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דרום
שרון

בחולון בת-ים וראשל"צ

/ עמ' 4

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

בליווי עורכי דין וותיקים ומובילים מהשורה 
הראשונה  סודיות מובטחת

חדש!!  

 ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ   ביטול הגבלת רשיון 
נהיגה  ביטול עיקול משכורת, חשבונות בנק ומיטלטלים 
 הגנה על בית מגורים  ביטול צווי הבאה ומאסר ועוד 

 במחיר מסובסד במיוחד

הגנה על חייבים ומחיקת חובות 
במהירות וביעילות 

התנועה המרכזית 03-600-1700
למחיקת חובות

בהמלצת גדולי הדור

מוקד ארצי 24/6

בסייעתא דשמיא
סיוע מהיר לבעלי חובות

072-279-4434

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

"נתניהו הסתער על 
מערכת אכיפת החוק, 

בבוטות, באיומים ובניסיון 
להצר את רגליהם"

 המסקנות הן נקודת השפל של ביבי מאז חזר לתפקיד. 
הדעת לא סובלת סיטואציה שבה ראש ממשלה חוזר על 
אותן שגיאות שבגינן כבר כמעט ואיבד בעבר את כיסאו 

וחירותו. אבל זה כבר עניין לפסי-כו-לו-גים.

פיטום המקטרת

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 22-23
/ עמ' 18
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החלה הספירה לאחורשוחדהמלצת המשטרה
אחרי ההמלצות:

טלטלה: המשטרה ממליצה להעמיד את נתניהו לדין באשמת שוחד
ראש הממשלה הגיב: אני לא עובד בשביל סיגרים, אמשיך להנהיג
חשש: ממשלה מקרטעת לא תצליח להעביר את חוק הגיוס המתוקן
היום: מפכ"ל המשטרה מגיע לדיון בוועדת הפנים על חקירת רה"מ
עוד בהמלצות: מילצ'ן ומוזס לדין באשמת שוחד, יאיר לפיד עד מרכזי

הרצוג ל'קו עיתונות':

/ עמ' 26

הקרב על הגבול: בת ים 
נגד חולון וראשון לציון
לערים  ששייכות  "מובלעות"  שיפוטה  לתחום  להעביר  דורשת  ים  בת 
  והכנסות פוטנציאליות  על כף המאזניים: הרבה כסף    השכנות 

בראשל"צ ובחולון דוחים את הדרישה על הסף
/ עמ' 4

/ עמ' 6

/ עמ' 4

'עטרת חכמים' התכנסה 
ב'אווניו' – כולם התייצבו

בראשות  חכמים'  'עטרת  למוסדות  שנה   30 לציון  ענק  אירוע 
הגר"ח רבי  נשיא המועצת הגר"ש כהן נשא דברים, הראשל"צ 

הגר"י יוסף חילק תעודות מקלף לתורמים

ועדת הבחירות נדרשה לעתירה נגד פרסומים 
עירוניים, וקבעה כי אין בהם פסול • הותוו קווים 
מנחים לפרסומים עתידיים • ברנז: "אין כלום כי 

לא היה כלום, נמשיך לסייע לציבור"

אחרי העתירה: "ממשיכים 
קדימה בכל הכוח"

שיתוף פעולה של העירייה עם קרן 
פילנתרופית, הניב 'יריד' בו חולקו 
מוצרי ביגוד, שמיכות, טיטולים, 

נעליים ומזון

מחמם לב: חלוקת מוצרים 
לראשונה: עימות אווירי ל-1,000 משפחות

בין ישראל לאיראן
/ עמ' 22

/ עמ' 6



*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 

רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.
**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

מיליון שקלים 
לרכישת דירה!

ההגרלה תתקיים 
בתאריך ז׳ בסיוון 

תשע״ח )21.5.2018(.

ניתן לשלוח מעטפות 
עד י״ח באייר 

תשע״ח )3.5.2018(.  

ככל שתשלחו יותר 
מעטפות תגדילו את 
הסיכוי שלכם לזכות!

    הגדולהההגרלה

הביתהזכייה של

           במבצע

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

בכל שבוע תוגרל 
חבילת מוצרים יוקרתית 

או ריהוט של אחד 
מחדרי הבית

השבועיתההגרלה

מוצרי חשמל

סלון יוקרתי פ. אוכל וארון ספרים

חדר ילדים

חדר תינוקות

חדר נוער

הלבשת הבית
ההגרלה ב-י׳ באדר תשע״חסט כלים לאירוח ל-24 סועדים ההגרלה ב-ג׳ באדר תשע״ח

ההגרלה ב-י״ז באדר תשע״ח

ההגרלה ב-ט׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-ז׳ באייר תשע״ח
ההגרלה ב-ל׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ד באדר תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ג בניסן תשע״חחדר הורים

ההגרלה ב-י״ד באייר תשע״חמטבח
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ההגרלה ב-ב׳ בניסן תשע״ח

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**
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בחולון בת ים ל' בשבט תשע"ח 415/2/18 ל' בשבט תשע"ח 15/2/18

החדשות המקומיות של    חולון ובת ים
על המקום

121//1 תש"ע 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

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי 

כהן,פישל רוזנפלד,  יעקב אמסלם, יענקי 
קצבורג, יוסי גיטלר, ארי קלמן, חיים בנשק, 

שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 דאה במצנח, הסתבך ויצא בשלום
רגעי חרדה בחוף סי פאלאס בבת ים: צעיר בן 
ברוח  נסחף  רחיפה,  מצנח  בעזרת  דאה  אשר   20

ך  ב ת ס ה ו
חשמל  בכבל 
לאורך  הפרוש 
 . ת ל י י ט ה
אורח  עוברי 
ו  נ י ח ב ה
ו  ת ק ו צ מ ב
ו  נ י מ ז ה ו
כוחות  את 

ההצלה. עוד לפני שהכוחות הגיעו, הצליח הצעיר 
להגיע אל חוף מבטחים בכוחות עצמו, והוא יצא 

מהאירוע ללא פגע.

 גדר התמוטטה על עוברי אורח
בצהרי רביעי, התמוטטה גדר של אתר בנייה על 
עוברי אורח, ברחוב אריה שנקר בחולון. אמבולנס 
מיחידת  חירום  רפואת  וחובשי  הצלה  איחוד 

האופנולנסים 
ו  ע י ג ה ש
ם  י נ ו ש א ר
 , ם ו ק מ ל
ו  ק י נ ע ה
רפואי  סיוע 
י  נ ו ש א ר
ה  ע ב ר א ל
נפגעים בהם: 

 70 כבן  גבר  לחייהם,  ה-30  בשנות  נשים  שתי 
ותינוק כבן שנה. כלל הנפגעים במצב קל וסובלים 

מחבלות ופציעות בגפיים ובראש.

 תאונת רכב-אופניים חשמליים 
בינוני,  באורח  נפצע  חשמליים  אופניים  רוכב 
חשמליים  ואופניים  רכב  מעורבות  עם  בתאונה 
ברחוב מעונות ברכה בראשון לציון. הפצוע סובל 

מחבלות ופציעות בראשו ובפלג גופו העליון.

 עיריית חולון – יעילה ביותר ל-2018
פרסמה  הפיננסית  היציבות  דירוג  במסגרת 
CofaceBdi גם את דירוג היעילות של הרשויות, 
והמועצות  העיריות  של  היכולת  את  המדרג 
שירותים  של  גבוהה  רמה  לספק  המקומיות 

לתושבים, במינימום משאבים.
ואחריה  חולון,  היא  ביותר  היעילה  הרשות 
שבע,  באר  אילת,  רעננה,  בהתאמה  מדורגות 
קרית מוצקין, ראש העין, כפר סבא, אשדוד, יבנה 
ומודיעין. מדד  היעילות מורכב מ-5 מדדים שונים 

שמודדים אספקטים שונים מפעילות הרשות.

 באישון ליל: חילוץ מבניין בוער
מוצאי שבת. השעה 1:30 בלילה. בניין מגורים 
ברחוב גבעתי בבת ים מתלקח, ומתוכו מחולצים 
של  דקות  לאחר  רכים.  ילדים  בהם  דיירים,  כ-20 
הבניין  כי  ההצלה  כוחות  ווידאו  וחרדה,  מתח 
פונו  דיירים   15 ובמקביל,  מאדם,  פונה  הבוער 
קל  באורח  שנפגעו  לאחר  רפואי,  טיפול  לקבלת 

משאיפת עשן.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

מאת: ישראל פריי

נוכח  יהיה  ניצול שואה,  הלוויה של  בכל 
אחרון  כבוד  לחלוק  שיגיע  העירייה  נציג 
העיר  מועצת  מליאת  החליטה  כך  לנפטר, 
בישיבתה האחרונה. את ההצעה הגיש חבר 
והיא  )ש"ס(,  כהן-סבן  שמעון  המועצה 

התקבלה פה אחד.
ר' שמעון, איך הגעתם לרעיון?

"ליד הבית שלי יש בית כנסת ומתפלל בו 
יהיה  מה  על  איתי  דיבר  הוא  שואה,  ניצול 
יחד עם  לו חששות,  היו  אחרי ה-120 שלו, 
רפי ברנז שגם לו היה מקרה דומה, החלטנו 

לקדם את ההצעה".
רק חברי מועצה יחשבו כנציגי העירייה?
או  מחלקה  מנהל  להיות  יכול  רק,  "לא 

מנכ"ל חברה עירונית".
עירייה  נציג  של  נוכחות  תורמת  מה 

בהלוויה?
"יש בזה הכרה באנשים שעברו חיים לא 
פשוטים בימי נעוריהם, בזה שאנחנו מגיעים, 

זה סוג של אמירה".
להם  יהיו  איך  לראות  רוצים  גם  "אנחנו 
מניין  כסאות,  סידורים,  בבית  השבעה  בימי 
של  במקרה  בהלוויה  מניין  או  בשבעה 

גלמודים".

מאת: משה אברהמי

מועצת  נשיא  בראשות  אנשים,  מאות 
ואישי  רבנים  תורה,  גדולי  החכמים, 
שערכו  ענק  בהילולת  חלק  לקחו  ציבור, 

'עטרת  מוסדות 
בראשות  חכמים' 
חיים  רבי  הגאון 
נערך  האירוע  רבי. 
'אווניו'  בהיכל 
שדה  בקרית 
ועמדו  התעופה, 
שנה   30 בסימן 

למוסדות.
את האירוע פתח 
רבי,  אליהו  הרב 
לבמה  שהזמין 
רבנים  עשרות 
קהילות  וראשי 
המוסדות,  מבוגרי 
דרכם.  וממשיכי 
עלה  מכן  לאחר 
הגאון  לבמה 
חיים  הרב 
שהתקבל  רבי, 
חן,  בתשואות 

בן  יניב  הזמר  ענק  של  תזמורתו  לצלילי 
משיח.

רבי  הגאון  התקבל  רבה  בהתרגשות 
שמעון בעדני, חבר מועצת חכמי התורה, 
שנשא דברי שבח, חיזוק וברכה. רגע השיא 

החכמים  מועצת  נשיא  של  בכניסתו  הגיע 
הגאון חכם שלום כהן. בדברי קדשו, עודד 
את לומדי התורה וחיזק את חומת השבת 

אותה מנסים פורקי עול להרוס.
בהמשך, הוזמן לשאת דברים יו"ר ש"ס 
ששיבח  דרעי  אריה 
ואת  המוסדות  את 
וסיפר  חולון  העיר 
שעבר  שבשבוע 
בביקור  שהיה 
האמין  לא  בעיר 
כמה  עיניו  למראה 
יש  וחסד  תורה 
ובפרבריה.  בעיר 
שזכה  סיפר  השר 
את  מקרוב  לראות 
המפואר  הכולל 
מאברכים   180 ובו 
לומדים  תורה  עמלי 

בשקידה ובשמחה.
מכן  לאחר  מיד 
באהדה  התקבל 
הראשון  ובכבוד, 
רבי  הגאון  לציון 
ועם  יוסף,  יצחק 
לבמה  עלייתו 
מחכמתו  שחלק  'ברוך  לברך  הקהל  זכו 
מידיו  לקבל  זכו  התורה  מחזיקי  ליראיו'. 
מגילה  בבית  המונחת  קלף  על  תעודה 

מכסף.

מאת: ישראל פריי

לוועדה  בקשה  הגישה  ים  בת  עיריית 
לשינוי  הפנים,  משרד  של  הגיאוגרפית 
כי  בטענה  שכנותיה,  ובין  בינה  הגבולות 
לחולון  השייכים  שטחים  מספר  קיימים 
ולראשון לציון, אך הם למעשה "מובלעות" 

זרות בתוככי בת ים.
מדובר בחלקה המערבי של תכנית ח/500 
ים  בבת  מובלעת  הינו  אשר  מיכה  קריית 
הקצה  וכן  חולון;  לעיריית  כיום  השייכת 
)מתחם   168/22/ רצ  תכנית  של  הצפוני 
לבית  הצמוד  התעשייה  אזור  אלקטרה( 

העלמין, השייך כיום לעיריית ראשון לציון. 

ולא מדובר במאבק טריטוריאלי נטו, אלא 
בשטחים שעשויים להיות מנוף כלכלי חזק. 
מנהלים  שאנחנו  שנים   15 מ-  למעלה  "כבר 
קרקעות  של  צודקת  לחלוקה  מאבקים 
שיווין  ליצור  במטרה  ציבוריים,  ומשאבים 
ים  בת  תושבי  זוכים  להם  התקציבים  ברמת 
ראש  אמר  השכנות",  הערים  לתושבי  ביחס 

העיר יוסי בכר.
הוא הוסיף: "השטחים אותם אנו דורשים 
שבפועל  שטחים  הם  הגבולות  מוועדת 
שייכים  מוניציפלית  אך  ים,  בבת  נמצאים 
את  כי  מבין  דעת  בר  וכל  אחרת,  לרשות 
העיוות ההיסטורי הזה צריך לתקן באמצעות 

שרטוט מחודש של גבולות הערים".

לדבריו, "סיפוח שטחים אלו לבת ים יהווה 
ותעסוקה  מסחר  שטחי  בפיתוח  חשוב  מנוף 
יביאו  והם  כולו,  דן  גוש  ולמטרופולין  לעיר 
ולעלייה  העיר  בהכנסות  משמעותי  לגידול 

ברמת השירותים לתושביה".
וחולון  לציון  ראשון  עיריות  כי  יצוין 
ובתגובותיהן,  הסף,  על  הדרישה  את  דוחות 
מלגלגות על הניסיון לנכס רכוש חדש, בשעה 
שקופת עיריית בת ים דלילה, לטענתם, בגלל 
התנהלות בלתי נבונה. הם מתנגדים נחרצות 
ולהגדיל  לייעל את  ים  לבת  וקוראים  לרעיון 
לא  לשטחים  לפלוש  מבלי  ההכנסות,  את 

להם.

קשיש  עם  שוחח  כהן-סבן  שמעון 
וגילה  הכנסת,  בבית  שואה  ניצול 
משם,    פטירתו  מיום  חרדתו  את 
והעביר  העיר,  למועצת  שמעון  הלך 

החלטה: נציג עירוני בכל הלוויה

ניצול השואה 
דאג, חבר המועצה 

העביר החלטה אירוע ענק לציון 30 שנה למוסדות 'עטרת חכמים' בראשות הגר"ח רבי 
 נשיא המועצת הגר"ש כהן נשא דברים, הראשל"צ הגר"י יוסף חילק 

תעודות מקלף לתורמים

התכנסה  חכמים'  'עטרת 
ב'אווניו' – כולם התייצבו

הקרב על הגבול: בת ים נגד 
חולון וראשון לציון

לערים השכנות  דורשת להעביר לתחום שיפוטה "מובלעות" ששייכות  ים  בת 
 על כף המאזניים: הרבה כסף והכנסות פוטנציאליות  בראשל"צ ובחולון 

דוחים את הדרישה על הסף

 זירת האירוע. צילום: איחוד הצלה 

 צילום: איחוד הצלה

 זירת האירוע. צילום: מד"א 



כיף לשחק

חבילת
מדבקות 
פורימיות 
מצורפת 
למארז

הביתהזכייה של

גם              משתתף במבצע

כיף לשחק גם בפורים! מארז קרלו מיני עם קצפת 
שניתן להפוך לאריזת משלוח מנות מעוצבת וחגיגית
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מאת: ישראל פריי

ביום  ערכו  יוסף'  ו'פרויקט  ים  בת  עיריית 
בעיר,  מוצרים למשפחות  יריד חלוקת  ראשון 
במסגרתו חולקו לכ- 1000 תושבים ומשפחות 
ביגוד  ובהם  חדשים  מוצרים  מגוון  מהעיר 

וילדים,  גברים  לנשים, 
נעליים,  טיטולים,  שמיכות, 
לתחפושות  אביזרים 
חגורות,  עניבות,  לפורים, 

מזון לתינוקות ועוד.
באולם  שנערך  היריד, 
הספר  בבית  הספורט 
ב-11  נפתח  חשמונאים 
בבוקר, כאשר חלקו הראשון 
שהגיעו  לקשישים,  הוקדש 
ממעונות  באוטובוסים 

יכולת שהובאו על  וכן קשישים מעוטי  היום, 
החלה   16:00 בשעה  הרווחה.  אגף  נציגי  ידי 
במקום החלוקה למשפחות שכללה גם הפנינג 

ופינות פעילות ויצירה לילדים.
הרווחה,  אגף  ידי  על  הוזמנו  התושבים 
המסייעים  וגורמים  חינוכיות  יועצות 
למשפחות מעוטות יכולת, והם קיבלו מבעוד 
הציוד.  את  קיבלו  תמורתם  שוברים,  מועד 

ובני  שירות  שנת  מתנדבי  העירייה,  עובדי 
נוער, התנדבו וסייעו בארגון האירוע, ובאיוש 
העמדות השונות. יו"ר הדירקטורים בארה"ב, 
שוץ  ג'ים  בארץ  העמותה  ומנכ"ל  ריץ'  האנק 

הגיעו אף הם לביקור ונפגשו עם ראש העיר.
ואת  יוסף  פרויקט  את  מברך  "אני  בכר: 
על  הנפלאים  התורמים 
שהם  הגדולה  המצווה 
למשפחות  לסייע  עושים, 
השבוע  יכולת.  מעוטות 
וכמו  אדר,  חודש  נכנס 
אדר  ״משנכנס  שנאמר 
דרך  ואין  בשמחה״,  מרבין 
טובה יותר לחגוג שמחה זו 
באמצעות יריד מהסוג הזה, 
שמאפשר למאות משפחות 

למלא את ביתן".
סיוע  יוסף" הינה עמותה מייבאת  "פרויקט 
מארגוני צדקה ברחבי העולם, הכולל בגדים, 
מצעים,  רהיטים,  רפואי,  ציוד  שמיכות, 
חיתולים ועוד. העמותה מפיצה את הסיוע בכל 
שנה   18 מזה  שונים.  ארגונים  בעזרת  הארץ 
כה  ועד  הומניטרי,  ציוד  מספקת  שהעמותה 
סיפקה ציוד בשווי של מעל 100 מיליון דולר.

מאת: מנדי קליין

השופט  האזורית,  הבחירות  ועדת  יו"ר 
בדימוס פרופ' עודד מודריק, דן השבוע בעתירה 
שהוגשה נגד פרסומים עירוניים, כלפיהם נטען 
שהם מהווים תעמולה שלא על פי חוק. מרבית 
סעיפי העתירה נדחו על הסף, אך השופט קבע 

כי לעתיד, יש להימנע מפרסום 
מועמדים  של  ותמונות  שמות 

בפרסומים עירוניים.
עמדו  העתירה  במוקד 
החרדי,  למגזר  שפנו  חוברות 
אינפורמטיבי  מידע  לצד  אשר 
ופעילויות,  אירועים  שלל  על 
מנציגי  ברכה  דברי  גם  הכילו 
העירייה. בנוסף, הועלתה תכנית 
רדיו בה התארח ראש העיר, שם 
נתן מענה ישיר לתושבים שעלו 

לשידור.
את  השופט  דחה  בתשובתו, 
נגד  מניעה  צו  לתת  הדרישה 
הורה  ואף  שהופצה,  החוברת 
החשב  את  מהעתירה  למחוק 

המלווה ואת היועצת המשפטית של העירייה. 
לפרסומים  מנחים  קווים  התווה  השופט 

עתידיים.
בפסק הדין עצמו כתב יו"ר ועדת הבחירות, 
"אין מניעה לפרסם שוב את  השופט מודריק: 
שיש  פי  על  אף  לה  דומה  חוברת  או  החוברת 
בה השתבחות בהישגי העבר, גאווה במעשים 
הוא  התנאי  לעתיד.  )חזון(  והבטחות  בהווה 

של  או  העירייה  ראש  של  ותמונתו  ששמו 
כלולים  אינם  לבחירה  העומד  אחר  גורם  כל 

בחוברת".
ראש  מ"מ  אמר  הדין  פסק  פרסום  לאחר 
לא  כי  כלום  שאין  "ברור  ברנז:  רפאל  העיר 
היה כלום. צר לי שאדם פנה לוועדת הבחירות 
נגד פרסומים על עשיה ברוכה לטובת הציבור 
את  מנהל  הקב"ה  אבל  החרדי. 
דברו,  את  אמר  והשופט  העולם 
לפני  שיהיה.  הוא  שהיה  מה 
ללשכת  להיכנס  זכיתי  שבועיים 
יצחק  הרב  לציון  הראשון  מרן 
שיהיה  למרן  הבטחתי  יוסף, 
ממשיכים  אנחנו  ושב"ה  בסדר 
ושנמשיך  הכח,  בכל  קדימה 
ומכל  מצב  בכל  לציבור  לסייע 

מקום".
מ"מ  עוזר  בוסקילה,  מוטי 
והאחראי לפעילויות  ראש העיר 
"אנחנו  הגיב:  ולפרסומים, 
הזמן  כל  את  משקיעים  באמת 
מ"מ  ציבורית,  בעשיה  והכח 
מהפיכה  ים  בבת  עשה  ברנז  רפאל  העיר  ראש 
וחצי  שנה  תוך  עשה  מעולם,  כאן  עשו  שלא 
מתנ"ס  העשרה,  חוגי  הטבע;  מעל  דברים 
סוכות,  קיץ,  אירועי  תורנית,  ספריה  משגשג, 
החינוך,  מוסדות  ושדרוג  שיפוץ  חנוכה,  פסח, 
שלו  המשרד  שדלת  להוסיף  אפשר  זה  לכל 
פתוחה בכל יום לכל תושב, ככה שאנחנו באמת 

עסוקים בדברים העומדים ברומו של עולם".

אין  כי  וקבעה  עירוניים,  פרסומים  נגד  לעתירה  נדרשה  הבחירות  ועדת 
בהם פסול • הותוו קווים מנחים לפרסומים עתידיים • ברנז: "אין כלום 

כי לא היה כלום, נמשיך לסייע לציבור"

אחרי העתירה: "ממשיכים 
קדימה בכל הכוח"

שיתוף פעולה של העירייה עם קרן פילנתרופית, הניב 
טיטולים,  שמיכות,  ביגוד,  מוצרי  חולקו  בו  'יריד' 

נעליים ומזון

מחמם לב: חלוקת מוצרים 
ל-1,000 משפחות

 צילום: פאני קגנובסקי 

מאת יבניאל שירם
כשעשרות שנות ניסיון של 'שינפלד תיירות' מתרכזות 
לחופשת פסח אחת, אתם מקבלים חופשה חלומית 

שבה אתם מרגישים בני חורין בכל ימי הפסח.
תיירות'  'שינפלד  שחברת  ברציפות  שנה   30 כבר 
ובקיץ  בפסח  בחו"ל  הנופש  תיירות  את  מובילה 

לציבור שומרי המצוות. 
על  מתפשרים  לא  אנחנו  שלנו.  מאמין  האני  זה 
הרמה, לא מתפשרים על האיכות ולא מתפשרים על 

המקצוענות.
על  החלטנו  תשע"ח,  הפסח  חג  לקראת  השנה, 
קיומה של חופשת הפסח השנתית באחד הריזורטים 
המפוארים באירופה. החלטנו לרכז עבורכם במקום 
ביותר,  הטובים  המקצוע  אנשי  את  ביותר,  הטוב 
הטובים  האמנים  את  ביותר,  הטובים  השפים  את 
ביותר ואת המלון הטוב ביותר, כדי שתהיה לכולנו 

האווירה הטובה ביותר.
בשינפלד תיירות זו כבר מסורת. כל הנהלת 'שינפלד 
ימי החג. אנו לא  יחד איתכם בכל  תיירות' נמצאת 
שילוו  בכדי  החברה  מטעם  שניים  או  נציג  שולחים 
את משפחות האורחים. אנחנו, כל הנהלת החברה, 
שוהים יחד איתכם. וכמו שאנחנו לא מתפשרים על 
חופשת פסח מושלמת עבורנו, אנחנו לא מתפשרים 

על חופשת הפסח שלכם.
אורחי 'שינפלד תיירות' נהנים מידי שנה מחופשות 
במלונות המפוארים ביותר במקומות היפים בעולם. 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל  על  החשיבה 
מתקני  דרך  המלון,  מחדרי  החל  נשכחת.  בלתי 
את  הסובבים  המגרשים  הספא,  הבריכות,  המלון, 
המפנקות,  הארוחות  המרווח,  האוכל  חדר  המלון, 
שעות  בכל  ושתיה  כיבוד  המגיש  האירי  הטרקלין 
היום, ההופעות של גדולי הזמר, הטיולים המרתקים 
של  גדול  מגוון  ועוד  מנוסים  מדריכים  בליווי 

אטרקציות במתחם המלון ומחוצה לו.
סדר  מליל  תיירות  שינפלד  אורחי  יהנו  השנה,  גם 
מיטב  ידי  על  רמה  ביד  שינוהל  המלך  כיד  מלכותי 

החזנים. 
היא  המלון  אורחי  בין  האווירה  יודעים,  שאתם  כפי 
במופעים,  בארוחות,  בתפילות,  ביותר.  החשוב  הנכס 
בפעילויות, בטיולים, בימי חול, בשבתות, בכל רגע ובכל 

מקום במרחבי המלון. 
השקענו  עבורכם,  שבחרנו  המפואר  המלון  מלבד 
בחדרי  גם  בחדרים,  גם  ופרט.  פרט  בכל  מחשבה 
ובכל  המלון  במתקני  בלובי,  הכנסת,  בבתי  האוכל, 
מקום שבו תשהו בתוך הריזורט העצום ורחב הידיים.
אתם בטח שואלים את עצמכם מהו הריזורט הזה 
קאראס'  ל'פורטו  הבאים  ברוכים  כך?  כל  המדובר 
הגדולים  הריזורטים  אחד  זהו  סלוניקי.  שליד 
והיפים ביוון ובעולם כולו המשתרע על שטח עצום 
של 17,630 דונם. תתחילו לשנן: מלון הפאר מליטון 

שבפורטו קאראס.
מהמם  נוף  שלחלקם  מפוארים  אירוח  חדרי  בו  יש 
תמצאו  ההרים.  או  הגולף  המרינה,  הים,  לכיוון 
חיצוניות  שחייה  בריכות  מהודרים,  כנסת  בתי  בו 
ופנימיות, לובי ענק ומפואר, חדרי אוכל ענקיים מלאי 
בתוך  שינפלד  ואת הבר האירי החופשי של  טוב,  כל 

"הקפה ניוז" המפואר.
מסך  אוויר,  מיזוג  בתוכו:  ומכיל  מאובזר  חדר  כל 
טלוויזיה עם שלט רחוק, שולחן עבודה, פינת ישיבה, 

מייבש שיער, מיני-בר, כספת ועוד. 
מ"ר   4700 של  ענק  ספא  לרשותכם  עומד  במלון 
מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, 
אולם באולינג, מועדון כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.
הריזורט נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת 
שם עולמי ואחת הגדולות והידועות באירופה. מנהלי 
החברה נוהגים להטיס את לקוחות העשירון העליון 
במסוקים פרטיים משדה התעופה לסוויטות היוקרה 

הממוקמים בריזורט.
פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
על  רכיבה  טניס,  סל,  כדור  רגל,  כדור  גולף,  מגרשי 
סוסים, צלילה וספורט אתגרי וגם אולם קונגרסים 

עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה. 
זה לא רק המקום, זה גם האוכל: ב'שינפלד תיירות', 

בנושא  ופרטני  מיוחד  דגש  נותנים  חופשה,  כמידי 
בחדר  המוגשות  העשירות  בארוחות  הן  האוכל. 
האוכל והן בבר האירי שבו ניתן לאכול ולשתות בכל 

שעות היום.
פרמטרים:  פי שלושה  על  עצמנו  בוחנים את  אנחנו 
עולמי.  דבר  לשם  שהפכו  וכשרות  כמות  איכות, 
ביותר  הגבוהה  ברמה  במוצרים  משתמשים  אנחנו 
שנבחרים בקפידה, על מנת להבטיח את טיב ואיכות 
 - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים  המזון. 
יין  בטיבן,  הידועות  ושוויצריות  צרפתיות  גבינות 
צרפתי וכמובן ברטנורא איטלקי, בקר ועגלים טריים 
מיוון, סלומון נורבגי טרי, ועוד משלוחים רבים של 

