כי  גם  לזכור  יש  הקלושים, 

תל  הערים  לאיחוד  ההליך  מעשי  באופן 

אביב ובת ים, הרי שהליך בחירת הרב יפסק 

לחלוטין, או למעשה יבוטל. 

מאת: ישראל פריי

פסח  דחוה"מ  א'  רביעי  ביום  נערך  מיוחד  משפחתי  הפנינג 
)שלישי( בפארק אדרנלין שבפאתי בת ים. האירוע שהותאם במיוחד 
בדמות  ונוער  לילדים  תעסוקה  מגוון  בתוכו  כלל  המשפחה  לכל 
טרמפולינות ועמדות מזון, מגוון משחקים כדוגמת פיינטבול, רובי 
ומתחם  מוצלות  ישיבה  פינות  וכן  סנוקר  וקשת,  חץ  באנג'י,  לייזר, 

מיוחד למנגלים.
מאחורי ההפקה הגדולה והמושקעת עמדו מ"מ ראש העיר רפאל 
ברנז, עוזריו מוטי בוסקילה ואברהם ישראל, והרב ניסים אזוי שניהל 

לתוצאה  הביאו  ויחד  ידיים  שילבו  כולם  רמה.  ביד  האירוע  את 
מושלמת שהשאירה טעם טוב להורים וילדיהם.

ואמר: "אני שמח  רפאל ברנז מ"מ ראש העיר סיכם את האירוע 
ים,  בת  בעיר  כמותם  נראו  שטרם  הפתעות   התורני  לציבור  להביא 
ואכן  המשפחה,  לכל  מהנה  תעסוקה  שיביא  לאירוע  להגיע  שאפנו 
ב"ה התושבים הצביעו ברגליים כאשר למעלה מ 1200 אנשים נשים 
התודות  מכמות  בהצלחה  להכיר  ניתן  ונהנו,  השתתפו  באו,  וטף 
שקיבלנו מהאנשים, תודה לה' יתברך שזיכנו ותודה לכל העוסקים 

במלאכה".

בת ימים ונהנים

חולקים כבוד לרב

בשיעור התורה

הרבנים מלכה ולאו. צילום: 
משה קנזן

שמחת חג

הנערים הטובעים. צילום: שחר חזקלביץ תיעוד מבצעי מד"א 



מסורת שעוברת
מדור לדור

www.mosadharavkook.com | טל: 02-6526231

 כ"ב – כ"ט בניסן )18-25.4(

עשרות ספרים חדשים!

היריד יתקיים בין השעות: 10:00-22:00 רצוף, ו׳ 9:00-13:00 
רח' הרב מימון 1 ירושלים

מוקד הזמנות: 02-651-5592

תצוגת ספרים ענקיֿת מכל השנים, כל הכותבים, כל המגזרים כל הסגנונות
תנ"ך ׀ ראשונים ׀ רמב"ם ׀ הלכה ׀ הגות ׀ חסידות ׀ ספרי עזר ׀ אישים ׀ קבלה ׀ תפילה ׀ חגים

המשלוח בתשלום 
משלוחים לכל הארץ פרט לירושלים

שו״ת בר אילן במחיר מיוחד!

65
עד 12 תשלומים

%

עד

יריד הספרים 

הגדול 
בעולם

של מוסד הרב קוק

*מוגבל למימוש אחד 
ללקוח, עד גמר המלאי, 

בכפוף לתקנון.
 

 19 ₪חשבון הנפש
 19 ₪תנ״ך שלם

19 ₪אור החיים נ״ך

גוזרים
וחוסכים
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מאת: ישראל פריי

תושבי  מנגיסטו,  ואגרה  טפרה  סטיין 
לצאת  ביקשו  אתיופי,  ממוצא  שמש  בית 
להתאוורר ולסעוד להנאתם במסעדה מוכרת 
לרגע  הפך  אלא שהבילוי השגרתי  ים.  בבת 
מכונים  הם  כי  שגילו  לאחר  ומשפיל,  מביך 
בפי המלצרית "כושים". הם החליטו לתבוע 
לפיצויים  וזכו  המשפט,  בבית  כבודם  את 

בסכום של 120,000 ₪.
הגיע  הכל החל, כאשר במהלך ארוחתם, 
)שמיועד  האוכל  הזמנת  טופס  לידיהם 
נחשף  אינו  כלל  ובדרך  לטבח,  בעיקרון 
התיאור  תחת  כי  גילו  הם  ובו  ללקוחות(, 
הסבר  כשביקשו  כושים.  נכתב:  שלהם 
והתנצלה,  בושה  נמלאה  היא  מהמלצרית, 
שהובהל  המסעדה  בעל  לעשות  והגדיל 
למקום, שלא הסתפק בהתנצלות, ופיטר מיד 

לאחר מכן את המלצרית הסוררת.

לא  מושפלים,  שחשו  ומנגיסטו  טפרה 
המסעדה,  את  עזבו  ההתנצלות,  את  קיבלו 
ובחרו להגיש תביעת פיצויים נגד המלצרית 
לעצמי  תיארתי  "לא  המסעדה.  בעל  ונגד 
שלהגיד לבן אדם כהה עור 'כושי' זה נחשב 
המלצרית,  להתגונן  ניסתה  גנאי",  למילת 
ואילו בעל המסעדה התנער מאחריות, וטען 
של  הפוגענית  לאמירתה  קשר  לו  אין  כי 

העובדת.
בית  שופט  הכריע  ממושך,  דיון  בתום 
מבית־משפט  ברקאי  אביים  השלום  משפט 
תוך  הסועדים,  לטובת  בתל־אביב  השלום 
המלצרית  ההגנה.  טיעוני  את  דוחה  שהוא 
חויבה בפיצוי של 68 אלף ₪ לאחר שבחרה 
לא להגיש כתב הגנה ולא לנהל הליך משפטי, 
ואילו בעל המסעדה חויב לשלם 40,000 ₪. 
הוצאות  לשלם  המסעדה  בעל  חויב  בנוסף, 

משפט 12,000 ₪.

מאת: ישראל פריי

שגרתית  בבדיקה  לפניך:  עבריינים  עצור, 
ים,  בבת  התנועה  משטרת  השבוע  שערכה 
הופתעו השוטרים לגלות נהג שרישיון הנהיגה 

שלו פג לפני – אתם קוראים נכון – 15 שנים.
נפסל לנהיגה  וזה עוד לא הכול. הנהג, 43, 
ע"י בית המשפט 3 פעמים, נפסל לנהיגה ע"י 
פג  שלו  הנהיגה  רישיון  תוקף  הרישוי,  משרד 
ורישיון הרכב פג "רק" לפני 5  לפני 15 שנים 
לבית  הובא  והוא  במקום,  נעצר  הנהג  שנים. 

המשפט לתעבורה להארכת מעצרו.
במקרה אחר, נעצר תושב חולון )49( בחשד 
רישיון  בפסילת  שהיה  בזמן  במונית  לנהיגה 

מונית  על  נהיגה  רישיון  שהוציא  וללא  נהיגה 
מעולם. שוטר תנועה בחולון שהבחין במונית 
אשר נהגה עורר את חשדו, ביקש ממנו לעצור, 

אז גילה את העבר הלא מחמיא של הנהג. 
מבדיקת הנהג עלה כי הוא נהג בזמן שהיה 
רישיון  הוציא  לא  שמעולם  ובזמן  בפסילה, 
נהיגה תואם לנהיגה במונית ולהובלת נוסעים. 
הנהג נעצר ונלקח להמשך טיפול בוחני מחוז 

ת"א.
רישיון  ללא  "נהיגה  כי  נמסר  מהמשטרה 
נהיגה הינה עבירה חמורה ומסוכנת, קל וחומר 
כאשר מדובר בנהיגה ברכב ציבורי אשר אמור 

להוביל נוסעים תמימים".

עבריין חסר מעצורים: 
בשלילה וללא רישיון רכב

מחיר הארוחה המשפילה: 
120,000 ש"ח

בני זוג שביקשו לבלות ארוחת ערב במסעדה בבת ים, גילו 
כי הם מכונים בפי אנשי המקום בכינוי המעליב: "כושים" 
● למרות פיטורי המלצרית והתנצלות הבעלים, הם הגישו 

תביעה בבית המשפט - וזכו לפיצויים 

בזמן שביליתם בחג, משטרת התנועה הידקה את אחיזתה 
דרך  עברייני  על  ידה  את  להניח  הצליחה  ואף  בכבישים, 
כבדים ● תכירו את הנהג שרישיונו פג לפני 15 שנים, ואת 

נהג המונית שכלל לא מורשה לכך
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נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207151

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

 03-7207181

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף
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הכתובת המעודכנת למימונה: 
בית משפחת אלחרר

130 מקומות חנייה 
נוספו לבת ים

רבנים, אישי ציבור, פעילים ותושבים, עלו ובאו לבית 
משפחת יו"ר המועצה הדתית בעיר, לחגיגת מימונה 
מסורתית, עשירה בדברי תורה, מאכלים ומלבושי כבוד

בניסיון להתמודד עם מצוקת החנייה בבת ים, נחתמו צווי 
חנייה מיוחדים על מגרשים ריקים, מהלך שיוסיף מקומות 

חנייה לשימוש התושבים  הרשימה המלאה

מאת: ישראל פריי

אך יצאו שלושה כוכבי ליל שלישי, ותושבי 
המימונה  לחגיגות  ביתם  את  פתחו  ים  בת 
כלל-ישראלי,  לחג  הפכו  שכבר  המסורתיות, 
החורג מגבולות העדה הקדושה שייסדה אותו. 
אליה  ענק,  חגיגת  שנים  במשך  שאירח  מי 
רבים,  ותושבים  ציבור  אישי  רבנים,  התכנסו 
אך  ברנז,  רפאל  המקומית  ש"ס  יו"ר  הוא 

השנה, בעקבות היותו בשנת האבל על פטירת 
המסורת  על  לוותר  הוא  נאלץ  המנוח,  אביו 

רבת השנים.
אך לא עיר כמו בת ים תיוותר ללא כתובת 
מרכזית לציבור מבקשי המסורת והמופלטות, 
יו"ר  היה  החגיגות  את  השנה  שאירח  ומי 
עלו  ביתו  שאל  אלחרר,  בני  הדתית  המועצה 

ובאו רבים, משך כל אותו הלילה. 

מאת: ישראל פריי

בבת  חניה  מקומות  הוספת  בנושא  נוסף  פתרון 
ים יוצא לדרך: 130 מקומות חניה חדשים יתווספו 
יוסי  העיר,  שראש  לאחר  זאת  הקרובים.  בחודשים 
במגרשים  ארעי  לשימוש  חניה  צווי  הוציא  בכר, 
ברחובות  פרטיים,  ולגורמים  לעירייה  השייכים 
ביאליק, שאול המלך, אורט ישראל באזור העסקים 

ובר אילן.
בעבר העירייה קיימה הליך דומה לטובת הוצאת 
חורשות  ניטעו  בהם  נטושים,  במגרשים  גינון  צווי 
שנים(  לחמש  הם  הצווים  של  זמניות)תוקפם 
הציבור  כלל  עבור  ירוקות  כריאות  המשמשות 
במגרשים  פסולת  השלכת  המונע  פתרון  ומהווה 

ריקים.
בעשייה  נוסף  נדבך  הם  החניה  צווי  הוצאת 
היתר  בין  הכוללת  החניה,  סוגיית  לקידום  עירונית 
יצירת חניונים מוסדרים, חניון למשאיות ורכב כבד 
המעניקים  לבן,  כחול  וסימוני  נפחא  יצחק  ברחוב 

עדיפות לתושבי בת ים.
בשנה שעברה יצאו צווי החניה בקרבת בתי הספר 
יגאל אלון בית וגן וברחוב אורט ישראל אשר הניבו 
ובימים  ולמבקרים  עשרות מקומות חניה לתושבים 
אלו מוקמים חניונים, ברחוב יצחק שדה בקרבת גן 

אשכול.

סובלים מפסוריאזיס?

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Relipso מכילה רכיבים טבעיים המקלים 
מיידית על תופעות הפסוריאזיס

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207153

מחזקת עמידות בפני לחצים
מסייעת לשיקום רקמות העור

מונעת תנאים רעלניים המתבטאים במצבי דלקת כרוניים 
מאזנת את התחדשות תאי העור המואצת בשל הפסוריאזיס
תומכת בכליות ובעמידות הכבד מפני נזקי המחלה הכרונית
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חניון ברחוב אורט ישראל

 חגיגות מימונה בבית אלחרר 

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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אלפים התברכו בחג: 
"אמונה מוחשית"

כחודשיים לאחר שחרורו מבית החולים - נכנסו אלפים במהלך ימי חול המועד 
לקבל את ברכתו של מרן הגראי"ל שטיינמן  הגר"ח קנייבסקי ערך מסע לכותל 
  "הגרי"ג אדלשטיין לגראי"ל: "התפילות בקעו רקיעים  המערבי ולקבר רחל

חברי בד"ץ 'מסורת' ביקרו אצל הגר"ש אויערבאך

אלי כהן

והחוגים,  העדות  מכל  ישראל  בני  אלפי 
ובראשם ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, עסקנים 
ואישי ציבור, הגיעו במהלך ימי הפסח להקביל 
ידם,  על  ולהתברך  הדור  גדולי  של  פניהם  את 
ראש  מרן  להמונים   מתאפשר  כשלראשונה 

הישיבה הגראי״ל שטיינמן.
עד חג הפסח לא הייתה קבלת קהל כלל בבית 
מרן ראש הישיבה - מאז אושפז בבית החולים, 
ומקורבים  תלמידים  של  מצומצם  מניין  מלבד 

שהגיעו מידי יום לשלוש התפילות. 
בעקבות כך, הבשורה על קבלת הקהל עשתה 
לה כנפיים ואלפים רבים הגיעו לאחר התפילות 

בימי החג להתברך ממרן ראש הישיבה.

לביקור  הגיע  המועד  חול  של  ראשון  ביום 
גם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מיד לאחר 
תפילת הנץ, שמחה גדולה נראתה על פניהם של 
שתי גדולי הדור שבירכו זה את זה בברכת ברכה 
צאתו:  לפני  הוסיף  התורה  שר  מרן  והצלחה. 

"אשרי הדור שזכה לכך".
בערב שבת חול המועד הגיע גם ראש ישיבת 
חג  לביקור  אדלשטיין,  הגרי״ג  מרן  פוניבז', 
מרן  כשנכנס  הישיבה.  ראש  מרן  של  במעונו 
הישיבה  ראש  מרן  קם   - אדלשטיין  הגרי"ג 

הגראי״ל שטיינמן לכבודו.
במהלך השיחה בין גדולי הדור, אמר הגרי"ג 
לראש הישיבה כי "זכינו לאמונה מוחשית כאשר 
התפילות של עם ישראל בקעו רקיעים", כשהוא 
הישיבה  ראש  היה  בה  הקשה  לתקופה  מתכוון 
במצב  הישועה  מעייני  החולים  בבית  מאושפז 
היהודי  העולם  רחבי  בכל  ישראל  ועמך  קשה, 
ולבריאותו  להחלמתו  נרגשות  תפילות  נשאו 

השלימה.
בדברי  עסקה  ישראל  גדולי  בין  השיחה 
הקשה  ובמהלכה  הפסח,  חג  וענייני  תורה 
הלל,  אמירת  בעניין  שאלה  אדלשטיין  הגרי"ג 
החג,  של  הראשון  טוב  ביום  לו  שהתעוררה 
הקושיה.  את  תירץ  הישיבה  ראש  מרן  כאשר 
שמח  חג  בברכת  זה  את  זה  בירכו  מכן  לאחר 

מרן  את  לראות  כולנו  "שנזכה  איחל  והגרי"ג 
ממלכתו". על  ימים  מאריך  הישיבה   ראש 
מרן  של  במעונו  שביקרו  הרבים  האלפים  בין 
ראש הישיבה, היו גם חברי מועצת גדולי התורה 
הגרמ"ה  פוברסקי,  הגרב"ד  אזרחי,  הגרב"מ 

הירש והגר"י זילברשטיין.
גם לבתיהם של גדולי ישראל מרנן שר התורה 
הגרי"ג  פוניבז'  ישיבת  ראש  קנייבסקי,  הגר"ח 
אדלשטיין וראש ישיבת מעלות התורה הגר"ש 
גדולי  פני  להקביל  המונים  הגיעו  אויערבאך 

הדור. 
הגר"ח  התורה  שר  נסע  המועד  חול  במהלך 
לכותל  לירושלים  משטרתי  בליווי  קנייבסקי 
המערבי, ולאחר מכן הגיע לתפילה בקבר רחל 
וערך גם ביקור חג בבית גיסו, הגאון רבי אלחנן 

ברלין.
ראש  מרן  של  למעונו  שהגיעו  האלפים  בין 
גדולי  מועצת  חברי  גם  נראו  פוניבז',  ישיבת 
אזרחי  הגרב"מ  יפה,  הגר"ד  המשגיח  התורה 

ועמיתו בראשות הישיבה הגרב"ד פוברסקי.
הגיעו  אויערבאך  הגר"ש  מרן  של  למעונו 
בד"ץ  חברי  המועד  חול  במהלך  שנה  כמידי 
פרידמן.  הגר"צ  הגאב"ד  בראשות  'מסורת' 
במהלך הביקור נידונו עשרות שאלות הלכתיות 
כן  כמו  החג,  בערב  הבד"ץ  חברי  לפני  שעלו 

דנו חברי הבד"ץ על השחיטה במהלך כל ימות 
סיפר  בה  ארוכה  שעה  נמשך  הביקור  השנה. 
נידונים  כמה  על  הגר"ש  למרן  פרידמן  הגר"צ 
זצ"ל  לו מרן הגרי"ש אלישיב  הלכתיים שאמר 
במבקרים  עוד  השחיטה.  סכיני  בנושא  בזמנו 
והגר"ד  גרוס  הגר"מ  הגאב"ד  החג:  במהלך 

מינצר.

חלק מהקהל במעמד

יותר מ-20,000 ב'הקבלת פני רבו' בטדי
אירוע היסטורי והפקה נדירה בחול 

המועד: למעלה מ-20 אלף איש קיבלו 
את פני נשיא 'מועצת חכמי התורה' 
מרן הגר"ש כהן  השר דרעי הכריז 
על פתיחת מוקד רישום חדש למוסדות 
חינוך תורניים  כל הפרטים על הפקת 
הענק והאתגרים - מאות האוטובוסים, 
פגעי מזג האוויר והמבצע המוזיקאלי

אלי כהן

כולם נקבצו: למעלה מ-20 אלף איש השתתפו בחול המועמד 
פסח במעמד ״הקבלת פני רבו״ שנערך על ידי ארגון אל המעיין 
ועיריית ירושלים באמצעות חברת אריאל באצטדיון טדי בבירה.

