


03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שלהביתהזכייה

           במבצע

*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.

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**

חדר תינוקות
ההגרלה השבועית מס׳ 4

תתקיים ביום ראשון בתאריך כ״ד באדר תשע״ח )11.3.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )כ׳ באדר תשע״ח( בשעה 09:00

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(

מבצע ברשתותהוספנו 11 תיבות  לשירותכם
 

 יש חסד
ונתיב החסד
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freyisrael@gmail.com :לעדכונים

י"ב באדר תשע"ח 27/2/18רחובות124 121//1 ד באדר תש"ע" 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

המשטרה נאבקת בנפצים
נעצר  רחובות  משטרת  של  מודיעינית  פעילות  בתום 
בחשד   31 בן  זאב  גבעת  תושב  בעיר  השכונות  באחת 
שהחזיק ברשותו אלפי נפצים ופריטים מסוכנים האסורים 

בניגוד  לשימוש 
הובא  החשוד  לחוק. 
משפט  בבית  למעצר 
בראשון  השלום 
ובסיומם  לציון 

שוחרר למעצר בית.

 נלכד גנב רכוש
לפני שבועות אחדים פרסמה המשטרה תיעוד של גנב 
רכב שתועד כשהוא נמלט ממפרסת בית ברחוב השקמה 
לאחר שבעל הדירה חזר הביתה. בתום פעילות במישור 
נוהג  כשהוא  החשוד  את  היס"מ  לוחמי  זיהו  המודיעיני 
בעיר  בגין  מנחם  שדרות  ברחוב  העוקף  בכביש  ברכב 

וקראו לו לעצור.
האסורים  חומרים  נמצאו  ברכבו  חיפוש  במהלך 
פי  על  ששימשו  הכלים  גם  כמו  החוק  פי  על  להחזקה 

לביצוע  החשד 
השבוע  הפריצה. 
נגד  הוגש 
תושב  החשוד, 
 44 בן  רחובות 
כתב אישום בגין 
רכוש  עבירות 
ועבירות נוספות.

 פצוע קשה מפגיעת רכב
שעה  רכב  מפגיעת  קשה  באורח  נפצע   20 כבן  צעיר 
שרכב על אופניים חשמליים ברחוב סעדיה גאון. חובשים 
טיפול  לפצוע  העניקו  אדום  דוד  מגן  של  ופראמדיקים 
עם  קשה  במצב  קפלן  החולים  לבית  אותו  ופינו  ראשוני 

חבלת ראש.

 ספר תורה בעילום שם ל"בני עקיבא"
תורה  ספר  הכנסת  אירוע  נערך  האחרון  חמישי  ביום 
"בני  לסניף  שהוכנס  תורה  בספר  מדובר  במינו,  מיוחד 
עקיבא" בקרית משה ושנתרם על ידי אדם החפץ בעילום 
'בני עקיבא' חברי מועצה  שמו. במעמד השתתפו חניכי 

ואישי ציבור שרקדו ופיזזו לכבודה של תורה.

 רוכב אופנוע נפצע ברחוב הרצל
רוכב אופנוע בן 18 נפצע כתוצאה מפגיעת רכב ברחוב 
פונה  הצעיר  השרון",  "שיבולת  למאפיית  בסמוך  הרצל 
ראייה  מד"א. עדי  של  פראמדיקים  ע"י  החולים  לבית 

דיווחו כי הנהג הפוגע ביצע פרסה בניגוד לחוק

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

מאת: חיים גולדברג

ציונה,  נס  והמנומנמת  השקטה  המושבה 
ידעה  שלא  כפי  האחרונים  בחודשים  רוחשת 
שנים רבות. הרקע, מאבק למען בניית מקווה 
כי  האשמות  רקע  על  ומשוכלל  חדש  טהרה 
גורמים מתוך הקהילה הם שפועלים בכל דרך 

על מנת לעכב את בנייתו.
ציונה  נס  בעיר  התושבים  מנין  רקע,  מעט 
שתי  אך   ,50.000 ל-  קרוב  על  כיום  עומד 
לרשות  עומדים  בלבד  טהרה  מקוואות 
התושבים הדתיים המתגוררים בה והפרושים 