מצות ושאר פרודוקטים מארה"ב ומישראל.
מי שכבר מכיר יודע שהשפע של שינפלד הוא מספר 
הכוללים  חמים/קרים  ברים  מידה.  קנה  בכל  אחד 
ארוחה  בכל  עצום  ומגוון  הסגנונות,  מכל  מאכלים 
עשיר  גבינות  מבחר  עם  בר  בוקר  ארוחות  וארוחה. 
ביותר, סלטים מירקות טריים, מנות חמות מגוונות, 
של  ברים  סלטים,  של  ברים  וערב,  צהריים  ארוחת 
קארווינג  עמדות  חמות,  ותוספות  דגים  בשריים, 
אישי, מרקים, בר עוגות וינאי ופירות, בר שתיה ובר 

יינות חופשי. פנסיון מלא כל החג!
צוות המשגיחים יגיע למלון לפני החג ויערכו ניקוי יסודי 
אותם  ויכשירו  האוכל  וחדרי  המטבחים  של  וצחצוח 
לפסח. כשרות - גלאט כשר לא שרויה וללא קטניות תחת 

פיקוחו של הרה"ג הרב משה נחשוני שליט"א.
שף  ראשי,  שף  כולל  שלנו  והמורחב  הגדול  הצוות 
שף  בוקר,  ארוחת  שף  סלטים,  שף  חם,  מטבח 
מאכלים יהודיים, שף קונדיטור פרווה, שף קונדיטור 
וקונדיטורים  שפים  כולם  קינוחים.  ושף  חלבי 
בינלאומיים  בפרסים  זכו  אשר  הראשונה  מהשורה 
ויכינו  יעמלו  נרחב,  עוזרים  צוות  בשיתוף  אשר 
שפע  הכולל  ומלהיב  מסעיר  אוכל  תפריט  עבורכם 
של טעמים, צבעים וניחוחות, מטבח גורמה וסגנונות 

המטבח היהודי על מגוון עדותיו.
והשיעורים,  ההרצאות  הארוחות,  התפילות,  מלבד 
אנו מכינים לכם תכניה עמוסה בהופעות למבוגרים 
ולילדים. השנה ישהה איתנו גדול הזמר החסידי ישי 
לפידות אשר ינהל את התכנית האמנותית בכל ימי 
אחת  בראש  העומד  נחשוני,  אהרלה  עם  יחד  החג, 
איתנו  ישהו  כן  כמו  כיום.  המובילות  התזמורות 
לכולנו  שיספקו  רנד,  וישראל  אדלר  חיים  החזנים 
אווירה של שמחת חג בתפילות, בסעודות ובהופעות 
ימי  לכל  איתנו  ישהה  בנוסף  המועד.  חול  במהלך 
החושים  מאמני  אחד  קלה,  בן  החושים  אמן  החג 
ובלתי  מרתקים  למופעים  בישראל,  המבוקשים 
תקיים  ארקוס  אורית  האמנית  כן,  כמו  נשכחים. 
ופעילויות  מופעים  של  שפע  במועד  חול  במהלך 
ולכל המשפחה ביחד עם המדריכות: אודל  לילדים 

חבני, חיה ריד ואודל חנה מויאל.
כולו.  בריזורט  מושלמת  הנאה  לכם  מבטיחים  אנו 
גם עשרת ימי החופשה לא יספיקו לכם ליהנות מכל 
מתקני המלון. אך מעבר לריזורט עצמו, תוכלו לצאת 
בימי חול המועד לטיולים מרתקים בצפון יוון, החל 
מסלוניקי, מהערים היפות ביוון בשילוב ההיסטוריה 
בנופים  טיולים  דרך  העיר,  של  המרתקת  היהודית 
הפראיים של צפון יוון, בין הרים ומערות נסתרות, 
צלולים,  אגמים  מים,  מפלי  ירקרקה,  צמחייה 
וכמובן תפגשו את תושבי העם היווני המקומי חמי 
הפולקלור  באגדות  שיפליאו  הפנים  ומסבירי  הלב 

שלהם. 
כמובן שגם לקהילה היהודית חלק נרחב בצפון יוון, 
הקהילות  סיפורי  את  להכיר  מומלץ  הטיולים  ובין 
עתיר  היהודי  בחלק  בעיקר  כאן  שחיו  המיוחדות 

המורשת של סלוניקי.
מקום  לשריין  הוא  לעשות  לכם  שנשאר  מה  כל 
זו  תיירות'.  'שינפלד  עם  הקרובה  הפסח  לחופשת 
ביותר. המושלמת  החופשה  להיות  עומדת  באמת 

הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 
בטלפון 03-6189999 

או באתר האינטרנט:
 www.shainfeld.com 

בפסח הזה 
אתם באמת 

תהיו בני חורין
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יעקב אמסלם

כבר למעלה מעשור שראשי הממשלה בכלל וראש הממשלה 
הנוכחי בנימין נתניהו בפרט מתריעים על האיום האיראני המתגבר 
גרעיני,  נשק  בעתיד  לייצר  מסוגלים  שיהיו  כורים  בניית  בדמות 
אך למרות זאת, קשה לומר שאלו לא הופתעו מהעימות האווירי 
העובדה  איראן.  מול  ישראל  בשמי  האחרונה  בשבת  שהתרחש 
כי מתחת לאף, ומטרים מגבולה הצפוני של ישראל בונה איראן 
מעצמת נשק, משכיחה לעת עתה את האיום הגרעיני התיאורטי. 

 4:25 לילה שקטה בשבת האחרונה. בשעה  הכל החל בשעת 
האזוריות  ובמועצות  שאן  בבית  אזעקה  הופעלה  בוקר  לפנות 
גלבוע ועמק המעיינות. הסיבה: כלי טייס זוהה במערכות ההגנה 
האוויריות של צה"ל בשלב מוקדם לאחר המראתו משדה תעופה 
המכונה t-4 באזור תדמור. צה"ל החל במעקב אחריו עד שהופל 
המטוס  אפאצ'י.  מסוג  צה"לי  קרב  מסוק  ידי  על  הרמה  בדרום 
בעקבות  הירדני.  הגבול  בקרבת  ישראלי  בשטח  נפל  האיראני 
שאן  בית  בקעת  בשטח  אדום  צבע  אזעקות  הופעלו  כאמור  כך 

והסביבה.

 - המל"ט  הפלת  ומלבד  בצלחת,  ידיהם  טמנו  לא  בצה"ל 
שמאוחר יותר הובהר כי הופל כדי לבחון אותו טכנולוגית – תקף 
צה"ל כמה יעדים, בהם רכיבי השיגור של המטוס האיראני בעומק 
סוריה. כמו כן, הושמד קרון השליטה וכל האמצעים המעורבים 

בשיגור הכטב"מ. 
ההתקפות  במהלך  ממש.  של  דרמה  התחוללה  שכאן  אלא 
לכיוון  נ"מ  טילי  עשרות  נורו  בסוריה,  ישראל  של  האוויריות 
להביא  הצליח  הטילים  אחד  סוריה.  צבא  ידי  על  המטוסים 
להפלת מטוס ישראלי, לאחר עשרות שנים בהן לא הופל מטוס 
ישראל,  בשטח  לקרקע  צלל  המטוס  אויב.  צבא  ידי  על  ישראלי 
בסמוך למצפה הרדוף. בנס, הטייסים הצליחו להימלט באמצעות 
כיסא המפלט ונחתו בשלום סמוך למקום הנפילה. משם הועברו 

לקבלת טיפול רפואי.
"צה"ל פועל בנחישות כנגד ניסיון ההתקפה האיראנית, הסורית 
למגוון  במוכנות  נמצא  צה"ל  הישראלית.  הריבונות  והפרת 
תרחישים וימשיך לפעול על פי הצורך ככל שיידרש", מסר דובר 
כי  זה  ישראלי בכיר הוסיף בשלב  גורם  צה"ל לאחר האירועים. 

"ישראל רואה בחומרה את שהתרחש".

האיום האיראני
בולטת  ישראלי,  במטוס  בפיזית  מהפגיעה  יותר  כי  נדמה 
הפגיעה המוראלית. עשרות שנים שלא הופל מטוס ישראלי על 
ידי גורם זר, וחיל האוויר קיבל תדמית של בלתי פגיע מפני אויב. 
עד לאירוע זה. מוקדם עדיין לקבוע מה הוביל לפגיעה החמורה, 
הניצחון,  את  לחגוג  ההזדמנות  את  פספסו  לא  באיראן  אך 
לעוברים  וממתקים  קפה  חילקו  דמשק  ברחובות  כלשונם: 
ושבים ובאיראן נשמעו קריאות שמחה לרגל ההצלחה. בהודעה 
שפרסם חיזבאללה לאחר האירועים נאמר כי "הפלת מטוס הקרב 
הישראלי על ידי מערכות ההגנה של חיל האוויר הסורי מסמנת 

עידן אסטרטגי חדש באזור".
המטוס.  להפלת  מאחריות  להתנער  מיהרה  איראן  מנגד, 
"הדיווחים על הפלת מטוס איראני בישראל, כמו גם מעורבותה 
של איראן בתקיפת מטוס ישראלי, מגוחכים כל כך. איראן נותנת 
דובר משרד החוץ האיראני  צוטט  כך  לסוריה",  ייעוץ צבאי  רק 
בכלי  צוטטו  וסורים  איראנים  בכירים  מנגד,  קאסמי.  בהראם 
ואיומים  אזהרות  משגרים  כשהם  רשמיים  ערביים  התקשורת 
לעבר ישראל: "התקיפות של ישראל על אדמת סוריה הסתיימו. 
מעתה התגובה לכל פעולה תוקפנית של ישראל תיענה בתגובה 

קשה".
פתחה  "ישראל  ציין:  באיראן,  המהפכה  משמרות  מפקד  סגן 
עליה את שערי הגיהנום. הטענות של ישראל ולפיהן מל"ט של 
צבא איראן הפר את ריבונותה הן שקריות וחסרות בסיס ונועדו 

להסוות את פשעיה של הישות הציונית".
עם זאת, בכוונתה של ישראל להנמיך ככל האפשר את הלהבות 
זמן.  של  עניין  הוא  נוסף  עימות  כי  ההבנה  למרות  איראן,  מול 
"היום ברור לכולם מה שידענו מזמן, איראן מבקשת לייצר פיקוד 
קדמי בשטח סוריה, שמטרתו פגיעה בישראל. לא ניתן לזה יד", 
אמר השבוע אלוף פיקוד הצפון יואל סטריק. "לא נסכן את אזרחי 
ישראל, לא נאפשר לערער את יציבות האזור. פנינו אינן להסלמה, 
אך היכולת גבוהה ולא נהסס להשתמש בה. מי שיחצה את הגבול, 

פשט ודרש, יזכה לתגובה הולמת".
להסלמה.  השבוע  התייחס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  גם 
בישיבת שרי הליכוד אמר: "הצבנו קווים אדומים ברורים - פעלנו 
ונמשיך לפעול לפיהם. החיילים שלנו שומרים על מדינת ישראל 
בצורה  והבהרנו  קשות  מכות  אתמול  נתנו  בהם.  גאים  ואנחנו 
חד משמעית לכולם שכללי הפעולה שלנו לא השתנו במאומה. 

נמשיך לפגוע בכל ניסיון לפגוע בנו ובכל פגיעה בנו".

לראשונה: עימות אווירי בין ישראל לאיראן
ישראל: מטוס  עם  וחריג  ראשון  עימות  נרשם  איראן,  על מסוכנותה של  לאחר שנים של התרעות 
ישראלי הופל לאחר שהגיב על חדירת מזל"ט איראני • באיראן חגגו, אך הבהירו: "הדיווחים על 

הפלת מטוס איראני בישראל, כמו גם מעורבותה של איראן בתקיפת מטוס ישראלי   מגוחכים"
הריסות המטוס

שרידי המטוס המרוסק

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

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

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח
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חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
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הכל בריזורט אחד
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שינפלד על המרינה ביוון

לקבלת החוברת המהודרת 
התקשרו 03-6189999

צביקה בן ישר גבי מור יוסף
עורך סדר

אבי לנקריאריה שגב

המדריכים

בן קלה

אמן החושים

ישראל רנד
חזן ועורך סדר

שמואל גרוס
מרצה ועורך סדר

חיים אדלר
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המאסטרו

ישי לפידות
זמר ומפיק מוסיקלי

האמנים

ישראל שינפלדצבי שינפלד

ההנהלה

אודל חבני - תואר ראשון בחינוך ובפסיכולוגיה

חיה פריד - תואר ראשון בחינוך מיוחד ומאמנת כושר ותזונה

אדל חנה מויאל - תואר ראשון וניסיון רב בתחום החינוך אורית ארקוס

הפעלות למשפחות וילדים

השפים

צפו בקליפ של רשמים מהביקור במקום
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ל' בשבט תשע"ח 15/2/18בחולון בת ים1210

הראיון המלא בסוף השבוע ב-

ארי קלמן. צילום: פישל רוזנפלד

"נתניהו בצדק נתן הוראה לחברי הקבינט לא 
לדבר, יש חברי קבינט שמפטפטים את עצמם 
לדעת וגורמים נזק בלתי רגיל באיומים שלהם, 
לתקופת  שתחזור  לבנון  על  לאיים  שיפסיקו 
ובהיסטוריה  במדינאות  ביטוי  יש  האבן, 
שנקרא 'מיס קלקולציה', שמישהו בצד השני 
באיזה  יושב  ההחלטות  קבלת  במסדרונות 
ראיתי  נכון.  לא  משהו  ומבין  בונקר  שהוא 
במהלך חיי הפוליטיים איך בצד השני אנשים 
ולכן  שהתכוונת,  מה  את  נכון  לא  מבינים 
האמירות מיותרות, כולל 'ראש הנחש'", פותח 
יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג את 
הראיון ל'קו עיתונות', שיפורסם במלואו בסוף 

השבוע ב'כל ישראל'. 
מבחינה  מאוד  חמור  אירוע  היה  "האירוע 
חדש  לעידן  נכנסים  אנחנו  ובעצם  ביטחונית 
לאזור  האיראנית  הכניסה  מול  רגיש,  ומאוד 
מלחמת  בעקבות  סוריה  מיציאת  כתוצאה 
הקווים  את  להציב  צריכה  וישראל  האזרחים 
האדומים והיא יודעת לעשות את זה, התפקוד 

פה היה לדעתי ללא רבב".
אתם תוקפים את נתניהו בכל הזדמנות אבל 
יש עוד שרים וחברי כנסת שנחקרים ופחות 

שומעים שאתם תוקפים אותם...
למערכת  לתת  שצריך  בכך  מאמין  "אני 
להתערב  ולא  שלה  את  לעשות  החוק  אכיפת 
באמת  אנחנו  האחרות  בפרשות  שניתן,  ככל 
החוק  אכיפת  למערכת  ונותנים  מתערבים  לא 
התחיל  זה  נתניהו  בעניין  שלה.  את  לעשות 
אכיפת  מערכת  על  הסתער  שנתניהו  בגלל 
להצר  ובניסיון  באיומים  בבוטות,  החוק, 
על  אותו  תוקפים  אנחנו  ולכן  רגליהם,  את 
והיועץ  המשטרה  כלפי  שלו  ההתלהמות 
המשפטי ומערכת אכיפת החוק, ולגבי הנושא 
זהירות  תשמע  דווקא  שם  העניין,  של  לגופו 
ולא  לעבוד  למערכת  נותנים  כולם  כי  רבה, 

מנסים להפוך את זה לאירוע פוליטי".
תתמודד שוב על תפקיד יו"ר המפלגה?

לחזור  כמיהה  לי  אין  שם,  נמצא  לא  "אני 
מפלגת  חברי  שאומרים,  כמו  הפשע  לזירת 
העבודה החליטו מה שהחליטו, לא אהבתי את 
לאבי  ונותן  זה  את  ואני מכבד  קרה  כשזה  זה 
גבאי את הכלים, ואני אומר לעצמי שאני יכול 
שלי.  השליחות  וזו  ישראל  לעם  בהם  לעזור 
גם אם אהיה שר בכיר ואשפיע על גורלה של 

המדינה, זה גם בסדר".
בחוק  גבאי  של  להתקפות  שותף  אתה 

המרכולים?

רק  מאמין  דת,  במלחמות  מאמין  לא  "אני 
הקבוצות  בכל  מאמין  ואני  ובדיאלוג  בדיבור 
בחברה הישראלית ובדיאלוג עם כל הזרמים. 
ברל  תנועתנו  בכך שהמייסד של  גאה  גם  אני 
העם  של  גדולה  הכי  שהמתנה  קבע  כצנלסון 
אני  שני  מצד  השבת,  זו  לאנושות  היהודי 
חושב שאריה דרעי מיהר יותר מידי עם החוק 
והוציא איזה שד מיותר מהבקבוק ואפשר היה 

בלעדיו".
די  שנראה  תקציב  לקראת  עכשיו  אנחנו 

חברתי, על פניו תתקשו לתקוף אותו.
'קו  קורא  כל  עצמו  את  ישאל  "תראה, 
טוב  יותר  שירות  מקבל  הוא  האם  עיתונות' 
לחדר  הולך  כשהוא  האם  למשל,  מהמדינה. 
האם  השירות?  של  שיפור  מרגיש  הוא  מיון 
מקבל  הוא  הרווחה  למחלקת  הולך  כשהוא 
שלו  הילדים  הספר  בבתי  טוב?  יותר  שירות 

מקבלים שירות יותר טוב? 
מענה  נותן  לא  התקציב  דבר  של  "בסופו 
לבעיות היסוד, יש פה דברים טובים חד וחלק, 
אבל כשיש שם רפורמה בסיעוד שגורמת לכך 
במקום  לכיסם  הכסף  את  ישלשלו  שאנשים 
יש  בהחלט  הזקנים,  עבור  הטיפול  את  לקבל 

מה לתקוף שם". 
ממשלה  של  קונסטלציה  רואה  אתה  האם 

בראשות המחנה הציוני?
חלופית  ממשלה  לייצר  שאפשר  "סברתי 
עוד בכנסת הזו. היא כרגע לא נראית מעשית 
אלא אם תהיה התפטרות של ראש הממשלה, 
חושב  אני  אפשרית.  שהיא  ברור  בעתיד  אבל 
שיש לנו יחסים טובים עם המפלגות החרדיות, 
יותר מיש עתיד, אם הציבור ייתן בנו אמון אז 

אבי גבאי יוכל להרכיב ממשלה".
"זה לא סוד שהיה דיאלוג ממש מצוין בזמן 
אין  הרוחנית,  ההנהגה  עם  כולל  הבחירות, 
בכלל צל של ספק שיכולתי להרכיב ממשלה. 
התחייבות  הייתה  אם  שאלה  מתעוררת 
הזמן  כל  אומרים  הם  נתניהו,  תחת  לממשלה 
שאם הייתי מביא עוד מנדט אחד היו הולכים 

איתי".
ומה תעשו בעניין סוגיית הגיוס?

"צריך להבין שהקהל שלנו חופף את הקהל 
של יש עתיד, אנחנו גם מאמינים בגיוס לצה"ל, 
אף פעם לא הסתרנו את עמדתנו בוודאי בחוק 
הגיוס. החוק של יש עתיד עכשיו הוא מבוסס 
החרמנו  שלה.  במסקנות  שתמכנו  הועדה  על 
ניסינו  באופוזיציה.  כשהיינו  ההצבעה  את 
למצוא פשרות בתחום הזה וזה אחד האתגרים 

שנחפש עבורם פתרונות לקראת הבחירות".

"אירוע חמור. התפקוד 
היה ללא רבב"

יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג בראיון מיוחד 
דת  ומאבקי  נתניהו  חקירות  הביטחוני,  המצב  בעקבות 
על  "הסתער  נתניהו:  על  הטענות  את  מסביר   • ומדינה 
מערכת אכיפת החוק בבוטות ואיומים" • מפרט את הבעיות 
בתקציב: "תשאלו את עצמכם אם טוב לכם יותר" • וגם: 
האם יתמודד שוב לראשות המפלגה, מה הסיכוי לממשלה 

בראשות המחנ"צ וכיצד יתמודדו עם סוגיית הגיוס?

ארי קלמן

חקירות  של  שנה  לאחר  פוליטית:  דרמה 
והעידו  נחקרו  במהלכן  הממשלה,  ראש  נגד 
לעולם,  מסביב  עדויות  ונגבו  חבריו,  גם 
כי השלימה את כל חומרי  המשטרה סבורה 
את  לדין  להעמיד  ממליצה  והיא  החקירה, 
ראש הממשלה נתניהו בתיק 1000 בו נחשד 
בקבלת טובות הנאה מהטייקון ארנון מילצ'ן 
באשמת  מוזס(  נוני  )פרשת   2000 ובתיק 

שוחד. 
פרסום  עם  מיד  הגיב  הממשלה  ראש 
התנהלות  את  ותקף  חי  בשידור  ההמלצות 
המשטרה, לדבריו "ההמלצות הללו פורסמו 
שנפתחה  בעת  משנה  למעלה  לפני  כבר 
המשטרה  המלצות  ממחצית  יותר  החקירה. 
הפעם.  יקרה  גם  וכך  כלום  בלא  מסתיימות 
בהמלצות שפורסמו הערב מתלווה צל כבד, 
אי אפשר להשתחרר מהרושם שהן הושפעו 
חקירה  גורמי  של  בסיס  חסרות  מתחושות 

שמאמינים שאני פעלתי נגדם".
נתניהו הבהיר כי ימשיך להנהיג, וציין כי 
מדובר ב"טענות הזויות, מופרכות לחלוטין. 
סיקור  או  סיגרים  בשביל  עובד  לא  אני 
הגורמים  שכאשר  בטוח  אני  אוהד.  עיתונאי 
המשפטיים המוסמכים יבחנו את כל החומר 
הם יגלו עד כמה ההמלצות הללו מופרכות". 
שיש  הגיחוך  את  נתניהו  פירט  בהמשך 
לדבריו באישומים, כאשר בתמורה לסיגרים 

פעל לסגירת ערוץ 10 שהיה שייך למילצ'ן.
שאלת השאלות היא מה יעשה שר האוצר 
שאחרי  ביום  כחלון  משה  'כולנו'  ויו"ר 
מהרחוב  גם  נגדו  מופעל  הלחץ  ההמלצות, 
וגם  האחרונה  בעת  שמתנהלות  והמחאות 
כי  הצהיר  שכחלון  למרות  מהאופוזיציה, 
אם  גם  הממשלה  את  להפיל  בכוונתו  אין 
נגד  אישום  כתב  להגיש  תמליץ  המשטרה 

ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
כחלון אמר כי "אין מה לעסוק בספקולציות 
והוא  ברור,  החוק  המשטרה.  המלצות  לגבי 

להתפטר  הממשלה  ראש  שעל  קובע 
הגשת  על  מחליט  שהיועמ"ש  לאחר 

כתב אישום נגדו". כחלון אף הוסיף 
"אני  הממשלה:  ליציבות  בנוגע 
פירוקים  קבלן  לא  בנייה,  קבלן 

במועדן  ייערכו  הבחירות   -
בנובמבר 2019".

הקואליציה  חברי  יתר 
מביעים  החרדים  ובראשם 
אימון מלא במשטרה, אך בד 

בבד גם מגבים את ראש 
הממשלה. עם זאת, 

כבר  חלקם 
ציינו 

בעבר ל'קו עיתונות' כי אם ההמלצות תהיינה 
חמורות הם יקבלו החלטה בהתאם. 

המפכ"ל מגיע לכנסת

בראשות  הפנים  וועדת  תתכנס  )ד(  היום 
חה"כ יואב קיש )הליכוד( לדיון דחוף בנושא 
ראש  בחקירות  המשטרה  התנהלות  "בחינת 
הממשלה", דיון אליו זומן מפכ"ל המשטרה 
של  דבריו  בעקבות  זאת,  אלשיך.  רוני 
בשבוע  "עובדה"  לתכנית  בראיון  המפכ"ל 
פרטיים  חוקרים  כי  טענות  עלו  בה  שעבר 
עקבו אחר חוקריו של נתניהו. אלשיך אישר 

כי יגיע לדיון.
של  דרישה  בעקבות  תתכנס  הועדה 
ובצלאל  )הליכוד(  זוהר  מיקי  הכנסת  חברי 
לזמן  שביקשו  היהודי(  )הבית  סמוטריץ' 
הסברים  לקבל  מנת  על  לוועדה  אלשיך  את 
לדבריו בריאיון. קיש הבהיר בעקבות זאת כי 
על  הפרלמנטרי  בפיקוח  חשיבות  רואה  הוא 
עבודת המשטרה אך כי אינו מתכוון "לאפשר 
המשטרה".  לניגוח  כלי  תשמש  שהוועדה 
בהחלט  ואני  דיון  לעשות  "חשוב  לדבריו, 
הבעיה שלהבנתי  לדרישת הח"כים.  מתחבר 
דווקא מהשמאל יטענו שאני מנסה לנגח את 
פרלמנטרי  ופיקוח  לא  ניגוח  אז  המשטרה. 

כן".
"מי  הוועדה:  לכינוס  הגיבו  באופוזיציה 
ופגמים  סימנים  במציאת  עסוקים  שהיו 
לזמן  החליטו  המפכ"ל,  של  הראיון  בעיתוי 
זיהום  כולו  הפנים שכל  בוועדת  לדיון  אותו 
כך  והחוקי״,  הפוליטי  בין  וערבוב  חקירה 
החוק  ״שלטון  כי  שציין  חסון  ח״כ  הגיב 
ושמירה על עצמאות המשטרה מעניינים את 
מטרה  מולם  השום,  כקליפת  ושולחיו  קיש 
ברורה - לאיים על המפכ"ל ועל סביבתו. אני 
קורא למפכ"ל לא להגיע לדיון 
של  בחקירותיו  העוסק 
הממשלה.  ראש 
מלכודת  זו 

מתוכננת״.
כי  נציין 
ועדת  יו"ר 
ח״כ  הכספים 
גפני  משה 
הצעה  הגיש 
לסדר  דחופה 
בדברי  לדון 
בראיון  המפכ״ל 
ל'עובדה'.

המשטרה: 
נתניהו לקח שוחד
המשטרה  פעמים,  שבע  הממשלה  ראש  נחקר  בה  שנה  לאחר 
סבורה כי חומרי החקירה בתיק 1,000 ו-2,000 נאספו והתגבשו 
לכדי המלצה על העמדה לדין באשמת שוחד  כיצד ינהגו חברי 
הקואליציה לאחר פרסום ההמלצות?  היום: דיון מיוחד בועדת 

הפנים על חקירות נתניהו

המלצות דרמטיות

צילום: אוהד צויגנברג
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אלי כהן

בית  ראש  קוק,  הכהן  ציון  בן  רבי  הגאון 
מרן  לבית  הגיע  ירושלים,  הכללי  הוראה 
הגרי"ג אדלשטיין להעניק לו את ספרו החדש 
למעלה  ובו  נישואין  הלכות  על  הלכה'  'ציוני 

מ-1000 פסקי הלכה 
מרן  מרבו  שקיבל 
אלישיב  הגרי"ש 
חופה  בענייני  זצ"ל 
שבע  וקידושין, 

ברכות ושידוכים.
מרן הגרי"ג קיבלו 
הודה  פנים,  במאור 
היקרה'  ה'מתנה  על 
ופתח  כלשונו 
בפרק  הספר  את 
בהוראות  העוסק 

לו  סיפר  הגרב"צ  שידוכים.  בנושא  והדרכות 
כי לפני כשנתיים, כשנודע למרן ראש הישיבה 
עריכת  מלאכת  על  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
והורה שלא  הדברים  על  לעבור  ביקש  הספר, 
שקיבל  החשובות  מההדרכות  כמה  להדפיס 
ממרן הגרי"ש – ונימוקו: "בנושא השידוכים, 
נדרשת זהירות רבה, ואי אפשר לדמות מילתא 
למילתא". "זה היה מאד חשוב לראש הישיבה 

וביקש לעמוד על כך. כמובן, השבתי לו כי כל 
אשר יורה לנו, כן נעשה".