בשל גודלו החריג של האירוע, נערך מכרז בין 5 חברות הפקה, 
ובתום המכרז זכתה חברת אימג' קו מחשבה שהוכיחה בעבר את 
כולו  גודל שכזה. את האירוע  יכולותיה בהפקת אירועים בסדר 
ארגן מנכ"ל תנועת ש"ס חיים ביטון, בסיוע מנכ"ל 'אל המעיין' 
אריאלה  וגב'  תורג'מן  ציון  אריאל  חברת  מנכ"ל  אילוז,  משה 

רג'ואן ראש מנהל תרבות בעיריית ירושלים.
כבר לפני האירוע, נערכו ישיבות עם בכירי משטרת ירושלים 
עם  וסדרנות  אבטחה  תכנית  והוגשה  מוריה,  מרחב  ומפקדי 
רגישות לעשרות אלפי המשתתפים הצפויים להגיע ותוך שימת 
דגש על ההפרדה בין גברים לנשים. בנוסף, במשותף עם משטרת 
ישראל, ערכה חברת ההפקה תכנית תנועה גרנדיוזית לקליטה של 
כ-400 אוטובוסים לאזור מתחם טדי. על ניהול המערך המורכב 
הופקד יהודה דרעי, שניהל את הגעת הרבבות בסדר מופתי וללא 

תקלות.
עם  מיוחדת  התייעצות  דרשה  שבנייתה  הענקית,  הבמה  על 

קהילות  רבני  דיינים,  רבנים,  מאות  ישבו  ומעצבים,  מהנדסים 
ויושבי על מדין, וכמו כן גם תזמורת בהרכב מלא, הזמרים מוטי 
שטיינמץ, שלמה כהן, ישי ריבו, משה לוק ושולי רנד, ומקהלת 

ענק מיוחדת שהוקמה לצורך האירוע.
בשיא האירוע נשמעו ברכותיהם של מרנן חברי מועצת חכמי 
התורה ובראשם מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן, הגר״ש בעדני, 
)הרחבת הדברים מובאת בטורו השבועי של הרב  הגר״ר אלבז 
את  פיאר  כן  כמו  יוסף.  והגר״ד  הפרשה(  על  עיתונות'  ב'קו 
נס  על  העלו  הגאונים  הרבנים  יוסף.  הגר״י  הראשל״צ  המעמד 
ונצורות למען שיבת עם  את ארגון 'אל המעיין' הפועל גדולות 
ישראל לכור מחצבתו, על ידי הפעלת שיעורי תורה, מדרשיות, 

מועדוניות נוער ועוד. 
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  של  דבריו  נשמעו  קודש  בחרדת 
מרן הגר״ש כהן, שחידד את חובת ההורים לדאוג שבניהם ילכו 
אחריהם בחינוך התורני. "הבנים שלנו הם הפיקדון שנתן הקב"ה 
בידינו. החובה עלינו לחנך אותם בדרך התורה". מרן הגר״ש ברך 
אריה  הרב  השר  ואת  המעיין  אל  החשוב  בארגון  העוסקים  את 

דרעי שימשיך לפעול למען חינוך יהודי. 
השר הרב אריה דרעי התקבל בתשואות על ידי האלפים ואמר 
בנאומו: "אני מכריז כאן על הקמת מוקד הרישום הגדול ביותר 

לרשת החינוך שלנו - 1800-222444 - זה מספר קדוש". בעקבות 
כך, פרצו הרבבות בשירת "תהא השעה הזו שעת רחמים".

המהפכה  את  ימשיך  הרישום  "מוקד  השר:  הוסיף  עוד 
החינוכית שהתחיל בזמנו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל. כולנו הולכים 
להיות נציגים רשמיים של אל רשת החינוך בני יוסף להביא אלפי 

ילדים ברחבי הארץ ללימוד במוסדות התורניים".
חברת  בהפקת  מיוחד,  מוזיקאלי  מופע  ליווה  האירוע  את 
לכבוד  שהופק  מיוחד  שיר  עם  לכן  קודם  כבר  שהוכן  אימג', 
המרחב  בשל  במקום.  שהופיעו  האמנים  כל  בשילוב  המאורע 
העצום נדרשה מערכת הגברה ייחודית, כך שכל המשתתפים נהנו 

מאיכות גבוהה ומדויקת של סאונד.
ראוי לציין כי למרות חששות שהתעוררו שבוע לפני האירוע 
לגשם משמעותי שישבש את המעמד, ואשר בשלהן הוחלט ערב 
האירוע להקדים אותו ב-4 שעות, על כל הלוגיסטיקה המורכבת 
שכלולה בכך, עם זאת, האירוע הוכתר בהצלחה מרובה ובאפס 

תקלות.
"מדובר  כי  ציין  כהן,  חיים  ש"ס,  מטעם  העיר  מועצת  חבר 
חכם  מרן  לכבוד  נעמדים  הרבבות  את  לראות  היסטורי,  ברגע 
כבוד  כזו של  ובעוצמה  כזה  בהיקף  היה מעמד  לא  כהן.  שלום 

התורה ולומדיה".

בימת הכבוד
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  אחריות ללא מגבלת זמן
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אסון בכנרת: שלושה
צעירים טבעו למוות

הגאון רבי אברהם יוסף רוזנבלום זצ"ל

עד  הכנרת  במי  נעדרים  שני  גופות  שהו  ימים  שישה 
שנמצאו ביום ב, במוצאי החג  ביום ג' אחר הצהריים 
נמצאה גופת הנעדר השלישי איתמר אוחנה ז"ל  דודו 
של נחמן איטח ז"ל, בן למשפחה חרדית מביתר: "כל 

שנה שנתיים הלך מישהו במשפחה"

בארה"ב נפטר בגיל 90 ראש ישיבת 'שערי יושר' ומתלמידיו הראשונים של מרן הגראי"ל שטיינמן

ברוך ברגמן

בני  עקבו  ימים  משישה  פחות  לא 
בכנרת  שנעדרו  צעירים  שלושה  משפחות 
במוצאי  יקיריהם.  לאיתור  החיפושים  אחר 
אחר  החיפושים  תמו  פסח  של  שביעי  חג 
כראדי  ולירון  איטח  נחמן  מהם,  שניים 
ז"ל – כשגופותיהם נמשו מהמים ללא רוח 

חיים. 
חרדית  למשפחה  בן  הוא   )21( איטח 
מביתר עילית וכראדי )19( הוא בן למשפחה 
מנתניה. ביום ג' אחר הצהריים נמצאה גם 
גופתו של הנעדר השלישי – איתמר אוחנה 
ביום  הוא  גם  שטבע   - שמונה  מקרית  ז"ל 

רביעי בחול המועד. 
בנפרד  למנוחה  הגיעו  הצעירים  שלושת 
במהלך ימי חול המועד. במהלך יום רביעי, 
הם עלו על מזרני ים ושטו בכנרת, אך הרוח 
העזה סחפה אותם - כמו את עשרות אנשים 

נוספים. מזרן הים של המבלים התהפך וחלקם 
כוחות  חילצו  כך  אחר  שעות  במהלך  טבע. 
המשטרה למעלה מ-80 נופשים שנסחפו לכנרת. 
לחייהם  כבר  חשש  העלו  שנקפו,  השעות 
על  נפרסו  מתנדבים  ועשרות  השלושה,  של 
בניסיון לאתר קצה חוט אודות  החופים בכנרת 
מקום הימצאותם. אהרן, אחד המתנדבים שנפש 
כי  עיתונות'  ל'קו  סיפר  משפחתו,  עם  באזור 
רבים  נופשים  מצד  כוללת  התגייסות  הייתה 

שרצו להקל על המשפחות הכואבות. "אבא של 
אחד הנעדרים היה על החוף ולא הפסיק לבכות, 
כאב לי הלב לראות אותו כך. לא יכולנו לעמוד 

מנגד".
הביאה  הנעדרים,  משפחות  קריאת  ואכן, 
בניסיונות  לעזור  שביקשו  רבים  אזרחים  לחוף 
האיתור. וכך, באמצעות סירות מנוע או קיאקים, 
יצאו המתנדבים למי הכנרת והמשיכו במאמצים 
נשמעה  החיפושים,  במהלך  הנעדרים.  לאיתור 
הפעילו  שלא  המשטרה  כוחות  כנגד  ביקורת 

אמצעים מיוחדים מיד עם טביעתם וחיכו מספר 
את  לחלץ  היה  ניתן  לא  כבר  במהלכם   - ימים 

הבנים כשהם בחיים. 
מפכ"ל  הצטרף  פסח  של  שביעי  חג  בערב 
לחפ"ק  אלשיך,  רוני  ניצב  רב  המשטרה, 
שככל  היא  העבודה  "הנחת  ואמר:  החיפושים 
לאחר  בחיים".  אינם  כבר  הנעדרים  הנראה 
חיל  של  סונאר  במקום  לפעול  החל  דבריו, 
החג,  צאת  לקראת  מכן,  לאחר  ויממה  הים, 
 600 גילה כמה עצמים במים, במרחק של  הוא 
מטרים מהחוף ובעומק של 30 מטרים. צוללנים 
שירדו לקרקעית, משו שתיים מבין שלוש גופות 
הבשורה  את  קיבלו  המשפחה  בני  הנעדרים. 

המרה מיד עם מציאת גופות יקיריהם.
ולשעבר  הימי  בשיטור  מתנדב  קרייתי,  בני 
נמצאו  "הגופות  אמר:  טבריה,  עיריית  ראש 
בעומק רב של 25 מטר, שאין בו אור או חמצן, 
לכך  שגרם  מה  נמוכה,  בו  הטמפרטורה  וגם 
שהגופות השתמרו גם מבחינת נראות". קרייתי 
הוסיף כי כמתנדב הוא עוסק בהצלת חיים, ואמר 
זכות  לנו  הייתה  זה  כמו  מצער  במקרה  "גם  כי 
הנפטר  את  להביא  במצווה  להשתתף  גדולה 

לקבר ישראל".
שהגופות  "העובדה  כי  הוסיפו  במשטרה 
באמצעות  שסומן  התיחום  בתוך  באזור  נמצאו 

שסדר  מוכיחה  המורכבת,  החקירה  ממצאי 
בצורה  התבצע  החיפושים  לניהול  הפעולות 
השטח  כל  סריקת  הסתיימה  טרם  מיטבית. 

שתוחם".

 "המוות עלה בחלוננו"

שניים  של  הלוויותיהם  התקיימו  ג'  ביום 
מהצעירים. אמו זעקה במהלך ההלוויה: "נחמן, 
לאן הלכת לי נחמן? מי יסתכל עליי?" האב דוד 
ספד: "נחמן אנחנו אוהבים אותך וסולחים לך. 

אני והאחים וגם אימא, כולם מוחלים לך". 
נכנס  "המוות  בבכי:  ספד  איטח  יעקב  הדוד 
בחלון, כמו גנב. מאיפה המכה הזאת באה לנו? 
כבר קברתי אח וכמה אחיינים. נקווה שהקדוש 
כל  כמעט  הזאת.  הגזרה  את  יפסיק  הוא  ברוך 
דודו  בן  במשפחה".  מישהו  הלך  שנה-שנתיים 
של נחמן, הרב אליהו אמזלג, ספד לו: "כל רגע 
ניסינו לברר עוד מידע. חבל לאבד בחורים ככה. 

לבי עם כל המשפחות. זה קשה".
גם  ז"ל התקיימה  כראדי  לירון  של  הלווייתו 
מאות  השתתפו  ובה  הצהריים,  בשעות  היא 

מתושבי נתניה. 

אלי כהן

שלישי,  ביום  התורה:  בעולם  כבד  אבל 
לעולמו  הלך  גלויות,  של  שני  טוב  יום  במהלך 
ראש ישיבת "שערי יושר" בבורו פארק, הגאון 
ראשי  מזקני  זצ"ל,  רוזנבלום  יוסף  אברהם  רבי 

הישיבות בארה"ב והוא בן 90 בפטירתו.
בשנה האחרונה חלה הידרדרות כללית במצב 
והוא אושפז מספר  זצ"ל,  בריאותו של הגרא"י 

פעמים בבית החולים.

במצבו,  חמורה  הידרדרות  חלה  החג  בערב 
את  השיב  הוא  שני  טוב  יום  במהלך  וכאמור, 

נשמתו ליוצרה.
בבלגיה  נולד  זצ"ל  יושר  שערי  ישיבת  ראש 
הישיבה  ראש  מרן  תלמידיו של  והיה מראשוני 
הגראי"ל שטיינמן בשוויץ, בזמן מלחמת העולם 
הגאון  של  לבתו  נישא  לפרקו  בהגיעו  השנייה. 
רבי יהודה דיוויס זצ"ל, ראש ישיבת בלוטימור 

ומטניווידייל.
שנות  עשרות  במשך  לרוב  תלמידים  העמיד 

על  מספרים  תלמידיו  ויראה.  תורה  הרבצת 

מסירות נפשו לכל אחד ואחד ושיעוריו הנפלאים 

"כנתינתה מסיני".

רופא בית החולים הגוי התקשר במהלך החג 

לבני המשפחה בישראל כדי לעדכן על הפטירה, 

במסע  להשתתף  כדי  לארה"ב  המריאו  והם 

ההלוויה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

צילום: דוברות המשטרה

נחמן איטח ז"ללירון כראדי ז"לאיתמר אוחנה ז"ל
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תעודת זהות: 
קיבלתי  האחרונות  בבחירות  ברצף.  שנה   17 ישראל  אגודת  מטעם  חיפה  עיריית  מועצת  חבר 
לראשונה את תפקיד סגן ראש העיר, בו החזקתי מחצית הקדנציה – עד לפני שנה. פועל למען 
כל הנושאים הדתיים והחרדיים בעיר, בין היתר בתפקידיי כיו"ר ועדת תמיכות, מ"מ יו"ר ועדת 

כספים ועוד. 

רקע אישי: 
נולדתי וגדלתי בחיפה, להוריי שעלו מפולין לפני המלחמה. למדתי בת"ת 'תורת אמת', ולאחר 
מכן בישיבות 'אור ישראל' ופוניבז'. לאחר חתונתי למדתי בכולל, ובהמשך עבדתי קרוב ל-40 

שנה בבנק פאג"י.
המסלול הציבורי: 

אני כבר דור ב' לעסקנות. אבי ז"ל, כיהן אף הוא כחבר מועצת עיריית חיפה )מטעם פא"י(. מי 
שדחף אותי לתפקיד הוא כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בעל החכמת אליעזר זצוק"ל, שראה בי 

נציגו האישי, והפך אותי גם לנציג מוסכם של 'אגודה' בעיר.
וזכינו להצלחה מדהימה, הפכנו  - יחד עם ש"ס,  בבחירות האחרונות התאחדנו – דגל ואגודה 
למפלגה הגדולה בעיר. הצלחנו להביא מעל ל-10,000 קולות, שזו הצלחה כבירה וגם קידוש ה'.

הישג עיקרי:  
הקמת המתנ"ס החרדי בחיפה, שפעיל ללא הפסקה במגוון פעילויות, לכל הגילאים ומכל גווני 

ופלגי הציבור החרדי. כמעט 1,000 ילדים נהנים בו, קשישים, כולם.
ההתחייבות שלי:

הבאת כמה שיותר זוגות צעירים לחיפה, ופתרון לבעיות מוסדות החינוך. ב"ה הקהילות גדלות, 
הצרכים גדלים, יש לנו בעיות רציניות של מבנים, ועלינו כנציגי ציבור להביא פתרונות.

הרב שלי:  
כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ורבני הקהילות, עמם אני מתייעץ על כל צעד ושעל.

פינה תורנית: 
ולימוד  כנסת,  היומי, שיעורים בבית  דף  מוותר על  לא  ציבור,  יכולתי כאיש  ככל  מנסה ללמוד 

בצוותא עם הנכדים.
נקודת שפל: 

ללא ספק, המאבק של בית הספר 'נתיבות משה' בקרית שמואל, אותו לא הצלחנו לסדר.

שליהנציג
אריה בליטנטל, מועצת עיריית חיפה

"אחדות היא סוד ההצלחה. אם באים בלכידות ובכוחות משותפים, אפשר להביא להישגים חסרי 
תקדים".

דבר הנציג:

וסב  ל-5  70, אב  בן 
לנכדים ונכדות

הביא לדפוס: ישראל פריי

ברוך ברגמן

יחסי  מערך  את  שינה  בלבד  זעום  פער 
נשיא  השבוע.  בתחילת  בטורקיה  הכוחות 
עם  משאל  ערך  ארדואן  טאיפ  רגי'פ  המדינה 
במדינה,  הממשל  במבנה  שינויים  שורת  על 
השינויים  בעד   51.4% הצביעו  ובסיומו 

שהציע לעומת 48.6% שהתנגדו להם. 
השינוי המשמעותי במדינה בת ה-79 מיליון 
נשיאותי.  לשלטון  המעבר  הוא  תושבים, 
שמטרתו  במהלך  מדובר  כי  טענו  מתנגדיו 
לבסס את שלטון ארדואן בעתיד לשנים רבות. 
תומכי המהלך טענו כי מדובר במהלך שיבסס 
למעצמה  טורקיה  את  ויהפוך  השלטון  את 

כדוגמת צרפת וארה"ב. 
החוקה  את  המבטלת  החדשה  החוקה 
צבאית,  הפיכה  לאחר   1982 בשנת  שאומצה 
סמכויות  יהיו  לנשיא  כי  היתר  בין  קובעת 
מינויים  של  ישירה  לבחירה  יותר  נרחבות 
בכירים בממשל, לרבות שרים, סגנים, ותפקיד 

ראש הממשלה יבוטל לחלוטין. 
ביטוי  לידי  יובאו  הלכת  מרחיקי  השינויים 
גם במערכת המשפט. על פי החוקה החדשה, 
מעתה יבחר ארדואן ארבעה חברים במועצה 
 )HSYK( ותובעים  שופטים  של  העליונה 
וגם  במדינה  שופטים  שממנה  המועצה   –

הפרלמנט  כן,  כמו  שופטים.  להדיח  אחראית 
ידאג לבחירת שבעה חברי מועצה נוספים. בתי 
להרשעתם  כה  עד  שהביאו  צבאיים,  משפט 
על  מוות  עונש  גזרו  ואף  רבים  קצינים  של 
לאחר  מנדרס  אדנאן  לשעבר  הממשלה  ראש 

ההפיכה בשנת 1960, ייסגרו ויפורקו.
נגד המולדת" או  במקרה של "התקוממות 
העם",  פילוג  על  שמאיימים  אלימות  "מעשי 
להטיל  ארדואן  יכול  החדשה,  החוקה  לפי 
מצב חירום ממושך על המדינה כולה, החלטה 
הנתונה להחלטתו של הנשיא בלבד, והוא יציג 
אותה לפרלמנט רק לאחר מכן. מצב החירום 
הפרלמנט  יכול  ואז  חודשים  שישה  יימשך 
להמשיך ולהאריך את מצב החירום בארבעה 

חודשים בכל פעם, בהתאם לבקשת הנשיא.
ארדואן נשא בתחילת השבוע נאום ניצחון 
זכה המחנה שלו  הדחוק שבו  הרוב  בעקבות 
כי "ממחר העם שלנו  והצהיר  במשאל העם, 
להתעסק  במקום  במטרותינו  להתמקד  צריך 
למדינות  בפנייה  נחוצים".  לא  בוויכוחים 
"כולם  הניצחון:  בנאום  ארדואן  אמר  העולם 
צריכים לכבד את החלטת העם שלנו, בייחוד 

בעלות בריתנו". 
השבת  הוא  ארדואן  מבחינת  הבא  היעד 
עונש המוות למדינה, וזאת על ידי משאל עם 

נוסף שייערך בחודשים הקרובים. 

ברוך ברגמן

בין  עזה  מתיחות  מורגשת  כשבועיים  מזה 
שאינה  לארה"ב,  הדיקטטורית  קוריאה  צפון 
פוסקת להזרים כוחות בסמוך למדינה – כחלק 
מתקנים  על  כוללת  מתקפה  לקראת  מהיערכות 
צבאיים הנמצאים ברשות הדיקטטור הקוריאני. 
ארה"ב  שלחה  שעבר,  בשבוע  ראשון  ביום 
בין  נשלח  הכוח  האמריקני.  הים  חיל  של  כוח 
היתר על רקע הניסוי שביצעה קוריאה הצפונית 
של  המזרחי  מחופה  ששוגר  בליסטי  בטיל 

קוריאה לעבר הים וטיפס לגובה של 60 ק"מ. 
הודיע  טילרסון  רקס  האמריקאי  החוץ  שר 
צפון  על  מספיק  דיברה  "ארה"ב  כי  בתגובה 
קוריאה. אין לנו מה להוסיף". לאחריו אמר גורם 
רשמי בארה"ב לרויטרס כי "אנחנו מרגישים כי 

הגברת הנוכחות שלנו באזור הכרחית". 
בצלחת  ידה  טמנה  לא  מצדה  קוריאה  צפון 
והגיבה בחריפות כנגד היוזמה. "ארה"ב תישא 
הקטסטרופליות  להשלכות  המלאה  באחריות 
משרד  דובר  צוטט  המזעזעות",  מפעולותיה 
צפון  של  הרשמית  הידיעות  בסוכנות  החוץ 
מוכנה  קוריאה  "צפון   .)KCNA( קוריאה 
תרצה  שארה"ב  מלחמה  מצב  לכל  להגיב 
לא  שארה"ב  לכך  התייחס  הדובר  נמסר.  בו", 
שוללת פעולה צבאית נגדה כהצדקה לתכניתה 
קוריאה  שצפון  שוב  מוכיח  "המצב  הגרעינית. 
צדקה כשהרחיבה את יכולותיה הצבאיות עבור 
הגנה עצמית", מסר הדובר. "נגיב באופן החריף 

ביותר נגד פרובוקציות כדי להגן על עצמנו". 
איים  טראמפ  הנשיא  ההודעה,  לאחר  שעות 

קוריאה  "צפון  המדינה.  נגד  לפעול  בטוויטר 
יהיה  זה  לעזור,  תרצה  סין  אם  צרות.  מחפשת 
נהדר. אם לא, נפתור את הבעיה בלעדיה", כתב. 