בשכונותיה הדרומיות. 
שטח  העיריה  הקצתה  האחרונות  בשנים 

מגורי  בקרבת  חדש  טהרה  מקווה  לבניית 
הדרום,  בשכונות  המתגוררת  האוכלוסייה 
אלא שהתושבים טוענים כי בנייתה מתעכבת 
כבר 6 שנים, רק בשל שיקולים צרים המנחים 
עופר  הרב  הדתית  המועצה  ראש  יושב  את 
לאורך  התמוהה  להתנהלותו  שהודות  עוזי, 
השנים, המקווה שכבר היה אמור לעמוד על 
תילו, עודנו בשלבי התכנון המוקדמים כאשר 

בנייתו טרם נראית באופק.
כדי להבין את העניין לאשורו יש להבהיר, 
היא  התושבים  של  המרכזית  הטענה  כי 
העובדה שנכון להיום עומדים לרשות תושבי 
ממוקמים  אלו  אך  מקוואות,  שני  האזור 

בקצוות האחרים של העיר.
העצום  מהמרחק  סובלים  שבעיקר  מי 
כפר  בשכונות  המתגוררים  התושבים  הם 
מדובר  שלום,  וטירת  העמק  מליבו,  אהרון, 
 6000 מ-  למעלה  יחד  המונה  באוכלוסייה 

תושבים. 
המקווה  השכונות,  אחד  תושב  לדברי 
הקרוב ביותר לאזור, שוכן במרחק של כ- 5.5 
ק"מ, ובמילים אחרות, אם בימי השבוע ניתן 
להתנייד ולהגיע למקום באמצעות רכב פרטי 
או תחבורה ציבורית, הרי שבסך הכללי מדובר 
במרחק הליכה של כ- 40 דקות לפחות, אותם 
השכונות  תושבי  ברגליהם  לכתת  נאלצים 

במסירות נפש מדי ערב שבת וחג.
גורמים בקהילה התורנית בעיר מספרים, כי 
תושבי  נאלצים  סביר,  הבלתי  למרחק  מעבר 
המתגוררים  התושבים  גם  כמו  האזורים 
בסמיכות למקווה, להתמודד עם הגישה ועם 
"מדובר  והמסובכים.  המורכבים  הדרך  תנאי 
עשרות  כבר  תילו  על  העומד  מיושן  במקווה 

הסטנדרטים  לפי  נעשתה  בנייתו  כאשר  שנים 
התושבים,  טוענים  בנוסף  ימים,  אותם  של 
כך  מיושב,  שאיננו  באזור  הוקם  המקווה  כי 
המורכבות  גם  כמו  למבנה  הגישה  שדרכי 
שתושבים  לכך  מביאה  הדרך,  בתנאי 
שהטבילה במקווה היא עבורם מסירות נפש, 
נאלצים לוותר על הצעד הנאצל". כך מספר י' 

תושב אחת השכונות.
השכבה  בקרב  בולט  חברתי  פעיל  ב' 
התמונה,  את  להבהיר  מבקש  בעיר  התורנית 
היא  ציונה  נס  יודעים,  לא  אולי  "אנשים 
שמתוך  מי  יש  עדיין  אך  חרדית,  עיר  איננה 
את  לשמר  מנסים  ואחריות  שליחות  תחושת 
המעט שכן קיים בעיר הזאת וחשוב להדגיש 
הרוחשת  ה'התעוררות'  כי  יידע,  אחד  ושכל 
והמורגשת בכל מקום בארץ, מפעמת בעוצמה 

גם בנס ציונה". 
משמעות  המקווה  "למיקום  לדבריו, 
מיוחדת לעיר הזאת ספציפית, משום שאותם 
תושבים שכבר כן רואים בטבילה במקווה ערך 
בעקבותיו  גורר  בנושא,  שהרפיון  הרי  מוסף, 

חולשות בתחומים רוחניים אחרים".
אלא שלדברי התושבים כל התיאור דלעיל 
בין  ולהיבלע  העבר  לנחלת  להפוך  היה  יכול 
דפי ההיסטוריה, לולא גורמים מתוך הקהילה 
את  למסמס  בכדי  אמתלאות  מיני  מכל  פעלו 

הנושא.
לפני מספר שנים הקצתה עיריית נס ציונה 
התושבים,  עבור  חדש  מקווה  לבניית  שטח 
לממן  מוכן  שהיה  נכבד  אלמוני  תורם  גם 
אלא  בנמצא,  היה  העתידי  המבנה  בניית  את 
הדתית  המועצה  אנשי  מכיוון  שהאטימות 
המקווה  בניית  את  למנוע  דרך  בכל  שפעלו 
התושבים  בקרב  מוסתר  בלתי  לזעם  הביאה 
המכנה  פעולה  מטה  להקמת  מכך  וכתוצאה 