משיעורי  ספר  כשהוציא  כי  סיפר  עוד 
למרן  פנה  ברכות,  מסכת  על  הגרי"ש  מרן 
הסכמה.  למכתב  חתימתו  שיצרף  הגראי"ל 
הגראי"ל  השיב 
הזהב  בלשונו 
"אם  ובענוותנותו: 
אצטרף,  אני  תלחצו 
מה?!  בשביל  אבל 
הרי  יקנו  הספר  את 
של  החתימה  בגלל 
אלא  אלישיב,  הרב 
שגם  כבוד.  מה? 
כבוד  חתמתי.  אני 
זה חזיר! והרי אסור 

לאכול חזיר..."
התפעם  הגרי"ג 
מהדברים. "הזהירות מכל מילה שהיתה לרבינו 
ר' אהרן ליב, הרגישות שלו ב'בין אדם לחברו' 
וכיצד ברח מכל סרח כבוד. ממש מבהיל על 

הרעיון. צריך להתחזק ללכת בדרכיו".
בהלכה  שאלות  קוק  הרב  העלה  בהמשך 
ובירך בברכת כהנים, כשראש  ובענייני חינוך 
הישיבה משיבו בברכה חמה להמשך הרבצת 

התורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

הילה פלח

תחום הנדל"ן, זה ענף שהולך ומתפתח ויש 
בו מחסור בעיקר בתוך העולם החרדי. הציבור 
לו  יש  תמיד  לא  אבל  בנדל"ן  מתעניין  מאד 

הדרוש.  הרקע  כל  את 
ניתן  בשטח  מבדיקה 
דרישה  יש  כי  לראות 
לאנשי  מבוטלת  לא 
רציניים  מקצוע 
היא  השאלה  בתחום. 
ללמוד  ניתן  היכן 
על  כזה  מקצוע 
שהרי  סעיפיו?  כל 
בוודאות אלו לימודים 
תוצאות  שיניבו 

כלכליות טובות.
מבדיקה שערכנו מצאנו כי הקמפוס החרדי 
מסלול  מציע  אונו  האקדמית  הקריה  של 
לימודים חדש של תואר ראשון במנהל עסקים 
ובתוספת  בשיווק  או  במימון  התמחות  עם 

לימודי תעודה בנדל"ן.
בי"ס  מקימים  שבאונו  הוא  "הרעיון 
חיים  ד"ר  מסביר   הנדל"ן",  למקצועות 
זיכרמן, מנהל אקדמי של הקמפוסים החרדים 
מכשירים  "אנחנו  אונו,  האקדמית  בקריה 
אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן, ונותנים תשתית 
פורמלית כשהמטרה היא לתת מגוון רחב של 
מאד  הרבה  הוא  נדל"ן  כי  בתחום.  מקצועות 
מקצועות החל מתיווך, איזון וניהול פרויקטים 

ייעוץ משכנתאות ועד יזמות וניהול".
לימודי  במסגרת  הוא  הנדל"ן  תחום 

תעודה?
הסטודנטים לומדים לתואר ראשון במינהל 
לומדים  ובנוסף  שיווק  או  במימון  עסקים 
שקשור  מה  בכל  התואר  על  תעודה  לימודי 
מתמקצעים  ממש  הם  נדל"ן.  של  לתשתית 

ולומדים בין היתר את כל התשתית המימונית, 
של  הכרה  לצורך  והתכנונית  המשפטית 
פרויקטים נדלניים. אלו שיסיימו 3 שנים תואר 
בעצם יצאו עם תשתית מקצועית מאד רחבה 
מכרזים  פרויקטים.  כרוכשים  או  כיזמים  בין 
התוכנית  קוראים.  איך   –
כאלו  להכשיר  נועדה 
בתחום  להיות  שרוצים 
כעצמאיים או כשכירים. 

באים  שלנו  "המרצים 
את  ומביאים  מהתחום 
הניסיון שלהם מהשטח", 
זיכרמן,  ד"ר  מוסיף 
מקיימים  אנחנו  "בנוסף 
לדוגמא  פעולה,  שיתופי 
יועץ משכנתאות בנוסף על הלימודים לתואר 
לעבוד  להתחיל  התואר  כדי  תוך  יכול  הוא 
לשיתוף  איתו  ומתן  במשא  שאנחנו  בבנק 
פעולה. תעודות נוספות יהיו  בשיתופי פעולה 

עם גופים גדולים".
אתה רואה הצלחה לנרשמים?

אני חושב שזו תהיה הצלחה גדולה מאד, כי 
אלו אנשים שיכולים להתקבל לעבודה באופן 
מיידי עם ידע נרחב מאד בתחום. זה לא קורס 
קצר בנושא אחד, זה מאד מעמיק בכל הקשת 
את  מקבלים  הם  הנדל"ן.  עולם  של  הרחבה 
והבניה,  , חוקי התכנון  כל הכלים הניהוליים 
תמ"א 38, משכנתאות, קריאת חוזים, מכירים 
הנדל"ן  לימודי  ועוד.  בתחום  מפתח  אישי 
להשתלב  בכדי  הנדרש  הידע  את  מעניקים 
בשוק העבודה בתחומים אלו ולהתפתח בהם. 
לגברים  מיועד  הייחודי  הלימודים  מסלול 
אור  ובקמפוס  ירושלים  בקמפוס  ומתקיים 
יהודה. זה הזמן להירשם למכינות הייעודיות 
ולהצטרף למחזור הלימודים הקרוב. לפרטים 

נוספים: 072-223-7551

פסקי ה'שידוכים' שהושמטו 

אתה יכול לבנות על זה

הגרב"צ הכהן קוק העניק למרן הגרי"ג אדלשטיין ספר חדש בהלכות נישואין 
וסיפר על הוראה מפתיעה שקיבל ממרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

לאור התפתחות הענף: התמקצעות בנדל"ן ורכישת ידע מקצועי בענף זה 
הם:  הנדרשים  הלימודים  במסגרת  שמצאנו  הנושאים  בין    הבא  הדבר 
יעוץ  רכישה,  קבוצות   ,38 תמ"א  מקרקעין,  מיסוי  ניהול,  שיווק,  יזמות, 
משכנתאות ועוד  ד"ר חיים זיכרמן: "השאיפה היא להעלות את הנדל"ן 

קומה מבחינת המקצועיות והרמה הלימודית והמעשית"

צילום: דוד זר 

לפרטים נוספים: 072-259-2085
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לימודי הנדל"ן יקנו לך את הידע הנדרש בכדי להשתלב 
בשוק העבודה בתחומים אלו.

המסלול מיועד לגברים ומתקיים בקמפוס החרדי אונו בירושלים ובאור יהודה.

 יזמות  שיווק  ניהול  מיסוי מקרקעין
 תיווך  השקעות  תמ"א 38

 קבוצות רכישה  יעוץ משכנאות ועוד

המכינות מתחילות !

חדש באונו! תואר ראשון במנהל עסקים
 עם התמחות במימון / שיווק 

בתוספת לימודי תעודה בנדל"ן

רוצה
להתמקצע 

בנדל"ן?
אתה יכול

לבנות עלינו!
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מקפיד  ידועות  שסגולותיה  הקטורת'  'פיטום  באמירת  לא 
לאחרונה נתניהו, אלא בפיטום המקטרת. אישים שישבו עמו 
לאחרונה במרחב הביתי הופתעו לגלות כי את הסיגר המושמץ 
החליפה המקטרת – עמה משחק נתניהו במהלך השיחה. יש 

עשן גם בלי סיגר. 
כסגולה  הקטורת'  'פיטום  אמירת  מתוארת  הקדוש  בזוהר 
לעשירות ובהיעדרם של גבירים מממנים, אין ספק שהחלפת 
הסיגרים היקרים במקטרת הזולה )יחסית, הכל יחסי באזורנו( 
היא סגולה לחיסכון כספי ניכר. לו רק היה נתניהו מקפיד כך 
בפרוטות בשנים האחרונות, וחס על כספם של מילצ'ן ופאקר 

כעל כספו שלו.
השורות  קריאת  )ובשעת  להתפרסם  שצפויות  המסקנות 
ביבי מאז  נקודת השפל של  הן  ייתכן מאוד שכבר פורסמו(, 
חזר לתפקיד ראש-הממשלה. הדעת לא סובלת את הסיטואציה 
שבה ראש ממשלה חוזר על אותן שגיאות שבגינן כבר כמעט 
ואיבד בעבר את כיסאו ואת חירותו. אבל זה כבר עניין לפסי-

כו-לו-גים ולקרימינולוגים. 
יצלח  ביבי  האם  היא  מילצ'ן(  )של  הדולר  מיליון  שאלת 
נתניהו  ניסה  האחרונים  בחודשיים  הקרובים.  השבועיים  את 
ובכך  ההמלצות  שיפורסמו  לפני  הציבורי  השיח  את  לנהל 
להפוך את עצם פרסומן לחדשות האתמול. לכחלון היה נוח 
הייתה  כשהשאלה  לממשלה  אמונים  להצהיר  יותר  הרבה 
תיאורטית ולהודיע בפומבי כי לא יפרוש מהממשלה על רקע 
פרסום ההמלצות. נקודת המוצא של כחלון ושל ביבי הייתה 
שהסינדול העצמי המוקדם יאפשר לכחלון לצלוח את מועד 

הפרסום – מבלי לפרק את הממשלה.
לא אלשיך היהיר ולא בנט הזהיר יכריעו את גורלה הקרוב 

מהכבוד,  הרודף  כל  הקואליציה.  של 
האיש  כאן,  וגם  אחריו  רודף  הכבוד 
שהגורל ייעד לכך הוא דווקא זה שהכי לא 
מעוניין בתפקיד – ומדובר כמובן במשה 

כחלון. 
ניהל  כבר  הוא  אחת  בחירות  מערכת 
בעורמה כשהתקשורת והמצביעים מיקמו 
את  שיחליף  האיש  משבצת  על  אותו 
נתניהו. אחרי שחבר לנתניהו בניגוד לכל 
מה שהועידו לו, כחלון המיומן הצליח גם 
תיגר.  עליו  לקרוא  וגם  לנתניהו  להיצמד 
למרות שהפך ללשון המאזניים של מחנה 
כשל  נותר  שלו  הציבורי  הדימוי  הימין, 
לממשלה  האיש שלא מאפשר  סף.  שומר 
במערכת  לפגוע  ישראל  בתולדות  הימנית 

שלטון החוק ולשנות סדרי עולם.
יותר  מאפשר  לא  ההמלצות,  פרסום 
גל  אם  בלי.  ולהרגיש  עם  ללכת  לכחלון 
כחלון  את  יסחף  לא  הצפוי  המפגינים 
היו  כלא  יישכחו  האוצר,  למשרד  מחוץ 
החוקים ששיבש והמהלכים שעצר. האיש 
ודמותו  עמוד הקלון התקשורתי  אל  יוקע 

תונצח כמי שהגן על נתניהו בגופו.
כל  לעברו  שמשוגרים  קרב  מטוס  כמו 
עצמו  ימצא  נתניהו  בסביבה,  הנ.מ.  טילי 
בשבועיים הקרובים תחת מתקפה – כמוה 

אפילו הוא עדיין לא חווה. אם יצליח לעבור בשלום גם את 
לראות  קשה  יציבה,  קואליציה  על  ולשמור  האלה  הימים 
משהו שימנע מהממשלה הנוכחית להגביה יעף ולנחות ביעד 

שנקבע מראש – אי שם ב-2019.
שנתניהו  כמה  עד  סומך,  נתניהו  מנדלבליט  היועמ"ש  על 
על  שיוחלט  עד  ומינה.  גידל  שהוא  באנשים  לבטוח  מסוגל 
לקיומו  ועד  בכלל,  אם  לשימוע  בכפוף  אישום  כתב  הגשת 
של שימוע אם וכאשר, יחלפו חודשים ארוכים, במהלכם שני 

הצדדים ידאגו לדחוס לתוכם חדשות מכל הסוגים והמינים. 
מנדלבליט לא אהב את הראיון של אלשיך ל'עובדה' אבל 
אהב פחות את המתקפה הישירה של נתניהו נגד שומרי הסף. 
היועמ"ש  את  גם  אילץ  המשטרה,  של  לעברה  המדויק  הירי 
רוחו.  מורת  את  סגורות  בשיחות  ולהחצין  שורות  לצופף 
הוריד  השבוע  שבמהלך  נתניהו  גם  קיבל  הללו  המסרים  את 

פרופיל ונמנע מלשוב ולתקוף חזיתית את מפכ"ל המשטרה.
למשך  להיגאל  כדי  נתניהו,  זקוק  תמימות  שבתות  לשתי 
ראש  כס  על  בטוחה  ישיבה  המשך  של  שלמה  קדנציה 
הנוראים  הימים  הם  עבורו,  הקרובים  הימים  הממשלה. 

האמיתיים.

קודש וחו"ל 
שרים ששהו השבוע שעות ארוכות בחברת נתניהו בישיבת 
הראשונה  בפעם  ולא  התפעלו  הקבינט,  ובדיוני  הממשלה 
מיכולת ההתנהלות של ראש הממשלה. לתיאורי הדם, היזע 
של  המרתק  הסיכום  ובספר  בטורים  לקרוא  שניתן  והדמעות 
בן כספית שהתפרסם לאחרונה, לא היה זכר בשפת גופו של 

האיש שמחזיק את מושכות המדינה.
מבכירי  אחד  התנהלותו  את  הגדיר  ובתבונה,  רוח  בקור 
השרים שמתקשה לפרגן בימים כתיקונם לראש הממשלה, אך 
מאוחר  כשבשלב  כן.  מלעשות  להימנע  היה  יכול  לא  הפעם 
לכך  ורמז  לוין  עמירם  )במיל'(  האלוף  לשידור  עלה  יותר 
שראש הממשלה גורר את המדינה לכאוס בטחוני כדי להינצל 
שתיאר  הבכיר  השר  לעזרתו  נחלץ   – ההמלצות  מכותרות 
והימנעותו מלהיגרר לתגובה  נתניהו  דווקא את מתינותו של 

כואבת בהרבה.
מתברר, כי במהלך דיוני הממשלה והקבינט ולאחר שגורמי 
המודיעין גילו באוזני השרים כי האיראנים הם שהורו לסורים 
להפעיל את כל מנגנוני ההגנה כדי להשיג את היעד של הפלת 
מיליטנטיים,  היותר  - השמיעו כמה מהשרים  ישראלי  מטוס 
ביקורת לא פשוטה על התגובה המתונה של ישראל. בעולם 
עוצמתית  מכה  מהנחתת  נמנע  שנתניהו  רק  לא   - המעשה 
שעלולה לגרור את המדינה למלחמה, אלא שתגובתו הייתה 

המתונה ביותר בארסנל הכלים שהוכן לשעה שכזאת.
לנציגים  הגיש  בגין  מנחם  המנוח  הממשלה  ראש  כאשר 
החרדים בליל המהפך של 77' הצעה שאי אפשר לסרב לה – 
ולא במובן המאפיוזי, הביע מרן הרב שך זצ"ל את חששו מכך 
ולאחריו  מצרים  עם  השלום  קרב.  אלי  ישוש  הימין  שמנהיג 
מלחמת שלום הגליל הוכיחו שהמציאות הישראלית מורכבת 
שמורכבותו  לומר  אפשר  נתניהו  על  חששותיה.  כל  מסך 
הגדולה בכל התחומים אינה באה לידי ביטוי בפן הביטחוני. 
שזהירותו  מודים  יריביו  גדולי  גם  הזה,  לתחום  הנוגע  בכל 

אומנותו. 
של  מתגלגל  מהלך  לראות  קשה  נתניהו,  של  במשמרת 
תגובה לא מידתית שנגררת למלחמה – כפי 
שאירע בקדנציית אולמרט במלחמת לבנון 
זהיר  קודמיו,  מכל  חששן  האיש  השנייה. 
שסלדה  החרדית  ההנהגה  מתחריו.  מכל 
ידי  ועוצם  כוחי  של  מהתנהלות  תמיד 
מורגשת  לא  שכזאת  שסלידה  חבל  )ומה 
הציבור  מול  להתנהלות  שנוגע  במה  גם 
החילוני במדינה( לא יכולה לבקש לעצמה 
ראש-ממשלה ראוי יותר מנתניהו, שמגלה 
זהירות יתירה למרות שסיטואציה של כאוס 

ביטחוני מבטיחה לו שקט פוליטי.
הליכוד,  מטעם  הקודם  הממשלה  ראש 
של  התכונה  כן  גם  בו  טבועה  שהייתה 
ביטחונית,  וזהירות  מדינית  עיקשות 
שמיר.  יצחק  המנוח  הממשלה  ראש  היה 
את  בלם  הוא  הראשונה  המפרץ  במלחמת 
השרים, גם מקרב המערך, שביקשו להגיב 
בעוצמה, בין השאר בסיועו של השר הצעיר 
אריה מכלוף דרעי. כמו שומרי שבת רבים, 
חשוף  האחרונה  בשבת  דרעי  עצמו  מצא 
 – ומכופלות  כפולות  בעוצמות  לחדשות 
ממקור  והניתוק  הכנסת  בית  אווירת  שרק 

חדשות אמין יכולים להעצים. 
אם מתוככי בית הכנסת בישראל חדשות 
שבגולה  הרי  בעוצמתן,  מוכפלות  השבת 
טפטופי  את  וכמה.  כמה  אחת  על  הדוויה 

בית ספר לפוליטיקה

פיטום המקטרת 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

התפרץ בזעם, ליצמן. צילום: פישל רוזנפלד
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כשהגיע מידע על 
הקבינט שעומד להתכנס 

ועל תגובה ישראלית 
קשה, סבר דרעי שאירועי 

השבת של מלחמת 
המפרץ הראשונה חוזרים 

על עצמם ופסיקת מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל מאותם 
ימים, מחייבת אותו לחלל 
את השבת כדי להשתתף 

מרחוק בישיבה. בשלב 
מסוים דובר על כך שנציג 

השגרירות יגיע למקום 
שהותו של חבר הקבינט 
עם טלפון מאובטח, מה 
שלא יצא לבסוף לפועל 

לרגל דחיית ישיבת 
הקבינט למועד שלאחר 

השבת.

מעניינת יותר התשובה 
שהשמיע נתניהו בשמו 
של איווט. ליברמן – כך 

נתניהו – הסביר לי 
שההתנהלות שלו כעת, 

טובה גם לכם. עדיף לכם 
שהוא ישמיע את הקול 
האנטי-חרדי וייקח את 
המנדטים המתנדנדים 

מלפיד. הרי הוא כבר 
הוכיח לכם פעם אחר 

פעם שברגע האמת 
אין לו שום בעיה לשבת 

לצדכם כשותף ולהעביר 
הכל, אז למה שלא 

תשתתפו אתו במשחק 
ושניכם תצאו מורווחים?

של  השילוב  בצרפת.  ששהה  בעת  האחרונה  בשבת  דרעי  שמע  החדשות 
קודש וחו"ל – הפך את ההתרחשויות להרבה יותר מסעירות.

כשהגיע מידע על הקבינט שעומד להתכנס ועל תגובה ישראלית קשה, 
סבר דרעי שאירועי השבת של מלחמת המפרץ הראשונה חוזרים על עצמם 
ופסיקת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מאותם ימים, מחייבת אותו לחלל את השבת 
כדי להשתתף מרחוק בישיבה. בשלב מסוים דובר על כך שנציג השגרירות 
יגיע למקום שהותו של חבר הקבינט עם טלפון מאובטח - מעין 'ורד הרים' 
צרפתי - מה שלא יצא לבסוף לפועל לרגל דחיית ישיבת הקבינט למועד 

שלאחר השבת.
כבר  הפוליטית  המערכת  בערב,  בראשון  נחיתתו  שעם  העובדה  עצם 
עד  רגעים  לכמה  ולנו  לדרעי  הזכירה   – ובאות  הקרבות  בהמלצות  עסקה 
כמה תלויים חיינו בסביבה בסייעתא דשמיא. ירבו הכותרות על המלצות, 
 – הרעה  מצפון  תיפתח  שלא  ובלבד  ומשונות  שונות  גזירות  לנו  יתווספו 

וחודש אדר יהפוך לנו מששון לתוגה.

למזהיר ולנזהר
ללשכתו  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן  התפרץ  שעבר  שני  יום  בצהרי 
נתניהו, בלי לתאם את הביקור  של השר הממונה בתואר וראש הממשלה 
כנהוג במערכת )הבריאות והפוליטית(. הרקע לגיחה הבהולה היו קריאות 
לחוק  בנוגע  הסיעה  ישיבת  במסגרת  שהושמעו  ליברמן  איווט  של  הקרב 
כאן  הובאה  ומתחכמת,  מורכבת  תהיה  שתמיד  ליברמן  גרסת  הגיוס. 
במלואה בשבוע שעבר, אבל מה שנחשפת כאן לראשונה, זו ההתרחשות 

שהתחוללה באותן שעות מאחורי הקלעים.
אחרי ביקורו של איווט בקניון ביג באשדוד בעיצומה של השבת, נועדו 
חברי הכנסת החרדים עם נתניהו שביקש מהם להירגע. היות והחבר הטוב 
לשלום  להנהן  אפילו  ומסרב  עתה(  )לעת  מגע  ניתק  דרעי  מכלוף  אריה 
לכיוונו של שר הביטחון, לא נותר לחברים אלא לדרוש מנתניהו לקחת את 
ינמיך  שליברמן  לכך  להביא  הבטיח  נתניהו  האישי.  לטיפולו  איווט  גזרת 

להבות והחרדים מצדם השמיעו קול מחאה כדי לצאת ידי חובה.
הסטטוס-קוו הזה החזיק מעמד למשך שבוע, עד לרגע בו נשאל ליברמן 
שונות  נוסחאות  לידיעתו  שהובאו  הבהיר  איווט  הגיוס.  חוק  תיקון  על 

וכי החקיקה היחידה שתעבור  עליו  אינן מקובלות  שניסחו החרדים אשר 
את  ושמע  בלשכתו  שישב  ליצמן  הביטחון.  משרד  מתוך  שתצא  זו  היא 
הקולות הבין באותו רגע שליברמן אומר קדיש על הניסיון להסדיר את חוק 

הגיוס בקדנציה הנוכחית.
 – בליווי אחד מחברי הסיעה  נתניהו  לגיחה מהירה ללשכת  ועד  מכאן 
נתניהו:  כלפי  אישיות  היו  ליצמן  שהשמיע  הטענות  קצרה.  הדרך  הייתה 
הבטחת לנו להרגיע את שר הביטחון ואנחנו מצדנו לא שברנו את הכלים. 
איך ייתכן שתוך פחות משבוע, ליברמן מבעיר לנו גם את גזרת הגיוס, ועוד 
עושה שימוש בסמכותו כשר ביטחון כדי להעמיק את הקרע ולהעצים את 

המשבר?
העובדה שליצמן השמיע את הדברים בחדרי חדרים, מלמדת שלפחות 
מישהו אחד הפנים משהו מאירועי השבועות האחרונים. אבל מעניינת יותר 
נתניהו –  איווט. ליברמן – כך  נתניהו בשמו של  היא התשובה שהשמיע 
הסביר לי שההתנהלות שלו כעת, טובה גם לכם. עדיף לכם שהוא ישמיע 
הוא  הרי  מלפיד.  המתנדנדים  המנדטים  את  וייקח  האנטי-חרדי  הקול  את 
לשבת  בעיה  שום  לו  אין  האמת  שברגע  פעם  אחר  פעם  לכם  הוכיח  כבר 
לצדכם כשותף ולהעביר הכל, אז למה שלא תשתתפו אתו במשחק ושניכם 

תצאו מורווחים?
ליצמן הגיב בזעם מופגן עד שלרגע חשש השר הממונה לבריאותו של 
סגנו. לא יכול להיות שיותר משנה לפני הבחירות ליברמן ינהל קמפיין על 
הראש שלנו ואנחנו נשב בשקט - אמר ליצמן - אם איווט לא יירגע גם אנחנו 

נעצים את התגובה ואם זה ייגרר לבחירות אל תבוא אלינו בטענות.
הממשלה  ראש  של  הפראנויה  את  העצימה  רק  ליצמן  של  האמירה 
מהתהפכות צפויה של איווט. ההיסטוריה הפוליטית מלמדת כי התהפכות 
שכזאת מתרחשת ללא כל התראה מוקדמת של הינעלות על המטרה. כמו 

טיל סורי, ביבי נורה מכיסאו ורץ להרגיע את שר הביטחון. 
קולות ההסברה שיצאו בשלישי-רביעי מלשכת איווט והובאו גם כאן אך 
לפני שבוע, היו כנראה המשך ישיר לאותן שיחות. פתרונות גיוס טרם הונחו 
על השולחן אך לעת עתה לפחות, נפסקו קרבות הירי הפנים קואליציוניות. 
מסתבר כי לא רק בגזרה הביטחונית, אלא גם בזירה הפוליטית, ביבי הפך 
מאמר  ובנו  בו  שיתקיים  ייתן  ומי  המזהירים.  ולראשון  הזהירים  לגדול 
המשורר רבי דונש בן לברט בזמירות השבת: ולמזהיר ולנזהר שלומים תן 

זהירותו אומנותו, נתניהו השבוע. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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לאישה
משדרגים את המטבח

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

"ג'ונגל בול"

טיפים
עייף, בלוי או משעמם? בואו לשדרג את מראה המטבח במגוון רעיונות  המטבח 
חייבים להחליף את המטבח, אפשר  כדי לרענן את מראה המטבח לא    נהדרים 
לעשות שינויים קטנים במראה הכללי שיעניקו לו לוק חדש ומרענן ויחסכו כסף רב

לתוך  כף  עם  הפיטאייה  את  לרוקן   .1
המים  את  להוסיף  הבלנדר.  של  הכד 

והסוכר. לטחון לכ-דקה.
2. לשים בקערה ולהכניס למקפיא. לאחר 
כל  לערבב  מכן  ולאחר  לערבב  שעה 

חצי שעה (3 פעמים).
3. לאחר שהמקפא מוכן, להעביר לקערת 

הגשה ולקשט עם יתר הרכיבים.

אופן ההכנה:חומרים:

טעימה

איך להפוך את החלל 
למשפחתי וחם 

באמצעות צבעים?

 3 פירות פיטאייה טריים (פרי 
הדרקון)

 2 כפות סוכר קנים
 150 מ"ל מים
 כף זרעי צ'יה
 כף גוג'י ברי

 כף שבבי קוקוס (אפשר קלוי)
 2 כפות גרנולה כוסמת
 פירות טריים חותוכים

אלעד אמסלם, שף ראשי ברשת קפה גרג מציע מתכון למנת סופר פוד "ג'ונגל בול"-  מנה 
וכוללת   קערת הסופר פוד המבוססת על מקפא פיטאייה טבעי  בריאה, מזינה ומרעננת 

פירות טריים, גרנולה כוסמת, זרעי צ'יה ועוד 

     
   
   
BG PAINT



 לבחירת הצבע      .1
"לסגור"  יכול  צבע  עליונה.  חשיבות  בחלל 
ו"לפתוח" את האווירה. בחירה טובה היא כזו 
שתגרום לכם להרגיש טוב. לכן, חשוב קודם 
כל להבין – איזו אווירה רוצים ליצור בחלל, 
הצבע.  את  לבחור  שרוצים,  למה  ובהתאם 
חשוב להתאים את הגוונים למטרה של החדר, 
לחדר משפחה לדוגמא, מומלץ לבחור בגוונים 
חמים (צהובים, כתומים ואדומים) כדי ליצור 
חדר עוטף, נעים וחמים. מנגד, אפשר לצבוע 
את הקירות בגוונים בהירים, בעלי נטייה חמה, 
יותר  חזק  בגוון  שצבוע  אחד   קיר  ולהוסיף 
שני  לשלב  כשרוצים  הבהירות.  את  שישבור 
גוונים או יותר, מומלץ לבחור צבעים מאותה 
"משפחה" וחשוב לעשות זאת במתינות, כדי 

לא ליצור עומס ויזואלי.

צבע  לרוב,         .2
ליצור  וכדי  הקירות  מצבע  שונה  התקרה 
כדאי  ההפרדה,  את  להדגיש  ולא  המשכיות 
להתייחס גם למפגש שבין הקירות לתקרה. אם 
צבע  עם  לרדת  ניתן  גבוהה,  בביתכם  התקרה 
ולסיים  ס"מ   30-40 לגובה  עד  לקיר  התקרה 
את צבע התקרה. כשמדובר בגוונים בהירים, 
אפשרות נוספת היא לצבוע את התקרה בגוון 
זהה לגוון הקירות. כמו כן, ניתן גם להשתמש 
בקרניז שיוצר הפרדה דקורטיבית בין התקרה 

לקירות החדר.
צבעים  מגוון  כיום  יש       .3
לחדש  כשרוצים  ולכן  לרהיטים  המתאימים 
הריהוט  את  לצבוע  ניתן  החלל,  את  ולשדרג 
נהדרת  דרך  זו  החדרים.  דלתות  את  ואפילו 
שברצונכם  המשפחתי  המראה  את  להשלים 

ליצור בבית.
הקירות  צבעי  למעט       .4
והתקרה, יש חשיבות גם לווילונות, לשטיחים, 
לריהוט ולתאורה. כדי שהחלל יהיה עוד יותר 
משפחתי, קחו חלק ביחד עם כל בני המשפחה 
בשיפוץ- צבעו ביחד, בחרו את הצבעים ביחד 
והפכו את זה לחוויה משותפת. אפשר אפילו 
לה,  שותפים  שכולם  משותפת  תמונה  לצייר 
להכין מסגרת עץ לתמונות ולצבוע אותה ועוד 
מגוון אפשרויות שיצרו חדר מיוחד שהוא רק 

שלכם.