ביניים: 'אירוע גדול'
המתיחות עלתה דרגה כאשר בתחילת בשבוע 
גדול  ל"אירוע  זרים  עיתונאים  הוזמנו  שעבר 
וחשוב" במדינה, ועל פי דיווחים, מכון המחקר 
אחר  ועוקב  מוושינגטון  הפועל  צפון",   38"

קוריאה,  צפון 
תמונות  כי  אמר 
שצולמו  לוויין 
הראו  רביעי  ביום 
מוגברת  פעילות 
סביב אתר הגרעין 
שבצפון  פונגי-רי 
המדינה.  מזרח 
מראים  הצילומים 
הר  סביב  כי 
אתר  מאנטפ, 
הגרעיני  הניסויים 
היחיד  הפעיל 
בעולם, מתבצעות 
כרייה  עבודות 

הפעילות  מים.  מקורות  של  והסטה  מוגברות 
קוריאה מתכננת לפוצץ  כי צפון  עלולה להעיד 

את המתקן הגרעיני הגדול ביותר שלה עד כה.
השערות  בליל  הצטרפו  הזה  לדיווח 
בפני  עומד  העולם  כי  שדימו  וספקולציות 
נפוצו  היתר  בין  כוללת.  גרעינית  מלחמה 
דיווחים על הסטת כוחות סיניים לגבול עם צפון 
טומהוק  טילי  ועליהן  ספינות  הזנקת  קוריאה, 

של  מנע  לתקיפת  והיערכות  לאזור,  אמריקנים 
קוריאה  צפון  כי  תחשוד  וזו  במידה  ארה"ב 
קוריאה  בדרום  במקביל,  גרעיני.  ניסוי  תבצע 
כי  בהבנה  אמריקנית  למתקפה  להיערך  החלו 
הראשונה שתספוג את האש היא דרום קוריאה 

הסמוכה לקוריאה הצפונית והדיקטטורית. 
לבסוף  התברר  והחשוב"  "הגדול  האירוע 
מקצב  מנע  לא  זה  אך  חדשה,  שכונה  כפתיחת 
ההתפתחויות 
"כוח  לדהור. 
אינו  צבאי 
לפתור  יכול 
הנושא",  את 
החוץ  שר  אמר 
וונג  סין  של 
לכתבים  יי 
 . ג נ י ' ג י י ב ב
ל  י ב ק מ ב "
לאתגר, יש כאן 
בכל  הזדמנות. 
אנחנו  מתיחות 
גם  מוצאים 
לחזור  הזדמנות 

לשיחות". 
הטוב  הפתרון  כי  קבע  בסין  משפיע  עיתון 
ביותר עבור קוריאה הצפונית ומנהיגה קים ג'ונג 
און הוא לוותר על תכנית הגרעין, ובתמורה תגן 
עליהם בייג'ינג. "אם קוריאה הצפונית תקבל את 
ותשעה את פעילותה הגרעינית,  סין  עצתה של 
המדינה  של  ביטחונה  על  להגן  תפעל  סין 
הקוריאנית המפורזת ועל המשטר שלה", נכתב 

שיוצא  טיימס",  "גלובל  של  המערכת  במאמר 
לאור בחסות ביטאון המפלגה הקומוניסטית של 

סין.
בכירים  חידדו  האחרונים  בימים  כך,  בתוך 
אמריקנים את ההבנה כי ארה"ב תצא במתקפת 
בכוונתה  כי  תשתכנע  אם  קוריאה  בצפון  מנע 
לבצע ניסוי גרעיני. בכירי מודיעין אמרו לרשת 
NBC כי ארה"ב הציבה שתי משחתות שיכולות 
לשגר טילי שיוט מסוג "טומהוק" לאזור, אחת 
קילומטרים  כ-500  של  במרחק  הוצבה  מהן 
קוריאה.  צפון  של  הגרעיניים  הניסויים  מאתר 
אמריקאיים  מפציצים  הבכירים,  לפי  בנוסף, 
הוצבו בגואם במטרה לתקוף את צפון קוריאה 

אם יהיה בכך צורך.
מתקפת  על  לדיווח  להגיב  סירב  הפנטגון 
היא  המוסד  מדיניות  כי  ואמר  אפשרית  מנע 
על  לא  "גם   - עתידיות  בפעולות  לדון  לא 
ספקולציות ציבוריות על תרחישים אפשריים". 
ווייט, "מפקדי הצבא  דנה  לפי דוברת הפנטגון 
תמיד לוקחים בחשבון מגוון של פעולות על כל 
מקרה". היא הוסיפה כי "המחויבות שלנו להגן 
על בעלות בריתנו, בהן דרום קוריאה ויפן, מפני 

איומים אפשריים, נותרה איתנה".
)שלישי(,  ואמש  התרגשו  לא  הקוריאני  בצד 
אמר שר החוץ הקוריאני כי מדינתו תמשיך לבצע 
ניסוי נשק "על בסיס שבועי, חודשי ושנתי". סגן 
ריונג,  אין  קים  קוריאני באו"ם,  השגריר הצפון 
חצי  בהפיכת  הברית  ארצות  את  מצדו  האשים 
האי הקוריאני ל"מוקד החם הכי גדול בעולם", 
גרעינית  מלחמה  שבו  מסוכן,  "מצב  וביצירת 

עלולה לפרוץ בכל רגע". 

בחרו בדיקטטורה
הצליח  במדינתו,  ההפיכה  ניסיון  לאחר  חודשים  מספר 
נשיא טורקיה ארדואן לעשות את הבלתי ייאמן ולבסס את 
שלטונו בצורה חסרת תקדים  בתחילת השבוע אושרה 
במנגנוני  אבסולוטית  שליטה  לו  המקנה  חדשה  חוקה 
המדינה, לרבות מערכת המשפט הנשלטת בידי מתנגדיו

נושאת מטוסים אמריקנית. צילום: ויקיפדיה

צפון קוריאה ומנהיגה המטורף מסרבים להיכנע לגישה החדשה והנוקשה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ  בשבועיים 
האחרונים משגרים הצדדים קריאות מלחמה והמצב מידרדר  החשש: מלחמה כזו תכלול נשק גרעיני

החשש: מלחמה גרעינית
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

אוהב שלום ורודף שלום
פרקי  לקרוא  אנו  מתחילים  השבוע 
משנה  א'  )פרק  נאמר  בה  אבות, 
של  מתלמידיו  הוי  אומר  הלל  י"ב( 
אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את 

הבריות ומקרבן לתורה. 
אין ספק כי דברי הלל הזקן, שהורה לנו להיות 
מתלמידיו של אהרון ולרדוף אחר השלום- נוגעים 
ספק  אין  אף  מאידך  אולם  'שלום',  סוג של  לכל 
כי מקום נכבד בין סוגי ה'שלום' - תופס השלום 
בין איש לאשתו, 'שלום' בו עסק רבות אף אהרון 

הכהן עצמו.
במאמציהם  העוסקים  הבאים,  המעשים  שני 
של גדולי ישראל להשכין שלום בין איש לאשתו-
את  זה.  שלום  חשיבות  על  ספק  בלי  יעמידונו 
הסיפור הראשון מספר הגאון רבי שלום שבדרון 
זצ"ל ששמע מפי בעל המעשה בכבודו ובעצמו, 
על  הקדש"  ה"נזר  בעל  זצ"ל  משה  רבי  הגאון 
מסכת קדשים ורבה של העיר קיידאן - בה התגורר 
מרן החזון איש זצ"ל לאחר חתונתו, בעת שאכל 

על שולחן חותנו.
רבה  אל  נכנס  לעיר,  החזו"א  הגיע  מיד כאשר 
בכדי לדבר עמו בדברי תורה, והלה, אשר הבחין 
מיהר  הצעיר,  האברך  של  העצומה  בגדלותו 
איש  החזון  כאשר  כחברותא,  לימוד  עמו  לקבוע 
ניאות לכך בתנאי מפורש שאף אחד מבני העיירה 

לא ידע על הלימוד המשותף.
איש'  ה'חזון  הגיע  בהן  הפעמים  באחת  והנה 
אל ביתו של רב העיר ללימוד המשותף, פנה אליו 
ואמר לו: "יענקל הפחח חולה, והנני מבקש שנלך 

שנינו ביחד לבקרו!"
מקובל  זה  אין  כלל  הרי  מדבר?  כבודו  "מה 
בעל  ניסה  עירו!"  בני  של  ביתם  אל  ילך  שהרב 
הסביר:  איש  החזון  אולם  להתנגד,  הקדש  הנזר 
מכבדת  אינה  הפחח  של  אשתו  כבודו.  "יראה 
אותו בשל עבודתו הפחותה, ומתוך כך נוצר מצב 
בו החל השלום בית להתערער. על כן עתה, כאשר 
פז  הזדמנות  בפנינו  נקרתה  חולה,  הפחח  יענקל 
שנינו  נלך  אם  כנו!  על  הבית  שלום  את  להשיב 
יתעורר  שבדבר  מהחריגות  כתוצאה  הרי  לבקרו, 
רעש בקרב בני העיירה, כולם ידברו על כך שהרב 
בכבודו ובעצמו בא לבקר את הפחח, לאשתו של 
ואו אז  גדול כתוצאה מהדבר,  יהיה כבוד  יענקל 
אל  ישוב  והשלום  אליו,  והערצה  כבוד  לה  יהיה 

ביתו!"
מול טיעון זה לא יכול היה הרב לעמוד מנגד. 
יענקל  של  לביתו  הגדולים  שני  יצאו  במקום  בו 
אשתו  ורעשה.  געשה  העיר  כל  ולמחרת  הפחח, 
היום  מאותו  חדלה  לא  כמובן,  יענק'ל,  של 

להתפאר בבעלה, ושלום הבית שב על כנו!



התרחש  השני  הסיפור  הראשון,  הסיפור  זהו 
וכך  ברוורמן,  זעליג  רבי  הצדיק  עם  בירושלים, 
יהודי  עם  חברותא  למד  זעליג  רבי  מעשה:  היה 
קשה ראיה, ויהי היום, ואותו יהודי פתח את ליבו 
הבית  ששלום  והתאונן  הירושלמי,  הצדיק  בפני 
בביתו הולך ומתערער, מאחר ובעקבות מגבלתו 
הבית,  בעבודות  לרעייתו  לסייע  מסוגל  אינו 
עובדה הגורמת לה להעליבו ולכנותו בכינויי גנאי 
הפוגעים בו עמוקות, "אנא עזור לי!" פנה לרבי 

זעליג בתחינה.
חלפו להם מספר ימים ולפתע הגיע היהודי אל 

רבי זעליג כמידי יום ביומו, אולם הפעם פניו, פני 
הצער והכאב, לא היו לו עוד... "כנראה התפללת 
היטב בעבורי", פנה לחברותא, והוסיף "נראה כי 
שלום הבית שב לאיתנו, ורעייתי כבר אינה מלאה 

טרוניות כלפי כמקודם". 
הייתה  טובה  כמה  עד  יהודי  אותו  ידע  לא 
'תפילתו' של הצדיק.. שכן רבי זעליג, לא הסתפק 
בתפילה.. הוא ידע כי במקרה מעין זה נחוצים אף 
בזמן  כי  ומצא  בירר  זעליג  רבי  טובים'.  'מעשים 
בו יוצא הבעל לתפילה, רעייתו יוצאת לשוק בכדי 
לערוך את קניותיה, ומעתה, מידי יום ביומו היה 
מגיע אל ביתם של בני הזוג בשעה שנעדרו ממנו, 
ניקה את הרצפה ושטף את הכלים, מבלי שלאיש 

יהיה אפילו שמץ מושג אודות מעשיו.
נקי  אותו  ומצאה  לבית  האישה  שבה  כאשר 
בוודאי  כי  הסיקה  רצונה,  לשביעות  ומסודר 
החליט בעלה לתקן את דרכיו, חדלה מלהכלימו, 

ושבה להעריכו ולנהוג בו כבוד.
הפלא ופלא, עד כמה מוכנים היו גדולי ישראל 
בידם  שיעלה  ובלבד  השקעה,  לכל  מאמץ,  לכל 
להשיב את השלום לבית יהודי! הוא אשר אמרנו: 
ורודף  שלום  אוהב  אהרון,  של  מתלמידיו  "הוי 

שלום!" )הוא היה אומר עמודים 90-92(. 


מעמד  התקיים  האחרון  פסח  המועד  בחול 
ונשגב באצטדיון טדי בירושלים, בהקבלת  אדיר 
הגדול  ההרשמה  מבצע  ופתיחת  ברגל  רבו  פני 
לתלמודי התורה של רשת מעיין החינוך התורני, 

ונציג קטעים מדברי הרב בדרשתו שם:
ַיַחד  ָעם  ָראֵׁשי  ְּבִהְתַאֵּסף  ֶמֶלְך  יֻׁשרּון  בִֽ ַוְיִהי 
ל )דברים לג, ה(, מכל שבטי ישראל  ִׁשְבֵטי ִיְׂשָראֵֽ
נאספו, ְׂשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו ָלְך 
ָיבֹאּו )ישעיה ס, ד(, אני מסתכל על  ֵמָרחֹוק  ָּבַנִיְך 
מי  עולם,  ריבונו של  בליבי  ואומר  טדי  אצטדיון 
יתאספו  הזה  שבמקום  פילל,  מי  מילל,  מי  חלם, 
ולא  ישיבות,  ראשי  ישראל,  גדולי  עם,  ראשי 
גדולי  את  יראו  אלא  להבדיל,  נפוח,  בלון  יראו 
ישראל ותורת ישראל, שהיא המנצחת בכל מקום 

ומקום!!!
ֲאֻרּבֵֹתיֶהם  ֶאל  ְוַכּיֹוִנים  ְּתעּוֶפיָנה  ָּכָעב  ֵאֶּלה  ִמי 
של  הארובות  על  מסתכל  אני  ח(,  ס,  )ישעיה 
ועולים,  עולים  שהיונים  ורואה  טדי,  אצטדיון 
נמשלה  ישראל  כנסת  ישראל!!!!  יונת  אתם 
דכתיב  ע"א(,  מט  שבת  ע"ב,  נג  )ברכות  ליונה 
ַּכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף )תהילים סח, יד(, מה יונה 
מגינות  המצוות  ישראל  אף  עליה  מגינות  כנפיה 
לתלמודי  ונכנסים  היום  עומדים  ואתם  עליהן, 
רשת  של  יוסף"  "בני  ידי  על  המוקמים  התורה 
הקטנות  לישיבות  נכנסים  התורני,  החינוך  מעיין 
גאולת  את  מקרבים  ובכך  ולכוללים,  והגדולות 

ישראל. 
וזהו שנאמר ֵקל ֽמֹוִציאם ִמִּמְצָרִים )במדבר כג, 
שבכל  ללמדך  הוציאם,  ולא  מוציאם  אמר  כב(, 
הוא  כאלו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור 
יצא ממצרים )אור החיים הקדוש שם(, אני רואה 
היום את היציאה שה' יתברך הוציאנו ממצרים! 
תורה,  של  לכבודה  לך  באו  נקבצו  שכולם  איך 
התורה  אור  את  הזריחו  זה,  בכוחכם  המשיכו 
נתקרב  ובכך  ישראל,  תפוצות  בכל  והקדושה 
עוד ועוד לקבלת הארת פני משיח צדקנו במהרה 

בימינו, אמן ואמן. 

החסידה

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

על  קוראים  אנו  בפרשתנו 
העופות,  הבהמות,  החיות, 
המותרים  והדגים  השקצים 

והאסורים באכילה.
האסורים  שהעופות  מביא  הרמב"ן 
באכילה הן אלה שיש בהן תכונה של 
הוא  לעולם  הדורס  עוף  שכל  דריסה. 
אותנו  הרחיקה  התורה  ולכן  טמא, 
שבהם  האכזריות  שתכונת  כדי  ממנו 

לא תחדור בנו.
שואל   : נבוכים  במורה  הרמב"ם 
שאם כך יש להבין מדוע אסרה התורה 
בגמרא  הרי  החסידה,  את  לאכול 
יהודה:  רב  אמר  נאמר:  ס"ג(  )חולין, 
שעושה  חסידה?  שמה  נקרא  למה 
אינו  זה  הרי  חברותיה,  עם  חסדים 
אכזריות ודריסה? אדרבה ראוי שנאכל 
בתכונותיה  שנחון  כדי  החסידה  את 
אסורה  שתהיה  מדוע  חסד,  לעשות 

באכילה?
שאלו  הקדמונים  בספרי  ועוד,  זאת 
מדוע  לחסידה,  העכבר  בין  השוני  על 
חבריהם  עם  חסד  שעושים  העכברים 
נקראים בירושלמי "רשעים", לעומתם 
עם  חסד  עושה  היא  אף  החסידה 
כך  ועל  "חסידה".  ונקראת:  חברותיה 
השיבו: שהעכברים הם רשעים , מפני 
הבריות,  את  וחומסים  גוזלים  שהם 
חשבון  על  חבריהם  עם  חסד  ועושים 

הזולת. 



ועושה  חסד  לעשות  שרוצה  מי 
חסיד  אינו  שלו,  שאינו  בממון  זאת 
העושה חסד, אלא גזלן ורשע. החסידה 
חברותיה  עם  חסד  עושה  לעומתם 
הגזל,  מן  נוטלת  ולא  שלה,  מהחלק 

דבר זה נחשב מעשה חסד של ממש. 
העכברים  בין  יש  נוסף  הבדל 
דבר  מוצא  העכבר  שכאשר  לחסידה 
מאכל לעצמו ורואה שהמזון מצומצם, 
אינו מזמין את חבריו, ורק כאשר יש לו 
שפע מזון הוא מזמינם. אולם החסידה 
עושה חסד עם חברותיה גם כשאין לה 

אלא מעט.
אם כן החסידה היא בעלת חסד של 
אפוא  מדוע  שבעתיים;  קשה  ממש, 
משיב  טמא?  לעוף  החסידה  נחשבת 
כי  זי"ע  מגור  הרי"מ  החידושי  כך  על 
החסידה עושה חסד רק עם חברותיה, 
בריתה.  בני  שאינן  האחרות  עם  ולא 
מי שעושה חסד רק עם ידידיו ומכריו 
יקרא  טמא  טמא  הזולת,  מן  ומתעלם 

לו.



רבי  הנודע  הירושלמי  המגיד  מספר 
בן ציון ידלר, בספרו "בטוב ירושלים", 

חברה  בירושלים  נוסדה  בזמנו  כי 

עזרה  היתה  יסודה  שמטרת  חשאית 

הדדית. דהיינו שכל אחד יסייע ויעזור 

כנראה  כוונתו  שבארגון.  לחבריו 

בירושלים  שנוסדה  אחווה"  ל"אגודת 

בשנת תרנ"ה, והיא שמרה על חשאיות 

וסודיות מוחלטת. החברים שכונו בשם 

'אחים' התמסרו זה לזה בעזרה הדדית 

והאגודה  שונים,  בתחומים  ובסיוע 

הלכה וגדלה מיום ליום למרות היותה 

ארגון חשאי ונסתר. 