עצמו "ועד המאבק להקמת המקווה".
לדברי אנשי המטה, "אנו תושבי השכונות, 
ובידי  העירייה  בידי  ערובה  כבני  מרגישים 
אנשי המועצה הדתית - עד כה, לאחר 6 שנים 
ועדיין  והבטחות  מכתבים  חילופי  פניות,  של 
אין צפי בכתב לתאריך משוער לבניית המקווה 
- כל זאת למרות פניות חוזרות ונשנות שלנו 

לכל הגורמים הרלוונטיים".
קיבלנו  התקופה,  "לאורך  לדבריהם, 
חלקן  שונות  תשובות  הדתית  מהמועצה 
למשרד  פנינו  כשנתיים  לפני  כאשר  סותרות. 
עוד  שהנה  בכתב  התחייבות  וקיבלנו  הדתות 
מכתבים  חלופות  בידנו  המקווה.  יקום  מעט 
ממשלה  מגורמי  החל  האחרונות,  מהשנתיים 

ועד לדרגים המקומיים.
עוזי  עופר  הדתית  המועצה  שיו"ר  אלא 
זווית מעט שונה,  סיפור עם  מגולל בתגובתו 
המקווה  בבניית  הראשוני  "העיכוב  לדבריו, 
נבע מלכתחילה  ושהוביל לסחבת המדוברת, 
ידי  על  שהוקצה  השטח  כי  העובדה  בשל 
כך  נגישות  בעיות  עם  באזור  שכן  העירייה, 
שהמיקום הייעודי לא תאם את הציפיה לבניית 

חדיש  מקווה 
נגיש  שיהיה 
כלל  לטובת 
ה  י האוכלוסי
ת  ר ר ו ג ת מ ה
באזור. כשכבר 
ו  נ ל ב י ק
השטח  את 
המועדף עלינו, 

ידי  על  אושר  שזה  עד  רב  זמן  לקח  אז  או 
בחפץ  נענתה  לא  והעירייה  מאחר  הרשויות, 

לב לשינוי המיקום".
הרב עוזי מציין, כי האישור הסופי להקצאת 
"מיד   ,2016 בשלהי  רק  ניתן  הנוכחי  השטח 
לאחר  גם  כאשר  התוכניות,  בהכנת  התחלנו 
האישור העקרוני, נרשם שינוי נוסף בתוכניות, 
דבר  למבנה,  הגישה  לשביל  נדרשנו  כאשר 
הפרויקט,  בהתקדמות  נוסף  לעיכוב  שהביא 
רק בסוף השנה הגענו לשלב הגשת התוכניות 
בלבד,  חודשים  ארבעה  לפני  רק  כאשר   -

הועבר התקציב ע"י העירייה".
בניית  כאילו  להציג  "הניסיון  לדבריו, 
פחות  לא  הוא  במכוון,  מתעכבת  המקווה 
ממגמה לצייר תמונה צינית ומגוחכת, משום 
שמזה 30 שנים לא נבנה מקווה חדש, ואנחנו 

כעת עובדים על זה". 
אלמוני  תורם  כי  הנשמעת  לטענה  ובאשר 
גילה נכונות כבר לפני 4 שנים לממן את עלות 
הדתית,  המועצה  יו"ר  מבהיר  המקווה  בניית 
בנכונותו  הנכבד  התורם  שגילה  "הסכום  כי 
להעמיד, עמד על 600.000 ₪ בתוספת דרישה 

כי שמו יתנוסס על חזית המבנה". 
בניית  "עלות  עוזי,  הרב  אומר  "שנבין", 
שקלים.  מיליון  וחצי  בכ-2  נאמדת  המקווה 
נשאלת השאלה, האם בן אדם שנותן חמישית 
יתנוסס  המבנה  שעל  הגיוני  הכולל,  מהסכום 

שמו בבלעדיות?" 
המוטחות  אדישות  על  להאשמות  ובאשר 
לכיוונו מצד גורמים שונים בעיר מאשים הרב 
הקבוצה שמובילה  ידי  על  "נדרשתי  כי  עוזי, 
שיהיה  מטעמם  מישהו  לצרף  המאבק,  את 
שותף לכל ההליך ויעמוד מקרוב על התנהלות 
הם  שאז  אלא  הפרויקט,  וקידום  העניינים 
דרשו עבורו משכורת, צעד שהמועצה הדתית 

לא יכלה להרשות לעצמה".