גדולה  הוצאה  ללא ספק  היא  כולו  החלפת המטבח 
שאינה מסתכמת בקניית מטבח חדש בלבד, ומחייבת 
עבודות חשמל, אינסטלציה ועוד. ג'יין מטלון-דריי, 
מנהלת השיווק ב"מדגל" מבית פלסאון, אספה שלל 

רעיונות וטיפים ממומחים בתחומים שונים 


החלפת הברזים במטבח
אינו  הוא  במטבח.  והמרכזיים  הבולטים  האביזרים  אחד  הוא  ברז 
איכותי  שיהיה  ברז  לבחור  חשוב  מים.  להזרמת  פרקטי  אביזר  רק 
ופונקציונלי לשימוש יום-יומי, וגם יפה, שיתאים לעיצוב של המטבח. 
עולם הברזים של היום מכיל מגוון רחב של דגמים ועיצובים שיכולים 
בקלות להעניק למטבח מראה חדש ומעוצב. להלן כמה דוגמאות של 
מתקדמת  טכנולוגיה  המכיל  יוקרתי   IFLOW ברז  מיוחדים:  דגמים 
וההיגיינה  הניקיון  וכך אפשר לשמור על  של הפעלה ללא מגע כלל, 
הפעלה  משולבות  בברז  במטבח.  בעבודה  מרבית  מנוחות  וליהנות 
מכנית והפעלה אלקטרונית והוא מוצע בעיצוב אלגנטי ויוקרתי ביותר. 
דגם ברז נוסף, מרהיב ופרקטי במיוחד, הוא דגם "גליל" המוצע בקו 
המאפשר  הפייה  לצד  ייעודי  לחצן  כולל  והוא  ואלגנטי,  ישר  עיצוב 
במינימום  ובנוחות,  בקלות  קלה,  בלחיצה  הברז  את  ולסגור  לפתוח 
נגיעה בברז. הברז כולל גם ידית להפעלה רגילה – לפי הנוחות והצורך. 
להשיג  שניתן  חדשים  ברזים  של  דוגמאות  של  קטן  מקבץ  רק  זהו 
במדגל. המבחר גדול והבחירה לא פשוטה, אבל אין ספק שברז חדש 

יכול לתרום למראה חדש ומעוצב למטבח.

חידוש החזיתות והידיות של הארונות
של  החזיתות  את  לחדש  הוא  המטבח  מראה  לשדרוג  נוסף  רעיון 
בהדבקת  או  הארונות  של  בצביעה  זאת  לעשות  אפשר  הארונות. 
עיצובים של טפטים מקסימים שיעניקו  מגוון  טפטים. אפשר למצוא 
עושה  הבדל  איזה  תאמינו  לא  כן,  כמו  לגמרי.  חדש  מראה  למטבח 
החלפה של הידיות בלבד. ידיות חדשות יכולות להפוך מטבח מיושן 
למודרני, או מטבח קר לחמים וכפרי. קיים בשוק מבחר גדול של ידיות 
במגוון עיצובים וממגוון חומרים: פלסטיק, ניקל, ברזל מעובד, ידיות 

משובצות באבנים דמויות קריסטל ועוד. 

מדבקות לקרמיקה 
בעזרת  היא  נמוכה  בעלות  המטבח  מראה  את  לחדש  נוספת  דרך 
אפשר  אמיתיים.  קרמיקה  אריחי  כמו  ממש  הנראות   PVC מדבקות 
כל  על  ולהדביקן  במטבח,  הקרמיקה  אריחי  את  באמצעותן  לקשט 
משטח חלק. אפשר למצוא בחנויות מדבקות במגוון רחב של עיצובים 
– בעיצוב אקלקטי של תל אביב בשנות ה-20, בסגנון עיצוב מודרני 

במראה פסיפס בגוונים קלאסיים של אפור, לבן ושחור ועוד.

אביזרים שיכניסו צבע ושמחה למטבח 
אם המטבח שלכם הוא בעיצוב סתמי ומשעמם, אפשר פשוט לשדרג 
ידי הכנסת צבע – אפשר לצבוע את אחד הקירות במטבח,  אותו על 
מתקן  כגון  למטבח,  חיות  שיכניסו  צבעוניים  וכלים  אביזרים  ולשלב 
מים צבעוני, טוסטר צבעוני, לצבוע את חזית המקרר, להוסיף עציצי 
 – הטקסטיל  את  להחליף  גם  אפשר  ירוקה,  אווירה  שיכניסו  תבלין 
ריפודים  עליזות,  מטבח  מגבות  המטבח,   לחלון  קטן  וילון  להוסיף 

חדשים לכיסאות המטבח ועוד.
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טעים, מקורי ומפתיעקצרצרים
הערגליות  את  משיקה  אסם 
הקרמוגית  ואת  פטל 
אגוזים.  קרם  במילוי  שוקו 
ערגליות  אותן  הן  הערגליות 
הייחודי,  במרקם  מוכרות 
בטעם  ממולאות  כשהן 
פטל.  של  ומפתיע  מרענן 
הערגליות  שסדרת  לאחר 
רשמה הצלחה ניכרת בשוק 

הישראלי, החליטה אסם להשיק את המוצר החדש 
של  נוסף  טעם  לה  ויוסיף  הסדרה  את  שירענן 
הערגליות  ופופולרי.   אהוב  לטעם  הנחשב  פטל 
עשיר,  פירותי  בטעם  ורכות  נימוחות  עוגיות  פטל, 
שערכה  במחקר  אותן.  שיטעם  אחד  כל  שיפתיעו 
הטעם  במבחני  גם  כמו  המוצר,  עבור  אסם 
המוצר  זכה  הייצור,  לפס  העברתו  לפני  שנערכו 
דפנה  לדברי  גבוה.  ולדירוג  חיוביות  לביקורות 
באסם-נסטלה,  המאפה  שיווק  מנהלת  ברנר, 
"לאחר ההשקה המוצלחת של מהדורת ערגליות 
מגוון  ביצירת  נוסף  צעד  לוקחים  אנחנו  מייפל, 
טעמים וחדשנות בקטגוריית המאפה. זיהינו צורך 
בטוחים  ואנו  טעמים  בגיוון  ערגליות  צרכני  של 
ושוקו  תות  לערגליות  שמצטרף  החדש  שהטעם 
ירגש צרכנים ותיקים ובנוסף יביא צרכנים חדשים 
במילוי  שוקו  הקרמוגית  גם  ולהתנסות".  לטעום 
קרם אגוזים, היא אותה קרמוגית מוכרת במרקם 
הייחודי, כשהיא ממולאת בטעם עשיר של אגוזים. 
לאחר שהקרמוגית במילוי שוקולד זכתה לשיעורי 
אסם  החליטה  הישראלי,  בשוק  ניכרים  הצלחה 
הסדרה  את  שירענן  החדש  המוצר  את  להשיק 
לאהוב  הנחשב  אגוזים  של  נוסף  טעם  לה  ויוסיף 

במיוחד בקרב הצרכנים. 

משכורת של חודש במתנה 
נוספות  אימהות  שתי 
לזוכות  הצטרפו 
"חופשת  במבצע 
האגיס",  של  לידה 
גם הן ייהנו מהארכת 
הלידה  חופשת 
ידי  על  נוסף  בחודש 
הענקת 7,000 ₪ שווי 
חודשית  משכורת 

ממוצעת. אחת מזוכות המבצע, מ. ממודיעין עילית, 
הלידה   חופשת  סיום  לפני  שעמדה  לשישה  אמא 
להסתיים  עמדה  שלי  "החופשה  מספרת:  שלה 
יכולה להמשיך  אני  בקרוב, אך בעקבות ההגרלה 
אמא  אני  מעולה.  זה  פסח  לפני  ובמיוחד  אותה, 
הזכייה  ובעקבות  הרע,  עין  בלי  גדולה,  למשפחה 
עבודות  את  ולהתחיל  לשגרה  לחזור  יכולה  אני 
מבית  ש.  גם  מחודשים".  בכוחות  פסח  לקראת 
לחזור  אמורה  שהייתה  ילדים,  לשני  אמא  שמש, 
היום לעבודה, משתפת אותנו בהרגשתה בעקבות 
והרגשתי  תובענית  ממש  שלי  "העבודה   הזכייה:  
שיהיה לי ממש קשה לחזור. בלילה שלפני הזכייה 
אותי,  הטריד  ממש  וזה  המון,  זה  על  חשבתי  עוד 
כי רציתי להישאר עם התינוק עוד קצת בבית. אז 
בזמן...".   בדיוק  הגיע  הזכייה  בשבילו  וגם  בשבילי 
החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו. במיוחד עבורך 
 Huggies little פיתח האגיס את סדרת חיתולי 
Gentle Protection בעלת  babies עם שכבת 
כריות רכות וייחודיות לספיגה אופטימלית ולהגנה 
המותאם  חיתול  ועם  תינוקך  עור  על  מקסימלית 
לחבל  פתח  הכולל  הראשונים  לשבועיים  במיוחד 
ללכידת  בגב  אחורי  וכיס  רטיבות  סמן  הטבור, 

יציאות רכות.

הרכב ה-5,000 
שנים  שבע 
שהוקמה  לאחר 
 , ' ס י ל ג י ב '
הליסינג  חברת 
המובילה במגזר 
מכרה  החרדי, 

מלבד  במספר.  ה-5,000  המכונית  את  החברה 
הכריזה  ה-5,000,  הרוכש  זכה  להם  השדרוגים 
ושדרוגים  מבצעים  מחירים,  חגיגת  על  'ביגליס' 
על כל מגוון המכוניות ודגמי 2018 כדי שגם אתם 
רכב  ברכישת  הגדולה.  להצלחה  להצטרף  תוכלו 
100% מימון בתשלום חודשי  בביגליס תיהנו מעד 
קבוע ובהתאמה אישית עם טרייד-אין אטרקטיבי, 
בביגליס  ועוד.  כפולה  אחריות  באבזור,  הטבות 
תוכלו למצוא כל דגם שתרצו, פרטי או מסחרי, קטן 
או משפחתי, היברידי או בעל מנוע רגיל, והמומחים 
המושלם  הרכב  את  עבורכם  יתאימו  ביגליס  של 
מכל הבחינות – נוחות, אבזור, צריכת דלק וחיסכון 
ביצועי מנוע איכותיים כפי שאתם צריכים.  וכמובן 
היום  עוד  פנו  עבורכם  אטרקטיביים  מימון  לתנאי 
סוכנות   – ביגליס  של  התצוגה  מאולמות  לאחד 
ברק  בבני   106 כהנמן  ברחוב   – אלבר  משנה 
1-700- בטלפון  או  ירושלים   39 ירמיהו  וברחוב 

.550-650

מזמינים אתכם לשופינג 
'טיטולים  החיתולים  מותג 
פרימיום' יוצא במבצע שאסור 
לפספס: "טיטולים שיק". בכל 
שובר  זוכים   50 יקבלו  שבוע 
לרכישה   ₪  300 בסך  מתנה 
ברשת 'קידישיק', רשת חנויות 
המובילה  הילדים  אופנת 
אז  החרדי.  במגזר  והגדולה 
רוכשים   - משתתפים?  איך 

מתקשרים   - פרימיום  טיטולים  של  אריזות   5
הקודים  את  מזינים   -  03-3738080 לטלמסר 
ובמהירות  נכון  עונים   - האריזות  בתוך  הנמצאים 

ויכולים לזכות! המבצע  2 השאלות הנשאלות  על 
באדר  כ׳   - בשבט  כ״ג  התאריכים  בין  מתקיים 
טיטולים  את  לרכוש  ניתן   (8.2-7.3.18) תשע"ח  

פרימיום בכל רשתות השיווק.

עשרות נשים בערב ייחודי של קפלן
ז  כ ר מ ה
י  א ו פ ר ה
 , ' ן ל פ ק '
מבתי  אחד 
של  החולים 
 , ' ת י ל ל כ '

את  להעמיק  במטרה  תקדים  חסר  מיזם  עם  יצא 
שני  החרדית.  לקהילה  החולים  בית  בין  הקשר 
ובמודיעין  באשדוד  שנערכו  הייחודים  הערבים 
הציע  חרדיות,  נשים  עשרות  של  בנוכחותן  עילית 
אישי  יחס  טוב:  הכי  לעשות  יודע  שקפלן  מה  את 
הסבו  הערב  במהלך  מהמשתתפות.  אחת  לכל 
הנשים סביב שולחנות שם האזינו להרצאת תוכן 
מעמיקה ומקיפה מרופאת נשים בכירה ששוחחה 
הנשים  את  שמלווים  החשובים  הנושאים  על  עמן 
פאנל  במקום  נערך  ההרצאה,  לאחר  החרדיות. 
שאלות  להציג  יכלו  בו  המשתתפות,  עם  פתוח 
הבכירה.  מהרופאה  מקצועי  מענה  ולקבל  שונות 
שאלותיה,  על  ומענה  אישי  יחס  קיבלה  אחת  כל 
הנוכחות  מצד  גוברת  להתעניינות  שהביא  מה 
שקיבלו את מלוא הידע הרלוונטי. הנשים החרדיות 
קיבלו במהלך הערב כלים שונים וידע מקיף אודות 
רופאת  מפי  סקירות  שמעו  השונים,  התהליכים 
התכבדו  החרדי,  המגזר  נשות  ומנהלת  הנשים 
ואף  התוצרת  ממיטב  עשירה  חלבית  בארוחה 

הובאה בפניהן תכנית הומור מרתקת. 

הכשרה מקצועית
תוכניות ההכשרה 
מרכז  שמציע 
תעסוקתי'  'הכוון 
ברק  בבני 
החורף  בחודשי 
ביעדים  עומדות 
לפני  שהוגדרו 
חודשים.  מספר 

הפעילות  ומתאמי  ההכשרה  רכזי  הבהירו  כך 
במרכז 'הכוון', במהלך ישיבת סיכום ביניים שקיים 
פי  על  שכטר.  דוד  הרב  המרכז,  מנהל  בלשכתו 
האחרונים  החודשים  במהלך  שהוצגו,  הנתונים 
תחומים  במכלול  קורסים   11 במרכז  התקיימו 
שנמסרו  ואקסל  מחשב  יישומי  אנגלית,  ובהם 
בימים  בנוסף,  ולנשים.  לגברים  נפרדים  בקורסים 
תחומים,  בחמישה  מקצועיות  הכשרות  החלו  אלו 
בנייה  פיקוח  מיגון,   ,CNC  – לגברים  בהם ארבעה 
וניהול רשתות וקורס סייבר לנשים.  לצד זאת הפנו 
מתעניינים  עשרות  ב'הכוון'  האחרונים  בחודשים 
סוכני  מקצועיים,  נהגים  דוגמת  ייעודיים  לקורסים 
וייצוא,  ייבוא  ומולטימדיה,  צילום  עיצוב,  נסיעות, 
מקצועות המים ועוד. בקרוב יחלו במרכז הכוון עוד 
מיגון   – לגברים  מקצועית  להכשרה  קורסים  שני 
באנגלית,  בסיס  קורסי  חמש  לצד  סלולר,  וטכנאי 
בנפרד.  ולנשים  לגברים   – ומחשבים  אקסל 
הבסיס  והכשרות  מקצועית  להכשרה  הקורסים 
מתקיימים במרכז 'הכוון' בבני ברק עם מגוון מלגות 
בהתאם  מלא,  מימון  ואפילו  במימון  סיוע  קיום, 
שחפץ  מי  לכל  מאפשרים  והם  המבוקש,  לקורס 
בכך ליהנות מהכשרה מקצועית מקיפה ובתנאים 
ומכניסה  מכובדת  לפרנסה  ולזכות  אטרקטיביים 
'הכוון' רישום  בעתיד. בתוך כך, בימים אלו מקיים 
הכנסות  להגדלת  כלים  להענקת  נרחבת  לסדנא 
המומחים  עם  בשיתוף  שתועבר  המשפחה, 
הסדנא  'מסילה'.  בארגון  המשפחה  לכלכלת 
בבני  'הכוון'  במרכז  הקרובים  בחודשים  תיערך 
שיתעניינו  העיר  תושבי  לכלל  תשלום  ללא  ברק 
ולדורשי  למעסיקים  מסייעים  בהכוון  בנוסף,  בכך. 
של  והשמה  באיתור  השנה,  ימות  בכל  העבודה 
בכתיבת  מסייעים  ובמקביל  פוטנציאלים  עובדים 
שאף  כדי   – עבודה  בראיונות  ואימון  חיים  קורות 
משפחה בבני ברק לא תשאר ללא פרנסה חלילה.

חופשת פסח מהודרת בטבריה
תתחברו  לצליל,  תתמכרו 
לאווירה, ותיהנו מחג מלכותי 
זו  הכרתם.  שלא  ברמה 
פסח  של  החדשה  הבשורה 
שתזכרו  הפסח  תשע"ח, 
לתהות  הפסקתם  בו  ככזה 
היכן להתארח. על רקע נופה 
והרי  הכינרת  של  הקסום 

הגליל, ממתינה לכם חופשת פסח באירוח מלונאי 
"כינורות",  מלון  ביותר.  הגבוהה  ברמה  מושקע 
חופשת  ומציע  שעריו  את  אלו  בימים  פותח  אשר 
פסח המשלבת נופש ברמה הגבוהה ביותר במלון 
העדה  בד"צ  בהשגחת  למהדרין  כשר  מפואר 
החרדית, חדרי אירוח מפוארים לצד סוויטות וחדרי 
עשיר  מאירוח  לבד  במיוחד.  משודרגים  בוטיק 
ויוקרתי, ארוחות חג ומנות גורמה בניצוחו של השף 
מאיר איפרגן, "כינורות" מציע לאורחיו שורת חוויות 
חג, כמו שיעורי תורה והרצאות מרתקות של הרב 
מאיר שוורץ, תפילות חגיגיות ושמחת חג עם קובי 
אייזנבך,  יוסל'ה  ר'  עם  לילדים  תכניות  גרינבוים, 
ומופעים מושקעים של אומנים מיוחדים כמו איש 
הטלפתיה גיל חיימוביץ' ואומן ההומור הרב שמעון 
פרץ. הכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית 
חופשת  של  המיוחדת  השלמות  את  מכתירה 
הפסח בכינורות גם על התפריטים היוקרתיים של 
המלך.  כיד  שיוגשו  השף  ומטעמי  גורמה  ארוחות 
עשרות משפחות כבר הבטיחו עד כה את מקומן 
המלון  ב"כינורות".  הפסח  בחג  המלכותי  בנופש 
תאוצה  צובר  הנוכחי,  בחורף  נפתח  אשר  עצמו 

רבה כבשורת התיירות בגליל המשמעותית ביותר 
בשנים האחרונות ואופציה מבוקשת במיוחד בקרב 
תנאים  ומציע  בכשרות,  המהדר  הנופשים  קהל 
מושלמים, חדרים מפוארים עם נוף חלומי, בריכה, 
בהנהלת  ייחודית.  ומשחקייה  כושר,  חדר  ספא, 
ובא  הקרב  לחג  שיא  ביקוש  על  מדווחים  המלון 
ומעדכנים כי נותרו חדרים אחרונים לחופשת פסח 

בהרמוניה מושלמת. לפרטים: 04-950-9000.

דריכות לקראת ההגרלה הראשונה 
לקראת  רבה  דריכות 
השבועית,  ההגרלה 
ראשונה מבין עשר, במבצע 
"הזכייה  תנובה  של  השנה 
ההגרלה  הבית".  של 
חשבון,  רואה  בפיקוח 
ראשון  ביום  תתקיים 
תשע"ח  באדר  ג  הקרוב, 
ובה תוגרל חבילת מוצרים 
להלבשת  יוקרתיים 

השבועיות  ובהגרלות  הראשונה  בהגרלה  הבית. 
ישתתפו  בשבוע,   ראשון  יום  בכל  שתערכנה 
או  המבצע  של  הדואר  לתיבת  שתגענה  מעטפות 
יום רביעי בשבוע,  הייעודיות עד  לתיבות ההגרלה 
לאחר  שתגענה  מעטפות  בבוקר.   09:00 בשעה 
מועד זה, ישותפו בהגרלה השבועית הבאה. כזכור, 
תנובה הכריזה על מבצע השנה  "הזכייה של הבית" 
דירה. במסגרת  לרכישת  מיליון שקלים  זכייה של 
המבצע תתקיים בכל יום ראשון החל מיום ראשון 
10 שבועות,  (18 בפברואר) במשך  הקרוב, ג אדר 
הגרלה שבועית בה יזכה משתתף אחד  בחבילת 
מוצרים יוקרתית, או ריהוט של אחד מחדרי הבית. 
ההגרלה לזכייה הגדולה תתקיים ביום שני, ז בסיון 
1,000,000 שקל לרכישת דירה.  יקבל  והזוכה בה 
אריזות    10 באיסוף  מותנית  במבצע  ההשתתפות 
תנובה  של  החלב  ותחליפי  החלב  מוצרי  ממגוון 
אישיים  פרטים  לציין  למעטפה,  להכניס  יש  אותם 
לשלשל  או  המבצע,  למוקד  רגיל  בדואר  ולשלוח 
מכירה  נקודות  ב-66  המוצבת  המבצע  בתיבת 
ניתן  הארץ.  ברחבי  החרדיים  בריכוזים  נבחרות 
לקבל פרטים על הכתובות ועל תנאי ההשתתפות 

בטלמסר שמספרו 03-3739999.

חדש: 'צפורי בכנרת' בטבריה
המושלם,  השירות 
והטעמים  הפינוקים 
"צפורי  מלון  של 
חיים,  בחפץ  בכפר" 
לשם  מזמן  הפכו 
התיירות  בענף  דבר 

"צפורי"  של  הבשורה  מגיעה  אלו  בימים  החרדי. 
מביא  צפורי  אלי  החרדי  היזם  ובגדול!  לצפון  גם 
המלונאות  לעולם  והחוויה  החדשנות  את  כעת 
על  החדשה  העיר   – לטבריה  גם  החרדי  והנופש 
מלון  נפתח  אלו  בימים  החרדית.  התיירות  מפת 
והתחדשות,  נרחב  שדרוג  העובר  בכנרת',  'צפורי 
פנינת  להיות  והופך  אדירה  כספית  בהשקעה 
ובשפע  בטעם  טבריה,  בלב  המהודרת  הנופש 
במלון  החרדית.  העדה  בד"ץ  ובכשרות  צפורי  של 
לאהוב  שלמדתם  מה  מכל  תיהנו  בכנרת'  'צפורי 
ארוחות  יותר.  ואף  חיים  בחפץ  בכפר'  ב'צפורי 
ידידותי  גורמה משובחות ובשפע רב, שירות אישי 
של  הייחודיים  הצרכים  על  דגש  השם  וקשוב, 
והפתעות  פינוקים  שלל  לצד  החרדי,  הנופש 
ייחודיות – במיוחד לאורחי המלון, כמותן טרם נראו 
הכולל  חדשני  וכושר  ספא  מרכז  גם  במלון  ועוד. 
גם בריכה הצופה אל נופה של הכנרת והרי הגולן 
בכנרת'  'צפורי  מלון  ורוגע.  שלווה  שקט,  ומבטיח 
נמצא במיקום קסום ומושלם מול הכנרת ובסמוך 
ברמה  איכות  לכם  ומציע  בעיר  החרדית  לקריה 
גבוהה לחופשה מפנקת ברמה שלא הכרתם. מלון 
מפנקות  וסוויטות  חדרים  'מציע  בכנרת  'ציפורי 
שונים.  בגדלים  אולמות  מגוון  לצד  ומרווחות 

להזמנות 08-8593888

בנתיב החסד לא מפסיקים לחייך
'נתיב  צרכניית 
לקראת  החסד' 
יוצאת  הפורים  חג 

לכם  שיתאימו  מוצרים  על  מצחיקים  במצעים 
החסד'  'נתיב  צרכניית  מנות.  למשלוחי  במיוחד 
לקוחות  וחוג  מוניטין  מועט  זמן  בתוך  צברה  אשר 
נרחב, שמה לה מטרה להביא את מחירי הרשתות 
הגדולות לתוככי השכונות ולהקים בתוך השכונות 
ובמבחר  באיכות  צרכניות  לבית,  קרוב  החרדיות, 
שטרם נראו. ועכשיו יוצאת עם רמת מחירים נמוכה 
במיוחד ומבצעים שיגרמו לכם לחייך ולא להפסיק 

לקנות.

למשתה ושמחה ולמשלוח מנות 
והמוכר  האהוב  המותג 
לקראת  מגיש  'מעולה' 
מגוון  של  רחב  סל  פורים 
מצוות  לקיום  איכות  מוצרי 
ושמחה  משתה  של  היום 

ומשלוח מנות איש לרעהו. על מדפי החנויות ניתן 
למצוא מבחר רחב של מוצרים הנושאים את סמל 
קטגוריות  במגוון   ,V-ה עם  מעולה  של  האיכות 
החל ממוצרי אפיה גולמיים ועוגיות, דרך ממתקים 
ומוצרי שימורים ועד למוצרי חד פעמי, אשר המכנה 
בסטנדרטים  מיוצרים  שהן  הוא  לכולם  המשותף 
מהארץ  בקטגוריה  המפעלים  במיטב  איכותיים 
ומחו"ל. הצד השווה שבכל מוצרי 'מעולה' הוא תג 
בד"ץ  עצמם:  על  נושאים  שהם  הגבוה  הכשרות 
העדה החרדית ירושלים. את מגוון מוצרי 'מעולה' 
הנבחרות  ובחנויות  השיווק  ברשתות  להשיג  ניתן 

ברחבי הארץ.

סדרת חלב מועשר 
מחלבת טרה שחרטה 
מובילות  דגלה  על 
הבריאות,  בתחומי 
עם  והכשרות  הטעם 
חומרים  ללא  מוצרים 
ומגוון  משמרים 
ייחודיים,  פיתוחים 
חלב  סדרת  משיקה 

הצרכנים  להעדפת  מענה  לתת  במטרה  חדשנית 
בביתם:  ומאוזן  בריא  חיים  אורח  על  לשמירה 
סיבים    ,BIO מועשר  חלב  בישראל:  לראשונה 
בקטגוריה,  סידן  הרבה  והכי   D ויטמין  תזונתיים, 
החרדית.  העדה  בד"צ  של  מהודרת  בכשרות 
סידן  בחלבון,  מועשר  חלב  גם  החדשנית  בסדרה 
D וחלב דל לקטוז מועשר בסידן ובוויטמין  וויטמין 
של  לבנייה  הן  הדרוש  חיוני  מינרל  הוא  סידן   .  D
העצמות בגיל הילדות והן לשמירה על חוזק העצם 
ויטמין  הוא   D ויטמין  החיים.  בהמשך  ובריאותה 
החיוני לשמירה על קליטת הסידן בגוף ובעצם, כמו 
שיווק  סמנכ"ל  קניאס,  ניר  השריר.  תפקוד  על  גם 
קיים  כי  עולה  שערכנו  "ממחקרים  טרה:  מחלבת 
ביקוש בקרב הצרכנים השומרים על תזונה נכונה 
מועשר  לחלב  בריא,  חיים  אורח  על  ומקפידים 
פונקציונליות  תועלות  עם  תזונתיים  ברכיבים 
משמעותיות. סדרת החלב החדשה שלנו מובילה 
המתחרים,  מול   D וויטמין  סידן  ברכיבי  בקטגוריה 
ונותנת מענה לקהל יעד מגוון עם צרכים מגוונים, 
כאשר כל אחד יכול להתאים לעצמו את סוג החלב 
בריאה  מאוזנת,  תזונה  לביתו  ולהכניס  המבוקש 

וטובה יותר ובכשרות מהודרת ביותר".

בניחוח מרכך כביסה
בניקיון  מעוניינים 
ומהיר  קליל 
בבית  שיותיר 
רענן  ניחוח 
תכירו  במיוחד? 

את סנו ריצפז פרש – מטליות לחות לניקוי הרצפה 
בניחוח עצמתי של מרכך כביסה! המטליות הלחות 
של סנו ריצפז פרש הן חד-פעמיות ונוחות במיוחד 
בקלות  ומבשמות  מנקות  מבריקות,  הן  לשימוש. 
כל  מים.  של  גדולות  בכמויות  או  בדלי  צורך  ללא 
לחות  מטליות   10 מכילה  פרש  ריצפז  סנו  אריזת 
גדולות  המטליות  מרענן.  כביסה  מרכך  בניחוח 
במיוחד, בגודל 70 ס"מ * 40 ס"מ. הן בעלות פתח 
ניחוח  אחריהן  ומשאירות  מבריקות  למגב,  מיוחד 
 12 המכיל  בקרטון  להשגה  ניתן  ורענן.  עצמתי 

יחידות אריזה.