החברה  על  ציון  בן  רבי  כששמע 

להצטרף  אם  בדעתו  התלבט  החדשה, 

אל שורותיה בהיותו אדם שכל מהותו 

ליטול  והחליט  וצדקה,  חסד  עשיית 

רבי  אל  נכנס  הוא  הזקנים.  מן  עצה 

יהושע ליב דיסקין מבריסק זצ"ל שעלה 

מראשי  והיה  תרל"ח  בשנת  לירושלים 

הישוב היהודי בה. כששמע רבי יהושע 

ליב את שאלתו, ביקש תחילה לשמוע 

את דעתו של רבי בן ציון בענין, והוא 

נענה ואמר: "לדעתי דבר חיובי וחשוב 

מצוות  הוא  החברה  יסוד  שהרי  הוא, 

יהושע  רבי  אך  כמוך'.  לרעך  'ואהבת 

בנחרצות:  ואמר  עמו  הסכים  לא  לייב 

לרעך',  'ואהבת  בכלל  אינו  זה  "ענין 

התורה  לעצמך'.  'ואהבת  בכלל  אלא 

ואחד  אחד  כל  לאהוב  אותנו  מצווה 

על  נמנה  שאינו  מי  אפילו  מישראל, 

חבורתו, ולא זו בלבד אלא אפילו במי 

הטינה  להסיר  צריך  לו  והציק  שהרע 

ואילו  עמו.  להיטיב  וללכת  מלבו 

חבורה זו מבוססת על היסוד של 'שמור 

לי ואשמור לך'. קיבל רבי בן ציון את 

ליב  יהושע  ורבי  לצאת,  ופנה  הדבר 

המשיך את פסקו ואמר לו: "חלילה לך 

מלהכנס לחברה זו שהיא נגד התורה".



בשביל  מטרה  אינה  חסד  עשיית 

נבחן  אמיתי  חסד  בחזרה.  חסד  לקבל 

בלי  טובה,  ולגמול  לתת  בנכונות 

הציווי  בגלל  רק  אלא  לגמול,  לצפות 

האלוקי של "מה ה' דורש ממך, כי אם 

עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת 

עם אלוקיך".

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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לאישה

איך בוחרים מוצץ לתינוק?
החגים מאחורינו, 

הלחם מלפנינו
איך לשלב את הלחם בצורה נכונה בתפריט?

אחרי החגים כבר כאן. 
קצת  אכלנו  כולנו 
ומרגישים  מידי  יותר 
וגם  בגוף,  גם  כבדים 
מתחילים?  איך  בלב. 
לשגרה?  חוזרים  איך 
את  משלבים  ואיך 
נכונה  בצורה  הלחם 
ממן,  חלי  בתפריט? 
תמיכה  קבוצות 
בריא  חיים  לאורח 
"ראשית,  מסבירה: 

לביצועים  להגיע  להצליח  וכדי  גופנית  פעילות  שלבו 
טובים, בכל סוג ועוצמה של אימון, צריך לאכול תפריט 
מהגוף.  אנרגיה  דורשת  גופנית  פעילות  ובריא.  מאוזן 
לכן, אם אתם מתאמנים פעם ביום או יותר, אתם צריכים 
מעט  עושים  אתם  בהם  לתקופות  יחסית  אנרגיה  יותר 
ולתת  האנרגיה  צריכת  את  להעלות  כדי  גופנית.  פעילות 
עשירים  מזונות  לאכול  ניתן  הגופנית,  לפעילות  דלק 
בפחמימות כמו לחם, דגנים , אורז, פסטה ותפוחי אדמה. 
מקור  מהווה  הלחם  מלאים.  דגנים  על  להקפיד  כדאי 
את  מכיל  מלא  מקמח  שעשוי  הלחם  לפחמימות.  מצוין 
רוב חלקי גרעין החיטה – הוא מכיל את הנבט, הסיבים 
והאנדוספרם. כתוצאה מכך יש בו יותר סיבים תזונתיים 
כדי  אז  הלבן".  לקמח  יחסית  ומינרלים  ויטמינים  ויותר 
לבחור בלחם טוב, שיתרום לכם את הפחמימות שנדרשות 

לבריאות, צריך להקפיד לשים לב לכללים הבאים:
ענין  רק  וזה לא קשה,  ביתי תמיד עדיף. תמיד.  לחם   
את  בעצמיכם  אופים  כשאתם  ולמידה.  התגייסות  של 
במה  שולטים  אתם  כמובן(,  מלאים  )מקמחים  הלחם 
שאתם מכניסים. כמות הסוכר, המלח והתוספות האחרות 
יותר  מעריכים  לבד,  כשמכינים  בנוסף,  בשליטתכם. 

וכתוצאה מכך אוכלים במידה ולא בהגזמה. 
 כשאתם קונים לחם, הסתכלו ברשימת הרכיבים ובחרו 
המוצר  תווית  על  הרכיבים   רשימת  מלא.  מקמח  לחם 
כתובה בסדר משקלי יורד. וכך תוכלו לראות ממה מורכב 
בעיקר הלחם שלכם – מהמרכיבים הראשונים ברשימה. 
מכילים  שלא  חום  בצבע  לחמים  יש  לפעמים  לב,  שימו 

הרבה קמח מלא. הם פשוט צבועים בקרמל. 
המלא  הקמח  אחוזי  על  הסתכלו  נשימה  באותה   
ולהעדיף  בין לחמים  ברשימת הרכיבים. תוכלו להשוות 

את אלו שמכילים יותר קמחים מלאים.
התזונתי.  ההרכב  טבלת  את  גם  יש  הלחם  אריזת  על   
תוכלו להשוות בין לחמים ולבחור את הלחם הבריא יותר 
עבורכם – לחם שמכיל פחות נתרן ויותר סיבים תזונתיים 
הוא לחם עדיף. התוכנית הלאומית 'אפשריבריא' מיתגה 
לחמים שכמות הנתרן בהם נמוכה מ- 400 מ"ג נתרן ל- 
100 גרם לחם. אפשרי למצוא לחמים כאלו בשוק – חפשו 
דווקא אותם וחזקו את הגוף ואת התוכניות שעוזרות לנו 

להיות בריאים יותר.
על  להשפעתו  קשובים  והיו  שיפון  בלחם  גם  גוונו   
מאוד  עשיר  שיפון  לחם  שלכם.  התחושה  ועל  האימון 
מגנזיום   – טובים  מינרלים  גם  ומכיל  תזונתיים  בסיבים 
לא  הסוכר  שרמות  לכך  גורם  השיפון  לחם  וברזל. 
בצורה  אלא  האכילה,  לאחר  משמעותית  בצורה  יעלו 
הדרגתית ומתונה. כך נשמרת תחושת שובע לאורך זמן. 
השיפון  שלחם  וודאו  הרכיבים  ברשימת  הסתכלו  שוב 
שבחרתם לגוון בו אכן מכיל כמות משמעותית של קמח 

שיפון ולא רק תוספת קטנה.
תורם  הגיוון   – ככלל  הכוסמין.  לחם  את  גם  נסו   
מהעושר  יותר  מרוויחים  יותר  שמגוונים  ככל  לבריאות. 
וגם  תזונתיים  סיבים  גם  מכיל  הכוסמין  לחם  הטבעי. 

מינרלים כמו אבץ, ברזל ומגנזיום. 
מאוהבי  ואתם  במשקל,  לרדת  מעוניינים  אתם  אם   
הלחם, תוכלו לבחור בלחם קל. שימו לב לטבלת הסימון 
התזונתי ולמדו על כמות הקלוריות בכל פרוסה, כדי שלא 
תמצאו את עצמכם חושבים 'לחם קל' ואוכלים יותר ממה 

שתכננתם.

אחת הרכישות המשמעותיות לקראת לידתו של תינוק או לאחריה 
החשובות  ההמצאות  אחת  ספק  ללא  הינו  מוצץ  המוצץ.  היא 
לסייע  הינו  ביותר  החשוב  תפקידו  התינוקות.  מוצרי  בעולם 
במוצץ,  משתמש  שהתינוק  בזמן  לכך,  מעבר  להירגע.  לתינוק 
הוא מאמן את שרירי הפה ומשפר את הקואורדינציה בין הלסת, 
השרירים  להתפתחות  המסייע  דבר  והשפתיים,  הלשון  החך, 
המוצצים  ומגוון  היצע  ודיבור.  אכילה  נשימה,  על  האחראים 
והפטמות השונים הוא רחב וההורים, שרוצים להעניק לתינוקם 
את המוצץ המתאים ביותר עבורו, לא תמיד יודעים במה לבחור. 
אחד החששות הגדולים בעת בחירת המוצץ הוא, העובדה כי הוא 
עשוי להשפיע על מבנה השיניים הקבועות, אך על פי מחקרים 
קצת  לעשות  כדי  אז  נכון.  בהכרח  זה  אין  לאחרונה,  שפורסמו 
 ,NUK למותג  ויועצת  מוסמכת  דולה  גפני,  רויטל  בבלגן,  סדר 
את  עבורנו  ריכזה  בעולם,  מהמובילים  התינוקות  מוצרי  מותג 

הפרמטרים החשובים ביותר לבחירת המוצץ לילדכם.
תקן - בחירת מוצצים העומדים בדרישות התקן הרשמי של מכון 
התקנים הישראלי )ת"י 1157(. במכון התקנים עוברים המוצצים 

ויום  ממושך  לשימוש  הדמיה  הנבדקים 
יומי מבחינת חומר, מבנה ומידות, עמידות 
ועוד.  לחיצה  הרתחה,  נשיכה,  במתיחה, 
מוכרת  מחברה  יהיו  שהמוצצים  חשוב 
מתאים  מענה  לתת  תוכל  אשר  ואמינה, 

במידת הצורך.
 - התינוק  של  לגילו  המוצץ  התאמת 
מומלץ להתחשב תמיד בשלב ההתפתחותי 
גדלים  מוצץ.  רוכשים  כאשר  התינוק  של 
ומבנה שונה מותאמים לפי קבוצות  שונים 

בשלב  במוצץ  ולהשתמש  להמשיך  מניעה  אין  זאת,  עם  גיל. 
ראשון או שני גם כאשר התינוק גדל.

ניתן לתת מוצץ מהרגע  ניתן לתת לתינוק מוצץ?  גיל  מאיזה 
מאפשר  והמוצץ  לינוק  טבעי  דחף  לתינוקות  נולד.  שהתינוק 
להם לעשות זאת. האימון בשימוש במוצץ מסייע גם ליניקה וגם 
והשפתיים,  הלשון  החך,  הלסת,  בין  הקואורדינציה  את  משפר 
הממלאים תפקיד חשוב באכילה ובהתפתחות הדיבור. עם זאת, 
יש הסוברים כי כדאי לחכות עד להתבססות ההנקה לפני שימוש 

ראשון במוצץ.
החומר ממנו עשוי המוצץ: שני החומרים הנפוצים מהם עשויות 
פטמות המוצצים הם לטקס )גומי טבעי( וסיליקון: מוצצי הלטקס 
מאד.  איכותי  טבעי  חומר  לטקס,  הנקרא  גומי  משרף  עשויים 
הגבוהה,  עמידותו  בזכות  ואלסטי מאוד.  עמיד  הלטקס המוגמר 
הלטקס מתאים במיוחד לתינוקות שכבר צימחו שיניים. החיסרון 
של הלטקס הוא שיש להרחיקו מאור שמש – שכן קרינה אולטרה 
הסימנים  אחד  החומר.  של  יותר  מהיר  לבלאי  גורמת  סגולית 
לבלאי הוא דהיית צבעו של הלטקס. זהו סימן ברור שיש להחליף 
ידידותי  טבעי,  כחומר  שלטקס,  הוא  נוסף  יתרון  המוצץ.  את 
לסביבה לאחר השלכתו. מוצצי הסיליקון עשויים מחומר סינתטי 
איכותי ביותר. הסיליקון השקוף עמיד במיוחד לחום. אור שמש 
ישיר ושומן אינם משפיעים על בלאי של החומר, אך גם הסיליקון 
עלול להינזק: יש להחליף מוצץ סיליקון מיד לאחר הופעת סימני 
הנשיכה הראשונים או סימנים אחרים לפגם ובלאי. הבחירה בין 
חומר  לכל  שכן  אישי,  בטעם  כלל  בדרך  תלויה  המוצצים  שני 

יתרונות משלו. כמובן שניתן להשתמש בשני המוצצים לסירוגין.
אורתודונטית?  מבחינה  מתאים  מוצץ  אם  לדעת  ניתן  איך 
דהיינו  הפה,  לחלל  המתאימה  צורה  בעל  מוצץ  לבחור  מומלץ 
מוצץ אורתודונטי. בעיקרון, על מוצץ להתאים מבחינה פיזיולוגית 
ללסת של התינוק על מנת לתת ללשון די מרחב לתנועה. פטמת 
התנוחה הטבעית  את  מוצץ שטוחה בחלקה התחתון, מאפשרת 
והעליונה  התחתונה  הלסת  להתפתחות  ומסייעת  הלשון  של 
כאחד. חשוב גם להבטיח כי המוצץ רך וגמיש. מומלץ שצוואר 
הפטמה יהיה צר דיו כדי להבטיח שיהיה לחץ מועט ככל הניתן 

על הלסתות והשיניים.
מוצץ עגול לעומת מוצץ א-סימטרי: מה עדיף? צורת המוצץ 
הא-סימטרית היא המומלצת לשימוש ואף הוכחה מדעית כנכונה 
דמויי  או  העגולים  לעיצובים  בניגוד  אורתודונטית,  מבחינה 

הדובדבן של מוצצים רבים אחרים. 
אוורור- למה זה חשוב? חשוב שמגן הפה של המוצץ, יהיה דק 
במיוחד ויתאים לפני התינוק ועל ידי כך יאפשר נשימה חופשית 
מהאף. יש לשים לב, כי קיימים שני חורים במגן הפה המאפשרים 
נשימה חופשית. מערכת אוורור לשחרור אוויר, 
לשמור  מאפשרת  המוצץ,  מתכונות  כחלק 
לחלל הפה של  ומותאם  רך  גמיש,  על המוצץ 
אוורור  תעלות  בעלי  מוצצים  ישנם  התינוק. 
את  המונעות  הפה,  מגן  של  הפנימי  בחלקו 

הצטברות הרוק מתחת למגן הפה.
לפני  מוצצים?  ניקוי  על  לדעת  צריך  מה   
השימוש במוצץ בפעם הראשונה, יש להרתיחו 
במשך כ- 5 דקות, אך לא מעבר לזמן הנדרש, 
מחשש לגרימת נזק למוצר. יש לסחוט את כל 
פטמה  להתייבש.  ולהשאירו  המוצץ  מפטמת  הנותרים  הנוזלים 
או מוצץ לח או רטוב מהווה מקור להתפתחות חיידקים ועובש. 
ולחטא את המוצץ לפני  יש לנקות  על מנת לשמור על היגיינה, 
כל שימוש. אין ללקק את המוצץ ע"י מבוגר כדי לנקותו, חיידקי 
כפיות  לגבי  גם  נכון  הדבר  לילד.  כך  לעבור  עלולים  עששת 
היטב  אותו  לשטוף  יש  מלוכלך,  המוצץ  אם  בקבוקים.  ופטמות 

במים זורמים ולהרתיחו.
יש  והיגיינה,  בטיחות  מטעמי  מוצצים?  להחליף  צריך  מתי 
להחליף את המוצץ לאחר שימוש של כחודש עד חודשיים. יש 
לבדוק ביסודיות את המוצץ לפני כל שימוש, במיוחד אם לתינוק 
ראשונים  סימנים  הופעת  עם  ולהחליפו  שיניים  יש  לפעוט  או  
נשיכה  סימני  להופעת  במיוחד  לב  לשים  יש  בלאי.  או  פגם  של 
במוצצי סיליקון, ובמוצצי לטקס יש לוודא שהפטמה אינה דביקה 
ושצבעה לא דהה. במידה והתינוק סובל מהצטננות או דלקת גרון 

מומלץ להחליף את המוצץ שלו למניעת זיהום חוזר.
קשירה  אמצעי  או  סיכות  למוצץ  לחבר  אין  לעשות?  לא  מה 
העלולים לסכן את התינוק. אין לטבול את המוצץ בדברי מתיקה 
המוצץ  את  להשאיר  אין  תרופות.  או  ריבה  דבש,  סירופ,  כגון: 

חשוף לשמש ישירה או בסמוך למקור חום. 
לסיכום, חשוב לדעת שאין כל סיבה לחשוש משימוש במוצץ. 
המוצץ משמש להרגעה, כאובייקט מעבר וכמענה לצרכי התינוק. 
הגמילה תבוא מעצמה עם עידוד קל, שלנו ההורים. השתדלו לתת 
עדיפות למוצץ בעל צורה אורתודונטית, המותאמת לחלל הפה, 

קטן ככל האפשר, והקפידו להחליפו ע"פ הצורך במוצץ חדש. 

טיפים

אופן ההכנה:
1. במחבת גדולה עם שמן 

זית מטגנים את שוק הטלה 
מכל הצדדים ומתבלים במלח 

ופלפל. מוציאים את השוק 
מהמחבת ומניחים בצד. 
2. מוסיפים למחבת את 

הכרישה, הארטישוק, 
טבליות השום והפטרוזיליה, 

ומערבבים. מוסיפים את היין 
הלבן והמים. 

3. מחממים תנור לחום של 

180 מעלות. מעבירים את 
כל הירקות מהמחבת לתוך 

תבנית אפייה ומניחים מעל 
את השוק. מכסים בנייר 

אלומיניום ומכניסים לתנור 
לשעה וחצי. 

4. מוציאים את התבנית, 
מסירים את נייר האלומיניום 

ומכניסים לעוד רבע שעה 
לתנור. 

5.  מוציאים את השוק, 
פורסים ומגישים בתוספת 

הירקות.

מצרכים )ל- 4 מנות(:

1.5 ק"ג שוק טלה, עם העצם 

רבע כוס שמן זית 

1 כרישה חתוכה לפרוסות 

4 טבליות שום כתוש דורות 

2  טבליות פטרוזיליה דורות 
600 גרם פול ירוק 

300 גרם תחתיות ארטישוק 
3 כוסות מים 

חצי כוס יין לבן 
מלח ופלפל  

שוק טלה אפוי ולבבות ארטישוק

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

  ?נולד לכם תינוק במזל טוב? אתם מקבלים צרור עצות מה נכון לעשות ומה לא
היו רגועים לפחות בכל מה שקשור למוצץ עם המידע המקיף המונח לפניכם

ח"צ(
מוצרי "דורות" )צילום: י

שילוב 
טלה אפוי ב

שוק 
מונה: 

בת

טעימה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

111. השוקד על דבר וטורח להשיגו סופו שישיגנו. "יגעתי 
ולא ___ אל תאמן" )מגילה ו:(

7. כנוי לרקיע השביעי משבעת הרקיעים שבאגדה. "שבעה 
ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ____" )חגיגה 

יב:(
8. מתפרץ ונלחם בשלטון, מתקומם נגד הממונה  עליו או 

נגד משהו מקובל. "ההוא גברא ___ במלכות הוה" )סנהדרין 
מט.(

9. רשע, רשעה, מעשה שלילי. "דרשו טוב ואל- ___ למען 
תחיו" )עמוס ה יד( )בהיפוך אותיות(

10. אבן יקרה. "יש בכרכי הים ו__ שמה")מגילה יב.(
11. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 430 

– מימין לשמאל.
12. צמח הגדל כתבואת קיץ. מזרעיו מפיקים שמן המשמש 

למזון. "הארז והדחן והפרגין וה___" )שביעית ב ז(
15. כנוי להרים גבוהים ביותר. "הררי ___" )חבקוק ג ו( 

)בהיפוך אותיות(
16. ענף ירוק וצעיר בצמחים שונים.  "____ זרדים" )שביעית 

ז ה( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
17. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 105 

– מימין לשמאל.
18. מעורר פליאה. "___ הצדיקים ואחר כך מגלה להם" 

)רש"י בראשית כב ב(

1. בו במקום.  "באותו ____" )תוספות ברכות מד.(
2. קשר עראי, קשר שאפשר להתירו."רבי מאיר אומר: ___ 

____ - טהורות" )כלים כו ד(
3. שבח למי שמצטיין בטוב –ליבו, בהכנסת אורחים, ברחמים 

וכדומה. "מזרעו של ____ אבינו" )ביצה לב:(
4. מרתף,מחסן תת-קרקעי לאצור בו תבואה או חביות 

יין. "התוקע לתוך הבור או לתוך ה___" )ראש-השנה ג ז( 
)בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תענית יחיד. )בהיפוך אותיות(
6. עופרת, מתכת כבדה, אפורה ורכה. "מביא סילון של חרס 

או של ___" )מקואות ו ח(
9. דיבה, האשמה בדבר שאין לו יסוד.