נס ציונה סוערת: מי אשם במחסור במקווה?
שתי  לבניית  קרקע  ציונה  נס  עיריית  אישרה  שנים   6 לפני 
התורני  בציבור  גורמים  שלטענת  אלא  ציונה,  בנס  מקוואות 
הדתית  המועצה  מצד  אדישות  בשל  מתעכבת  המקווה  בניית 
את  בתוקף  מכחישים  שמצדם  ש"ס,  מטעם  המועצה  וחבר 
ההאשמות ומבהירים, כי מדובר במאבק פנים חרדי על רקע 

הבחירות הקרובות

מקווה בנס ציונה 

בית הכנסת הגדול בנס ציונה
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מאת: חיים גולדברג

תושבי רחובות עוקבים בדאגה אחר מצבו 
הבריאותי של הגאון רבי אברהם שהרבני ראש 

מוסדות "עטרת גבריאל" 
הספרדית  העדה  ורב 
ניתוח  שעבר  ברחובות 
אחדים  שבועות  לפני 

ושרוי במצב קשה.
השבת  במוצאי 
עצרת  נערכה  האחרונה 
התעוררות ותפילה בבית 
תורה"  "בני  הכנסת 
ונחלה  מנוחה  ברחוב 
דברי  נשא  שבמהלכה 
מגיד  והתעוררות,  חיזוק 
מישרים הגאון רבי ברוך 

רוזנבלום.
עורר  רוזנבלום  הרב 
את הקהל להתחזק ביתר 

קבלה  עצמו  על  לקבל  אחד  לכל  וקרא  שאת 
טובה לרפואתו השלימה והמהירה של הרב.

עצרת  נערכה  שעבר  בשבוע  כי  יצוין 

בבית  הרב  של  לרפואתו  וזעקה  תפילה 
הכנסת "עזרא הסופר", בה נשא דברים הרב 
הוא את  יוספי שעורר אף  יהודה  הגאון הרב 
להתחזק  הקדוש  הציבור 
בתפילה  ולהרבות 
האיתנה  בריאותו  למען 
אברהם  רבי  הגאון  של 

שהרבני.
בהיכלי  כי  עוד,  יצוין 
והתפילה  התורה 
ברחובות נערכים תפילות 
של  השלמה  לרפואתו 
במהלך  כאשר  הרב 
גבאי  ערכו  אף  השבת 
'מי  תפילת  הכנסת  בתי 
שברך' מיוחדת לרפואתו 

של הרב.
הציבור נקרא להמשיך 
בתפילה  ולהרבות 
ג'ורג'יה  בן  אברהם  רבי  הגאון  לרפואת 
לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל והן 

קל כביר לא ימאס בתפילת רבים.

מאת: חיים גולדברג

בימים האחרונים עדים המתפללים הרבים 
קרעטשניף  הכנסת  בית  בנין  את  הפוקדים 
הכניסה  בקומת  המתבצעות  העפר  לעבודות 

לבניין בית הכנסת והישיבה.
יישור  בשלב  המדובר 
מתחת  הנמצא  השטח 
לבניין בית הכנסת במקום 
השמחות  אולם  שכן  בו 

של החסידות.
שבמהלך  אלא 
החפירות נתקל הטרקטור 
בבטון  במקום  שחפר 
המשך  על  שהקשה  יצוק 
כאשר  החפירה,  עבודות 
לבצבץ  החלו  בבד  בד 
מבעד  לבנים  אריחים 
העפר  ערימות  למעטה 

שהצטברו במקום.
שעמדו  אברכים 
עדים  והיו  מקום  בקרבת 

במאמצי  ספונטני  באופן  החלו  למתרחש, 
כי  התברר  דקות  בתוך  כאשר  ידניים  חפירה 
הנוכחים עדים לגילויו ממצא בעל קנה מידה 

היסטורי ומרגש.
הפך  המדהים,  הגילוי  מאז  קצר  זמן  בתוך 
המקום לאתר עלייה לרגל כאשר חסידים לצד 
מתפללים רבים הפוקדים את בית הכנסת נהרו 