מגוון אריזות השי של עלית מחופשות 
המשפחה  ולכל  לילדים  החג  ברוח 
במארזים מקסימים ובכשרות מהדרין. 
תועבר  פורים  מארז  של  מכירה  בכל 
בסיכוי- "ילדים  לעמותת  תרומה 

המועצה לילד החוסה"

6 כ"ט שבט 614/2/18

עוגיות  סגמנט  את  שכבשה  לאחר 
ישראל"  "מרבה  השוקוצ'יפס 
בוקר  דגני  סדרת  ומוציאה  מתרחבת 
בטעם  בוקר  דגני   minis חדשה: 
ושוקולד. כשרות: בהשגחת הרב  וניל 

רלב"ג ארה"ב (א.ח.נ)

למותג  שנה   70 חגיגות  לכבוד 
העולה"  "השחר  הקהל,  ולבקשת 
ויוצא  מחזיר את ממרח נוגט האגוזים 
ממרח  נוספים:  ממרחים  שני  עם 
וממרח חצי חצי באריזה חדשה  חלב 

ומעוצבת. מחיר:  11.90-13.90₪ 

 -  POOF שסטוביץ:  מחברת  חדש 
בטעמים  מימד  תלת  חטיפי  מותג 
לצרכן  מחיר  אוויר.  מלאות   – וצורות 
בד"צ  כשרות:   ₪  3.0  –  3.9 מוערך 

העדה החרדית

פתיתי  משיק  תנובה,  מבית  עמק, 
עמק מיוחדים לבישול ואפיה, באריזת 
נוחות חדשה, הניתנת לסגירה חוזרת: 
גבינה צהובה מתובלת לפיצה  פתיתי 
שומן  מופחתת  צהובה  גבינה  ופתיתי 

עם 15% שומן 

באיטליה,  אחד  מספר  הפסטה  מותג 
 500 לזנייה.  עלי  מציע  "ברילה",  
  ₪  15.90-21.70 מחירים:  טווח  גרם, 
לוינגר  הרב  מנצסטר,  בד"ץ  כשרות: 

בזל שויץ, באישור הרה"ר

גדולים  מעמותת  מנות  משלוחי  קונים 
סרטן.  חולי  לילדים  ותורמים  מהחיים 
גדולים  עמותת  באתר  לרכישה: 
http://www.gdolim. מהחיים 

org.il/shop/ או בטלפון:  6144*

איך תעניקי לנסיכה שלך טיפות 
של ברק גם בבוקר?

ואת  במיוחד  לחוצים  שלך  הבקרים  גם 
הילדה  את  להוציא  זאת  בכל  מעוניינת 
על  חיוך  עם  ורעננה  מטופחת  מהבית 
התינוקות  מוצרי  מותג  ג'ונסונס®,  הפנים? 
את  שיוציאו  טיפים  לך  מגיש  המוביל, 
בבקרים  גם  נסיכה,  כמו  מהבית  שלך  הבת 

עמוסים יותר:
הילדה  של  והשיער  במיוחד  ממהרת   •
הקל  הפתרון  הוא  קוקו  להתמרד?  מחליט 
גדול  פפיון  לו  תוסיפי  אם  ביותר.  והפרקטי 
או כל קישוט שיער אחר, המראה ישתדרג 

פלאים וגם הילדה תהיה מאושרת.
קשרים,  מתיר  מרכך  בתרסיס  השתמשי   •
בצורה  הילדה  את  לסרק  לך  יסייע  הוא 
נוחה ומהירה ללא כאבים. תרסיס המרכך 
מסדרת 'טיפות של ברק' מעניק לשיער של 

הנסיכה שלך גם מראה מבריק וחי.
בוקר  בכל  מקדישה  שאת  הדקות  כמה   •
להפוך  יכולות  שלך  הבת  של  לסירוק 
לרגעי איכות קטנים אך משמעותיים. ילדה 
הבוקר  על  אישית  לב  לתשומת  שזכתה 

תצא לגן רגועה ושמחה יותר.
עומדת  כשהיא  לילדה  להחמיא  זכרי   •
בסבלנות בלי להתנגד כשאת מסדרת לה 
את השיער. זה ימריץ אותה לעשות זאת גם 
יום  למשך  לעיניים  אור  לה  ויכניס  למחרת 

הלימודים.
• אם יש לך פנאי באחד הימים, תני לילדה 
היא  שלה.  היומית  התסרוקת  את  לבחור 
תשמח לגוון בצמה או בקוקו שונה מהרגיל 

ולנסות דברים חדשים ומפתיעים.
של  'טיפות  סדרת  את  מציגים  ג'ונסונס® 
לילדות,  ייעודית  טיפוח  סדרת   – ברק' 
לשיער רך ומבריק לאורך כל היום. בסדרת 
ותרסיס  מרכך  שמפו,  ברק'  של  'טיפות 
מהמוצרים  אחד  כל  קשרים-  מתיר  מרכך 
של  וטיפה  משי  פרוטאין  של  נגיעות  מכיל 
הברק  להחזרת  המסייעות  ארגן,  שמן 
הראשון.  מהשימוש  כבר  לשיער  הטבעי 
יחד  ברק',  של  'טיפות  של  הקסום  הניחוח 
הרך  והשיער  הבריא  המראה  הברק,  עם 
והקל לסירוק, מאפשרים לך ולנסיכה שלך 
שעה של הנאה, ניחוח נעים ומראה מטופח, 

מבריק ומלא חיים לאורך כל היום.

בתאריך: ג׳ באדר תשע״ח )18.2.2018(

הגרלה מס׳ 1 

הלבשת
הבית
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ל' בשבט תשע"ח 15/2/18בחולון בת ים1216

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - הבשמים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.חגורה,אזור."כבגד יעטה ול__ תמיד יחגרה")תה' קט יט(
4.כלי לשאיבת נוזלים )שמן,יין( ולהעברתם לתוך מיכל.  

"אם היה זולף ב___" )טהרות י ז(
7.כנוי לנכסים ,שהמקבל אותם מידי אחר לשימוש ולהנאה 

מפרותיהם הריהו אחראי להחזקתם ומתחייב להחזירם 
לבעליהם בשלמותם ולפי ערכם המלא ביום שקיבל אותם. 

"אין מקבלין ____    ____  מישראל מפני שהוא רבית" 
)בבא מציעא ה ו(

9.תבואה,יבול האדמה. "ויאכלו מ__ הארץ")יהושע ה יא(
10.קיצור המילים : קהל קדוש.
11.קיצור המילים : נר הבדלה.

12.קיצור המילים : הלכות תשובה.
14.קיצור המילים:פלוגתא גדולה. )בהיפוך אותיות(

16.החסר,נכה.  "____ מעשר בהמה" )ראש השנה ז:(
17.פתיל,חוט,סרט.  "היה ___ קשור ברגליו")בבא קמא 

ב א(
20.תמיד,בכל זמן."בכל __")קהלת ט ח()בהיפוך אותיות(

21.גדר,משוכה. "שאפילו כ___ של שושנים לא יפרצו בהן 
פרצות")סנהדרין לז.()בהיפוך אותיות(

1.דבר מועט,דבר קטן,כמות קטנה."והיה ראשיתך ___")איוב ח ז(
2.אחד משני שרי מדין,שנפלו בידי בני ישראל במלחמת גדעון

בשעת בריחתם ונהרגו על ידי בני אפרים. )שופטים ז כה(
3.שני אנשים בשם זה,שהשתתפו בבנין חומות ירושלים  בימי נחמיה. 

)נחמיה פרק ג פסוקים יג,ל(
4.את,מכשיר לחפור בו באדמה."חוץ מ__ פסל וקרדום" )ברכות נז:(

5.דעה מקובלת,דבר ברור ומוסכם."____ אין אדם תובע אלא אם כן יש לו 
עליו" )שבועות מ:(

6.סימן הנשאר בעור אחרי פצע שהגליד. "נשכה כלב ונעשה   מקומו ____ 
הרי זה מום" )כתובות עה.(

8.עד שמסוגל להעיד בבית הדין."אם לא יגיד  והאי לאו ____ ____ הוא" 
)יומא עד.(

13.כנוי לגוש אדמה נוקשה. "אילן שנעקר וה___ עמו")ערלה א ג(
15.חלק,מחצית."אע"פ שאינו שוה אלא __ אינו משמט")בבא מציעא מח:(
16.כנוי לנימוסים ולמנהגי צניעות שבנות ישראל צריכות  לנהוג לפי דעת 

חכמי התלמוד.  "____ יהודית" )כתובות ז ו(
18.קיצור המילים : יעלה ויבוא.

19.טנא,כלי קלוע מקנים עשוי לשאת בו חפצים שונים :"____ המצות" 
)ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

אהלות, נטף, אהלים, נכאות, בשם, נרד, חלבנה, צרי, כופר, קידה, כרכום, קנה, לבונה, לוט, קציעה, מור,שחלת

תאמנדתאאנשתנאקשתא

נוירתהאסתטשאתיניג

ריתדלאתנגאפתנדרתא

תנגותגתרנתכנאהגצנ

תיתדתיתדגתראהגתתק

תאתנגלתתגנכנתלאצר

תתואכנגיטאוסחאיסנ

שסנאריאותבמשנענממ

הנקאנתלדלאנגהתשני

תנדנשתאגאתקנגבאתל

דתבתמנאנגניסנגדנה

יראלנותתהאתתאתנאא

תאנאחונתדתכופראנא

1.גבעת המורה כלולה ב...
2. גבעת ברנר נמצאת בסיבת...

3. "הניקבה" הובילה ממעין הגיחון אל...                                                                                                              
4. אגודה שיסדה את גדרה

5. מיהם הבאים לראות בליל שבת את מראה הבית?
6. מה מובנה של המלה "חג"?
7. מתי "יצאו רוב גשמי שנה"?
8. מתי "עולה שרף באילנות"?

9. פעם נהגו הילדים ביום זה לצאת ליערות בקשתות
10. בו אוכלים מאכלי חלב

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. עפולה 2. רחובות 3. ירושלים 4. ביל"ו 5. שני מלאכי השרת 6. מלשון חוג, מעגל 
7. בט"ו בשבט 8. בט"ו בשבט 9. בל"ג בעומר 10. חג השבועות



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

כ”ט  בשבט - א’ באדר 
תשע”ח  14-16/2/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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3-3.5 חדרים

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

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

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

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

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

דופלקסים

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

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

וילות ובתים

+5 חדרים

אשדוד

4-4.5 חדרים

אלעד

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

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

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

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 בטבריה, 5 חד', חזית, 
ב- 2 מפלסים, בק"א, 

סלון, מטבח ופינת אוכל 
גדולה. בק"ב, 4 חדרים 

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

מדרגות, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

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

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

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

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

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

באר שבע

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,220,000. 

_____________________________________________)07-07(תיווך יעקב, 054-4901948

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות! קוטג' מיוחד, 
3 מפלסים 200 מ"ר + גינה, 

200 מ"ר, סטנדרט גבוה! 
למהירי החלטה:
052-8935435)03-07(_____________________________________________

 דירת קוטג' 188 מטר, 
אופציה 130 מ', ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק.הרצוג, 
050-5265899)04-08(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
דירה ענקית, 210 מ', 

ניתן לחלק ל- 3 יחידות 
בהסכמת שכנים, קומה 

ראשונה, 2,920,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

אחיסמך
 זכות לדירה בפרויקט, 3 
חד', בליווי שכטר אופטקנה 

נדל"ן, החלה בנייה, 
_____________________________________________)05-09ל(054-8407883

 ברח' אהרונסון, 3.5 
חד', 92 מ"ר, קומה ג' 
עם גג בטון, משופצת 

ומרווחת, עורפית, 
אופציה ממשית לבניה 

על הגג, 1,880,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 
45 מ"ר בקומה א', שניתן 

להשכיר + מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברשי מיקום מרכזי ושקט, 

ק"ב + מעלית + י.הורים, 
מזגן, סוכה, מסוגרת,

_____________________________________________)06-09ל(052-8612233

 ברובע ג' הדתי, 4 חד', 
גדולה, 136 מ"ר + מרפסת + 
_____________________________________________)06-13ל(מחסן, קו' 1/7, 050-4083324

לפרסום
03-6162228

 ברח' בר אילן, מול קריה 
חרדית, 3 חד', מרפסת + 

אופציה לתוספת אחרי שיפוץ 
יסודי. תיווך יעקב, 

054-4901948)07-07(_____________________________________________

+5 חדרים

 באבן שפרוט בקומה 
ב', דירה מחולקת ל- 3 
חד' + 2 חד', הדירות 
משופצות ומושכרות, 

1,980,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 מציאה! בק. הרצוג, 
בתהליכי בניה, 5 חד', מפרט 

גבוה במיוחד, 1,350,000 
 050-4102467)06-09(_____________________________________________

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

מחסן, אופ' לבניה בגג, 
052-5752500)07-07(_____________________________________________

דופלקסים

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 

בניין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)07-07(להרחבה, 054-9422194

 דירה מחולקת משופצת 
כחדשה, מושכרת 4,000 
ש"ח נטו, רחוב דוב יוסף, 

מחיר מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)07-08(_____________________________________________

 רחוב אלפסי מחולקת 
ומשופצת מושכרת, 3,300 

ש"ח נטו במחיר שלא יחזור על 
עצמו, 695 אלף ש"ח. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 רחוב סנהדרין דירה 
מחולקת ל- 4 יחידות דיור, 
תשואה 8 אחוז נטו במחיר 

מציאה. משה אלוש, 
054-3255667)07-08(_____________________________________________

 רחוב שאול המלך, דירה 
מחולקת שהסתיימה, רק 

עכשיו ניתן לקבל, 4,000 ש"ח 
נטו, במחיר מציאה. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
וחלוקה במחירים שפויים 
התקשרו עוד היום. משה 

_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 מציאה בבאר שבע 
מול האוניברסיטה, בית 
פרטי, 250 מ', מחולק 

ל- 3, אופציה לעוד יחידה, 
1,550,000 ש"ח. "סופר 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן" 052-7741000

 בית קרקע בכותל המערבי 
שכונה א' מעולה למגורים 

וחלוקה במיר מציאה. משה 
_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 בית קרקע במשעול פארן, 
50 מטר, גינה 120 עם זכויות 
בניה והרחבה במחיר מציאה. 

_____________________________________________)07-08(משה אלוש, 054-3255667

 שכונה ו' החדשה, ר' 
בר-לב, 5ח' עם מחסן בטאבו, 

קומה 2/6, גודל 140 מ"ר, 
קרוב לקריה החרדית, במחיר 

מציאה, 1,120,000 ש"ח. 
סוגדא נכסים, 054-4490025, 

052-6003046)07-07(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, כ- 100 
מטר, מעולה להשקעה 

וחלוקה במחיר מציאה. משה 
_____________________________________________)07-08(אלוש, 054-3255667

 בשכונה ג' ברח' קלישר, 3 
ח', קרוב לאוניברסיטה - 500 
מ', קומה 2/4 בגודל של 78 
מ"ר, רק ב- 660,000 ש"ח. 

סוגדא נכסים, 054-4490025, 
052-6003046)07-07(_____________________________________________

 בשכונה יא', רח' החידא, 
קרוב לגרנד קניון, 3ח', 

קומה 2/4, מושכרת, 76 
מ"ר, מתאימה לחלוקה, רק 

630,000 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)07-07(_____________________________________________

 בשכונה ו' החדשה, רח' 
מבצע עובדה, 3 ח', קומה 
2/4, משופצת, ממזוגת, 

72 מ"ר, כניסה מידיית, רק 
599,200 ש"ח. סוגדא נכסים, 
052-6003046 ,054-4490025)07-07(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בק.הרצוג, מחולקת ל- 2, 
ק"א, 150 מ"ר, משופצת, 
2,025,000 ש"ח. "פנחס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 055-6789653

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ויז'ניץ, 
130 מ', מחולקת ל- 2 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון, 120 
מ"ר, מחולקת, משופצת, 3 

כ"א, 1,950,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במקובר, 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בקוטלר 
פינת סוקולוב, דירות 3/4 חד', 

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א החל מ- 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 ברוט זה המזל שלך, 
ק"ק, מחולקת ל- 3 

דירות, שכירות 6,300 
מיידי! רק 1,320,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז' 
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר מחולקת ל-2 יח', ק"א 

)תוכנית פינוי-בינוי(, 1,490,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)07-07(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ/עזרא, 210 
מ"ר, מפלס אחד, 4.5ח' + 

2.5ח' + מרפסת, ק"ג )ללא(, 
חזית, 4 כ"א, 3,000,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)07-07(_____________________________________________

 בחי טייב 4 - "בית 
פתוח"! למבקרים ביום 

שישי - ח' אדר )23.2.18( 
בשעה 10:00-11:00 - 
לל"ת! 4 חד', 90 מ"ר, 

ק"ג, חזית פתוחה + 
סוכה + מעלית וחניה + 

א.הרחבה. "מקסימום-
_____________________________________________)07-07(נדלן" 052-2452820

 בהזדמנות, בשיכון ה', 4 
יחידות על 3 קומות, מושכרות 

ב- 13,000 ש"ח. אליהו, 
054-6531111)07-07(_____________________________________________

 באבן גבירול בנין חדיש, 
90 מ"ר, סוכה, מרפסת, 

נוף + מחסן 12 מ"ר 
מושכר, 1,930,000 ש"ח. 

 ,052-7741000
_____________________________________________)07-07(סופר נדל"ן

 מציאה בבלעדיות! 
בדניאל 2, חזית לרחוב 

ירושלים מ' קומה ג', 
1,390,000 ש"ח. "סופר 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן" 052-7741000

 דב גרונר, מטורף, 
ק"ק, 90 מ"ר כולל יח"ד, 
4 כ"א, אופציות, כ- 100 

מ"ר, מושכרת, 5,900 
ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז' 

058-3200078)07-07(_____________________________________________

 מציאת השנה! 
בבלעדיות! 4 חד' + 

מעלית + חניה + סוכה. 
*בבעלי מלאכה, דירת 
גג, 6 חד' + מעלית + 
חניה. *בצייטלין לשתי 
משפחות! 3 חד', 60 
מ"ר + גג + הרחבה 

מהצד + חתימות *"אלוני 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-7610603

 בהר השלום, בית 
פרטי, 600 מ"ר, 6 קומות )2 

קומות מושכרות ב- 7,000 
ש"ח(, משופצת חלקית, נוף 

מרהיב + חניות + גג + גינה, 
6,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת 
גן, 120 מ', משופצת 

ויפה + 2 יחי' מושכרות, 
3,350,000. "חמד 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 053-3357316

 בבנין-חדש באהרון-דב 
פנטהאוז יוקרתי, 200 מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בלוין, דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה, 2,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באיזור מלאכי, דופלקס 5 
חדרים, ענקית + גג גדול, ק"ג. 
_____________________________________________)07-07("תיווך - אריה" 0533-172-172

 בנורדאו, דופלקס 5.5 
חד', קומה ג', ד', מעלית, גג 

בטון, 2,000,000 ש"ח, לל"ת, 
054-8455015)07-10(_____________________________________________

 באזור רמב"ם/ירושלים, 
ד.גג, 5 יפהפיה, 150 מ"ר, 

ק"ב, חזית, 2,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור חגי, ד.גג ענקית, 
240 מ"ר, 6ח' + מרפסות, 
ק"ג, חזית )במקור 2 דירות 

בטאבו(. "אפיק נכסים" 
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בבעש"ט, ד.גג, 5ח' + 
מרפסת, שמורה מאוד, ק"ג, 

חזית, 3 כ"א, 2,130,000 
ש"ח! "אפיק נכסים" 

03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו, 
דופלקס 120 מ"ר, משופצת, 

1,620,000 ש"ח, גמיש. פנחס 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 055-6789653

 בסמטת אזר, דופלקס, 
5 חד' + גג גדול, קומה 
3, מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה, 2,950,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

053-3357316)07-07(_____________________________________________

 באזור הרב שך, דופלקס 
5 חד', )3+2( + מרפסת גג, 
מצב טוב, התרי בניה נוספים 
על הגג, ק"ג, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בסוקולוב, 
דירת-גג, 4.5 חדרים, 115 

מ"ר, משופצת, ק"ג, 
חזית + חניה, 2,000,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! נדירה בחנה 
סנש, דירת גג, 150 

מ"ר בכל קומה, ק"א 
ואחרונה, 5 חדרים, 
מעוצבת ומושקעת 

ברמה גבוהה + גג ענק, 
150 מ"ר, ניתן לבנות 

יחידות וכו'... 3,650,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 5 
חדרים, 150 מ"ר, 3 

חדרים למטה, 75 מ"ר + 
2 למעלה וגג ענק, ק"ב 
ואחרונה, משופצת, כ' 

מיידית, 2,290,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס, 
דופלקס, 140 מ"ר, 

קומת קרקע וראשונה, 
מעלית + חצר + 

חניה כפולה כניסה 
פרטית, 2,600,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 דופלקס באבני נזר, 5 
חדרים, בק"ד + גג + מעלית, 
שכנים מעולים, כניסה מיידית. 
_____________________________________________)07-07("תיווך - אריה" 0533-172-172

 באזור גורדון, 5, חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 
+ י.הורים, מיידי! 2,480,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
 ,03-5791514
053-3128884)07-07(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5ח', גדולים, 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מטבח 
גדול, 2,300,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)07-07(_____________________________________________

 בסוף בירנבוים )בגבול-
ר"ג(, 5 חדרים, 115 

מ"ר, קומה ג', משופצת 
+ מעלית + חניה + 

מ.שמש. 
"מקסימום-נדלן" 

054-4340843)07-07(_____________________________________________

 באזור בן זכאי בבנין חדיש, 
5 חד' )6 במקור(, 145 מ"ר 
סלון גדול, מושקעת ביותר 

+ 2 מחסנים למטה צמודים 
30 מ"ר ניתן להפוך ליחידה, 

ק"ג + מעלית + חניה, חזית. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בפרדו, 5.5 
חדרים, 135 מ"ר, חזית, 
ק"ג + מעלית + חניה + 
מחסן, 2,430,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בחזו"א עזרה )מעונות 
ויז'ניץ(, 5 חדרים, 150 
מ"ר, מושקעת ברמה 

גבוהה, חזית, ק"ב, 
מעלית, 2,900,000 ש"ח. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 5.5 חדרים, 
120 מ., קומה ראשונה, 

מעלית, חזית + אופציה, 
2,200,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)07-07(מתחם הנדל"ן, 050-4000640

 בעזרא/חזו"א, 5 חד', 
160 מ', חדשה, 2,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במהרש"ל, 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', 3 כ"א, מושכרת 

9,000 ש"ח, חניה + גג 
+ סוכה בטאבו, מחיר 

גמיש! 'אפיקי-נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(בועז' 058-3200078

 בהאי גאון! ק"ק, 
מחולקת ל- 3 + 2 

מושכרת, כניסה פרטית, 
2,050,000 ש"ח 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)07-07(מתווכים" 03-5701010

 באזור קהילות יעקב, 
4 חד', 85 מ"ר בבניה, קד', 

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

053-3128884)07-07(_____________________________________________

 באלישע, 4.5 ח', סלון 
גדול, 2 סוכות, ק"ב, 3 כ"א, 
מיידית!! 2,070,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)07-07(_____________________________________________

 באזור הרצוג/טבריה, 4 
ענקית, מרווחת, סלון ענק, 

ק"ג, חזית, 3 כ"א, 1,980,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בבניה בזכרון-מאיר, 4ח' + 
י.הורים + מ.שמש, 2,200,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בגבול ב"ב/ר"ג, 4.5 חד', 
יפהפיה, ק"ג + מעלית + נוף 

+ מחסן, 1,930,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07("אפיק נכסים" 03-5791514

 בניסנבוים, 4 חדרים, 
94 מ"ר, קומה 2 

ואחרונה! חזיתית, 3 
כיווני אוויר! רק 6 דיירים! 
+ א.הרחבה בצד + בגג. 

"מקסימום נדל"ן" 
052-2452820)07-07(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 100 
מ"ר, מחולקת ל-3 + יחידה, 
ק"א, חזית, 2,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציה בגג בטון 

)גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מעלית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 בראשונים בבנין 
חדש, דירת נכה, 4 חד' 
+ יחידת דיור 2 חד' + 
חניה, ב- 2,200,000 

ש"ח, גמיש. להב נכסים, 
050-4177750)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בבירנבוים, 
4 חדרים, 90 מ"ר 
+ מרפסת, ק"א 

בטאבו-משותף, מיידי, 
1,350,000 ש"ח 

)אופציה לרישום מלא על 
הקונה(. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 לל"ת באזור דובק, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, 

עורף פתוח ושקט, 
1,940,000 ש"ח,

_____________________________________________)07-10ל(052-7651162

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)07-07(אדוארד

 בתחילת בניה! בשיכון 
ג', 4 חד', גדולה + מרפסת 

שמש, חזית, 2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבנין חדש בברטנורא, 4 
חד', חזית, 2,050,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ, 
דירות 4 חד', אחרונות, 

2,180,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 באזור סוקולוב מרכזי 
ושקט, 4 חד', 100 מ"ר + 

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)07-07(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 4 חד', 93 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + יחידה, 

ק"ג + גג בטון + חתימות 
שכנים חלקי + פיר למעלית, 

משופצת, כחדשה, 2,100,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', חדשה, 
1,950,000 ש"ח.

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בסוקולוב-אזר, ק"א, 
חזית, 4 חד', מפוארת, סוכה 

גדולה, 1,990,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)07-07(תיווך-הנדל"ן, 050-4177419

 ברבי-מאיר, 4 חד', 110 
מ"ר, ק"א, משופצת כליל, 

מטבח-פסח, אופציה ליחי"ד, 
חזית. תיווך-הנדל"ן,

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 המחיר ירד, 
אבוחצירא, 4 חד', ק"ד, 

93 מ"ר, חזית, מדהימה, 
1,480,000 ש"ח.

'אפיקי-נדל"ן בועז'
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 המכבים, ק"ק, 4.5 
חד', 125 מ"ר, 3 כ"א + 
יח"ד מושכרת 2,000 + 
70 גינה ברמת סוויטה, 

מחיר גמיש. 'אפיקי-נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(בועז' 058-3200078

 ביאליק, 4 חד', 80 
מ', ק"א, חזית, שמורה 
מאוד, 1,580,000 ש"ח, 
מיידי! 'אפיקי-נדל"ן בועז'

054-8481204)07-07(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א 
+ מחסן, משופצת מאוד, 

1,160,000, גמיש. תיווך יעקב, 
054-4901948)06-06(_____________________________________________



כ”ט בשבט - א’ באדר תשע”ח  14-16/2/2018 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

3-3.5 חדרים

1-1.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

טבריה

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

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ירד המחיר, בדוד 
המלך, ליד העיריה, ק"ב, 
עורפי, מטופח, 75 מ' + 

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,500,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

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

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, בטבריה, קרוב לרח' 
עמי, משופצת, עורפית, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

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

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

פתח תקווה

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

כולל חניה, 1,890,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

גבעת שמואל

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)05-08ל(050-4167200

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 מ' 
לא משופצת, ק"ק עם 

אפש' לכניסה נפרדת ויח' 
להשכרה, 1,750,000 

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

03-5797756
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

וילות ובתים

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

 מציאה באלוף הנצחון 
גבול ר"ג, 3 חד', 70 

מ"ר, בק"ג עם מעלית 
וכן יח"ד להשכרה 45 

מ"ר - 25 חד' בק"א, כולל 
כולל חניה ומחסן דירתי 

2,200,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברח' הלוחמים קרוב 
לרח' רמב"ם בבנין חדיש, 

4 חד' גדולים, משופצת 
מחדש עם נוף בק"ג עם 

מעלית, 2,200,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באלוף שמחוני, ק"ב, 
4.5 חד' בשטח של 

120 מ', משופץ, חזית, 
2,200,000, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 4 חד', 
ק"1, חזית, משופצת, 

כ- 100 מ', 1,850,000, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, סלון 
גדול וחד' גדולים, חזית, 

מעלית, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 ברחוב בגנו, קומה 
א' חזית, 80 מ', 3 חד', 

1,700,000 ש"ח, גמיש. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)05-05(_____________________________________________

 ברחוב הרצוג, קרוב 
לרחוב ישעיהו, 2 חד' 

גדולים, 70 מ', קומה א' 
ואחרונה, עם תוכניות 

לתוספת של 22 מ"ר בצד 
וכן אופציה עתידית לבניה 

על הגג, 1,650,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

בנין חדש בבניה ע"י קבלן 
אמין, דירות גן, 3 חד', 
4 חד' מפוארים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח כולל 
חניה. ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 ביהודה נחשוני, טאבו 
משותף, 4 חד' + מרפסת, 85 

מ"ר, 1,200,000 ש"ח, 
03-6765524 ,053-3111238)06-09(_____________________________________________

 בגורדון, 79 מ"ר, קומה 2 
+ מעלית, צפון דרום מערב + 
אופציה להרחבה, 2,190,000 

_____________________________________________)06-09ל(ש"ח, 052-4200019

 בהרב קוק/בן גוריון, 3.5 
+ 1.5 בקומה העליונה + אופ' 

להרחבה, נוף מדהים לגינת 
_____________________________________________)06-07ל(חרל"פ, 052-7886611

 צמוד למרום נווה 4 חד', 
מרווחת!! + מעלית + חניה, 

1,970,000 ש"ח. תיווך חכמת 
_____________________________________________)06-09(רחוב, 052-6585808

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

השכנים לבניה על הגג, 
2,100,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)06-06(_____________________________________________

 מציאה! בק.הרצוג, 
בתהליכי בניה, 5 חדרים, 

מפרט גבוה במיוחד, 
1,350,000 ש"ח, 

050-4102467)06-07(_____________________________________________

 בברוכוב, 3 חד', קומה א', 
עורפית, בנין מטופח. תיווך, 

_____________________________________________)06-07ל(050-4196363

2-2.5 חדרים

 בכפר אברהם ברב 
אונקרמן 3 חד'+ למכירה/
השכרה, כ"א, נוף מדהים, 

משופצת, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-09ל(054-6303990

צפת

 3 חדרים בדרום העיר, 
אזור מתחרד, פינוי מיידי, 

050-7958795)04-08(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 4 
חדרים, גדולה ומשופצת 
+ מעלית וחניה, קומה 
ראשונה, ב- 2,250,000 

ש"ח, גמיש. להב נכסים, 
050-4177750)07-07(_____________________________________________

 מציאה! באלישע 
אזור חבקוק, 4 חדרים, 

משופצת ברמה! + 
מעלית וחניה, רק ב- 

1,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 בלעדי בגניחובסקי, 
4 חד' + מרפסת, 

משופצת, אופציה לבניה, 
1,670,000 ש"ח, גמיש. 