11. שלמות, חוסר-מום. "____ וזכרות בבהמה ואין ___ 
וזכרות בעופות" )קידושין כד:(

13. משמות ירושלים. "ומלכי-צדק מלך ___")בראשית יד 
יח(

14. הוא השמיע לתומו דברים שבדרך-מקרה נתקיימו 
במילואם. "__ ואינו יודע מה __")רש"י בראשית מה יח(

)בכתיב חסר(
15. באופן שהוא נעשה כאבק. "שלא היו טוחנות ____ אלא 

עבה" )רש"י מנחות סו.(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

ה
יז
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ון 

ע
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ד 
מו

ע
ה

סשאתאקשיטהשסנהעמא

תאגסאשסנחגדהשרדגש

תתהטרפעיקבתגטאסתנ

דארגתאאנתהשאגושאס

נתגאנתטדגזקשאנרתש

ותדשאסנלתרלגסאתפא

יאתתגאסשקנהנלתגבא

דריידלהתדיקגענקאס

נתנשעראתתדדגמעסנל

וסתצואשנסתשאדנזאע

פאוגתדגשתנאהילנוג

תראישרגדשאגנ נבקאז

יתאסנשנאתגנמהשנשא

מטבעות מהמקרא

המילים נקראות בכל הכיוונים

אגורה, אסתרא, מנה, בקע )שמות לח,כו(, אסר )קידושין א,א(, סלע, גרה, אסר אטלקי,סלע צורי שקל 
הקדש, דינר זהב, סלע-מדינה, שקל, פרוטה, זוז, קשיטה, פונדיון, טרפעיק, מעה

עזרו לציפור 
להגיע אל הקן

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4 5  6 

7       

8     9  

10    11   

 12  13   14 

15   16    

17   18    

 
 מאונך                                                        מאוזן

נו.  השוקד על דבר וטורח להשיגו סופו שישיג .1
 "יגעתי ולא  ___  אל תאמן" )מגילה ו:(

 בו במקום.  "באותו  ____" )תוספות ברכות מד.( .1

כנוי לרקיע השביעי משבעת הרקיעים שבאגדה.   .7
"שבעה ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון  

 ____" )חגיגה יב:(

"רבי    קשר עראי, קשר שאפשר להתירו.                            .2
 טהורות" )כלים כו ד( -מאיר אומר: ___   ____ 

מתפרץ ונלחם בשלטון, מתקומם נגד הממונה  עליו  .8
או נגד משהו מקובל.  "ההוא גברא  ___  במלכות 

 הוה" )סנהדרין מט.(

ברחמים     ליבו, בהכנסת אורחים, –שבח למי שמצטיין בטוב  .3
 צה לב:(וכדומה.  "מזרעו של  ____  אבינו" )בי

___   -רשע, רשעה, מעשה שלילי.  "דרשו טוב ואל .9
 למען תחיו" )עמוס ה יד( )בהיפוך אותיות(

"התוקע קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין. -מחסן תתמרתף, .4
 השנה ג ז( )בהיפוך אותיות(-)ראשלתוך הבור או לתוך ה___" 

 קיצור המילים: תענית יחיד.  )בהיפוך אותיות( .5 )מגילה יב.(מה"ש יש בכרכי הים ו__"אבן יקרה.  .10
רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי  .11

 מימין לשמאל. – 430הוא: 
עופרת, מתכת כבדה, אפורה ורכה.                               .6

 "מביא סילון של חרס או של  ___" )מקואות ו ח(
המשמש מזרעיו מפיקים שמן  .מח הגדל כתבואת קיץצ .12

 וה___" )שביעית ב ז("הארז והדחן והפרגין למזון. 
 דיבה, האשמה בדבר שאין לו יסוד. .9

כנוי להרים גבוהים ביותר.  "הררי  ___"  )חבקוק  .15
 ג ו( )בהיפוך אותיות(

מום.  "____  וזכרות בבהמה ואין  ___  -שלמות, חוסר .11
 :(וזכרות בעופות" )קידושין כד

ענף ירוק וצעיר בצמחים שונים.  "____  זרדים"  .16
 שביעית ז ה( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות()

 צדק מלך  ___")בראשית יד יח(-משמות ירושלים. "ומלכי .13

רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי  .17
 מימין לשמאל. – 105הוא: 

תקיימו במילואם.  מקרה נ-הוא השמיע לתומו דברים שבדרך .14
 "__ ואינו יודע מה __")רש"י בראשית מה יח()בכתיב חסר(

מעורר פליאה.  "___  הצדיקים ואחר כך מגלה  .18
 להם" )רש"י בראשית כב ב(

באופן שהוא נעשה כאבק.                                           .15
 "שלא היו טוחנות  ____  אלא עבה" )רש"י מנחות סו.(
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
לו

ב
03-6162228

3-3.5 חדרים

2-2.5 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

 בקרן היסוד ליד הכולל 
של הרב כץ, באזור מתחרד, 
3 חד', ק"ג, מסודרת, מזגן, 
890,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)08-16(נכסים, 052-4834706

 במשלט 2 חד', ק"ב, 
משופצת ויפה, נוף, רק 

695,000 ש"ח. תיווך אדר 
_____________________________________________)08-16(נכסים, 052-4834706

■ 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 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, תיווך 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 

050- 5308742
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

 דירת אדמו"ר נדירה!! 
דופלקס גג המפואר בעיר, 
7 חד' )2 דירות(, 170 מ"ר 
בנוי + 100 מ"ר מרפסות, 

4 כ"א + מסחן, ממוזג, רק 
2,850,000 ש"ח )לל"ת(, 

054-8428167)12-16(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

■ מעולה לנכה 
ולמבוגרים, ברח' חברון 

6 חד', 150 מ' בתוספת 
מרפסת 50 מ', כניסה 

לדירה ללא מדרגות, 
2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
מציאה! 2 דירות מחוברות, 
2 טאבו נפרדים, מושקעת 

מאוד! ק"ג ואחרונה, פינתית, 
מחיר מציאה! 690,000 ש"ח. 
עטיה משה, 074-7037979, 

054-6625272)14-14(_____________________________________________

 קוטג' 8 חד' + יחידת 
דיור שמושכרת, בשכונת בית 
וגן באופקים, צמוד לקהילה, 

1,500,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)14-14(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בכניסה לעיר ליד הרכבת, 

מציאה! 3.5 חד', ק"ג, 
440,000 ש"ח למביני עניין, 

משופצת! עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)14-14(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
בקיבוץ גלויות, 3.5 חד', 

ק"ב, מציאה! 410,000 ש"ח, 
מושכרת. עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)14-14(_____________________________________________

 במרכז לניהול נדל"ן: 
בהרצוג, 2.5 חד', מושקעת 
מאוד, 410,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)14-14(_____________________________________________

דופלקסים

וילות ובתים
 וילה 7 חד', 270 מ"ר בנוי, 

אפשרות לחלוקה. רימקס, 
054-6512030)14-14(_____________________________________________

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

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

תיווך יעקב,
054-4901948)14-14(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברחוב המעפילים, 6.5 

חד', קומה 1, אפשרות 
לחלוקה, מצויינת להשקעה. 

_____________________________________________)14-14(רימקס, 054-6512030

 קרן היסוד, 4 חד', קומה 
ג', מרפסת גג בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)14-14(רימקס, 050-8789888

 ברחוב הנרקיס, 4 חד', 
קומה 2, משופצת!!! רימקס, 

054-6512030)14-14(_____________________________________________

 בדוד רזיאל, 4 חד', 
מסודרת, ממוזגת, 

1,100,000 ש"ח, בלעדי. 
תיווך יעקב, 

054-4901948)14-14(_____________________________________________

 מול הקריה החרדית 
בבר-אילן, 4 חד', ק"א, 

מרפסת, משופצת 
+ אפשרות תוספת, 

1,190,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)14-14(יעקב, 054-4901948

 בר אילן, 3 חד', קומת 
קרקע עם גינה, משופצת!!! 

_____________________________________________)14-14(רימקס, 052-4887227

 נרקיס, 3 חד', קומה 4, 
שמורה הפונה לנוף מדהים! 

_____________________________________________)14-14(רימקס, 052-4887227

 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

 בלעדי בבנייה, דירות 3 ואו 
4 ח' בז'בוטינסקי, קבלן אמין 

מאוד, פרטים במשרד תיווך 
_____________________________________________)14-14(אלטרנטיב, 054-5500263

 למוכר/לקונה/
למשכיר, לל"ת באתר 

Dira4me.co.il, אפשר 
גם בטלפון:

054-5500263)14-14(_____________________________________________

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

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

 בלעדי חדש בשוק, 
דופלקס 5.5 ח', כ- 180 מטר 

ברב קוק השקט, מסודרת, 
קומה ד' + מרפסת ענקית 
+ מעלית + חניה בטאבו, 

עורף פתוח, 2,850,000. תיווך 
_____________________________________________)14-14(אלטרנטיב, 054-5500263

■ 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(_____________________________________________

■ באזור רמבם, בק"ב, 
ענקית 110 מ', חזית, 3 
כ"א, ניתן לחלוקה, לא 

משופץ, 1,900,000 ש"ח, 
מפתחות במשרד, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 5308742 -050

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(_____________________________________________

 ברחוב מלאכי, 
ק"ב, דירת 3.5 גדולה, 

משופצת מהיסוד, 3 
כ"א + חניה טאבו, 

1,780,000, בלעדי, תיווך
ש.מאירוביץ הרב קוק 23, 

,050-5308742
03-5797756)24-24(_____________________________________________

■ ברח' מירון למעלה 
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 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
דירת 3,5 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(_____________________________________________

בבירנבוים דירת 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, 

2,100,000 ש"ח גמיש, 
בלעדי, תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בהחיד"א, 4 חד', 97 מ"ר, 
ק"ג, משופצת ויפה במיקום 
מרכזי, 725,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)16-16(לנכס, 050-9500075

 בתלמוד, משופצת 
מדהים, 3 חד', מרוהטת 

קומפתט ומושכרת ב- 2,750 
ש"ח, 600,000 ש"ח. אור 

_____________________________________________)16-16(לנכס, 050-9500075

באר שבע

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 באזור כהנמן/עזרא 
בהזדמנות! 5 ח', מחולקת 
ל- 3 גדולה, 80 מ"ר ויחידה 
של 50 מ"ר, ק"ב, חזית + 
מעלית, 2,240,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)16-16(_____________________________________________

 ברמב"ם, כ- 120 מ"ר, 
ק"ב, אפשרות חלוקה, 

1,950,000 ש"ח, מפתח ב- 
_____________________________________________)16-16("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור דבורה הנביאה, 
יחידה בקומה, 210 מ"ר, 

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

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

053-3128884)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון, 3.5 
חד', 90 מ"ר, ק"א, חזית, 

סוכה ענקית + אופציה לעוד 
שני חדרים + יחידה 35 מ"ר 

מושכרת בק"ק + א.הרחבה, 
2,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

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

ק"א, חזית, משופצת כחדשה, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, 5 חד', 
128 מ"ר, מחולק ל- 5 דירות 
משופצות, תשואה 13,000 

ש"ח, 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 במרכז איזור סוקולוב, 
דופלקס 7 חד', מחולקת 

ל- 2 דירות 3 חד', 70 מ"ר ו- 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ג, משופצת 

כחדשה, 2,600,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדס-כץ בחיים-לנדאו 
בנייה חדשה בבלעדיות! 

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

03-8007000 ,054-2545420)16-16(_____________________________________________

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

מ- 1,650,000 ש"ח. תיווך 
ישוב הארץ, 054-2545420, 

03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בשטרסר ענקית, מחולקת 
ל- 3.5 חד' + 2 יחידות ומחסן, 
משופצת מהיסוד, 3,000,000 

ש"ח. תיווך ישוב הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)16-16(_____________________________________________

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

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

052-7610317)16-17(_____________________________________________

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

חזית, ק"ב, מכניסות 
5,000 ש"ח בחודש, 

מיידי, 1,400,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בלעדי, פרויקט חדש, 
בדב גרונר, דירות 3-4 חדרים, 
מרפסות, אפשרות לחלוקה, 
בלעדיות לתיווך המרכז, -053

3136060)16-16(_____________________________________________

 למשקיעים רציניים 
בלבד!!! בשבטי ישראל, 
מחולקת ל- 5 ומושכרת 

כ- 13,000 בחודש!!! לל"ת, 
1,999,000 ש"ח,

050-4111014)16-17(_____________________________________________

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

4,900,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)16-16(נכסים" 03-5791514

 בבלעידות דו משפחתי 
בהר שלום, 6 מפלסים, 
12 חדרים במצב שמור 

עם אופציה לחלוקה, ל- 3 
דירות, 6,900,000 ש"ח. 

חמד נכסים,
053-3357316)16-16(_____________________________________________

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

במשרד, 4,100,000 
ש"ח. "לאביחי - 

_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

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

+ גינה + חניות, מטופחת, 
נוף מרהיב, 6,900,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 במכבים, דירת גן, 3 
חדרים, 75 מ"ר, ק"ק, חזית, 3 
כ"א + חצר 40 מ"ר, משופצת 

ויפיפיה. "מקסימום נדל"ן" 
054-4340843)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

 בהרב קוק, פנטהאוז 6 
חדרים, ענקית, חדשה, חזית, 

חניה + גג מוצמד בטאבו, 
3,000,000. פאר הנדלן,

058-7111860)16-16(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק השקט, 
דופלקס 5.5 חדרים, כ- 185 

מטר, קומה ד' + מעלית 
+ חניה + מרפסת ענקית, 

2,850,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בחרלפ, דופלקס 
220 מטר, 7 חדרים, קומה 
ד' + מעלית + חניה, איזור 
שקט, שמורה + מרפסת 

ענקית, 2,900,000 מ'. תיווך 
_____________________________________________)16-16(אלטרנטיב, 054-5500263

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

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

_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשבטי ישראל, דופלקס 
5 חדרים, ניתנת לחלוקה, 
1,800,000. פאר הנדל"ן, 

058-7111860)16-16(_____________________________________________

 בקהילות-יעקב, 5ח', 
משופצת + אופציה, ק"ב 
+ מעלית, עורפית, מיידי, 
2,185,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)16-16("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. "אפיק נכסים"
03-5791514)16-16(_____________________________________________

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

מושקעת + מרפסת 
סוכה גדולה על רלסים, 
ק"א, 2,270,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בבניה לוי יצחק - 
אהרונוביץ, דירת 5 חדרים + 

2 מרפסות )מוכנה לחלוקה(, 
1,700,000 ש"ח, בלעדיות 

_____________________________________________)16-16(לתיווך המרכז, 053-3136060

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

ק"ב + מעלית, חזית, נוף, 
חדשה, 3 כ"א, 2,100,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

+ חניה, חזית + מרפסת 
שמש, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בגולומב 
פנטהאוז 6 חד' ענק, קומה 

רביעית, 3,400,000 ש"ח. 
תיווך ישוב הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת-גן 
מפוארת, 150 + 200 חצר, 
כ.פרטית, 3,400,000 ש"ח. 

תיווך ישוב הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בשחל בבניין-חדש 
פנטהאוז ענק ומפואר, מיידי, 

3,000,000 ש"ח.
תיווך ישוב הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 ברבינא, 5.5 חד' + 
אופציה להרחבה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך ישוב הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בלעדי באזור רחוב הירדן, 
4.5 חדרים, ענקית, משופצת 

מהיסוד, קומה א', עורף פתוח, 
חדרים גדולים מאוד, מתאים 
למשפחות מרובות ילדים + 
מעלית + חניה, 2.8 מליון. 

תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)16-16(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור שמואל 
הנביא, כ- 5 חדרים, כ- 115 

מ"ר, קומה ג' ואחרונה, כניסה 
מיידית, ב- 1,950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(להב נכסים, 050-4177750

 ביאליק, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה א' + אופ' 

לענקית, 3 כיווני אוורי + חניה, 
1,650,000. נדל"ן הקריה, 

054-8472222 ,050-3000121)16-16(_____________________________________________

 באברבנאל, קרקע, 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, משופצת מהיסוד 
+ חצר ענקית, רק 1,790,000. 

נדל"ן הקריה, 050-3000121, 
054-8472222)16-16(_____________________________________________

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

2,150,000 ש"ח.
תיווך ישוב הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

שמש, 1,620,000 ש"ח.
תיווך ישוב הארץ,

054-2545420 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך ישוב הארץ,
054-2545420 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך ישוב הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 ברמבם, 4 חד' מתאימה 
לחלוקה ק"ב 3כ"א 1,870,000 
ש"ח, גמיש. תיווך ישוב הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

ש"ח, גמיש. תיווך ישוב הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בלנדאו, 4 
חדרים, ענקית, קומה 3, חזית, 

מעלית, מושקעת מאוד, 
מרפסת, 2,500,000.

_____________________________________________)16-16(058-7111860, פאר הנדל"ן

 באזור הרב שך מרכז, 4 
חד', + מרפסת סוכה 15 מ"ר, 

105 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"א, חזית, 1,920,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בס.רחל, 4.5 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, משופצת 
כחדשה + סוכה, 1,890,000 
ש"ח. *ברמבם, 4 חד', 120 

מ"ר, ק"ב, 4 כ"א ניתנת 
לחלוקה, 1,870,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

 התחלנו לבנות! בגולומב, 
4.5 חד' אחרונה, גדולה 

וחזיתית. תיווך ישוב הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________



כ”ג - כ”ה בניסן תשע”ז  19-21/4/2017 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

דופלקסים

■ 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
■ 4 חד' ביוני נתניהו, 

קרוב לבתי כנסת, למרכז 
העיר ולמרכז המסחרי 

117 מ' משופצים 
עם מחסן וחניה, ק"7 

2,200,000  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, 1,825,000 
ש"ח, בלעדי, ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

 במרכז הקריה חרדית, דירה 
נהדרת, 147 מ"ר, נוף פנורמי 

לכינרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים 

בקומה, חניה + מחסן, לל"ת - 
_____________________________________________)03-14/17(810,000 ש"ח, 055-6650570

■ דופלקס בק"א וק"ב 
)אחרונה( בבנין דו 

משפחתי מפואר, עם 
מעלית פרטית בנוי 180 

מ' + 45 מ' מרפסת 
באזור לוחמי הגטאות, 

3,850,000 ש"ח, תיווך 
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

וילות ובתים

טבריה

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 מאה שערים שומרי 
אמונים, 4 חדרים, כ- 100 
מ"ר, משופצת ומעוצבת, 

טאבו בלעדי - תיווך,
058-3282555)13-16(_____________________________________________

■ 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

פתח תקווה

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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

+5 חדרים

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בהר-נוף יח"ד קטנה 

מאוד )8 מ"ר( לבודד בלבד! 
מרוהטת, 1,500 ש"ח,

052-3266699)08-16(_____________________________________________

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

עם חצר 7,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בשד' רמז, 5.5 חד' 
חדשה מקבלן, ק"א עם 
מרפסת שמש, מפוארת 

7,300 ש"ח, בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

דופלקסים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכס, אחזקות ושיפוצים. 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)54-26(_____________________________________________

 בדב גרונר 55, ק"א, 
מזגנים, דוד"ש, כניסה מיידית, 
בנין חדש, 3,800 ש"ח, גמיש, 
03-5708306 ,054-8486681)12-16(_____________________________________________

 לל"ת, בנויפלד, 3 חד' 
+ חצי חדר )שרות(, שרות 

כפולים, ק"ב, ממוזגת, 
רשתות, 4,000 ש"ח, מיידי, 

054-3294055)12-16(_____________________________________________

 דירה מרוהטת חלקית 
לאחר שיפוץ בסוף בן זכאי, 

מיידי, אפשרי לפסח/לתקופה 
קצרה, 2,500 ש"ח,

054-6804376)12-16(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד כניסה 
משותפת רח' חברון כולל מים 
חשמל ארנונה + רהיט 1800 

_____________________________________________)12-16(ש"ח, 054-4400074

3-3.5 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(_____________________________________________

רחובות

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות בכפר 
גנים ג', דופלקס 6 חד', 

משוקע מאוד, נוף פתוח 
במיקום מעולה. מוטי, 

052-5703636)14-18(_____________________________________________

 דירה נאה, 100 מ', קרוב 
למרכז העיר, לל"ת. ישראל, 
_____________________________________________)14-16ל(052-7952093, 08-6199782