למקום כדי לחזות בפלא הנדיר.
בשטח  להתייצב  שמיהרו  החסידים  זקני 
והתרגשו לנוכח הממצא ההיסטורי והזיכרונות 
שעלו בעקבותיהם סיפרו, כי לפני כ- 60 שנה 
כאשר האדמו"ר זצ"ל קבע את מושבו ברחוב 
עזרא בקצהו המזרחי של העיר, לימים רחוב 
ב'צריף'  והתגורר  ההגנה 
לעצמו  שבנה  הרי  הידוע, 
אך  טהרה,  מקווה  גם 
עמדו  כאשר  שנים  כעבור 
הנוכחי  הבנין  את  לבנות 
את  שיישרו  והטרקטורים 
בקשיים  נתקלו  השטח 
ביישור מבנה המקווה, או 
דקה  בטון  יצקו שכבת  אז 
שהתמלא  הבור  חלל  על 
שחפפו  הקירות  באבני 
נבנה  המקום  ועל  עליו 
האוכל'  'חדר  בהמשך 
לאולם  הפך  שלימים 

השמחות של בית הכנסת.
אחד הדברים שהדהימו 
את הנוכחים שעמדו פעורי פה, היה העובדה 
מים  השתמרו  אף  שנחשף  הטבילה  שבבור 
הנוכחים  בין  התנהלו  רבים  פולמוסים  חיים, 
שמי  ההסתברות  אודות  למקום  שנהרו 
60 שנה  ישרדו  אכן  בבור,  הטבילה שנמצאו 

בתנאים בהם השתמרו.

התרגשות בקרעטשניף: נחשף 
המקווה שבנה האדמו"ר זצ"ל

בימים האחרונים החלו בקרית קרעטשניף בעבודות לקראת הרחבת בנין בית 
הכנסת הגדול של החסידות, אלא שבמהלך החפירות מתחת לבית הכנסת 
נחשפה התגלית ההיסטורית שהדהימה את הנוכחים והותירה אותם פעורי 

פה • כל הפרטים

עצרת תפילה לרפואת הגאון 
רבי אברהם שהרבני 

מוסדות  ראש  של  הבריאותי  מצבו  אחר  בדאגה  עוקבים  רחובות  תושבי 
"עטרת גבריאל" הגאון הרב אברהם שהרבני, רב העדה הספרדית ברחובות 

• לקיים בנו חכמי ישראל

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

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח
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מאת: איציק גרוס

"הבית  מפלגת  סניף  חברי   69 התכנסו  האחרון  שלישי  ביום 
ויו"ר  המפלגה  יו"ר  לזהות  חשאיות  לבחירות  ברחובות  היהודי" 
המוניציפליות  הבחירות  לקראת  מוקדמת  כהיערכות  הסניף, 

שתתקיימנה בעוד קצת יותר מחצי שנה.
בתום ההצבעה שהייתה חשאית הופתעו 
יו"ר המפלגה הנוכחי,  כי  החברים לגלות 
עצמו  כהן שהעמיד  אמיתי  המועצה  חבר 
תמיכה  אחוזי   100 גרף  מחדש,  לבחירה 
כאשר מבין פתקי ההצבעה עלה כי  'רק' 

חבר אחד בלבד נמנע בהצבעה.
והחד  הגורף  הניצחון  שברקע  אלא 
עם  ממש  של  דרמה  נרשמה  משמעי, 
אבישי  הנוסף  המועמד  של  הודעתו 
שטראוכלר, על הסרת המועמדות לכהונת 
היו"ר, וכך נותר אמיתי כהן כמועמד יחיד 

שגרף כאמור את הניצחון חסר התקדים.
שטראוכלר  של  מועמדותו  הסרת 
תיק  ומחזיק  המועצה  שחבר  לאחר  באה 
הרווחה עו"ד אבי מוזס הממוקם כמספר 
2 ברשימת "הבית היהודי" למועצת העיר 
ושבחר להתמודד על משבצת יו"ר הסניף 
בשטראוכלר  מסויגת  בלתי  תמיכה  הביע 
להבנות  ובניגוד  האחרון  ברגע  אך 