'אפיקי-נדל"ן-בועז' 
054-8474843)07-07(_____________________________________________

 בדוד המלך, ק"ק, 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד 

כולל אינסטלציה, חצר צמודה, 
_____________________________________________)07-10ל(052-7171748

 באזור אבן גבירול/רמבם, 
כ- 3ח', ק"ד )בלי( + שטח 

מוכן לבניה, 1,520,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)07-07(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)07-07(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3ח', 
משופצת + יחידת-דיור, ק"א, 

חזית, 2,070,000 ש"ח! "אפיק 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 03-5791514

 לל"ת בקוק/חרל"פ, 
3 חד', ק"ב + מרפסות, 

מושקעת, מוארת ומאווררת, 
_____________________________________________)07-10ל(077-4100980

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

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום 

_____________________________________________)07-07(נדל"ן" 052-2452820

 בלעדי! באזור העיריה, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת + אופציה, 
1,700,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
גדולה, 80 מ"ר + אופציה 
בצד 30 מ"ר כולל רצפה 
ועמודים ובגג בטון, ק"ג, 
משופצת ניתן לחלוקה 

מדרגות מחדר מדרגות לגג, 
מפתחות במשרד. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3.5 חד,' 
90 מ"ר + אופציה בגג בטון 

ששייך לו, ק"ג, חזית. *בלעדי! 
בחברון, 3 חד', 65 מ"ר, ק"א 

+ אופציה 20 מ"ר, משופצת, 
1,440,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן 
בבנין חדש, 3.5 חד', 

במקור! + מרפסת 
שמש, 3 כיווני אוויר, רק 

ב- 1,650,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים, 050-4177750

 בלעדי בקובלסקי, 3 
חד' + סוכה ומעלית + 
היתרי בניה ומעטפת, 

1,490,000 ש"ח, גמיש. 
'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8474843)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
65 מ"ר, היתרי בניה 

ל- 25 מ"ר, 1,390,000 
גמיש. 'אפיקי-נדל"ן-בועז' 

054-8474843)07-07(_____________________________________________

 בעמי/אהרון דב, 
3 חדרים + מרפסות, 

ענקית, כ- 80 מ"ר, 
3 כ"א, חזית, ק"א, 

1,560,000 ש"ח. 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 מציאת השבוע!! 
בר"ע-טרפון, 3.5 חד', ק"ה-

מעלית חדשה ומפוארת, נוף, 
רק 1,620,000 ש"ח. מ.כהן 

_____________________________________________)07-07(נכסים, 052-7684074

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 
+ חניה + מחסן, 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 מציאה! ברמב"ם, 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3 חד', גדולה 
ומשופצת, 1,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בבניה! בניסנבוים, 3 
חד', חזית + יחידת הורים, 

1,700,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בהרצוג, 3 חד', משופצת, 
חזית + יחידה + גג, 

2,050,000 ש"ח.
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 במהוליבר, 3 חד', 
ק"ק, מוגבהת שמורה ויפה, 

כ- 70 מ"ר + אופציה גדולה, 
1,520,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 מפוארת ומטופחת בר"ע-
דובק, נוף, 3.5 חד', בנין-חדש, 

1,620,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)07-07(_____________________________________________

 זה הגיע! וגם ילך 
מהר... במכבים, 3 חד', 
קד', 1,270,000 ש"ח, 
אל תחמיצו! מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בנויפלד! 3 חד' 
+ מעטפת מוכנה 

ומשולמת של עוד 80 
מ"ר, 1,850,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)07-07(מתווכים" 03-5701010

 באברבנאל! 3 חד', 
קג' ואחרונה, בבנין 

מצוין! 1,400,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010, הזריז 
_____________________________________________)07-07(נשכר!

 בלעדי, 3 ח' בנויפלד 
בטאבו, קומה ב', חזית, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח', קומה א' 
בפ"כ במתחרדים, חזית, 

משופצת, 70 מטר בארנונה, 
1,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ, בניין 
חרדי, קומה ב', חזית, מסודרת 
+ מעלית + חניה, 1,520,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)07-07(_____________________________________________

 בבגין 3 ק"ק, 60 מ"ר 
ואופציה, מיידי. רי/מקס - 

_____________________________________________)07-07(משה דסקל, 050-5926021

 בבלעדיות! בשבטי-
ישראל ח. מקבלן!! 3 חדרים 
כ-73מ"ר +מעלית +מ.שמש 

מ-4000ש"ח "תיווך-משגב-
_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690 

 המציאה! א. הרב-
קוק כ-3חד' כ-78מ"ר 

ק"ב משופצת א.להרחבה 
1.530.000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690

 במוהליבר, 3.5 חד', ק"ק 
מוגבהת + רשיון ל- 130 מ"ר 
+ חצר 25 מ"ר, חזית לגינה, 

1,750,000 ש"ח. תיווך-הנדל"ן, 
050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי! 3 חד', 
קא', חזית, אופציה 

להחרבה, 1,475,000 
ש"ח, גמיש, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בשך-חיד"א, כ- 3 חד', 
60 מ"ר, ק"א, חזית, אופציה, 

מטופחת, 1,490,000 ש"ח 
גמיש. תיווך-הנדל"ן,

050-4177419)07-07(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר במחיר 
מציאה! 1,220,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז' 
058-8481204)07-07(_____________________________________________

 נורדאו קרוב 
לאברבנאל, 3 חד', 

משופץ, ק"א, חזית, 
אופציה, 1,430,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז'
054-8481204)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת 4 
חדרים, מסודרת ויפה, 

קומה א' עם מעלית, בנין 
חדש ומושקע עם חניה 

בטאבו ברחוב יגאל. תיווך 
BA יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות בגן וורשא, 
4 חדרים, קומה ב- 95 

מ"ר במחיר מציאה, 
חזית. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 א. המכבים כ-4חד' 
כ-70מ"ר ק"ד משופצת 

+אופציה בגג 1.350.000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)07-07(_____________________________________________

 בדמי-מפתח בזכרון מאיר, 
2 ח' גדולה + מרפסות, ק"א, 
950,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)07-07(_____________________________________________

 בבני-ברק אבו חצירא, 
2.5 מקורית וגדולה, אפשרות 
להרחבה ל- 5 חדרים במיידי, 
ק.4 ללא מעלית, 1,320,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח, 052-2647458

 סוקולוב, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קו' א', אפשרות הרחבה, 
כ- 40 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)07-07(אדוארד

 בבנימין אברהם, 2.5 חד', 
משופצת + גג, 1,400,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! בברוט, בנין 
מצוין, ק"ב, 2.5 חד', 

3 כ"א, 50 מ"ר, חזית, 
1,250,000 ש"ח.

'אפיקי-נדל"ן בועז'
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 איזור העיריה, 2.5 
חד', 63 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, מחיר מתחת 
לשוק, פשוט לחטוף. 

'אפיקי-נדל"ן בועז'
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 לא צריך לקנות 
בירוחם! בז'בוטינסקי, 2 
חד' מרווחים ומשופצים, 
מחולקת לשתי יחידות! 

מושכרות ב- 4,000 
ש"ח! רק 1,175,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 תגידו לנו אם תמצאו 
יותר בזול! בברוט! 2 חד', 

ק"ק, אפשרויות הרחבה 
מגוונות, 1,050,000 

ש"ח, בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בלעדי, 2 ח', קומה ב' 
בפ"כ + אופציה ל- 12 מטר 
קיים, 1,150,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי ביחזקאל, 
40 מ"ר נטו, דירת-חדר 

+ מרפסות, חזית, 
חצי קומה לעלות, 

ניתן להפוך ל- 2 ח', 
מיידי, 1,040,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)07-07(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" דירה 
חדישה, 5ח', 138 מ"ר, 

מרפסת שמש/סוכה, מעלית 
שבת, נוף לפארק, 

0522-656825)07-07(_____________________________________________

 למכירה מתושב חוץ! 
3 דירות ברחוב הגיבורים 

והירדן, מושכרות 
ומנוהלות! 1,300,000 
ש"ח, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)07-07(מתווכים" 03-5701010

3-3.5 חדרים

 מבחר דירות בטבריה 
עילית למגורים ולהשקעה 

במחירים טובים. ידידיה לוינגר, 
_____________________________________________)07-07(תיווך לאנ"ש, 0527-166-160

 דירת 3.5 חדרים, קומה 
ראשונה, 90 מטר, מסודרת, 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
פוטנציאל מעולה למשקיעים, 

530,000 ש"ח, 
IRC 050-244-244-6)07-07(_____________________________________________

 בפאתי קרית שמואל, 
דירת 3 חדרים, 75 מטר, 

מסודרת, קומה ד', 430,000 
IRC 050-244-244-6 .07-07(ש"ח(_____________________________________________

 ברמות א': קוטג', 5 )110 
מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 

חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל- 3! 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

וילות ובתים

+5 חדרים
 זכות לדירה 5 חד', 

מפוארת באברהם רביץ, נווה 
יעקב, בבניה, מציאה, 

_____________________________________________)07-10ל(053-3159993

 קרית מנחם, אסילנד, 
5 חד', קומה 3, מחסן, נוף, 

1,580,000 ש"ח. נהוראי אבגי 
רימקס הבית שלי, 

050-9995257)07-07(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 קרית יובל, הנטקה, 
4 חד', קומה 2, מחסן, 

א.מרפסת, 1,690,000 ש"ח. 
אייל שאולוף, רימקס הבית 

_____________________________________________)07-07(שלי, 050-9995257

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

מרפסת נוף לסוכה, גישה 
נוחה, 2,590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

 בקרית יובל - שטרן, 
בפינוי בינוי חתום, 3 חד', ב- 

1,450,000 ש"ח. אייל שאולוף, 
050-9995257, רימקס הבית 

_____________________________________________)07-07(שלי

 ברמות א': 3 חד' + 
אופציה, ק"א, קרוב למכולת, 

לגן ולביהכ"נ, מקום שקט, 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע., 
כ"פ, נוף, שמש, 1,830,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-571-3375)07-07(_____________________________________________

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 
1,850,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)07-07(הכוכבים: 02-571-3375

מודיעין עילית
 מציאה! בר' יהודה הנשיא, 

4 חד' + אופציה לחדר נוסף 
+ מקווה + יחידת דיור, ק"ק 
+ 2 גינות, 1,550,000 ש"ח, 

_____________________________________________)04-07ל(גמיש, 08-6555368

 במרכז, דירות מושכרות 
בתשואה גבוהה החל מ- 

1,290,000 ש"ח בלבד! "בית 
_____________________________________________)07-07(ישראל" 0548-070-418

 מפוצלת, מושכרת 
ב- 9,200 ש"ח, רחוב מעולה, 
1,360,000 ש"ח בלבד. "בית 

_____________________________________________)07-07(ישראל" 0548-070-418

 להשקעה, מחולקת ל- 2 
של 2 חד' גדולים, 1,170,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)07-07(_____________________________________________

 בקרבת האזור החרדי, 
מחולקת ל- 2 גדולות למגורים 

+ השקעה. תיווך-יוחנן, 
050-4104044)07-07(_____________________________________________

 בבת גנים, בית 7 חד' + 
מרתף על המגרש, 350 מ"ר. 

_____________________________________________)07-07(נטלי, 052-2948691

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר-
אברהם, קוטג', משופץ כחדש, 

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)07-07(חניות, 0522-656825

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

בנווה-עוז-הירוקה, 6ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

052-2656825)07-07(_____________________________________________

+5 חדרים
 מציאה! בהאורים, ענקית, 
כ- 120 מ"ר, 2 כניסות לדירה, 
מחיר 1,670,000 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)07-07("בית ישראל" 0548-070-418

 במרכז, כ- 95 מ"ר, 
משופצת, ק"ב, 1,299,000 

ש"ח - מציאה! "בית ישראל" 
0548-070-418)07-07(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
באונטרמן, 4ח' גדולים, כ- 115 
מ"ר, סלון ענק, מעלית שבת, 

נוף, סוכה, ק' 7/7, מיידי, 
0522-656825)07-07(_____________________________________________

 3.5 חד' באזור הרב קוק 
+ באזור פרנקפורטר, מרווחת, 

_____________________________________________)07-07(מעלית. נטלי, 052-2948691

 בהרצל/אהרונסון, 
3.5 גדולים, ק.א + מעלית, 

1,420,000 ש"ח, 
050-3528252)07-07(_____________________________________________

 לזו"צ, בפיק"א החרדי, 
דירת 70 מ"ר משופץ חלקי, 
מחיר 1,220,000 ש"ח. "בית 

_____________________________________________)07-07(ישראל" 0548-070-418

 "דרך-עיר-נכסים" 
להשקעה, 2 יח' קומפלט 
ברמת-ורבר, מושכרות ב- 

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)07-07(נוסף וגינה, 0522-656825

 מציאה בדרום בעיר, 
3 חד', 70 מ"ר, קומה 

ב', במצב טוב, 560,000 
ש"ח. שניר, 

052-2888181)07-07(_____________________________________________

 מציאה ברח'-ויצמן 
המבוקש והמרכזי, 3.5 

חד', משופצת, מרפסת, 
אופציה להרחבה, 

660,000 ש"ח. שניר, 
052-2888181)07-07(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 במנחם, 3 חד', 
מפוארת + יחידת-דיור, 

מושכרת, ק'ג, חזית + גג 
בטון, 2,090,000 ש"ח. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)07-07(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כ”ט בשבט - א’ באדר תשע”ח  14-16/2/2018

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-03/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז
 "חוות מרומי השדה" 

- 2 צימרים מפוארים 
ומאובזרים לזוגות/

משפחות, ספא, סאונה, 
בריכה מחוממת ונוף 

מדהים, 052-3488910, 
052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

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

_____________________________________________)24-25/18(לקייטרינג, 054-5747012

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 03-7542233

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-37/18(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

פרנסה בשפע, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)47-47(_____________________________________________

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-36/18(_____________________________________________

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

משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 054-5461450,
02-5361450 ,052-2611920)36-09/18(_____________________________________________

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

ממטבעות דיגיטליים, 
055-8966396 ,054-8562079)50-9/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

טבריה

ביקוש 
דירות

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-40/18(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-51/18(_____________________________________________

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-18(_____________________________________________

 5 חד' חדישים ברח' 
הזיתים בין סופר ברקת 
לבית ספר "נריה", עם 

מחסן וחניה, ק"ג, 5,900 
ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

ירושלים

השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים 
משקיעים, צפויות 
הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה 
בזול, חנות 20מ' ברח' 

בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-20/18ל(052-7613554

בני ברק

+5 חדרים

 בחנה סנש בבנין של 
4 דירות, להשכרה בק"ק, 

4 חד' עם גינה, 5,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

פתח תקווה

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

ביהמ"ד, אפשרות קיטרינג. 
052-7142331)52-12/18(_____________________________________________

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-49(חוויה, 055-9278552

 בגני גד, יחידת דיור, לזו"צ, 
בודד/ת, ק"ד, מאובזרת, 
מוארת, ממוזגת, דוד"ש, 

050-7231178)04-07(_____________________________________________

 להשכרה/מסירה, 
חנות 45 מ"ר + 

בז'בוטינסקי 12 לפיצה, 
מסעדה או לכל מטרה, 

_____________________________________________)04-07ל(לל"ת, 052-2518967

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, מתאים 

לכל מטרה, נגיש למוגבלים, 
050-3060123)04-07(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח לליה, 

אפשרות לוילה קומפלט, 
_____________________________________________)04-07ל(054-8590909

מבנה מפואר כ- 200 מטר
2 כניסות, מעלון, מושקע, 

מאוורר וממוזג

להשכרה בברכפלד

052-7101756
053-3104707

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת + 
_____________________________________________)05-08(פרגולה, 054-4797080

 להשכרה יחידת דיור, 
קרקע, משופצת, מוארת 
ומאווררת, בזכרון מאיר, 

050-5260688)05-08(_____________________________________________

 יחידת דיור מוארת ברמת 
אלחנן, ק"א, ב- 2,200 ש"ח, 

מתפנה עוד חודש, 
050-4110069)05-07(_____________________________________________

 דירת חדר באיזור הרב שך 
מרכזי ושקט מאוד + מרפסת 

חזית, 2,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)04-07(_____________________________________________

 בקרית יובל, דירת סטודיו 
חדשה )ליחיד(, מרוהטת 

וממוזגת, 2,300 כולל ארנונה 
_____________________________________________)05-08(וועד בית, 053-3136650

 בכפר אברהם, דירת 3.5 
חד', 3,400 ש"ח, לל"ת, 

054-8495980 ,054-8119885)05-08(_____________________________________________

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-08(הון עצמי, 052-7122466

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-12(הפשרה. תיווך, 03-6180103

 בגני טל בב"ב, משרד 
מפואר 15 מ"ר, שירותים, 

_____________________________________________)05-08ל(מיקום מעולה, 053-3105016

 להשכרה בב"ב, משרד 
קטן לפעילות שקטה, מקום 

מרכזי, מזגן, שולחן, 
_____________________________________________)05-09ל(052-7140101

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, אוירה 
כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-34/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-25/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 בק.הרצוג בגני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

_____________________________________________)06-09ל(4,900 ש"ח, 052-7127207

 בק.הרצוג בעמק יזרעאל, 
ק"א, מטופחת, ממוזגת, 

גדולה, מ.שמש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________)06-09ל(050-4132925

 ברב שך - הירדן, חדשה 
לחלוטין 60 מ', 2 שירותים 
+ אמבטיה, ממוזגת, ק"ק, 
_____________________________________________)06-10(4,400 ש"ח, 03-5787042

 בנין חדש בהרב קוק, 3 ח', 
70 מטר, 4,500 ש"ח. פולטוב 

_____________________________________________)06-07(נכסים, 052-3646632

 באדמור מקוצק, 2 חד', 
30 מ"ר, ק"ג + מעלית, יפה, 

מרוהטת )ללא מ.כביסה( 
וממוזגת, מיידי, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)06-09ל(054-3345000

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממוזגת, בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)06-08(2,800 ש"ח, 054-5981262

 באשל אברהם לזו"צ, 
יחידת דיור, 2 חד', מרוהטת, 

משופצת, יפיפיה, מזגן, 
מסורגת, 2,800 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ל(052-6232343

 בז'בוטינסקי, 1.5 חד', 
כ- 30 מ"ר, עורפית, מרוהטת, 

ממוזגת, כולל ארנונה ומים, 
_____________________________________________)06-09(2,300 ש"ח, 052-7158998

 בטרומפלדור ליד ביה"כ, 
4 חד', יפיפיה, ק"ג, מעלית 

שבת, מזגנים, מרפסת סוכה, 
_____________________________________________)06-07ל(054-7705319

4-4.5 חדרים

 מחפשים דירת 3 חד' 
לקניה באזור בני-ברק עם 

חניה, עד 1,700,000 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ל(054-8452118

 למכירה קו חלוקה 
יחודי, ירק מהדרין, 

ללא ריסוס, 
052-8708776

sorogatigal@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 מחפש לקנות חברות 
בע"מ לא פעילות לצורך 

_____________________________________________)06-09ל(השבחה. 055-7240178, רמי

 להשכרה! אופנת 
נשים בר' עקיבא לימים, 
שבועות )בלבד(, מכירות 

מעצבות וכו', 
_____________________________________________)06-09(03-5792055, לל"ת

 קרקעות לבניה רוויה. 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)06-06(פרוייקטים, 04-8441111

מבנים
 להשכרה במרכז ב"ב, 
מבנה, כ- 160 מ"ר + חצר 

ענקית 400 מ"ר, מתאים 
למעון, גני ילדים, ביה"ס, ת"ת, 

_____________________________________________)06-09ל(לפרטים: 055-6685076

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-31(ומאובזרת, 052-5207326

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

ירושלים והסביבה

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

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

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

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

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

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

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

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

 באבטליון יחידת דיור 
יוקרתית, 30 מ"ר, ק"ג, ללא, 
מרוהטת, מיידי, 2,900 ש"ח, 

_____________________________________________)06-10ל(050-7111483

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון, חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

בשיווק ומכירות 
kav.magazine@gmil.com)06-09(_____________________________________________

 דרושים משכירים טובים 
לדירות בב"ב ובפ"כ, 2-3-4 

חדרים, מחירים מתחת למחירי 
שוק לדיירים טובים, אפשרי 

מרוהטות, 
054-7477054,03-5444815)07-07(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, יפיפיה, 
30 מ', ק"א, חדשה 

מהקבלן + ריהוט ומוצרי 
חשמל, רק 2,450 ש"ח. 

'אפיקי-נדל"ן בועז'
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 בלעדי!! בנועם-
אלימלך, 5.5 חד', ענקית 
+ מעלית ויחידת-הורים, 

ק'א, מיידית, 6,500 
ש"ח, גמיש. "יאיר נדלן" 

052-7633978)07-07(_____________________________________________

 בלעדי!! בהרצוג, 4 
חד', יוקרתית + מ.שמש 

גדולה בבנין חדש, ק'ג, 
מעלית. "יאיר נדלן" 

052-7633978)07-07(_____________________________________________

 בשבטי-ישראל, 
חדשה, פנטהאוז, 4 
חדרים + 2 מרפסות 

שמש-ענקיות נוף-
מדהים + מעלית, קומה 

6, חניה, 6,500 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 5 חד', 
דופלקס, קומה 4 + מעלית, 
3 כ"א מלאים + גג מרוצף, 
_____________________________________________)07-08ל(סוכה, מיידית, 052-2143994

 בדסלר, 7 חדרים, 
ק"ג למטה, 180 מ"ר 
+ גג ענק פתוח 180 

מ"ר מדרגות חיצוניות, 
מתאים למגורים/ישיבה/

עמותה, 6,400 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בנימין אברהם, 
5 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,500 ש"ח.
,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)07-07(אדוארד

 ברזיאל 2, 4 חד', חדשה 
מקבלן, נוף, קה', מעלית, 

לממושכת, 4,400 ש"ח, לל"ת, 
050-4444667)07-10(_____________________________________________

 בלעדי ברמז, חדשה, 4 
חדרים + מ' שמש, ק"א, 
חזית, ממוזגת, י' הורים 

+ מעלית + חניה פרטית, 
6,200 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)07-07(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ, 4 חד', 
חדשה, 5,500 ש"ח, גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד', 
משופצת כחדשה + מעלית, 

5,300 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)07-07(_____________________________________________

 בניסנבוים, 3 חד', ק"ב + 
מעלית + חניה, בנין חדש, עד 

שנה, 4,400 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ל(050-9094508

 בקובלסקי, 3 חד,' יפה, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

חדש, דוד שמש, מיידית 
_____________________________________________)07-10ל(לממושכת, 050-4141766

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 3 חד', 80 מ"ר, ק"ק, 
חדשה, מושקעת. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בשניים, חדשה לגמרי, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"ג + 
מלעית, רק ב- 3,800 

ש"ח. 'אפיקי-נדל"ן בועז' 
058-3200078)07-07(_____________________________________________

 כניסה פרטית! בהאי 
גאון! 3 חד', ק"ק + 

מרפסת יפה בחזית, רק 
3,500 ש"ח, מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 בהר-השלום, 3 חד', 
60 מר, מפוארת, חדשה 

לגמרי, פרוטיות, נוף 
מדהים, אופציה לריהוט, 
כ. מיידית, 4,300 ש"ח, 

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי, 2 חד' גדולים, 60 

מ"ר, ק"ק, חדשה, מושקעת. 
_____________________________________________)07-07(א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' חנקין בב"ב יח"ד 
כ- 30 מ"ר, משופצת, יפה, 
מרוהט מלא, מתאים לזו"צ, 

2,200 ש"ח לחודש, 
054-2282660)07-10(_____________________________________________

 בר' עקיבא פינת ירושלים, 
יחידת דיור, ק"ב, כ- 40 מ"ר, 
חדשה, מרוהטת ויפה, 2,800 

_____________________________________________)07-08ל(ש"ח, 052-7141568

 בגבעת שמואל, יחידת 
דיור 30 מ"ר, חדשה, משופצת, 

מרוהטת, 054-8469411, 
050-4102618)07-10(_____________________________________________

 בפרנקפורטר במרכז-
העיר, יח"ד מרווחת, משופצת 

כחדשה, מרוהטת, 
052-7117902)07-07(_____________________________________________

 בבן יהודה, 4 ח' ק'1, 
_____________________________________________)07-07(3,600 ש"ח, 050-3528252

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)07-08ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)07-08ח(באשקלון, 053-3176405

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)07-08ח(באשדוד, 058-3268724

 דרושה דירה 1.5 + 
להשכרה באזור ב"ב ללא 

ריהוט עד 3,000 ש"ח מפסח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-4130188

 דרושה לקניה דירה 
בפתח-תקווה ובני-ברק במליון 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בערך, 050-6651365

 בבני-ברק. בלעדי! 
למכירה חנות ברח' ירושלים, 

40 מ"ר + אופציה ממשית 30 
מ"ר פינתי, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 באלעד. למכירה/השכרה 
חנות בנחלת יצחק 27 מ"ר, 
מתאים לכל מטרה, 2,700 

_____________________________________________)07-07(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בב"ב בכהנמן 
המבוקש, חנות בשטח, 

250 מ"ר מרווחת ומוארת 
להשכרה לכל מטרה 

לפרטים. תיווך, 
050-6840111)07-10(_____________________________________________

 בב"ב ברבי עקיבא 
המבוקש, חנות 20 מ"ר, 

משופצת ומוארת לכל 
מטרה. תיווך, 
050-6840111)07-10(_____________________________________________

 להשכרה ברח' 
ירושלים/קרוב לר"ע, 
חנות פלאפל עם כל 
הציוד, 4,500 ש"ח, 

כניסה מיידית. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בקליש מול בית 
הכנסת הגדול, חנות 

25 מ"ר, משופצת, חלון 
ראווה גדול, מתאים 
לכל מטרה, 3,300 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי ב"ב, 50 
מ"ר לכל מטרה, 2,500 ש"ח. 

,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)07-07(אדוארד

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות,

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 להשכרה חנות 20 + 
20 גלריה ליד קניון רפאלי על 
רבי עקיבא, משופץ לכניסה 

מיידית. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 
בעיר במחיר מציאה למהירי 
החלטה. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, 

054-6046921)07-10(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, יצאה משיפוץ 

 BA על רבי עקיבא. תיווך
יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 להשכרה משרד 20 מ"ר 
על הרחוב, משופץ, רק 1,800 

ש"ח. תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 משרד להשכרה סמוך 
לר"ע, 50 מ"ר הכנת המקום 

ע"י הבעלים. תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
בפתח-תקווה, מכירה/השכרה, 

משרד מפוארים, 187 מ"ר, 6 
+ חד', ליד בית-המשפט עם 

_____________________________________________)07-07(מעליות וחניות, 0522-656825

 משרד להשכרה 20 מ"ר, 
קומת גלריה, רבי עקיבא 

פינת ירושלים, משופץ 
ומפואר, רק 2,500 כולל כל 
ההוצאות. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר, מפואר ומשופץ, 

קומה א' עם מעלית, ברבי 
עקיבא במרכז במחיר מציאה. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 מציאה, משרד 16 מ"ר 
עם שירותים, קומת כניסה, רק 
1,500 ש"ח. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)07-07(_____________________________________________

 דירת 4 ח', 10 מיטות, 
יפה, ממוזגת, מאובזרת, 130 

מ"ר לתקפות קצרות, שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 

_____________________________________________)07-18(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 **לפסח!! דופלקס! 7 
חד' אזור רוזובסקי, מפואר, 

_____________________________________________)07-07(מעלית וחניה, 058-5793001

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)07-18ל(050-2400460

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 בגאולה לשבתות, פנימיית 
בנות, כ- 70 מיטות + חדר, 
_____________________________________________)04-07ל(אוכל ומטבח, 054-8402671

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמות ב'/ג': 6 חד' 
+ גינה 45 מ"ר, כ"פ ללא 
מדרגות! תחבורה, חנויות, 
6,000 ש"ח לחודש, מיידי! 