 להשכרה 4 חדרים, 90 
מטר, רח' קהילות יעקב, קומה 

3, לשנה, גמיש, מרוהטת, 
052-7113324)14-16(_____________________________________________

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

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

 מיידי! 2 חד', חדשה 
בק.הרצוג, ריהוט חלקי, 2,700 

_____________________________________________)14-16(ש"ח, 050-4160387

 מיידי, 2 חדרים, כניסה 
נפרדת, מזגן, ריהוט חלקי, 

03-5781358 ,3,200)14-16(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

 דירת 3 חדרים מרווחת 
ברחוב ארלוזורוב פ"ת, ללא 
תיווך, מיידי, 054-6543810, 

054-8418243)14-16(_____________________________________________

 זה קורה!! ולך 
יש הזדמנות נדירה 

להיות שותף ברווחים 
משמעותיים!! אל תפספס 

- התקשר עוד היום!!! 
058-7701070)08-16(_____________________________________________

 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

 דירות להשקעה ולמגורים 
בנתניה/צפת/טבריה, החל 

מ- 440,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)12-16(לציבור הדתי, 050-5766979

 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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

990,000 מזומן. נדל"ן הקריה, 
054-8472222)16-16(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת בלוי 
יצחק )חזית ז'בוטינסקי(, דירת 

3 חדרים גדולה + מרפסת 
סוכה + אופציה, קומה נוחה, 
רק 1,400,000 ש"ח, בלעדיות 
_____________________________________________)16-16(לתיווך המרכז, 053-3136060

 בלעדי! באזור הנביאים, 3 
חד' + מרפסות 80 מ"ר, ק"ב, 

מסודרת, חזית, 1,630,000 
ש"ח. *בבירנבוים אזור בעלי 

מלאכה, 3 חד', 65 מ"ר, ק"ב, 
חזית, שמורה, 1,350,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח. 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)16-16(_____________________________________________

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

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

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
3 ח', דירה חדשה, קומה 

ב', חזית, 1,270,000. תיווך 
_____________________________________________)16-16(אלטרנטיב, 054-5500263

 במימון, 3.5 ח', 80 מ"ר, 
ק"ג, חזית + אופציה בגג, 
1,780,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)16-16(_____________________________________________

 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"
053-3128884 ,03-5791514)16-16(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/בגין, 3 
ענקית, 90 מ"ר, מצב מעולה, 

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

03-5791514)16-16(_____________________________________________

 באוסישקין, 3 חדרים, 54 
מ"ר, חזית, ק"ב ואחרונה + 

אפשרות בניה בגג, משופצת. 
"מקסימום נדלן"

054-4340843)16-16(_____________________________________________

 בברוט המתחרד, 3 חדרים 
+ חדר ומפרס שמש על הגג 
+ אפשרות הרחבה נוספת, 

ב- 1,280,000 ש"ח מיידי! להב 
_____________________________________________)16-16(נכסים, 050-4177750

 בלעדי! בחברון/
מקובר, 3.5 חדרים, כ- 80 

מ"ר, ק"ב, במצב מצוין, 
עורפית, 1,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בבנין חדיש 
ברב שר, 3 חדרים, 

כ- 70 מ"ר, מושקעת, 
נוף מדהים, ק"ד + 

מעלית, 1,520,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)16-16(_____________________________________________

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

מטופחת, מחיר שמור
"לאביחי - מתווכים"

03-5701010)16-16(_____________________________________________

 הקודם זוכה! ביונתן, 
3 חד', מקסימה, בהליך 
פינוי ובינוי, 1,350,000 

ש"ח. "לאביחי - 
_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי, 3 חד' 
ביהושוע, 86 מ"ר, ק"ג, 

חזית, סוכה, חד' גדולים, 
3 כיו"א, פינוי 3 חו', 

1,630,000. בית הנדל"ן, 
053-3106255)16-16(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח.
תיווך ישוב הארץ,

052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

הארץ, 054-2545420, -03
8007000)16-16(_____________________________________________

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

תיווך ישוב הארץ,
03-8007000 ,054-2545420)16-16(_____________________________________________

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

1,600,000 ש"ח.
תיווך ישוב הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

1,580,000 ש"ח.
תיווך ישוב הארץ,

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 באזור חבקוק, 2ח', 
יפהפיה, מטופחת, 50 

מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 
1,500,000 ש"ח, מפתח ב- 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)16-16(_____________________________________________

 באחיעזר, 50 מ"ר, 2.5 
חדרים, ק"ק, חזית, ברחוב 

שקט, ליד רבי-עקיבא, 
משופצת, מציאה! "מקסימום 

_____________________________________________)16-16(נדלן" 054-4340843

 בלעדי, מציאה ברב 
קוק, 2 חדרים, כ- 55 
מ"ר, ק"א, עורפית, 

מיידי 1,180,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2 
חד', כ- 60 מ"ר, משופצת 

מהיסוד!! קומה ב' ואחרונה, 
אופ' בצד ובגג, רק 1,270,000, 

גמיש לרציניים בלבד. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב קוק רחוב 
שקט, 2.5 חד', 70 מ"ר, ק"ב 

+ חניה, משופצת, 1,490,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי,

03-5799308)16-16(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך ישוב הארץ,
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג' 4 חד', 
דו-פלקס, 110 מ"ר נמטו + 

מרפסת, נוף, כ"פ, משופצת, 
במורגנטאו, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 4 חד' 
)100 מ"ר נטו(, משופץ + 

אופציה להוסיף דירת 3 חד'! 
נוף, כ"פ, 2,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': קוטג' 6 חד' 
)141 מ"ר נטו(, משופץ, 

נוף, גישה נוחה, 2 כ"פ, חצר 
פרטית, 2,520,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים: 02-5713375

דופלקסים
 בקריית משה, דופלקס 

ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת 
אחרי שיפוץ כללי במיקום 

מצויין, קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)16-16(_____________________________________________

 ברמות א': 5 חד' + 
מרפסת נוף, 3 כיוונים, ק"ב, 

קרוב למכולת, תחבורה 
ולביה"כ! 1,830,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 חד', 
משופצת, מרפסת, ק"ב, נוף, 
קרוב לחנויות, לתחבורה ול- 

"אוהל יוסף"! 1,990,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות-אונגוואר: 5 
חד', משופצת + מרפסת 

סוכה, נוף, אור, שמש, מחסן 
גדול, 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)16-16(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד', 
משופצת + ת.ב.ע. ל- 40 
מ"ר, ק"ב, 3 כיווני אוויר, 

בסולם-יעקב, 1,820,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' + 
מרפסת סוכה + ת.ב.ע. 

מעשית לעוד 42 מ"ר, ע"י 
משכן-שרגא! 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

אור, שמש, מקום מרכזי, 
1,670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)16-16(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 3 חד' + 
אישור לבניה בכל הגג! 

מרפסת, נוף מדהים, משופצת 
ופרטית, 1,730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(תיווך הכוכבים: 02-5713375

עפולה
 מגוון רחב של דירות 

להשקעה בעפולה בי.א. נדל"ן, 
054-8462882)16-16(_____________________________________________

+5 חדרים
 באחד העם, 5.5 חדרים, 

משופצת, 3 כ"א, 130 
מטר, מעלית וחניה כפולה, 

1,990,000 ש"ח.
,054-3320655

_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

 בחפץ מרדכי אזור ה- 93, 
4 חדרים, 94 מטר, משופצת 

קומפלט, מעלית וחניה 
בטאבו, 1,690,000.

,054-3320655
_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

 ברחוב נייימן בבניין חדיש, 
4.5 חדרים, סלון גדול ומטבח 

מושקעת, ממד ומרפסת 
שמש, סוכה, מיזוג מרכזי, 

מחסן, 2,100,000.
,054-3320655

_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

 בדגל ראובן, דירת גג, 5 
חדרים, עורפית, סלון גדול, בגג 

חדר עם מקלחת ושירותים, 
כניסה לגג מהבית ומחדר 

מדרגות, 2,250,000.
,054-3320655

_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

 בשפירא, דירת דופלקס, 
מ.שמש, סוכה, משופצת 

קומפלט עם חניה בטאבו, 
1,800,000 ש"ח.
,054-3320655

_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

 בנשיאים, דירת גג, 6 
חדרים, משופצת, כולל גג, 
יחידת הורים, סלון, מטבחון 
וכניסה נפרדת, 2,250,000. 

,054-3320655
_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

צפת
 באיזור שקט ליד סופר, 

צימרים חדשים לגמרי במחירים 
_____________________________________________)16-16(נוחים, 054-7641994

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 מרפסת שמש צופה לנוף 
בפרוייקט חדש במאור חיים, 5 

_____________________________________________)16-16(ח', 050-3202551

 במתחרדים, דירת 4 ח' 
במצב טוב, מרפסת וחצר, 

מציאה, 720 אלף,
052-8045458)16-16(_____________________________________________

אלעד
 בבן זכאי! 4 חד', 

כ- 100 מ"ר, מטופחת, 
מרפסת שמש, יחידת 

הורים, בלעדי ל"לאביחי - 
_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

 בבניין-חדש בשמעיה 
)ליד בי"ס מרכז(, דירות 3/4 

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

052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס בהר שלון, 
5.5 חדרים, 170 מ"ר 

במצב חדש, 7,000 ש"ח. 
חמד נכסים,

053-3357316)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג 
בבנין חדש, 5 חד', יוקרתית + 
מעלית + חניה כפולה, ק"ב, 

חזית )מעט דיירים(, 6,500 
_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בנתן הנביא, 5 חדרים, 
ענקית, חדשה, מושקעת, 

מפוארת, מעלית, חניה, 
6,500, מיידי. 058-7111860, 

_____________________________________________)16-16(פאר הנדל"ן

 ברבי עקיבא אזור שמואל 
הנביא, כ- 5 חדרים, כ- 115 

מ"ר, קומה ג' ואחרונה, מיידי, 
ב- 4,500 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

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

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

 בלעדי!! באפשטיין 
2 חדרים, ענקית, 70 
מ"ר, משופצת ויפה, 

ק"א, כ' מיידית, 3,300 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות! בנורוק, 
ק"ד, יחידת דיור גדולה, 
2,350 ש"ח מפתחות 

ב""לאביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 יח"ד ברוזנהיים, מרוהטת 
קומפלט, חדשה ומפוארת, 

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

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 
לצורך עבודה שקטה וכדו', 

מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 
כולל מיזוג, מים, שירותים, 

500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 
_____________________________________________)16-16(כשותף, 053-3157272

הר יונה
 3 חד' מרפסת ק"ג, כיוונים 

טובים, 900 ש"ח,
050-4121120)16-16(_____________________________________________

 בבית הכרם, )השחר( 
סמוך למלון "רייך" - 4.5 
חדרים + חצר מרוצפת, 

כ- 120 מ"ר. "תיווך דירה לי" - 
_____________________________________________)16-16()אלי( 050-8226337

 בגילה, )שבו( 3 חדרים 
גדולים, מוארת, מיידית. "תיווך 
_____________________________________________)16-16(דירה לי" - )אלי( 050-8226337

 יוחנן הסנדלר, 2 חד' 
מרווחים, 50 מ"ר, ק"א, 

מרפסת + מבוא, 10 מ', 
_____________________________________________)16-16(4,150 ש"ח, 050-4121120

 בפרנקפורטר, 3.5 חד', 
גדולה, ק"ד + מעלית + 

ריהוט. "שני נכסים"
050-4101068)16-16(_____________________________________________

 למשקיעים, דירה בקרית 
מלאכי חצי שעה נסיעה 

מבני-ברק, 3 חד', כ- 65 מ"ר, 
קרקע, איזור חרדי מבוקש 
מאוד, מושכרת! תשואה 

גבוהה, רק 790,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(נדל"ן הקריה, 050-3000121

 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)16-16(_____________________________________________

 רוצים לקנות דירת 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 

לפרטים: אמיתי גולדשלטיין - 
קבוצת פרפקט,
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)16-16(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

 צימרים מהודרים 
ומאובזרים: ג'קוזי, מרפסת 
נוף מרהיבה, ביכנ"ס קרוב 

ומקווה, מבצעי חורף חמים! 
052-7655125/4)03-16(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 ימי נישואין? יומולדת? 
חופשה נעימה? לזוגות/

משפחות/קבוצות, צימרים 
ברמה גבוהה + גינה + 

מרפסת, פרטיות!
052-7655177)01-16/17(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 צימרים במשוב ספסופה, 
ע"י מירון + בריכה + ג'קוזי, 

מתאים לזוגות ומשפחות, טל': 
054-6465188)52-24/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 וילה מטופחת וממוזגת, 
ברכיה פרטית + 2 יח' צימרים 

גדולים ומפוארים + בריכה 
פרטית, שולחן פינג פונג, 

מדשאות, ערסלים ועוד
050-5313031)02-29(_____________________________________________

 "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

בית מאיר

טבריה

 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(_____________________________________________

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-20/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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 

 חנות במרכז ר"ע בני 
ברק, בפסז', אחרי שיפוץ, לכל 
_____________________________________________)02-16(מטרה מסחרית 054-8448548          

 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

 בירושלים למכירה/
להשכרה! 30 מ"ר בקניון 

רמות, מיידי! טוב לכל עסק, 
חנות, ארגון וכו'. תיווך 

_____________________________________________)16-16(הכוכבים: 050-9051355

 למכירה )השקעה 
מצויינת(, חזית ברבי 

עקיבא כ- 90 מ"ר 
מושקעת ומפוארת, 

ק"א, חזית, מושכרת 
לתקופה ארוכה, תשואה 

חודשית, 11,500 ש"ח 
+ מעמ, 2,250,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 רוצה לפתוח עסק או 
להגדיל אותו? בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך, ברשותינו 
מבחר חנויות בגדלים שונים 

ברחבי בני-ברק והכל בהתאם 
 BA לתקציב שלך. תיווך

יזמות, 03-6138886,
054-4980159)16-16(_____________________________________________

 מציאה, 100 מטר על רבי 
עקיבא, לא חזית אבל מרכזי 

מאוד במחיר שלא יחזור. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

054-4980159)16-16(_____________________________________________

 חנות על רבי עקיבא, 30 
מ"ר, קומת קרקע במחיר 
מצחיק. תיווך BA יזמות,

054-4980159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 בשיא המרכז, חנות 70 
מ"ר למכירה או להשכרה. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
054-2250000)16-16(_____________________________________________

 דרוש מבנה מתאים 
לישיבה "לארגון חסד" בב"ב 

_____________________________________________)16-16(והסביבה, 054-4227196

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 
לצורך עבודה שקטה וכדו', 

מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 
כולל מיזוג, מים, שירותים, 

500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 
_____________________________________________)16-16(כשותף, 053-3157272

 משרד 44 מ"ר על רבי 
עקיבא, רק 3,500 ש"ח ועוד 

ברשותינו מבחר משרדים 
בגדלים שונים, אנחנו נתאים 
לך משרד בהתאם לתקציב 
שלך. תיווך BA יזמות, -03
054-4980159 ,6138886)16-16(_____________________________________________

 חדר ב"רמת אהרון" 
בקומת כניסה )לא למגורים( 
לצורך עבודה שקטה וכדו', 

מתאים במיוחד לסופרי סת"ם, 
כולל מיזוג, מים, שירותים, 

500 ש"ח - אפשרי גם להיכנס 
_____________________________________________)16-16(כשותף, 053-3157272

 "אחוז נוף כנרת" צימרים 
חדשים ומפוארים בטבריה + 

ג'קוזי, מחומם + נוף לכינרת, 
חצר ענקית, במחירי השקה!! 

052-7134905)54-30/17(_____________________________________________

 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

 "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. ורד, 050-6992199. 

_____________________________________________)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
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הובלות והסעות

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

055-6688870)50-45/17(_____________________________________________

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 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 
ושירותים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

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 

 לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות - אמינות - מחיר, 
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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

קיה

 בהזדמנות נדירה! מיד 
ראשונה פרטית, פורד פוקוס 

סטיישן 2009 עם 48,000 
ק"מ בלבד!!! ללא תאונות, 

נהג אחד, שמורה כמו חדש! 
טיפולים בחברה, חיישני רוורס, 
טסט לשנה, רק 42,500 ש"ח, 

050-4144220)14-14(_____________________________________________

 קיה סיד סטיישן 2012 
יד ראשונה + טסט לשנה, 

כחדשה! בהזדמנות, אוטומט, 
48,000 ש"ח, 100,000 ק"מ, 

052-6918692)14-14(_____________________________________________

 קיה ריאו 2011 אוטומט, 
שמורה, מוסבת לגז, חסכונית 

מאוד + טסט לשנה! 120,000 
ק"מ, במחיר: 28,000 ש"ח, 

052-9678475)14-14(_____________________________________________

 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

 מכונת אוברלוק חצי 
תעשייתית, 4 חוטים, 

 baby ,החדשנית ביותר בארץ
lock, ב- 3,500 ש"ח,

054-5240938)11-14(_____________________________________________

 מכונת תפירה תעשייתית 
וחדשנית מיפן חברת אלפא, 
דגם AL-7100m, ב-2,500 

_____________________________________________)11-14(ש"ח, 054-5240938

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

 משקפת הגדלה לסופרי 
סת"ם מקצועית ואיכותית, 

200 ש"ח בלבד,
054-8527470)12-16(_____________________________________________

 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

 שידוכי משפחה לבחורי 
ישיבה ובנות סמינר בית יעקב 
_____________________________________________)12-16(ספרדי ואשכנזי, 054-8400140

 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& 

 לקחתי בטעות שקית עם 
בובה ועוד, ברח' לנדאו ב"ב,  

_____________________________________________)13-14ח(פל': 052-7605468

 ,Travel Adapter מצא 
שקע USB באוטובוס של קבר 
רחל ביום ב', 27/2, רח' אדר, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3213943

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7145526

 אבד סידור בצבע וורוד, 
קטן בסניף של רשת "יש" 
_____________________________________________)13-14ח(בבית שמש, 054-8452145

 הוחלף כובע בקו 422 
מירושלים/ב"ב בפורים דפרזים 
_____________________________________________)13-14ח()13:30 בערך(, 052-7177994

 אבד מחשב בטרמפ 
בירושלים לפני כחודש,

_____________________________________________)13-14ח(052-7604669

 נמצא עגיל לפני כשלושה 
שבועות בשערי חסד 

בירושלים, ניתן לקבלו עפ"י 
_____________________________________________)13-14ח(סימנים, 054-4701744

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7432035

 דרוש ביהכנ"ס בירושלים 
לכולל 80 אברכים, תמורת 

ההוצאות ותשלום סמלי, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8436669

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7653753

 דרוש למשפחה מחשב 
נייד במצב תקין, למסירה או 

במחיר סמלי, י-ם,
_____________________________________________)13-14ח(052-7168127

 דרושים בדחיפות 
משחקי הרכבה/קופסא/

בימבות ומשחקים... לתרומה/
_____________________________________________)13-14ח(בתשלום, 052-7619116

 דרוש לאברך מקרר גדול 
_____________________________________________)13-14ח(במצב מצוין, 03-5786413

 דרוש לאברך )זו"צ(, ארון 
ספרים ושידת החתלה,

_____________________________________________)13-14ח(050-4144615

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)13-14ח(בתרומה, 054-8432271

 side by ,לבן ,LG מקרר 
side, כחדש, 2 דלתות עם 

קיוסק, 3,350 ש"ח,
050-5416275 ,050-5681769)13-14(_____________________________________________

 אבד כ- 5 כרטיסי זכרון של 
מצלמה בתוך שקית אוכל, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7163960

 אבד לפני פורים, כרטיס 
זכרון של מצלמה,

_____________________________________________)14-15ח(052-7155847

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים בחודש תמוז תשע"ו, 
צבע אפור, נרתיק תכלת, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7145526

 אבד נגן בצבע תכלת בליל 
_____________________________________________)13-14ח(פורים, 03-5701931

 דרוש מקפיא בתרומה, 
_____________________________________________)14-15ח(054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)14-15ח(בתרומה, 054-8432271

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות רבנים וכן תמונות 

_____________________________________________)14-15ח(רבנים ישנות, 054-2509001

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך מכונ ת כביסה 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 053-3141470