המוקדמות, העביר את תמיכתו לכהן.
הקדנציה  במרוצת  מתיחויות  שלל  נרשמו  לכהן  מוזס  בין 
האחרונה, מה שהביא את מוזס שלא ראה בעין טובה את התנהלותו 

העצמאית והפטרונית של כהן לתאם מהלכים עם שטראוכלר. 
לדברי גורמים במפלגה, עריקתו הפתאומית של מוזס התרחשה 
לאחר שברגע האחרון התחייב כהן למוזס כי יפעל למען בחירתו 

המחודשת במקום השני ברשימת המפלגה למועצת העיר.
צורבא  ארגון  יו"ר  נבחר  הסניף  ראש  יושב  לתפקיד  כי  יצוין, 
מרבנן הצעיר והנמרץ עו"ד ליאור פרישמן שהנו במקרה או שלא, 

גיסו של כהן.
לחברי  מכתב  שטראוכלר  שיגר  פרישתו  עם 
המפתיע,  לצעד  הנסיבות  את  גולל  בה  סיעתו 
"הגעתי ל'בית היהודי' שהוא ביתי הטבעי לפני 
במקום  ההתנהלות  כי  שהבנתי  לאחר  כשנה, 
שאמור לפעול על פי יושרה, אמת, צדק ועשייה 
למען הכלל לא מתנהל על פי הערכים האלה". 

החובה  עלינו  מוטלת  כי  חשבנו  ואני  "מוזס 
והזכות לשנות את פניה של המפלגה וכי ביחד 
פיהם.  על  שהתחנכנו  הערכים  מתוך  נפעל 
יו"ר  עם  לעבוד  יכול  אינו  שהוא  טען  מוזס 
התנועה וכי הוא אינו יכול להיות שותף לתרבות 
ואשמור  לי  של  'שמור  ליחסים  'הקומבינות', 
לך', לחוסר השקיפות, לאותן הבטחות שניתנות 
להסכמים  אחת,  ובעונה  בעת  אנשים  למספר 

חתומים שלא מתקיימים ועוד".
שמכיר  כמי  כי  במכתבו  מבהיר  שטראוכלר 
של  נצחונו  כי  לו  היה  ברור  המפלגה  מפת  את 
מתוך  לתהליך  נכנס  כי  מציין  אך  מובטח,  כהן 
כוונות טהורות ונקיות, "נכנסתי לכל תהליך הבחירה מתוך כוונה 
הנביאים  דברי  פי  על  ולפעול  ליושנה  עטרה  להחזיר  אמיתית 
ולהקים כאן מקום שיבטא את החזון של 'עיר הצדק קריה נאמנה'. 

וחזר  הקומבינה  לתרבות  התחבר  מוזס  שגם  לי  התברר  לצערי, 
מחפש  אינני  נגדו.  נלחם  הוא  שכביכול  מה  עם  פעולה  לשתף 
תפקידים לעצמי, אינני מחפש פיצויים שהוצעו לי רק כדי לרצות 
שורש  היא  הערכית  ההתנהלות  העניין,  לא  הוא  התפקיד  אותי. 
הבעיה. הערכים שחונכתי לאורם אינם מאפשרים לי להיות חלק 
הבוחר  טובת  ולא  העיקר  הוא  שהנבחר  הקטנה  מהפוליטיקה 

והקהילה שלשמה נבחר".
שטראוכלר  כי  שסבורים,  מי  יש  כהן  של  בסביבתו  כי  יצוין 
מבצעת  זרוע  הנו  כשנה  לפני  אך  המפלגה  לשורות  שהצטרף 
הפועלת בשליחותו של סגן ראש העיר מתן דיל אשר בימים אלו 
כך לפי השמועות, מכלכל את צעדיו ובוחן את האפשרות להציג 

את מועמדותו לראשות העיר. 
בסביבתו של שטראוכלר מבהירים כי המילה האחרונה מבחינתו 
ברשימה  לריצה  אפשרות  אלו  בימים  בוחן  הוא  וכי  נאמרה  טרם 

נפרדת למועצת העיר.
מטעמו של חבר המועצה ומחזיק תיק הרווחה עו"ד אבי מוזס 
סניף  מטעם  ועדה  להמלצת  בהתאם  נעשה  "המהלך  כי  נמסר, 
המפלגה שביקשה להשכין שלום בית בין כלל הסיעות המרכיבות 

את הסניף, כאשר 
שנרקם  המהלך 
היה ידוע לאבישי 
שעות   30 לפחות 
כינוס  בטרם 
מועצת  ישיבת 

הסניף".