_____________________________________________)07-07(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

1-1.5 חדרים
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הסעות

השכרת רכב

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

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

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

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

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

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

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

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

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-25/18(_____________________________________________

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-11/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

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)29-29/18(_____________________________________________

מבצע!
השכרת רכב

מבצע חורף
החל מ- 2,000& לחודש 

ללא הגבלת ק"מ כולל מע"מ
*שירות 24 שעות

050-6666-599

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-46/18(ש"ח ליום, 052-7696100

לפרסום
03-6162228

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

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

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות", כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000. לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור. 052-7655660, 
_____________________________________________)48-07/18(אמינדב

אמבטיות

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-8126020

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

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

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

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

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

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

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
_____________________________________________)08-13/18(פינת חי 052-8723705

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

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

ספסופה

 "סוויטות ארגמן" + ג'קוזי 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכת 

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 וילה 5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת + 
בריכה מחוממת, שולחן 

סנוקר, נוף מדהים 
לחרמון, 050-4296661,

050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

מוצרים 
ושירותים

ברי מים

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום אירועים

050-4115114
050-4130444

 מתארגנת קבוצה בשיתוף 
עם "אגמים" רכישת ברי מים 

יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

גמ”חים

 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

הובלות
 הובלות המרכבה - 

מחירים ושרות מעולים! 
הפצת חבילות גדולות 

וקטנות גם קירור 
_____________________________________________)03-14(והקפאה! 055-6688870

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהיום להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-16(_____________________________________________

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-14(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

שידוכים

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

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105

03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

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

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי עד 70,000 ש"ח, 

לתקופה עד 60 חודשים, בריבים 
מועדפת, לא שוק אפור!

052-5701630)05-08(_____________________________________________

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

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

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

אבידות

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)28-31/18(_____________________________________________

 בספסופה, 4 יחידות 
לעוד 20 אורחים, חדר אוכל, 

_____________________________________________)06-09(משחקיה, 050-5068848

 "זאב אמבטיות" - 
לא שיפצנו רק החלפנו 

אמבטיה!!! תיקון, ציפוי 
והלבשה, 09-9584862, 

03-5445901 ,02-5333862)06-31(_____________________________________________

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמיים, מבחר גדול באזור 
רחובות, 052-4738511, 

_____________________________________________)06-09ל(08-9458704

 אבדה שרשרת זהב באיזור 
סנהדריה בשב"ק יתרו, פלא': 

_____________________________________________)06-07ח(052-7115443

 אבדה מצלמה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 

חיים, צבע אפור, נרתיק 
_____________________________________________)06-07ח(תכלת, 052-7145526

 נאבדה שרשרת זהב ביום 
א' פרשת יתרו באולמי היכל 
_____________________________________________)06-07ח(הפאר בב"ב, 053-3174093

 אבדה שקית יקרה עם 
פאות ברחוב "דברי חיים" 

בירושלים, טל': 052-6555316, 
_____________________________________________)06-07ח(052-7691990

 אבדו 2 כיפות צבעוניות 
_____________________________________________)06-07ח(של ילד קטן, 054-2045540

 מחפש גיטרה אקוסטית 
טובה במחיר טוב, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8523207

 דרוש בדחיפות מכסה 
חום לקוצץ ירוקות ממיקסר 

קנווד-מיג'ור, לפרטים: 
_____________________________________________)06-07ח(054-8448008

 מעוניינים לקנות 
כיסוי לעגלת אמבטיה 

מאמאס&פאפאס בצבע 
_____________________________________________)06-07ח(שחור, 053-3169113

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד( כמו רכב, בערב, 

_____________________________________________)06-07ח(03-6199806

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)06-07ח(תורה, 052-7396092

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)06-07ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מצוין, ב- 50 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7163334

 מחפשת נייח בהזדמנות, 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 250 ש"ח, 052-2421622

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-31(מחדש, 054-4543701

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

 אבד כיסוי של עגלת 
אמבטיה ממאס אנד 
פאפאס בצבע אפור, 

בכביש החוף ביום שישי. 
052-7133153)06-09(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

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 לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

מושב גורן

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)07-13(_____________________________________________

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)07-18(_____________________________________________

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-18(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-06/18(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-18(_____________________________________________

יונדאי

מאזדה

סיטרואן

פיז’ו

 ,I30 cw 2009 יונדאי 
אוטומטי סטיישן לבן, 

שמור ומטופל - דגם מפואר 
בהזדמנות, 28,000 ש"ח, 

055-9829617)07-07(_____________________________________________

 מאזדה 3 - 2006, 
אוטומטית, 140,000 ק"מ, 

יד 2, שמורה + תוספות, 
כחדשה, 16,000 ש"ח, 

050-2222077)07-07(_____________________________________________

 סיטרואן c-5 2004, יד 2 
פרטי + טסט אוטומט, רכב 

נוח ומרווח, מפוארת במציאה, 
_____________________________________________)07-07(5,500 ש"ח, 054-9919718

 פ'זו 308 מודל 2009, נסע 
120,000 ק"מ אוטומט, שמור 
במצב מעולה, 19,000 ש"ח + 

_____________________________________________)07-07(טסט, 055-9447381

 גמ"ח הגברה לאירוסין, 
שבע ברכות ובריתות, 
כולל הכול, 180 ש"ח, 

050-4156080)07-07(_____________________________________________

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-14ל(מחירים זולים

סופרי סת”ם
 הננו להודיע לכל 

לקוחותנו כי פתחנו בבני-ברק 
בשעה טובה מחסן גדול 

ומרווח של - קלף - קניגסברג - 
באיכות הגבוהה ביותר, כל מה 
שחיפשת תמצא כאן!  מצבע 
השבוע *מזוזות גודל 12 ס"מ, 

10.5 ש"ח. ס"ת 48 ס"מ, 
195 ש"ח. הנהלת קלף לב, 

052-7623142)07-07(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים, בנות 

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

 ביום שלישי כ"א שבט 
בבוקר נאבדה שקית של 

H&O בכניסה לרחוב גבעת 
_____________________________________________)07-08ח(שאול, 052-7116411

 נמצא זוג מפתחות 
בטיילת שמעיה ליד מגרש 

הכדורסל, 9087136, 
_____________________________________________)07-08ח(054-2252171

 אבדו 2 טבעות זהב 
בשירותים במרכז רימון, המוצא 

הישר יתקשר, 
_____________________________________________)07-08ח(054-2808065

 נמצא ביום שלישי כ"א 
שבט נגן גברח' סוקולוב בבני-

_____________________________________________)07-08ח(ברק, 058-3265087

 בכ"א שבט באזור בנייני 
האומה, אבד צמיד גורמיט זהב 

שמאוד יקר לבעליו, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8538646

 אבדה שקית שבה נעלי 
עקב חדשות בתחנה שליד 

_____________________________________________)07-08ח(האולמות, 050-7288328

 נמצא עגיל זהב צהוב )לא 
משובץ( ברבי עקיבא דובק, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8481189

 נמצא כרטיס זיכרון 
למצלמה )8 ג'יגה( ברבי טרפון 

_____________________________________________)07-08ח()א.דובק(, 054-8481189

 נמצא כצמיד זהב משובץ 
באזור סוקולוב, בפרשת יתרו, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4199150

 אבדה בחנוכה טבעת 
זהב באזור בני-ברק, המוצא 
_____________________________________________)06-07ח(להתקשר ל: 054-8435331

 אבד נגן סאן-דיסק 
באוטובוס קו 413 מירושלים 
_____________________________________________)06-07ח(לפני שבועיים, 054-8491154

 להוסטל חוסים בירושלים, 
_____________________________________________)07-08ח(דרוש מיחם, 054-7000403

 למשפחה ברוכה דרוש 
לול/עריסה במצב טוב, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6256846

 דרוש שלט לטייפ חברת 
פנסוניק, יד שניה,

_____________________________________________)07-08ח(054-8524782

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)07-08ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)07-08ח(בתרומה, 054-8432271

 קונה זהב במזומן במחירי 
שיא, מומחים למטבעות, 

053-3107977)07-10(_____________________________________________

 מגבר מחברת "מראנס", 
דגם 2230, משנות השבעים, 

צליל נקי וצלול, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7628985

 פלטה קטנה לשבת, צבע 
שחור, כחדשה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 052-7628985

 תרגומון דיגיטלי עברי-
אנגלי-צרפתי ועוד, כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423406

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)07-08ח(50 ש"ח, 052-4831449
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תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

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

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

G4 LG  ביט, במצב 
מעולה )פחות משנה(, 400 

_____________________________________________)01-08ל(ש"ח 058-5556464

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

נטורופתמרפאת יובל

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים, אנמיה,
כאבי ראש, קשב וריכוז,

אירוע מוחי, לחץ, גם לילדים

צומת הבריאות זה הצואר

050-7715452

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

הגיע חדש!!!
לחג הפסח

קולקציה חגיגית
50-200 ש"ח

הקודם זוכה!

ריהוט

 שולחן מחשב כחדש, 
סנדוויץ ופורמיקה לבן, רוחב 

50, אורך 77 ס"מ, מדף נשלף 
למקלדת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 6 כסאות חדשים, עץ אלון 
טבעי, צבע דבש כחדש, נקנה 
לפני 3 חודשים, 1,100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-10ח(053-3348860

 שולחן מטר 80 נפתח 
ל- 3 מטר, חדש, נקנה לפני 

חודשיים, צבע חום כהה, 
1,100 ש"ח גמיש, - 

053-3348860)07-10(_____________________________________________

תינוקות

 ספריית קודש )עץ מלא( 
4 דלתות, צבע חום בהיר, 

מפורקת, במחיר מציאה, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-8464909

 אקווריום פנורמי בגודל 
מטר + שולחן, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5605761

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 תריסים הזזה, 2 פלטות, 
1.55X1.40, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 כוורת 8 תאים + שולחן 
כתיבה, רוחב 1.60, צבע אפור, 

052-8883737)06-08(_____________________________________________

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, כולל מזרון, 

052-8883737)06-08(_____________________________________________

 ויטרינה 4 דלתות זכוכית 
+ שולחן כתיבה מובנה, עץ 

בוק מלא, מחיר מציאה, 
050-4110040)06-09(_____________________________________________

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים כולל מזרון אורטופדי - 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 052-8883737

 ספריית כוורת 8 תאים 
+ שולחן כתיבה, רוחב 1.60, 

צבע אפור - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(052-8883737

 שולחן + 8 כסאות 
בשישמו שנה, אפשרות 
לשולחן וכסאות בנפרד, 

052-4227714)06-09(_____________________________________________

 ספות לסלון 3 חלקים 
פינתית מעור אמיתי, חום 

קאמל, מצב טוב, 100 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(בלבד! 054-8063853, בני-ברק

 שולחן סלון גדול ויפה 
וכן ארון 6 דלתות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4183200

 ספריה מעץ טבעי במצב 
מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5769990

 שידה עם מגירות ודלתות, 
יפיפיה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5769990

 6 כסאות לסלון, כחדשים, 
250 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 2 ספות נוער כפולות 
מעולות, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום ונגה(, 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)06-07ח(054-5705546

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום, 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 שולחן מחשב מצוין 
בצבע אפור/שחור בפ"ת, 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7115498

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-4783220

 ארון קיר בחלקים, כל חלק 
500 ש"ח + כורסא מאוד 

נוחה + הדום לסלון )ריפוד 
בצבע אדום( - 500 ש"ח + 

שולחן מרובע לסלון, 300 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, גמיש, 050-9340317

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים 20 ס"מ עובי, רק 
ב- 400 ש"ח כ"א, בב"ב, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4196197

 אקווריום ושולחן תואם, 
80 ס"מ אורך, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4124181

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4135002

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4135002

 עגלת תינוק דוקטור בייבי 
XMAX כחדשה, אמבטיה, 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 054-7773591

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי, איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 עגלת טיולון צ'יקו, 80 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 054-8471351

 סימילאק 400 גרם 
מהדרין, 30 ש"ח. חלב נוכרי, 

_____________________________________________)06-07ח(25 ש"ח, 050-4135002

 גגון לעגלת מימה בצבע 
אפור, חדש באריזה, ב- 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, לפרטים: 052-7182222

 עגלת פג אמבטיה + 
טיולון, 250 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-7646460

 נוקיה c2 באריזה, 210 
ש"ח, באחריות בירושלים, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8411608

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)06-09(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-31(להובלה, 054-7929690

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-5737813

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 
צלעות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מית, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)07-08ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-4831449

 רדיו דיסק מקורי חדש 
MP3 לרכב מאזדה 3, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8435872

 זכרון של G 2000 כולל 
סרטי טבע HD, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7603864

 תנור אפיה משולב גז, 
180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 פרוז'קטור 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מברגה MOSTA, ב- 
200 ש"ח + ארגז 12V, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 ווק חשמלי, חדש, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר אובן חדש, גדול, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מפזר חום, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מאוורר טורבו "20 חדש, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 מסך "17, 50 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 רדיאטור חימום 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 054-4273857

 שואב אבק LG טורבו, 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ קיטור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 מקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 קטלן יתושים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 4 רמקולים קטנים, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 כיריים חשמלי 70 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 תנור לחימום ביתי, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 מסך דק "36, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 + מיכל אלקטרוני, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מיקסר קנווד קומפלט 
900w ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 מכונת תפירה תקינה, 
_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח, 054-4273857

 שעון יד חכם, בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-2727474

 שואב אבק ביתי, 120 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 תנור לפיצה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 טוסטר אובן נרוסטה, 
חדש, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 מדפסת משולבת 
HP3835, צבעוני, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3186686

 מברגה נטענת לשימוש 
ביתי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 מדיח MIELE, רוחב 
60 במצב מעולה, בשרי, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-4189920

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7396092

 גריל על גז + פלנטה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6560424

 מכונת תפירה חדשה, 
_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-6560424

 מכונת שתיה חמה, 
אספרסו 8 טעמים, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 רכב חשמלי לילדים עד 
גיל 5 שנים, 300 ש"ח )גמיש(, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8520535

 אוזניות סמסונג חדשות 
באריזה, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8541800

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח נקנתה ב- 

_____________________________________________)07-08ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מחליק שיער רמינגטון, 
חדש, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(054-6689188

 מקרר קטן נייד לבית 
ולמשרד, מעולה לטיולים, 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-2252171

 מסך מחשב סמסונג, 20 
ש"ח במצב טוב, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(גמיש, בני-ברק, 058-3265087

 מכונת גילוח הרב גרוס 
כחדשה בשימוש פחות משנה, 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח, 050-4116415

 מכונת כביסה בוש במצב 
_____________________________________________)07-08ח(טוב, 500 ש"ח, 050-4440752

 למסירה אורגן ימהה 
במצב טוב, דרוש תיקון בב"ב,

_____________________________________________)07-08ח(052-7650091

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ש"ח, 

אור חזק, כחדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

 מערכת רמקולים 
למחשב או לפלאפון לשמיעת 
מוזיקה צליל מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(טל': 050-2897977

 כיריים גז בילד אין, 4 
להבות מנירוסטה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-3463482

 מזגן טורנדו עילי + שלט 1 
_____________________________________________)07-08ח(כ"ס, 300 ש"ח, 052-3463482

 מקרר משרדי גודל 1.10 
על 60 ס"מ, מצב מעולה, ב- 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-4145023

 מכונת כביסה פ. תחתון 
חב' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)07-08ח(קילו, 050-4145023

 סיר חשמלי לבישול מהיר, 
חדש, עדיין בקרטון, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 אופניים חשמלי 36V בלי 
סוללה ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 סוללה לאופניים חשמלי 
36V ב- 220 ש"ח, דרוש תיקון 

_____________________________________________)07-08ח(כרטיס, 050-4145023

 שואב אבק רובוטי יוקרתי, 
חדש עדיין בקרטון ב- 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5823874

 רדיאטור 12 צלעות, מצב 
מעולה, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(052-7154426

 טוסטר אובן קטן, היה 
בשימוש מועט, כשל"פ, 80 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7154426

 מאוורר הוריקן מצב מצוין, 
ב- 280 ש"ח, )נקנה ב- 400 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח(, 052-7154426

 תנור אפיה משולב גז, 
180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 גנרטור גדול, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(054-7773591

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים מתאים למרפסת, ב- 

_____________________________________________)06-07ח(50 ש"ח, 052-7115498

 נברשת ענתיקה עשויה 
מחרסינה עם חמישה קנים, 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח, 050-6658234

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

למטרת פרסום, בב"ב, 
_____________________________________________)06-07ח(050-4196197

 אקווריום 27 ס"מ גובה 
31 ס"מ רוחב, 20 ס"מ עומק 

כולל כל המכשירים והציוד, 
_____________________________________________)06-07ח(02-6524921

 תרגומון דיגיטלי, 
עברי - אנגלי - צרפתי ועוד, 

כחדש, 250 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)06-07ח(054-8423406

 דיסקים חדשים ארוזים 
באריזה, 8 ש"ח ליחידה, 

פתוחים - 5 ש"ח ליחידה, לא 
חדישים מהשנים האחרונות, 

_____________________________________________)06-07ח(בב"ב, 052-7600336

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 052-7396092

 תנור מסתובב, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342919

 מחשב נייד קטן, במצב 
טוב, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8478353

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול, מגע, 400 ש"ח, נייד: 
052-2437292, כל הקודם 

_____________________________________________)06-07ח(זוכה

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה, 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 כיריים גז בילדאין, 4 
להבות, מנירוסטה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 מזגן טורנדו עילי + שלט, 
1 כ"ס, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 מסך מחשב 15 אינצ', 
ב- 100 ש"ח בלבד, פל': 

_____________________________________________)06-07ח(054-8471038

 מסך דק במצב חדש, 
בהזדמנות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(052-2421622

 למסירה בחינם מקרר 
בקו, 560 ליטר, 2 דלתות, 

_____________________________________________)06-07ח(זקוק לתיקון, 052-7613645

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4128920

 רדיאטור כחדש, 13 
צלעות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4128920

 PC 150 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, "22, 050-6205446

 מושב שיאצו חדש, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מקרר כחדש במצב 
מעולה! )1.45X56(, ב- 500 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4180199

 מחשב נייח וינדוס 7 
ותוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)06-07ח(053-3179093

 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

 כוננית ספרים, רוחב 1.50 
מטר, מדפים למעלה ודלתות 

למטה, 250 ש"ח, בערב, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4458397

 מעמד פינתי מעץ, על 
רגל, 2 מדפים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4458397 בערב

 שולחן סלון קטן, 
70X70X40 )חום ונגה(, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן פינת אוכל, מטר 
על 60 ס"מ, נפתח, 160 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 מגירות כתר, 60 ש"ח כמו 
_____________________________________________)07-08ח(חדש, 052-5737813

 ספת עמינח נפתחת עם 
ארגז מצעים, מצב מצוין, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119799

 שולחן + שמונה כיסאות 
במצב מצוין צבע קונייק, 1.70 
נפתח ל- 3 מטר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7122627/8

 2 מזרונים לחדר שינה 
במצב מעולה, 200 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3228555

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8303051

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, טל': 054-8303051

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

_____________________________________________)07-08ח(052-7115498

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)07-08ח(499 ש"ח, 054-4783220

 שידה ברוחב 50 ס"מ, 5 
מגירות, צבע חום אגוז כהה, 
מצב מצוין, 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7628985

 2 שידות נמוכות, 2 
מגירות כל אחת, צבע חום 
כהה אגוז, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח כ"א, טל': 052-7628985

 ספת סלון חומה נפתחת 
לכפולה, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן וינטג' משפחתי 
חום מעץ מלא, נפתח, 500 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6370452

 ספריה במצב כחדש, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5769990

 שידה עם דלתות ומגירות 
במצב מצוין, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-5769990

 כסא גלגלים במצב טוב 
מאוד, קל משקל ורחב )50 

ס"מ(, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7652159, לא בשבת

 בהזדמנות חדר ילדים, 
מיטת קומותיים + ארון 2.40 

במצב מצוין, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7122627/8

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)07-08ח(499 ש"ח, 054-4783220

 ארון דלת 1 לחדר ילדים, 
יפה מאוד, צבע תכלת וכחול, 

50/60/80, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(ירושלים, 053-3159993

 מיטות לחדר שינה, מצב 
טוב, 80 ס"מ, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(בב"ב, 052-7154426

 מזנון נמוך, כמעט חדש, 
אורך 1.80, רוחב 45, גובה 
50, מחיר 199 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7144461

 מציאה, מראת גלים 
מחולקת ל- 4, יוקרתית, גובה 
1.60, מחיר 199 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)07-08ח(052-7144461

 שולחן סלון גודל 
120X240, חום כהה במצב 

_____________________________________________)07-08ח(טוב, 500 ש"ח, 050-4124742

 6 כסאות סלון, חום כהה, 
במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4124747

 שולחן אוכל יפה, מתכת 
_____________________________________________)07-08ח(ועץ, 500 ש"ח, 054-4919299

 זוג כיסאות וינטאג', 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4919299

 מראה יפה מעץ עם 
מגירה, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4919299

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום כהה, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4135002

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים, 20 ס"מ עובי, רק 

ב- 400 ש"ח כ"א בב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(0504-196197

 שולחן מניקור חדש עם 
_____________________________________________)07-08ח(מנורה, 054-8435872

 ארון נעליים כתר במצב 
_____________________________________________)07-08ח(מצוין, 60 ש"ח, 052-7191512

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספת עור בצבע חום, 
חזקה ויציבה, 300 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחנות 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסאות למשרד כחדש, 
100 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסאות פשוטים מעץ 
ופלסטיק, 10-15 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן מתקפל, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית נירוסטה לפלטה, 
200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 למסירה בבני-ברק מיטת 
נוער רביעיה, עץ בוק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7617553

 שולחן עגול, יפה, מעץ 
מלא, נפתח ל- 7 סועדים, 500 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7623559

 כוננית ספרים סנדוויץ, 
ארון 6 דלתות וכן שולחן סלון, 
_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח גמיש,050-4183200

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

_____________________________________________)07-08ח(054-5705546

 כסא וינטאג', 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4919299

 ספת-סלון חומה בהירה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן אוכל גדול מעץ 
חום מלא, נפתח, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6370452

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

יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום, 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 שולחן סלוני נמוך, כחדש 
ממש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(03-6162229, 0533-17-80-44

 12 כסאות סגולים לילדים 
כחדשים, סטאר-פלסט, כל 

_____________________________________________)07-08ח(אחד 15 ש"ח, 053-3186686

 שישה כסאות מרופדות, 
דמוי עור, בצע חום, חזק, 

סה"כ ב- 500 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(054-5823874

 שולחן + 4 כסאות 
מרופדות, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד במצב מעולה, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 ספת עור, צבע חום, 
חזקה ויציבה, 360 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(בני-ברק, 052-5373813

”אצל בתיה“

ועוד מנקים חורף

ירושלים 52 ב”ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש”ח

3 מכנסי בנים  
ב-100 ש”ח

 סימילק 400 גרם מהדרין, 
30 ש"ח, חלב נוכרי, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4135002

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת שכיבה מלאה 
אינפיטי, מצב כמו חדש, 160 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא לרכב, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 סלקל מיוחד, נדנדה 
לתינוק כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(053-3186686

 מיטת תינוק מצב מעולה, 
200 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)07-08ח(054-2252171

 עגלת ילדים, טיולון, צבע 
שחור, מצב מעולה, ב- 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 053-3114819

 עגלה + טיולון + אמבטיה 
+ מתאמים לסלקל, צבע סגול 

חב' איזי בייבי, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(053-3114819

 כסא אוכל + לול פלסטיק 
+ אמבט ומעמד לתינוק, 380 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-7561146

 מיטת תינוק עץ, 450 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בירושלים, 054-8423405

 עגלת ברייטקס תכלת 
משולבת גם אמבטיה וגם 

טיולון, מצויינת!
_____________________________________________)07-08ח(058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
מדלה מיני אלקטריק, חדשה 

_____________________________________________)07-08ח(באריזה, 058-3245685

 מיטת תינוק משכל במצב 
מצוין, צבע עץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8427842

 עגלת תאומים לאורך 
ABC דיזיין ארוכה מצב טוב, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 050-41190902

 בוגבגו פרוג בצבע כתום 
עם אמבטיה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 טיולון מקלרן ישבה בלבד 
כחדש, קל מאוד, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-4119092

 סט מעצבים לעגלת בוגבו 
קמיליון, 2 חלקים, חדש למרי, 

_____________________________________________)07-08ח(400 ש"ח, 050-4119092

 עגלת סטוקי במצב 
מציאה, ב- 700 ש"ח, 

052-7146087)07-10(_____________________________________________

 מיטת תינוק מעץ מלא 
במצב מעולה + מזרון, צבע 

חום בהיר, 280 ש"ח,
_____________________________________________)07-08ח(03-9307308

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון + אמבט תינוק 

כולל מעמד, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(054-7561146

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5385013

 לול לתינוק עץ מלא עם 
מזרון, מצב חדש, 210 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4783220

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 HTL פלאפון מסך מגע 
כחדש ללא שריטות + כיסוי 

+ מטען במצב מעולה - 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-8765657

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך חברת סלקום, 230 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7101799

 חדש באריזה טלפון 
אלחוטי פנסוניק בשפה 

האנגלית, 250 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(058-3250955

 טלפון דיבורית סטרליין 
- דיבור ללא הרמת שפופרת 

כחדש, שיחה מזוהה אפור, 30 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 050-2897977

 נוקיה c2 לא כשר, 220 
ש"ח. נוקיה 2730 לא כשר, 

_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח, 052-6442824

 לקוסמטיקאית ציוד 
קומפלט במצב חדש, 

מתוצרת קנול 5,500 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ל(052-2907031

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 890 ש"ח

054-8443223)08-07/19(_____________________________________________
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 מעוניינת לעבוד במשק 
בית, נסיון רב, המלצות ותק 

שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)05-06ח(למבוגרת, 050-5952474

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בעבודות הגהה 

)עיתונים, ספרים וכדו'(, 
_____________________________________________)06-07ח(054-8476500

 נהג ותיק )בלי רכב(, הגר 
בב"ב, מעונין לנהוג עבורכם 

באופן קבוע/מזדמן, בכל 
_____________________________________________)06-07ח(שעות היממה, 054-8476500

 מחפש עבודה באיזור 
הדרום, עוזר לנהג או סידור 
סחורה, אופקים, נתיבות, 

באר שבע, שדרות, 3 פעמים 
_____________________________________________)06-07ח(בשבוע, 054-6418705

 מחפש עבודה בקיוסק, 
יש לי נסיון רב, בירושלים, 

_____________________________________________)06-07ח(054-7933823

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
הסבר טוב, מעוניין ללמד גמרא 

וכד': נער, בחור, ילד, 35 ש' 
לשעה בירושלים אזור מקור 

_____________________________________________)06-07ח(ברוך, 052-7658827

 מעונין לעבוד בקיוסק או 
בחנות ממתקים, נסיון רב, 
בירושלים, 054-7933828, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7163334

 מחפש עבודה באזור 
ירושלים, בחור זריז וחרוץ, 

_____________________________________________)06-07ח(052-7167172, 052-6614300

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 
_____________________________________________)06-07ח(קרנות ותורמים 052-7633316

 מנהל חשבונות אחראי 
ומקצועי, פנוי להצעות, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8416527

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8454536

 אקווריום פנורמי בגודל 
מטר + שולחן, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-5605761

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

_____________________________________________)06-07ח(054-5705546

 גיטרה קלסית במצב טוב, 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 200 ש"ח, 054-8523207

 שמלת ערב מדהימה 
חדשה, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, טל': 057-7143037

 גמ"ח תחפושות 
_____________________________________________)06-07ח(בירושלים, 054-8423406

 סיר סולתם 12 ליטר, 
חדש, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8470667

 נעלים שחורות T מידה 
_____________________________________________)06-07ח(34, 30 ש"ח, 054-8470667

 כובע אלגנטי חדש הט 
פוינט, 400 ש"ח,

_____________________________________________)06-07ח(054-8480077

 חלוק שחור קטיפה, חדש 
תוצ"ח, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8480077

 ברט לכובע, חדש מהט 
פוינט, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(054-8480077

 תחפושת מוכרת פרחים, 
מושקעת ביותר לגיל 4, רק 

_____________________________________________)06-07ח(150 ש"ח, 050-3329999

 לפורים לבחורי ישיבה, 
צופרי אוויר חדשים לגמרי, 40 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח כ"א, 050-3329999

 בושם טוקסיני לגבר, 100 
M, חדש לגמרי, רק 120 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(050-3329999

 ספרי ילדים של הרב 
ארוש, 20 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)06-07ח(054-8478897

 ספרי הרב ארוש, חדשים, 
_____________________________________________)06-07ח(30 ש"ח, טל': 054-8478897

 אופנים 26, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(052-2442499

 כלוב ארנבות במחיר 
שחסר תקדים, במבצע 200 

ש"ח במקום 250 ש"ח, 
לפרטים: 055-6756770, 

_____________________________________________)06-07ח(050-4183541

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות, חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)06-07ח(050-4196197