 דרוש למסירה למשפחת 
אברך כיריים חשמליות ומזגן 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 053-3141470

 דרוש שלט למזגן ישן 
שמסובב את התריס הפנימי 

וכן את השלבים, טל':
_____________________________________________)14-15ח(03-5703174

 מעונין במקפיא ליבהר 
מהדגם הישן לחלקי חילוף 

)דגם בן 25 שנים(, טל':
_____________________________________________)14-15ח(03-5703174

 מעוניינים באינציקלופדיה 
לבית ישראל - הלפרין במצב 

_____________________________________________)14-15ח(מצוין, טל': 052-7652707

 דרוש ארון אמבטיה + ברז 
במצב טוב במחיר זול, בב"ב, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8431154

 מעוניין בסורק ישן ותקין. 
_____________________________________________)14-15ח(ת"ל, 02-6231031

 מעוניין במחשב )מארז 
בלבד(, ישן, תקין. ת"ל,

_____________________________________________)14-15ח(02-6231031

 נשמח לקבל אלמגוב 
למטבח, צבע חום במחיר 

סמלי, 050-4102263,
_____________________________________________)14-15ח(077-5161338

 לאברך דרוש מיטות חדר 
שינה, מכונת כביסה בדחיפות, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8420158

 מעוניין לקנות מטבעות, 
שטרות ומכתבים ישנים, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7653753

 דרושה מכונת תפירה, 
מקרר קטן ומזגן בתרומה 

למשפחת אברך,
_____________________________________________)14-15ח(050-6651365

 דרוש פלאפון מקולקל 
בתרומה במצב תקין עד 100 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-6651365

 מעוניין לקנות יינות ישנים 
מתוקים של חברת כרמל, 

_____________________________________________)14-15ח(058-3266065

 מחשב נייד LG איכותי 
 DVD לשימוש ביתי/סרטים

מובנה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(058-7920448

 תיק לנייד, 15 אינץ + 
מטען, 195 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(058-7920448

 מכונת כביסה ווירפול 
משומשת כחדשה, 299 ש"ח, 

כל הקודם זוכה,
_____________________________________________)14-15ח(054-8490245

 מכונת כביסה במצב טוב, 
5 ק"ג של קריסטל, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 052-7654638

 מקרוגל במצב חדש, 20 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בירושלים, 050-4154203

 מדפסת + פקס + סורק 
HP במצב טוב מאוד, 150 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7654638

 מכונת כביסה מסוג בקו 
דגם EV5600, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6343344

EL- מקרר אלקטרה דגם 
NF-1465, מחיר - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6343344

 מזגן נייד אלקטרה במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)14-15ח(054-7245911

 תנור גז במצב מעולה, 
_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, טל': 054-7245911

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2017 ותוספות, 

_____________________________________________)14-15ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מקסר רב ערוצים 
למוזיקה, איכותי מאוד, קטן 

מימדים, חדש, 350 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-8433942, 054-8412986

 תנור בילדאין תוצרת - 
scholtes, אופה מעולה, 250 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-9446320

 שרותי מייל gmail ללא 
גישה לאינטרנט, החל מ- 25 
_____________________________________________)14-04/18(ש"ח לחודש, 052-7611936

 תנור דו תאי משולב 
כיריים של חברת דלונגי 

במצב מצוין, טורבו 
אקטיבי, גריל ב- 2 

התאים, 2,000 ש"ח, 
גמיש. קרית יערים,

054-7262526)14-16(_____________________________________________

 מקרר לבן, אמקור, 
XL500 ליטר במצב מצוין 

ושמור, פתיחה שמאלית, 450 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-4129600

 תנור אפיה בלרס, דגם 
שביט מהדרין, שתי תאים + 

כיריים, שמור ועובד מצוין, 450 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-4129600

 מקרר "אמקור", ללא 
פריזר, למסירה חינם,

_____________________________________________)14-15ח(050-4119420

 + DVD/MP3 מכשיר 
שלט, ללא מסך, )פוג'י-יפן(, 

_____________________________________________)14-15ח(50 ש"ח, 052-3463482

 מיחם חדש של י.ל, 30 
כוסות, 250 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8473732

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(לפרטים: 054-8453370

 פקס חדש, 350 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(בלבד, טל': 050-41893200

 מקרר אפולו תדיראן, 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בלבד, 050-4183200

 מחשב לוח מסך מגע, 
ווינדוס 10, אחריות + מקלדת 
בלוטוס + עכבר אלחוטי, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7178358

 מחשב נייח כולל מסך 
במצב מצוין! 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8449586

 למסירה מקרוגל במצב 
_____________________________________________)14-15ח(מצוין, 050-4131476

 מכשיר אנלציה כחדש, 
_____________________________________________)14-15ח(100 ש"ח, 052-7366764

 מנגל חשמלי חדש, 60 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7366764

 מכונת גילוח פיליפס 
כחדשה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7366764

 תנור ספירלות עומד/
מסתובב, 85 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8423405

G.P.S  חדש בעברית, 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 250 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(052-7637380

 מיקסר בוש במצב מצוין, 
_____________________________________________)14-15ח(250 ש"ח, 050-4131038

 נגן MP4 מגע + מגן + 
USB + אוזניות, 200 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בי-ם, 072-2831414

 אוזניות קשת סוני 
מקוריות במצב מצוין, 120 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 072-2831414

 גז בילדאין, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4103801

 תנור אפיה + כיריים 5 
להבות, 2 תאים במצב טוב, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(300 ש"ח, 050-4103801

 מכשיר GPS חדש 
באריזה עם תוכנת אייגו 

מעודכן, 350 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-8456714

 מערכת סטריאו חדשה, 
אל נעשה שימוש כלל, 220 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 053-4159884

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

 דרוש כובע בורסולינו 
במצב טוב, מידה 54, עד 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-3245685

 דרוש אורגן ימהה 770, 
_____________________________________________)13-14ח(058-3245685

 למשפחה גדולה דרושה 
מיטה, ארון, שולחן + כסאות, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4125549

 דרושים בדחיפות ארון/
מחסן כתר לתרומה/במחיר 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 052-7619116

G.P.S  חדש באריזה, 
דגם משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פיליפס 3 ראשים, נטענת, דגם 

930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)16-17ח(052-7966786

 A25 מזגן 2.5 כ"ס, דגם 
במצב מצוין, מפורק + 

תושבת, רק 500,
_____________________________________________)16-17ח(052-7682482

 רדיאטור מעולה, 12 
צלעות, ב- 180 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7682482

 רדיו דיסק מקורי, חדש, 
מפואר מרכב מזדה 3, 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8412903

 מיקסר בוש במצב מצוין, 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 050-4131038

 מערכת רמקולים 
למחשב או לפלאפון לשמיעת 

מוזיקה, צלילי מעולה, 50 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק, 17 כולל 
2 כבלים לחיבור, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 שעון מעורר + רטט 
מחובר לחשמל, חדש באריזה, 

נרכש בארה"ב, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8536423

 בר מים עם ברזים חמים 
וקרים בצבע אפור, תאורה 

כחולה פועל מצוין, 290 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות, מחיר מציאה - 280 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 054-8405498

 officejet 4500 מדפסת 
hp משולבת, הדפסה, סריקה, 

צילום פקס, 290 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-5343924

 מכונת תפירה תעשייתי, 
_____________________________________________)16-17ח(חברת "זינגר" 052-7693094

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(50 ש"ח, 052-4831449

 אוזניות סיליקון עוצמתיות 
ונוחות לשימוש לזמן רב, 

באריזה, 40 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 מסך מחשב 90 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 שואב אבק, 90 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 מחשב נייח אינטל 
פנטיום 4 במצב מצוין!!! 
כולל מקלדת + עכבר + 

רמקולים!!! 400 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)16-17ח(052-8401909 בפתח-תקווה

 מחשב שולחני מיני 
להקלדות + מסך, עכבר 

ומקלדת, 300 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(054-2423785

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה, מצויין, ווינדוס 7 כולל 

מסך, 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(053-3346080

 psr-e343 אורגנית ימהה 
כחדשה ממש! 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(058-3232338

 מתריע על מצלמות 
מהירות/רמזור לרכב כחדש, 

_____________________________________________)16-17ח(40 ש"ח, 054-8469191

 דיבורית קבועה לרכב 
במצב מצוין, 100 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(054-8469191

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה 
_____________________________________________)16-17ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 פלטה חשמלית גודל 
43X56 ס"מ במצב מצוין, 110 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 050-5343924

 רדיו דיסק מקורי מרכב 
מאזדה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8412903

 מכונת כביסה, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)14-15ח(תל-ציון, טל': 054-8539357

 אורגן חשמלי מקצועי 
yamaha ב- 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(054-4783220

 מקלדת ארגונומית 
נגללת אידיאלי לטיולים, 5 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-3186268

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
פליפס 3 ראשים נטענת, דגם 
930, ב- 190 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)14-15ח(052-7966786

 ברה"ע מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 250 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מדיח כלים קטן "פרינסס" 
במצב טוב, 250 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-5900319

 מאוורר תקרה עם 
מנורות, כחדש, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-8916104

 דיסק אונקי 1,000 ג'יגה, 
_____________________________________________)14-15ח(180 ש"ח, פל': 050-4107375

 מתריע על מצלמות 
מהירות/רמזור לרכב, כחדש, 

_____________________________________________)14-15ח(40 ש"ח, 054-8469191

 מסך מחשב מצב מצוין, 
בני-ברק, 95 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 רדיאטור 12 צלעות 
כחדש, רק 150 ש"ח זק"ש, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4184747
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עודפים 10-50 ₪
לאירועים 50-250 ₪
פתוח רצוף 23:00 - 10:00

ירושלים 52 ב“ב
03-5792841

כל בגד 
₪ 50-150

פסח אצל בתיה

ריהוט
 בפ"ת, ספה חדשה לבנה, 

 1.80X1.40, 2,000 ,פינתית
ש"ח + שולחן לספה, מתנה, 

050-6474999)12-14(_____________________________________________

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

 להשכרה לילדה בגד 
מפואר לארוע, כחול רויאל, 
מידה 10, עליונית שרוולון 

פייטים וחצאית מרושת שחור 
ארוך, 60 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)07-14(054-8063853 )ב"ב(

 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

 2 שמלות מפוארות, 
צבע שחור, מידה 36/38 וכן 

תחתיות, 150 ש"ח כ"א, 
050-4171813)13-14(_____________________________________________

 6 כסאות לסלון ושולחן 
גדול, חדישים, אפשרות 

_____________________________________________)14-15ח(לכסאות בלבד, 052-4227714

 ספות מעור איטלקי 
איכותי, 2-3, צבע חום/
אדמדם, במצב מעולה 

_____________________________________________)14-15ח(בהזדמנות, 052-4227714

 מיטת על-קל עם ארגז 
במצב טוב, מחיר 400 ש"ח. 

_____________________________________________)14-15ח(מיכאל, 054-8001611

 ספה 3 מושבים בצבע 
חום, דמוי עור, 300 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 052-7654638

 שידה 40X60X60, מחיר 
_____________________________________________)14-15ח(- 350 ש"ח, 050-6343344

 ,200X80 מיטת נוער 
תא איחסון, מחיר - 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6343344

 ספה שני מושבים, צבע 
חרדל, 80X140, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6343344

 שולחן מטבח לבן במצב 
מצוין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(077-5161338, 050-4102263

 ארון 2 דלתות, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(לפרטים: 052-7655766

 8 מגירות, 200 ש"ח 
במצב מצוין, לפרטים:

_____________________________________________)14-15ח(052-7655766

 למסירה, 3 כסאות בר 
_____________________________________________)14-15ח(במצב מצוין, 050-4131476

 שולחן וכסאות לסלון 
במצב טוב במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8442694

 שולחן סלון + מזנון 
לטלוויזיה, חום כהה, 450 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-6247140

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

_____________________________________________)14-15ח(054-5705546

 מיטה מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן מחשב כחדש, 200 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 054-5322377

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(250 ש"ח, 052-3463482

 )1.90X0.80( מיטת יחיד 
מעץ + מזרון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

 שידה 2 מגירות 50/42 
ס"מ, גובה 48 ס"מ, חדשה, 

_____________________________________________)14-15ח(100 ש"ח, 052-3463482

 שולחן מחשב עם מגירה 
במצב מצוין בבני-ברק, 200 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, גמיש, 050-4116662

 שולחן וכסאות לסלון 
במצב טוב במחיר 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8442694

 מיטת על-קל עם ארגז 
במצב טוב, מחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8001611

 מיטה וחצי, מידות: 
1.90/1.20, ב- 150 ש"ח, 

נדרש תיקון, פלאפון:
_____________________________________________)14-15ח(052-4213421

 שולחן לסלון + 6 כיסאות 
כחדשה, צבע בהיר עם לק, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 052-7366764

 כסא מרופד מתכוונן על 
גלגלים, 160 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)14-15ח(טל': 054-8423405

 טואלט קטן, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(טל': 054-8423405

 2 שידות מיטה צבע לבן, 
2 מגירות, מצב מעולה, 180 

_____________________________________________)14-15ח(לזוג, 052-5737813

 מזרון יחיד, 110 ש"ח 
בלבד, מידה 1.80X80 מטר, 

_____________________________________________)14-15ח(בני-בק, 052-5737813

 ברה"ע ארונית לבנה + 
מגירה תחתונה מעץ סנדוויץ, 
מידות 64X72X107, ב- 490 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 03-9380129

 מיטת יחיד, 240 ש"ח 
עם ארגז מצעים, בני-ברק, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 כסא אורטופדי עם גלגלים, 
90 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 ארון עם שני דלתות, 200 
ש"ח + 8 מגירות במצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, 052-7655766

 ספה 3 מושבים, 150 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 052-7177539

 2 מיטות חדר שינה + 
ארגזים ושידה צבע אגס/

דובדבן, 500 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(052-7657510

 עמודון ספרים לבן של 
איקאה, 200X80X30 כחדש, 

300 ש"ח, ירושלים,
_____________________________________________)14-15ח(052-7654638

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 500, טלפון:

_____________________________________________)14-15ח(052-3073826

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, בני-ברק, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 שידת מגירות, צבע לבן, 
 1.20X60 240 ש"ח, גודל

_____________________________________________)14-15ח(מטר, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן זכוכית + 4 כסאות 
למטבח איקאה יפיפיה, רק 

_____________________________________________)14-15ח(380 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 שידת החתלה, שילב, 
צבע שמנת/וורוד במצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 052-7179802

 עגלה לתינוק, מגיל לידה, 
חדשה מהקרטון, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452616

 עגלה לתינוק במצב טוב 
מאוד, 250 ש"ח בלבד, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(050-4183200

 כסא בטיחות לתינוק 
ברכב, חדש, 200 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
מפואר כחדשה, כחולה, 490 
_____________________________________________)14-15ח(כל חלק, טל': 052-7177539

 עגלת תאומים במצב 
מצוין כחדשה + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)14-15ח(450 ש"ח, 054-7432035

 מטרנה )לא שלבים(, 
מהדרין - רק 35 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8517411

 טיולון "פרגו" כמו חדש, 
240 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 עגלת פג דגם פליקו 
אמבטיה + טיולון + תיק 

תואם, רק 300 כ"א, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(077-3004602

 אמבטיה לתינוק + 
מעמד + מתקן להניח את 
התינוק, רק 70 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)14-15ח(077-3004602

 Mima מציאה: עגלת 
כחדשה כולל כל החלקים + 2 

גגונים במחיר מצחיק, 1,900 
_____________________________________________)14-16(ש"ח, 052-7168888

 כסא תינוק מתקפל עם 
מגש נשלף, 150 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)14-15ח(052-3073826

 סימילאק, 400 גרם, חלב 
_____________________________________________)14-15ח(נוכרי, 25 ש"ח, 050-4135002

 מטרנה צמחית, 700 גרם 
מהדרין, 40 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 כסא רכב כמו חדש, רק 
120 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב טוב, צבע עץ, 220 
ש"ח + אופציה להובלה, 

_____________________________________________)14-15ח(058-4843223

 עגלת ד"ר בייבי ידית 
מתהפכת לשני הכיוונים, 

חדשה כולל תיק תוארם, רק 
_____________________________________________)14-15ח(390 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסא בטיחות לרכב + 
סל-קל, 150 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(054-8432271

 מיטת תינוק "שילב" 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 מטען איפון 2 מטר 
מקורי, 60 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 s3 מטען סמסונג גלקסי 
אלחוטי, חזק במיוחד - חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-4783220

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מקופסא, 

_____________________________________________)14-15ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סים לבן )+( מתאים 
לפלאפון תומך כשר ב- 100 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8529043

 2 סימים לאומן, 8 שעות, 
_____________________________________________)14-15ח(כ"א 104 ש"ח, 054-8457589

 שעון פלאפון + נגן ועוד, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)14-15ח(058-3237037

 מציאה! למכירה 
פאה של שבי פלס, צבע 

_____________________________________________)14-16(שחור, 050-4108911

 במציאה! למכירה 
שעון קסיו חדש, 700 
_____________________________________________)14-16(ש"ח, 050-4108911

 חלונות, דלתות, סורגים - 
בלגי, וירינות לסלון, יד 2 וחדש, 

03-6884123 ,050-5274348)14-18(_____________________________________________

 שטיח, מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-5705546

 קונסולת משחקים, 211 
משחקים, 60 ש"ח במקום 80 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בב"ב, 03-6182130

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 אופניים מידה 26, 
כחדשות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

_____________________________________________)14-15ח(חוברת, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובת לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)14-15ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7154392

 מטבע מהאדמו"ר 
מבאבוב, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

 בריכה מתנפחת ענקית, 
חדשה, 55*175*265 + 

משאבה חשמלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7637380

 עצי נוי לגינה, 100-450 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8412903

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8412903

 אוכל לתוכים/קנרים, 15 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8412903

 אדניות מתחיל מ- 50 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8412903

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

 פמוטים נחושת ויינברג, 
_____________________________________________)14-15ח(180 ש"ח, 052-7154392

 אופני הילוכים 26", 290 
ש"ח, בב"ב, פל':

_____________________________________________)14-15ח(054-5385013

 נרות צפים מעוצבים, 12 
יח' בחבילה, 30 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)14-15ח(052-3186268

 חליפת גבר חדשה, 
נקנתה ב- 700 נמכרת ב- 

_____________________________________________)14-15ח(100, 052-3186268

 סורג מגולוון, חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)14-15ח(199 ש"ח, 052-7633316

 שטר 20 ש"ח במהדורת 
60 שנה למדינה, ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בלבד, 053-4106362

 ברה"ע למכירה אופניים 
24" טורנדו כחול/אפור, ב- 

390 ש"ח, לפרטים:
_____________________________________________)14-15ח(052-7966786

 שמלה לאירוע, מידה 38, 
_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, טל': 054-7245911

 אופני ילדים 90 ש"ח 
בלבד, )אפשר גם קסדה(, 

_____________________________________________)14-15ח(בני-ברק, 052-5737813

 אופניים מידה 26 
כחדשות, 500 ש"ח,

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7154392

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצוין 

מספר לא מדויק, 38-44, 250 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-4160457

 מסלול ריצה )יורק(, 
_____________________________________________)14-15ח(02-5379135

 2 ספרי תסרוקות של 
"רבקה גולדברג" חדשים 

לגמרי, ב- 500 ש"ח במקום 
_____________________________________________)14-15ח(650, 053-3165776

 בושם טרזר 100 מ"ל, 90 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 050-9742004

 כינור חדש, רק ב- 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, לפרטים: 054-8479280

 גיטרה למתחילים, 100 
ש"ח בבני-ברק, טל':

_____________________________________________)14-15ח(054-8457681

 אופני הרים לנוער, מידה 
24" במצב מצוין! 320 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(טל': 050-9340317

 קורקינט במצב מצוין של 
חברת BMX במחיר 200 

ש"ח, 03-5704368,
_____________________________________________)14-15ח(054-8463310

 בושם פואם מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(054-9784433

 פאה שטנית חדשה, 
מעוצבת בקופסא, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4131038

 משקולת יד 9 ק"ג, 
כחדשה, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4149474

 חדש! פינות מתכת 
לספרים )מוזהבות(, 4 ב- 10 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בלבד, 050-4149474

 דלת אקורדיון בז', 150 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-8916104