 תחפושת יחודית במיוחד 
לגברים, מידה 40-46, להשכרה 
_____________________________________________)06-07ח(בב"ב, 80 ש"ח, 050-4196197

 אקווריום 27 ס"מ גובה 
31 ס"מ רוחב, 20 ס"מ עומק 

כולל כל המכשירים והציוד, 
_____________________________________________)06-07ח(02-6524921

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)06-07ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 2 מגיני ברכיים חדשים 
לרוכב אופנוע דו גלגלי, 200 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 כלובים לציפור/חיות 
קטנות בגדלים שונים במצב 

טוב, 50-100 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(03-9307308

 גגון מתאים לכניסה 
לבית, לחנות, לביכ"נ וכד', 
1.65X0.85, ב- 180 ש"ח, 

_____________________________________________)06-07ח(בב"ב, 052-7600336

 תריסים הזזה כולל 
מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 חלונות הזזה זכוכית 
כולל מסגרת, 3 פלטות, 

3.15X1.29, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)06-07ח(050-5925647

 תריסים הזזה, 3 פלטות 
כולל מסגרת 3.50X1.40, ב- 

_____________________________________________)06-07ח(250 ש"ח, 050-5925647

האדמור מפרס 
שליט“א

058-3275870

כ“ק

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8454536

 שטיח 2X3 מ', כחול, 120 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 058-4458397 בערב

 סלסלה יפה עם תחרה, 
מתאימה לפדיון הבן, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4458397 בערב

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)07-08ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303057

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(054-8303051

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

_____________________________________________)07-08ח(054-5705546

 ספת עמינח נפתחת עם 
ארגז מצעים, מצב מצוין, 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4119799

 תיק גב למחשב נייד עם 
7 תאים נוספים, בצבע חום-
אדום + ידית נשיאה, כחדש, 
_____________________________________________)07-08ח(40 ש"ח, טל': 050-2897977

 משחק מודולר כבישים כ- 
100 חלקים, 80 ש"ח, שליש 
_____________________________________________)07-08ח(מחיר, בב"ב, 052-7600336

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 350 ש"ח 
באלעד, 050-4135002 )לב"ב 

_____________________________________________)07-08ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 אקווריום פנורמי 80 ס"מ, 
בצבע חום + ארון לאקווריום, 

_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח, 054-5943804

 שמלת ערב מהממת 
מפריז, מידה 38-40, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, טל': 052-7143037

 שמלה חדשה לאירועים 
לנערות/נשים, ארוכה 

ואופנתית, מידה 38, רק 150 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 058-4843223

 bmx במציאה! אופני 
"הלו קיטי", נראה חדש, לגיל 

3-7 כולל גלגלי עזר, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 אופני הילוכים גודל 16, 
דרוש תיקון, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 תחפושת אוברול אריה 
לגיל חצי שנה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 חדש ממש! תחפושת 
מוקיון/ליצן לגיל 7, מהממת 

ומושקעת כולל כובע, 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 058-4843223

 תחפושת אברהם אבינו 
או משה רבינו, לגיל 7-9, רק 

_____________________________________________)07-08ח(40 ש"ח, 058-4843223

 תחפושת קרבניט לגליל 
3-4 כולל כובע, 25 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-4843223

 סורג בטן לחלון, 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בירושלים, טל': 054-8423405

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-3286875

 שמלות מנטה מפוארות 
לילדות + אביזר שיער תואם, 

_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח, 054-8424850

 מכירת משאבות חלב 
ידניות אוונט קומפורט, רק 

200 ש"ח, בי-ם, 
_____________________________________________)07-08ח(058-3281068

 תחפושת גורילה מידה 
_____________________________________________)07-08ח(14, 40 ש"ח, 052-7649948

 חולצות מכופתרות לבנות 
ראלף לורן, מידות 16-17, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8495285

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות, חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(0504-196-197

 שטיח לסלון 120 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(טל': 054-8458605

 בגדים חדשים ביד שניה 
לנערות ונשים מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8458605

 מגש לחיתוך לכם, מהודר, 
_____________________________________________)07-08ח(חדש, 90 ש"ח, 054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכו"ם וכוסות מפלסטיק, 110 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-8458605

 ציוד לרכיבת אופנים 
כולל ביגוד ואביזרם משלימים 

מפרטי, 490 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)07-08ח(052-2727474

 תוכי קוואקר האכלת יד 
עם יכולת לדבר, 450 ש"ח, 

טל': 03-5781186, פל': 
_____________________________________________)07-08ח(054-8537525

 פלש למצלמה 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8412903

 נעלי בלסטון מקוריים 
חדשים ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7128359

 חדש באריזה! שאל 
חורפי יוקרתי בצבע שחור + 

פרווה, 300 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)07-08ח(058-3250955

 סלייסר מאסטר, סלייסר 
חדש סגור באריזה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3232026

 לגו 90 חלקים כחדש, 75 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7191512

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

_____________________________________________)07-08ח(050-6651365

 חלוק החדש של דיימונד 
מידה S ב- 220 ש"ח במקום 

_____________________________________________)07-08ח(335 ש"ח, 058-3232026

 תלת אופן לילדים, חזקות 
במיוחד במצב מצוין, 130 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 052-7191512

 חלוק מגבת חדש, סגור 
באריזה, צבע לבן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3232026

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(058-3232026

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיימנן והרב קנייבסקי, 

חדש, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)07-08ח(052-7191512

 זוג מצעים בצבע לבן לחדר 
שינה, חדשים באריזה, 20 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(כ"א, 058-3232026

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות ימי 

הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4783220

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)07-08ח(19 ש"ח, 054-4783220

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סט סירים נרוסטה, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סודה סטרים + בלון, 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 אופנים לילדים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סירי לחץ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 אופנים "24, ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 קשתות לרכב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 טלית תימנית כחדש, 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 צידנית ענקית, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 054-4273857

 רימונים לספר תורה, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 תורה מפורשה, חדש, 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים תורת אבות, 25 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 ארגז לספר תורה, 250 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מנשא לאופניים, 100 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-4273857

 סולם ברזל 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 כלי דייג 10 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקט בורד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-4273857

 סקטים לילדים, 100 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(כחדש, גמיש, 054-4273857

 נעליים נייק ופיתה מידות 
32,38, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7653548

 כלובים לציפור/חיות 
קטנות בגדלים שונים במצב 

טוב, 50-100 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(03-9307308

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד, 052-5737813

 טרמופוטים לחימום אוכל, 
_____________________________________________)07-08ח(כ"א 500 ש"ח, 050-6560424

 דוודים למים מתאים 
לישיבות, כ"א 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 ספנסר לשתיה קרה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6560424

 דיספנסר לבירה, 500 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 050-6560424

 טרמוסים לשתיה קרה + 
חמה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(050-6560424

 שטרות ישנים, כל שטר 
_____________________________________________)07-08ח(10 ש"ח, 052-7154392

 קוקטייל מאולף ב- 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 08-9765927

 כלוב גדול ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(08-9765927

 זוג תכונים בכלוב, יפה ב- 
_____________________________________________)07-08ח(110 ש"ח, 08-9765927

 מעילי צמר, פרווה ועור, 
40-55 ש"ח,

פלאפון: 050-6231506, 
_____________________________________________)07-08ח(טלפון: 02-5816968

 3 מטבעות כסף מחצית 
השקל לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(052-7154392

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 מעיל חדש לחלוטין, 48, 
אקסוס, ב- 350 ש"ח, חייב 

_____________________________________________)07-08ח(להימכר, 052-7181272

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה, ב- 2 כרכים, 

45 ש"ח לשנה - 2 כרכים, 
_____________________________________________)07-08ח(בב"ב, 052-7600336

 גלגלים BMX, אינץ 
- 14-16. גלגלי הילוכים 

20-24-26 אינץ, 10-20 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 צמיגים 12-14-16-18-20, 
_____________________________________________)07-08ח(5-10 ש"ח, 054-3177932

 אופני BMX, אינץ - 
16-18, 20-40 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 שטיח גדול במיוחד, 300 
ש"ח, מרשים מאוד, 

_____________________________________________)07-08ח(03-6190834, 0533-17-80-44

 צמיגים 12-19-20-24-26 
אינץ, 8-10 ש"ח לצמיג, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 גלגלים 14-2-24-26 אינץ, 
קדמי ואחורי, 10-30 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 אופני ילדים 18-20-24, ב- 
_____________________________________________)07-08ח(10-50 ש"ח, 054-3177932

 זוג תוכונים עם כלוב עם 
מתקן אוכל ושתיה + בית 
הטלה בוגרים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(גמיש, 058-3202097

 אופנים 26 אינץ, הילוכים 
- בלי הילוכים, 50-100 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3177932

 פדלים, 50 ש"ח. כידון, 10 
ש"ח. רגלים, 5 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-3171324

 נגרר לאופנים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-8520505

 ספרי ילדים חדשים של 
הרב ארוש, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8478897

 ליקוט הלכות "הקרן" יד 
שניה, כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8471351

 למנצח בצורת המנורה, 
_____________________________________________)07-08ח(80 ש"ח, 054-8478897

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)07-08ח(בערב

 קלרינט מעולה חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 כינור מעולה, חדש 
באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(054-8404243

 כלוב לתוכים, גודל 
30X40, חדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7161030

 שמלת קטיפה שחורה 
מדהימה מידה 42, חדשה, מ-

one fo a kind, ב- 350 ש"ח, 
_____________________________________________)07-08ח(054-5411236

 ספר אפיה "עוגות 
וקאפקייקס" חדש לגמרי, 50 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 אקווריום פנורמי פינתי 
ענק + אביזרים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)07-08ח(לרציניים! 050-4151843

 בהזדמנות - 2 גיטרות 
קלסיות, כמעט ללא שימשו, 

ב- 220 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)07-08ח(050-3894767

 גגון לרכב מאלומיניום, 
מלא, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)07-08ח(050-4145023

 אופני הילוכים 26", 300 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח, 054-5385013

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)07-08ח(052-5737813

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

 דרושה בייביסיטר חמה 
ומסורה 14:00-17:00 ברחוב 

_____________________________________________)07-08ל(חברון, 052-6266000

 לחלוקת עיתון גלובס - 
ברמת גן, 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 

גבוה, עם אופנוע/אופני 
_____________________________________________)07-16(חשמליות, 054-2204060

 לתותקידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מכורת לשעות 

אחה"צ ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)07-07(_____________________________________________

 לעבודה תפעולית בעולם 
הפנסיה, דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
מלאה בפ"ת, סביבה חרדית, 

קו"ח למייל:
office@malam-gemel.com

_____________________________________________)07-10(או לפקס: 03-9205309

 דרושה מתאם/ת פגישות 
לסוכנת ביטוח בפתח-תקווה, 

חצי משרה, שעות גמישות. 
אודי, 050-5701933

udi@benshach.com)07-10ל(_____________________________________________

 "לזכרון ברוך", דרושות 
טלפניות רציניות לשעות 

הערב, תנאים מצויינים,
_____________________________________________)07-08ל(03-6746678

 דרוש/ה מנהל/ת 
אדמיניסטרטיבי/ת למשרה 
מלאה, התפקיד כולל ניהול 
יומן של עו"ד, ניהול שוטף 

של המשרד תוך ביצוע מגוון 
משימות במקביל, נדרשת 

אחריות רבה והתמודדות עם 
עבודה תחת לחץ, קו"ח למייל: 

jobs@aeh.co.il או לפקס: 
03-6180638 בציון משרה 

1018)07-10(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע, עבודה מאתגרת 
ללא צורך בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/חלקית, בסיס + בונוס, 
הכשרה מלאה ע"ח החברה, 

 jobs@aeh.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)07-10(משרה 9988

 למשרד עו"ד מוביל בר"ג 
בתחום הגבייה וההוצאה 

לפועל, דרושים/ות נציגי/ות 
שרות וגביה טלפונית, העבודה 

במשרה מלאה/משמרות, 
מתאים לסטודנטים, עדיפות 
לשנה ג-ד, אפשרויות לקידום 
וניוד מהיר, למתאימים תיבחן 

אפשרות להתמחות במשרדנו, 
35 ש"ח כולל בונוסים, קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 

_____________________________________________)07-10(לפקס: 03-6186181

 דרוש שמירה על אדם 
מבוגר בשעות הבוקר, 25 

ש"ח לשעה, נוחות מלאה, 
_____________________________________________)07-07ל(052-5180770

 לחברת הדברה גדולה, 
דרושים מדבירים ועובדי 

הדברה, תנאים מצוינים, שכר 
_____________________________________________)07-10ל(נאה, 053-2491255

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה, תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)07-10(+ בונוסים, 052-7144468

 לארגון קרוב מזכירה 
לאחה"צ - ערב, ידע באופסי 

_____________________________________________)07-08(והקלדה, 03-6147133

 חברה גדולה ברמת גן, 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה. **לא 
מכירות, 8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)07-08(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת לגילאי שנתיים, 

משרה מלאה + יום חופשי, 
30 ש"ח, לשעה + בונוס 

_____________________________________________)07-08(והטבות, 054-8474393

 לניהול משרד דרושה 
רצינית ואחראית למשרה 
מלאה, בעלת מוטיבציה 

_____________________________________________)07-08(וראש גדול,052-6364614

 דרושים עובדים להובלת 
דירות בירושלים, עדיפות לבעלי 

נסיון, תנאי שכר טובים, 
_____________________________________________)07-10ל(050-5809092

 לארגון חסד גדול, דרוש 
נהג משאית, 15 טון מאזור 

בני-ברק, לפרטים: 
052-5711767)07-08(_____________________________________________

 למרפאה מזכיר/ה לעבודה 
מהבית. לקבעית תורים, סידור 
יומן, מענה למיילים ועוד, 2-3 
שעות ביום, 35 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)07-07(קריירה, 072-22-222-62

 דרוש/ה עובד/ת חרוצ/ה 
למשרד תיווך בבני-ברק. שעות 
גמישות, אין צורך בנסיון קודם, 

העבודה תמורת עמלות, 
054-7477054)07-07(_____________________________________________

 לבנק בירושלים בנקאי/ת 
איש/ית, לא חובה ניסיון, 

9,000 ש"ח. קריירה
 072-22-222-62)07-07(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח ופיננסים 
בבני ברק מזכיר/ה, לעבודה 
ממשרדית נעימה - לא מול 

לקוחות. משרת בוקר, 6,000 
_____________________________________________)07-07(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לכיפות אלטמן דרושה 
עובדת זריזה, 5 ימים, 5-6 

_____________________________________________)07-08(שעות, 03-5782080

 למכבסה בב"ב 
עובד/ת לעבודה כללית, 

שכר גבוה, 
050-8460282)07-08(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 

חרוץ ומסור. 
ועובד מטבח מ.בוקר + נסיון,

052-6607070)07-08(_____________________________________________

 דרושה אישה יראת שמיים 
לעבודות בית קלות בב"ב, 

_____________________________________________)07-07ל(052-7132306

 דרושה סייעת לצהרון 
בגבעת שמואל לגילאי 3-5, 
כפעמיים בשבוע )אפשרות 

לבחורת סמינר(, 
_____________________________________________)07-07ל(054-3108704

 דרוש עובד חרוץ למחסן 
"ערכים" בבני-ברק כולל רשיון, 

בשעותת 14:30 עד 21:00, 
054-3236080 ,050-4119440)07-07(_____________________________________________

 בהזדמנות, שיננית 
במסגר סטאג', במכללה בר"ג, 

מבצעת ניקוי אבנית )כמעט 
שנה( + בדירה + צילומים 

חינם )מעל גיל 30(, 
050-2261665)07-10(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)07-10(_____________________________________________

 למעון-יום במרכז ב"ב, 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים! 
 ,0505-903001

03-5703853)07-08(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, דרושה 

מדריכה + לינה, 
052-7672561)07-08(_____________________________________________

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת, דרושה עובדת לשעות 

2:00-5:00. ת.מעולים 
_____________________________________________)07-08(למתאימה, 058-4457040

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת, דרושה גננת/מטפלת 

לגילאי שנה עד שנתיים, 
ת.מצויינים למתאימה, 

058-4487040)07-08(_____________________________________________

 לנגרית רפאל, דרוש נגר 
עם נסיון בדחיפות, 

03-6777238)07-08(_____________________________________________

 לגלדריה בב"ב גבול גבעת 
שמואל, דרושים עובדי דלפק/
אחמשי"ם למשמרות, תנאים 

טובים למתאימים, 
052-8183423)07-10(_____________________________________________

 לחברת הובלה במרכז, 
דרושים נהגי משאיות עד 12 

_____________________________________________)07-10(טון. ארי 058-6888994

 לת"ת בב"ב דרוש איש 
תחזוקה + ידע במסגרות 

03-6714809 להתקשר 10:00 
15:00)07-08(_____________________________________________

 למעון חב"ד בת"א, דרושה 
מטפלת/גננת ליום/יוממים 

בשבוע, שכר גבוה, 
053-4281067)07-07(_____________________________________________

 לחברת נטו פיננסית 
בתל אביב נציגי/ות 

שירות ומתאמי פגישות, 
תנאים מעולים, שכר 

בסיס + בונוס
ron@neto-finance.co.il)07-10(_____________________________________________

 התפנה טבח מומחה 
_____________________________________________)07-08ח(לישיבות, 050-6560424

 אברך חזן ובעל קורא 
_____________________________________________)07-08ח(לאזור בני-ברק, 052-7681627

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 
_____________________________________________)07-08ח(קרנותותורמים, 052-7633316

 אברך מוכן לנסיעות לכל 
הארץ בעיקר בשעות הערב, 

_____________________________________________)07-08ח(רכב נאה, 050-4123406

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבים ממשרד 

הממשלה והחינוך,
_____________________________________________)07-08ח(052-7633316

 מעוניינת לבשל עבור 
משפחות ו/או משק בית, נסיון 

_____________________________________________)07-10ל(+ המלצות, 053-334886

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
כולל נסיון בנקיון, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה כ”ט בשבט - א’ באדר תשע”ח  14-16/2/2018 

 

 

סביבת עבודה 
נעימה והטרוגנית

 לארגון זק"»א

לפרטים:052-3000241

דרושים/ות נציגי/ות 
מכירות טלפוניים

שעות עבודה נוחות 
9:00-14:00

שכר בסיס 30& 
+ בונוסים גבוהים לשעה 

ותנאים סוציאליים.

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)06-09(_____________________________________________

■ 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 וייעו 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" - יעו 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 לייעו 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

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

  מלאים  סוציאליים  תנאים    נשק  ללא  העבודה 
הכשרה 4 ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי 

 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

למערך האבטחה בבני ברק

דרושים
בודקים בטחוניים למוסדות חינוך

050-3771616לפרטים חברת ”התאמה“:

מתאים לאברכים/ פנסיונרים

 מטפלת/גננת חרוצה עם 
לב גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)04-07ל(050-8883909

 איש/ת מכירות תותח/
ית לחברת קידום באינטרנט 

ובניית אתרים בבני-ברק, השכר 
הכי גבוה בהתחייבות! 

jobs@kidumplus.co.il
פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 דרוש מנהל צוות למוקד 
מכירות גדול בב"ב, חובה נסיון 

במכירות, קו"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
_____________________________________________)04-07ל(050-6964424

 קופאי/ת לחנות צעצועים 
בתל-אביב, תנאים ומשכורת 
מעולים! להתקשר מהשעה 

054-6379400 ,12:00)04-07(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)04-07(מעולים, 050-6857584

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות. שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 

שלוחה 851.
_____________________________________________)03-07(משמרת ערב: 052-5540334

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח!

דרושים/ות
סוכני/ות מכירות טלפונים לעבודה ברמת גן

30& לשעה + בונוסים! | משרה חלקית  )6 שעות(
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

??

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

רוצה 
להרוויח 

בגדול

כמהלהחליט רוצה 

 בבני-ברק עובדת אחראית 
ומסורה למשק בית 3 פעמים 

_____________________________________________)04-07(בשבוע, 052-7625256

 דרושה עוזרת בית קבועה 
לנקיון + עזרה, אמינה, חרוצה 

_____________________________________________)04-07(+ המלצות, 054-8543214

 לפרויקט חדש באיזור 
המרכז, דרושים דיילי שטח, 

כ- 5 שעות ביום, שכר גבוה + 
בונוסים **ללא מכירות.

-מתאים כמשרת אם
-מתאים לפנסיונרים, לפרטים 

_____________________________________________)06-07(נוספים: 050-2312327

 לעמותה בתל אביב 
דרוש עובד כללי בעל 
רשיון לאופנוע ורכב 

_____________________________________________)04-07(חובה! 052-5676038

 לסופרמקט בבני-ברק 
בהרב קוק 24, דרוש עובד 

חרדי בוקר/אחה"צ, כולל ימי 
_____________________________________________)04-07(שישי, 050-4927000

 לגן בגבעתיים, סייעת 
לשעות 7:30-16:45 או 

13:00-16:45, תנאים מעולים, 
052-3838484)04-07(_____________________________________________

 לחברה פיננסית מתאמת 
פגישות בפתח-תקווה ל- 4 

_____________________________________________)04-07(שעות, 054-9474755

 דרוש עובד מחסן בתחום 
האלומניום לעבודה פיזית 

במרכז, משרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב, תנאים טובים, 

_____________________________________________)04-07ל(053-3391691

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז, 

_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)05-08(_____________________________________________

 למשרד רו"ח, דרושה 
מנהלת חשבונות, 

טל': 077-4316572, 
קו"ח לפקס: 077-5316573

מייל: 
gasmercpa@gmail.com)05-08ל(_____________________________________________

 בקניון איילון מוכר/ת 
לחנות ידאיקה למשמרות 

_____________________________________________)05-08(ערב! 050-6751751

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)05-08(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח בירושלים, 
דרושה מנהלת חשבונות, נסיון 

של 3 שנים לפחות, קו"ח 
למייל: 

Dani@adanei-hakesef.
co.il)05-08(_____________________________________________

 לטלמרקטינג באזור בסר 
דרוש/ה מתאמ/ת פגישות 

מתאים למשרת אם, 6 שעות 
ביום. 054-4808222, אורן. 

058-5552552, חן
orenz@newcom.co.il)05-08(_____________________________________________

 לרשת מזון מהיר בב"ב, 
דרושים עובדים רציניים בעלי 

מוסר עבודה גבוהה, נסיון 
בעבודות דלפק - יתרון, 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 050-9755999

 לעסק ביתי דרושים/
ות אנשים עם יחסי אנוש 

טובים. 054-4282642 - 
_____________________________________________)05-08(בשעות הערב

 למשרד מוביל דרוש/ה 
נציג טלפוני לביצוע 

סקרים, בסיס + בונוסים, 
אפשרות למשרת אם, 

_____________________________________________)05-08ל(052-7646609

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 
אפשרות למשרה חלקית, 

050-2044066)05-08(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושים נהגי אוטובוס 
מגוש-דן, לעבודת בוקר/ערב. 

_____________________________________________)05-08(נ.צ הסעים, 052-3821702

דרושים
מוכרים/ות לחנות 
למוצרי תינוקות 

בפתח תקווה
(קרוב לצומת גהה)

054-2290591
ניסיון במכירות - יתרון

 למכון רפואי בב"ב, דרושה 
אחות טכנאית רפואית, רצינית 

ל- 3 ימים בשבוע, 
_____________________________________________)06-09ל(053-3197988

 דרושה מוכרת לאופטיקה 
בב"ב, עדיפות עם נסיון ל- 3 

פעמים בשבוע, לפרטים תמי: 
_____________________________________________)06-09ל(054-7848701

 דרוש חשמלאי מוסמך/
רקע מכני, עבודה מאתגרת, 

הכשרה במקום, במרכז, 
03-6160186)06-09(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, 

דרושה מדריכה עם לינה, 
052-7672561)06-09(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב 
דרושים/ות: 1( מזכיר/ה 

אחראי/וית למחלקת יחסי 
ציבור, יכולת ניהול משימות, 

וקבלת אחריות, ידע ונסיון 
בתוכנות אופיס, יחסי אנוש 

מעולים, אנגלית יתרון.
2( נציגות שירות טלפוני 
מנוסות ותנאים מעולים

Korotyeshiva@gmail.com)06-07ל(_____________________________________________

 לחברת נתן חרדי, 
דרושים/ות חונכים/ות לליווי 

נפגעי נפש בקהילה בבני-ברק 
_____________________________________________)06-07ל(ובאלעד, 054-4685706

 לרשת מעונות בק. 
הרצוג, דרושות מטפלות 
למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים טובים, 
054-4499177)06-09(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מנוסה 
וחרוצה לגן בגבעת 
שמואל, למשרות: 

 ,7:30-13:00
 ,13:00-17:00

7:00-17:00. מרינה, 
054-6449011)06-09(_____________________________________________

 דרוש/ה מזכיר/ה למשרד 
עו"ד בבני-ברק, שעות נוחות, 

שכר 7,500 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)06-06(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)06-09(_____________________________________________

 לחנות תכשיטים בר' 
עקיבא, דרושה מוכרת 
יצוגית ונמרצת, תנאים 
_____________________________________________)06-09(טובים!! 050-4121985

 לחברה בינלאומית בתחום 
השיווק דרושים עובדים רציניים 

אין צורך בנסיון, אפשרות 
כהכנסה נוספת, 

053-3185055)06-13(_____________________________________________

 מחפשים מפיצים 
לכל הארץ להפצת ירק 

מהדרין ללא ריסוס, 
052-8708776

tevahabria@gmail.com)06-13(_____________________________________________

 לחברה גדולה ברמכת גן 
דרושות יועצות מכירה, נסיון 

במכירה טלפונית חובה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)06-07(_____________________________________________

 לעמותה חשובה בב"ב, 
דרושות טלפניות מקצועיות 

ומנוסות, תורמים פוטנציאלים, 
שיחות יוצאות ונכנסות, שכר 

מעולה למתאימות + בונוסים, 
משמרת בוקר: 073-2198851. 

_____________________________________________)06-05/19(משמרת ערב: 052-5540334

מכשירנים/ות 
לצורך ההכשרות 

במבצע פסח

03-7564628  /  054-9420410
 054-8020143

יום ההכשרות ביום רביעי

במטבחים בבסיסי צה”ל
יב‘ בניסן 28.03.2018

ברחבי הארץ

משגיחי/ות כשרות
למערכת הביטחון

משרות ברחבי הארץ

משרות בכל אזור הצפון והדרום

השגחה בשבתות

משגיחי/ות כשרות לליל הסדר
בכל הארץ

במטבחי צה"לושביעי של פסח

אין צורך בניסיון קודם או תעודת הסמכה

השגחה ביום חול

במהלך שלוש השנים האחרונות
ניסיון של שנה לפחות כמשגיח/ת כשרות

מהרבנות הראשית או הצבאית
משגיח/ה מוסמך/ת בעל/ת תעודה

דרוש
אחראי מוקד קשרי לקוחות

משמרת צהרים/ערב

050-4158147

למעון בבני ברק

07:30 - 16:00
08:30 - 13:30

סביבת עבודה חמה ונעימה 

דרושה מטפלת:

דרושה מטפלת:

מזכיר/ה
12 שנות לימוד ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
שליטה בשפה האנגלית יתרון
מנהל/ת חשבונות

12 שנות לימוד
סוג 2 ומעלה

OFFICE שליטה מלאה ב
נסיון ב SAP יתרון

 info@rekah.co.il  קו"ח
או לפקס 03-5576101

לחברת תרופות בחולון

דרושים

 למכבסה בירושלים, דורש 
עובד למשרה מלאה + רשיון 

נהיגה, תנאים מצויינים!!! 
054-3090601)06-07(_____________________________________________

 דרושים עובדים צעירים 
חרוצים לארגון בבני-ברק + 

רשיון גיר רגיל לשעות הבוקר 
ואחה"צ, 054-3236080, 

050-4119440)06-06(_____________________________________________

 לארגון קירוב, מזכירה 
לאחה"צ - ערב, ידע באופיס 

_____________________________________________)06-07(ובהקלדה, 03-6147133

 למרפאת נשים בירושלים, 
דרושה מזכירה במשרה 

חלקית, קו"ח לפקס: 
02-6516585)06-07(_____________________________________________

 לעבודה נוחה ומתגמלת, 
דרוש נהג 12 טון, לקו חלוקה 

בלילה, למאפייה בפ"ת      
)06-07(               054-7708222_____________________________________________

 לדפוס דיגיטלי בב"ב, 
דרוש עובד מוכשר עם נסיון, 

תנאים טובים. לפרטים:
052-7498025)06-07(_____________________________________________

 

avigail@prog.co.il
072-2201432

לסניפי בית פרוג בבני ברק ובירושלים

למתן יעוץ ומידע אודות הקורסים הנלמדים
וליווי סטודנטים מתעניינים

ימים א‘-ה‘ 
משרה מלאה

למוקד גביה משפחתי 
בפתח תקווה

לחברה מצליחה בתחומה

לפרטים: 03-7620204
17gius@gmail.com או במייל

דרוש/ה נציג/ה 

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות
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