 שמלה לנשים/נערות 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לאירועים, חדשה ברוקט, 150 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס, 
_____________________________________________)14-15ח(250 ש"ח, 058-4843223

 נעליים אלגנט חברת 
"סקנרו איטליאנו" מידה 41, 
נראה כחדש, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(053-3127941

 אופני ילדים + קסדה, 
110 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 מזוודה 4 גלגלים, 90 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 תרסיס T.M.R.G מס' 
2 לחול, רק ב- 140 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, 058-3258657

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-6800702

 מציאה שעון "ספקטרום" 
היוקרתי, חדש מאירופה לגבר, 

_____________________________________________)14-15ח(130 ש"ח, 054-4514210

 מציאה! 3 חליפות מידה 
48, אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-4514210

 תוכים ירוקים ב- 90 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(או להחלפה, 052-7663092

 דשא סינטטי חדש, 2 מטר 
X 4 מטר, 40 מ"מ, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4184747

 מקלחון כחדש, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8433942, 054-8412986

 ילקוט הלו קיטי ורוד מודן 
במציאה, 50 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)14-15ח(077-3004602

 אקווריום ענק, 500, 
_____________________________________________)14-15ח(טלפון: 052-3073826

 דלת כולל משקוף 
והלבשות - צבע אגוז, 350 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טלפון: 052-3073826

 וילון לסלון, 4 חלקים, 
צבעים כרמל ושמנת, 

5.2X2.5, ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)14-15ח(054-8476805

 50X50X50 אקווריום 
כולל חצץ, 160 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(053-3145019

 מצלמת פילים של 
אולימפוס, לאספנים, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3145019

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל חדשה מהאריזה, 
_____________________________________________)16-17ח(499 ש"ח, 054-4783220

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7633316

 שולחן מטבח לבן במצב 
מצוין עם שתי פתיחות, 300, 
_____________________________________________)16-17ח(077-5161338, 050-4102263

 ברה"ע למכירה מגירות + 
מדפי זכוכית למקרר החל ב- 

_____________________________________________)16-17ח(50 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע ארונית לבנה + 
מגירה תחתונה מעץ סנדוויץ, 
מידות 64X72X107, ב- 490 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-9380129

 כיסא אורטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור, 

כחדשה, מציאה - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 מזנון לסלון מעץ מלא, 
חדש, 450 ש"ח. אהרון,

_____________________________________________)16-17ח(052-5344914

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

_____________________________________________)16-17ח(054-5705546

 ספה דו מושבית וארגז 
מצעים כחדשה, בד קטיפה 

ורוד עתיק, סך 400 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-6481333

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, בני-ברק, 240 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 שידת מגירות, צבע לבן, 
גודל 1.20X60 מטר, 240 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה צבע חום 
עם מגירות, 100 ש"ח, בני-

_____________________________________________)16-17ח(ברק, 052-5737813

 כסא לתלמיד, 100 ש"ח 
בלבד, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 2 כסאות פינת אוכל, 
60 ש"ח כל אחד, בני-ברק, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 מיטה וחצי מתכוונת 
עמינח, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(053-3350894

 ארון 4 דלתות, מפורק 
כולל מגירות, 400 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(053-3350894

 ארון 2 דלתות + שידת 
מגירות + מראה, חום בהיר, 

חדש, 500 ש"ח,
_____________________________________________)16-17ח(050-3286875

 שולחן + כוורת לחדר 
ילדים, 500 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)16-17ח(052-3073826

 חדש באריזה - כסא 
בר צבע לבן בוהק על רגל 

מוכספת, 200 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)16-17ח(052-3073826

 שולחן כתיבה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, 052-5737183

 מזרון יחיד, 90 ש"ח 
בלבד כמו חדש, בני-ברק, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 2 שידות, מיטה, 160 
ש"ח, זוג, צבע לבן,

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ספה 3+2, 250 ש"ח כל 
אחת, מצב מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 240 ש"ח, מצב חדש, 

_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(בני-ברק, 052-5737813

 מזרון יחיד, 90 ש"ח 
בלבד כמו חדש, בני-ברק, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 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

 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

 שטיח, מצב טוב, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5705546

 אלמגוב למטבח צבע חום 
במחיר סמלי, 050-4102263, 

_____________________________________________)16-17ח(077-5161338

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7633316

 3 מטבעות זכר למחצית 
השקל, 30 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 משחק קליקס כ- 450 
חלקים, חדש ללא קופסא, 

_____________________________________________)16-17ח(120 ש"ח, 054-8405535

 קסדה לאופניים למבוגר, 
_____________________________________________)16-17ח(50 ש"ח, 053-3155599

 נעלי עקב מידה 36, 
_____________________________________________)16-17ח(שחור, 80 ש"ח, 054-8405535

 דלת פלדלת צילינדר מגנטי 
ציריים בימין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(053-3155599

 מעיל אישה חדש, מידה 
38-40, 100 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(058-3207949

 מתקן למברשות שיניים, 
מפואר של חמת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(חדש באריזה, 050-4102263

 משחק פוקר מקצועי, 
חדש באריזה, 600 חלקים 
קרמיים ואיכותיים במחיר 

מציאה, 350 ש"ח, טל':
_____________________________________________)16-17ח(052-5708636

 קורקינט במצב מצוין, 
של חברת BMX במחיר 200 

ש"ח, 0315704368,
_____________________________________________)16-17ח(054-8463316

 בושם ליידי מליון חדש 
ממש במחיר מציאה, 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7602144

 ברכה לתלייה על הקיר 
"מצווה להיות בשמחה", 

חדש, בפ"ת, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)16-17ח(054-7716364

 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

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מדליה מכסף לבר מצווה, 
_____________________________________________)16-17ח(200 ש"ח, 052-7154392

 עצי נוי לגינה, 100-450 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8412903

 כלוב לציפורים, 80 ש"ח. 
אוכל לתוכים ולקנרים, 15 

ש"ח. אדניות מתחיל מ- 50 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8412903

 עליונית תחרה זהב/שחור, 
חדשה, מס' 42, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 נעלי ניו בלאנס מס' 
37.8, נשים חדשות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(058-3289108

 פמוטים נחושת וויינבראג, 
_____________________________________________)16-17ח(180 ש"ח, 052-7154392

 5 מטבעות פדיון הבן 
מכסף, 500 ש"ח,

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7154392

 למכירה מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 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

 מעיל zara בז' קצר פוך 
לנערות s/m אופנתי + ג'קט 

אפור, 150 ש"ח לשניהם,
_____________________________________________)14-15ח(058-4843223

 ברז עם ראש מסתובב 
יוצא מהשיש, 120 ש"ח 

כחדש, 02-6522251,
_____________________________________________)14-15ח(052-3805386

 14 כרכי גמרא שטיינזלץ 
במצב מצוין, 35 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)14-15ח(02-5387422

 שמלה חדשה מדהימה 
לאגנטית מתאימה לאירועים, 

משושי יגודיוב, במחיר 500 
ש"ח, נקנתה ב- 900 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7640624

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים כחדש, 50 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-3463482

 נעלי בית דפנה 44-45, 15 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7110779

 חולצות צהובות לקוסט 
חדשות, מידה 6-8-12 במחיר 

_____________________________________________)13-14ח(18 ש"ח, 052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ מידה -21
22 קופסא, לבן/כחול חדש, 

מבצע 50 ש"ח, הקודם זוכה, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7110779

 שקית גדולה מלאה 
בתחפושות, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(פלאפון: 050-9089110

 קסדה לילד כחדשה לגמרי 
)עלתה 400 ש"ח(, רק ב- 180 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-3329999

 שעון סקווץ חדש לגמרי, 
רצועה עם שרשראות, רק ב- 

_____________________________________________)13-14ח(180 ש"ח, 050-3329999

 בשמים לגבר גוצ'י, ארמני 
ואינטרנתי, מקוריים וחדשים, 

_____________________________________________)13-14ח(140 ש"ח כ"א, 050-3329999

 ויסקי בלאק לייבל חדש 
אורגינל, רק 120 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(050-3329999

 ברז לכיור )יוצא מהקיר(, 
מים חמים/קרים, כחדש, 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

 כרכי שוטנשטיין כחשים, 
גודל קטן, 60 ש"ח כף"א, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8463975

 שמיכות צמר ופוך במצב 
טוב, יחיד, 90 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)13-14ח(054-8458605

 טלכרדים לאספנים, 5 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7154392



כ”ג - כ”ה בניסן תשע”ז  19-21/4/2017  6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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(_____________________________________________

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)47-16/17(בוגרי ישיבה, 053-3100363

 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

 דרושות: *מטפלות 
למעונות. *סייעות 

לצהרונים, בכל הארץ, 
תנאים מעולים! טל': 

03-6160101
פקס: 072-2448465
jobs@my-face.co.il

_____________________________________________)05-16()לציין משרה מבוקשת(

 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_____________________________________________

 דרושה עובדת משמרת 
בוקר במשרה מלאה חרוצה 

ונמרצת עם כושר ארגון, ניהול 
ושרות לקוחות, לפרטים: 

053-5251290)10-13(_____________________________________________

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

 למשרד מהנדסים בר"ג 
דרוש/ה מנה"ח סוג 3 עם נסיון 
לעבודה מיידית 052-3313122 

itzhak@ :יצחק קו"ח למייל
shahamm.co.il)10-13(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת, דרושים 
עובדים למגוון משרות, 
לילה ויום. לא נדרשת 

הכשרה מוקדמת
050-3663002)11-14(_____________________________________________

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

 לחברה גדולה לבניית 
אתרים, דרוש איש 

מכירות, שכר 6,000 ש"ח 
+ בונוסים גבוהים, עבודה 

בב"ב, 072-3902280
job@kidumplus.co.il

_____________________________________________)11-14(פקס: 074-7174070

 לנקיון בתים בירושלים, 
בחורי"ש אחראים וחרוצים, 

שכר יפה למתאימים,
_____________________________________________)11-14ל(054-8538959

 יזמים צעירים ומבוגרים 
כאחד המחפשים להיות 

שותפים למיזם חברתי בינ"ל, 
_____________________________________________)11-14(פרטים: 053-3144553

 דרושה סייעת חרוצה 
וזריזה לגן בתל-אביב, תנאים 

_____________________________________________)11-14ל(טובים, טל': 052-7120369

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות מטפלות לקבוצת 

תינוקות/פעוטות לחצי יום/יום 
מלא, תנאים נוחים,

050-7884864)11-14(_____________________________________________

 מזכירה לאולם אירועים 
בב"ב, עבודה במשמרות, 

עדיפות לנסיון, קו"ח:
office@keterharimon.co.il)11-14(_____________________________________________

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת בין 

השעות 14:00/14:30-17:00, 
תנאים מצויינים,
052-7177524)11-14(_____________________________________________

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-16/17(קלות. 03-6197601

072-22-222-62

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר, דרושה מזכירה, 
zy@zycpa.co.il :קו"ח למייל

03-6183345)12-13(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאית/

יות, סדרנים/יות, עובדי 
מאפיה, 052-6580906, 

_____________________________________________)12-16(עבודה מיידית!!

 בב"ב, מטפלת/
גננת משלימה אחראית 

ומנוסה למעון, משרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות, 
סביבת עבודה מהנה, 

054-8487716)12-13(_____________________________________________

 למעון יום איכותי 
במרכז ב"ב, דרושות 

מטפלות חמות ומסורות 
7:30-16:00, תנאים 

טובים למתאימות!
_____________________________________________)12-16(054-8418594, שרה

 ליועץ מס בפתח-תקווה, 
סוג 3, חובה נסיון בחשבשבת, 

מכפל וורד, קו"ח ל:
ML1264@smile.net.il)12-16ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
מעוניין בכול עבודות ניקיון 

_____________________________________________)12-16(כולל המלצות, 055-6672036

■ להשכרת רכב בב"ב 
דרוש עובד לרחיצת רכבים 

רשיון נהיגה + במקום שקט, 
058-6133522)12-16/17(____________________________________________

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

 דרוש/ה מחסנאי/נהג 
לעבודה קבועה בר"ג/
ב"ב, בתנאים טובים, 

ראש גדול, אחראי, אמין 
ורציני לעבודה מיידית 

וקבועה + א.צהרים,
052-6364614/3)13-14(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מנהל אדמיניסטרטיבי 
צעיר ונמרץ + המלצות, פנוי 
לחצי משרה, 058-3272102, 

_____________________________________________)13-14ח(055-2273568

 עוזר אישי של רב מנהל 
עמותה, גיוס כספים, תקציב 
_____________________________________________)13-14ח(משרד החינוך, 052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)13-14ח(בכירה!!! 050-4160390

 אקדמאי חרדי, עברית 
רהוטה, אנגלית טובה + 

מחשב, במשרה עם שכר 
גבוה, אשרי מהבית,

_____________________________________________)13-14ח(050-4160390

 בע"ת ותיק, תואר שני 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 

ובניהול, למשרה בכירה!
_____________________________________________)13-14ח(050-4160390

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים, תמורת עזרה 

_____________________________________________)13-14ח(למבוגרת, 050-5952474

 מחפש עבודה באזור 
הדרום - אשקלון, באר שבע 
ונתיבות, בתחום המכירות, 

קיוסק, חנות, כל סוג של 
מכירה, 052-7163334,

_____________________________________________)13-14ח(053-4158756

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____________________________________________

שכר גבוה למתאימים

דרושים עובדים
 לחג ראשון של פסח 

ולשישי-שבת
לינה במקום חובה!

053-6243670 ● 054-3228928  

 למעון יום בהר-נוף, דרושה 
מטפלת עם תעודה למשרה 

_____________________________________________)14-16(מלאה, לפרטים: 02-6513734

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)14-14(_____________________________________________

 מזכיר/ת סמנכ"ל 
בירושלים לשעות הבוקר, 
לעבודה משרדית נעימה, 

6,500 ש"ח. קריירה,
072-22-222-62)14-14(_____________________________________________

 למשרד סמוך לבני-ברק 
מזכיר/ה לשעות הבוקר, א-ה, 

9:00-13:00, שכר 4,500 ש"ח. 
_____________________________________________)14-14(קריירה, 072-22-222-62

 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(_____________________________________________

 למעון חדש בבני-ברק, 
מטפלות וסייעות + סניון, 32 
ש"ח לשעה, 052-7125057, 

_____________________________________________)13-14(פקס: 03-6147550

 לכולל הוראה בתל-
אביב, יתפנה מקום לזמן 

קיץ הבעל"ט, הסעה מב"ב, 
לפרטים נוספים:

052-7117085)14-14(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________  קלדנית מחפשת עבודה, 

עימוד, עיצוב גרפי ועריכה, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

 מזכ"ל עמותה של 
רב, אנגלית, ניהו"ח, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, כספים 
ותרומות, 12 שנים,

_____________________________________________)14-15ח(052-7633316

 מטריה מיוחדת לעגלת 
תינוק או לאופניים )נתפסת 

על העגלה או כיסא( - 70 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 כסא נדנדה מרופד דמוי 
עור עם הדום לרגליים - 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 03-5563501

 תיק מיוחד לבטירה 
לאופניים חשמליים - חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 03-5563501

 ג'נוטרופין - הורמון גדילה 
של פייזר באריזה + מחטים, 
_____________________________________________)13-14ח(150 ליחידה, 052-7148854

 שמלות שושבינה - 
כרמל לגילאי 3,7, אפשרות 

לתיקונים, 100 לשמלה, 
_____________________________________________)13-14ח(03-5787932

 שמלות שושבינה 
- אופווייט לגילאי 12,14 
אפשרות לתיקונים, 100 

_____________________________________________)13-14ח(לשמלה, 03-5787932

 אופניים 26, 290 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-5385013

 סט יביא אומר, 10 כרכים, 
מהדורה רגילה, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8429020, י-ם

 בושם פואר מבית לנקום, 
100 מ"ל, 180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(054-9784433

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך", 

_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 2 שמלות מדהימות 
לשבת, לאירוע, לחתונה וכו', 
אלגנטיות עם חגורת פרחים, 
מידות: 16,18, צבע אפרסק, 
כולל חולצה במחיר מציאה - 

350 ל- 2 השמלות )בבני-ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(פלא': 054-416704

 כינור גודל 3/4, מעולה, 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 058-3245685

 פקטים מלברו לייט 
מאנגליה, 180 ש"ח. 

מלברלוייט מישראל, 280 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-3245685

 מגבעת וונציה נקנתה 
מפרסטר, חדש לחלוטין, 300 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טלפון: 052-9550661

 מפה סרוגה במצב מצוין, 
1.30X2 מ', 50 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7676856

 שמלה למחותנת/ערב 
מחנות רצ'י, כמעט חדש, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7676856

 נעלי גבר חברת "פאקו 
מארטין" מידה 42, כמעט 

חדשות, 100 ש"ח, -052
_____________________________________________)13-14ח(7676856

 נעלי sas שרוך לגבר מידה 
8 )41(, חדש מארה"ב, ב- 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8536969

 סבל ברזל לאופניים, 30 
ש"ח. סבל אלומיניום, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-5343924

 נעלי SAS לגבר מדיה 8 
)41( חדש מארה"ב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8536969

 קסדת אופנוע, 100 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8423405

 אופניים 20-26 אינץ, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח. משה, 03-6778904

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)13-14ח(19 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7633316

 שמלה מפוארת לנערות, 
מידה 38/בורדו, 400 ש"ח 

)משיבולת( בערב,
_____________________________________________)13-14ח(054-8451228

 אקווריום פנורמי כולל 
ציוד, רק 250 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7603864

 מציאה! 3 חליפות, מידה 
48 אלגנט ישיבתי, רק 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4514210

 מעיל חדש לנשים, מידה 
40, 100 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)13-14ח(054-8405535

 נעלי גברים, עור, מידה 
44, שחורות, ללא שרוכים, 

 Air ,חדשות באריזה
comfort, רק 130 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 052-7623275

 חול קינטי איכותי, חדש 
באריזה, 2.5 ק"ג, רק 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 052-7623275

 כל סוגי עצי פרי מוכנים 
לשתילה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)13-14ח(052-7693172

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(_____________________________________________

 מזכיר/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 39 
ש"ח לשעה. קריירה,

072-22-222-62)16-16(_____________________________________________

 לאיש עסקים בבני-ברק, 
עוזרת אישי/ת לניהול לו"ז, 

ארגון כנסים ועוד, שעות 
נוחות, 7,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)16-16(_____________________________________________

 לאיש עסקים בירושלים, 
נהג בוס, שעות נוחות, שכר 

_____________________________________________)16-16(הולם. קריירה, 072-22-222-62

 למעון בב"ב, דרושה גננת/
סייעת, משרה חלקית, תנאים 

_____________________________________________)16-17(טובים, 050-4115695/4

 לגילאי 2-3 בגבעת 
שמואל, סייעת, 100 שעות, 

11-16:30, מיידי, תנאים 
_____________________________________________)16-17(טובים, 052-6471287

 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

 מטפלת למעון חרדי בבני-
ברק, משרה מלאה, תנאים 
למתאימות, סביבת עבודה 

_____________________________________________)16-16(טובה, 054-8487716

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, 
15.00 עד 20.00 תנאים 

טובים, למתאימות 
_____________________________________________)16-16(לפרטים: 052-7652801

 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(_____________________________________________

 לכולל הוראה בתל-אביב, 
התפנה מקם לזמן קיץ 

בעל"ט, הסעות מבני-ברק, 
_____________________________________________)16-16(לפרטים: 052-7117085

 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(_____________________________________________

 דרוש/ות משקיעים זכיינים 
מנהלים בעלי רצון להשקיע 

ברשת מרפאות שיניים. דרוש 
ראש מערך צוות מכירות 

וסוכנים בטלפון,
 054-5663798

yaronlave35@gmail.com)16-16(_____________________________________________

 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

 1 ק"ג מטבעות חו"ל, ב- 
65 ש"ח בבני-ברק,

_____________________________________________)13-14ח(052-7154392

 ז'קט במצב מצוין, מידה 
58-60 בהזדמנות!!! 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-4160457

 ארנק מאלומיניום לבן 
לנשיאה לאגנטית של כרטיסי 

אשראי, 20 ש"ח,
_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 משחק תואם לגו משאית, 
160 חלקים, חדש באריזה, 40 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-4831449



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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