מתיחות ב"בית היהודי" על רקע נצחונו של אמיתי כהן
אבישי שטראוכלר שהציג את מועמדותו לכהונת יו"ר המפלגה ברחובות הודיע ברגע האחרון על פרישתו מהמרוץ לאחר שלטענתו 'דיל' שרקם כהן עם אבי מוזס 
שתמך בו פגע בהליך הדמוקרטי • לתפקיד יו"ר הסניף נבחר עו"ד פרישמן, גיסו של כהן • בסביבתו של שטראוכלר מבטיחים כי המילה האחרונה טרם נאמרה 

 "תרבות הקומבינות וחוסר השקיפות" 

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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פישל רוזנפלד

ממחר,  החל  כי  התחבורה  משרד  הודיע  כחודש  לפני 
01.03.2018, לא יתאפשר יותר להטעין את כרטיסי הרב-קו בקווי 
האוטובוס וכי בכוונתם לבטל כליל את אפשרות התשלום לנהג, 
זאת,  הנהג.  אצל  בודד  נסיעה  כרטיס  לרכוש  האפשרות  כולל 
בנימוק כי מחקרים רבים מצביעים על כך כי התעסקות הנהגים 

בתשלום מביאה לתאונות דרכים ומסכנת את חיי הנוסעים.
מדובר בתכנית שכבר מיושמת בפיילוט המתקיים בחלק מקווי 
התחבורה בבירת הדרום – באר שבע, אך בציבור החרדי עדיין 
הטענה  היא  לכך  החלופה  שכן  המשרד,  מתכניות  החשש  עלה 
אונליין באמצעות אפליקציה ייעודית ובאתר האינטרנט של משרד 
לפני  לכך.  נגיש  אינו  החרדי  מהציבור  נרחב  שחלק  התחבורה, 
כחודש פנינו למשרד התחבורה ושם הגיבו כי ההחלטה לא תפגע 
בנוסע החרדי. לדבריהם, כחלק מהמערך החדש, יועמדו עמדות 
הטענה ברוב התחנות המרכזיות. בנוסף, הם פועלים בימים אלו 
מול החברות בכדי לאפשר את הטענת הכרטיס באמצעות מוקד 
להטענת  באינטרנט  בשימוש  הצורך  את  שיפתור  דבר  טלפוני. 

נסיעות.
בחודש האחרון נוספה לכל מסופי משיכת הכספים המוצבים 
בקיוסקים ובנקודות שונות ברחבי העיר אופציה להטענת כרטיסי 
את  להרחיב  אף  פועלים  התחבורה  ובמשרד  עמלה  ללא  רב-קו 
הפורים,  ביום  שנופל  השירות,  הפסקת  שעיתוי  אלא  המוקדים. 
לעדכוני  פחות  שנחשף  החרדי,  בציבור  בפרט  מעט,  לא  הדאיג 
המידע ברשת המקוונת ועלה החשש כי זה ייצור כאוס תחבורתי 

בערים החרדיות.
הנושא אף הגיע לוועדה לפניות הציבור של הכנסת, בראשותו 
של חה"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה, שם אמרו נציגי משרד 
הפסח.  חג  לאחר  השינויים  לדחיית  לפעול  ינסו  כי  התחבורה 
לבסוף, הודיעו במשרד התחבורה כי התכנית תצא לדרכה שבוע 

אחרי, החל מיום החמישי הבא, השמיני למרץ.

נוסף שיכלול המערך החדש, הוא הוצאתם של כרטיסי  שינוי 
רב-קו רבים מכלל שימוש. המדובר הוא בכרטיסים הישנים יותר, 
להטענת  החדשות  החלופות  שכן  חכם.  שבב  כוללים  שאינם 
הכרטיס שלא במסופון המוצב את נהגי האוטובוסים דורשים את 
השבב המדובר. אם ברשותכם רב-קו ללא שבב חכם, כפי שניתן 
לראות בתמונה, עליכם לסור בהקדם למוקדי הנפקת הכרטיסים 
על מנת להנפיק כרטיס חדש. פעולה הכרוכה בתשלום עמלה על 

סך 10 שקל.
מצומצמת  זמן  במסגרת  שלנו  הנהגים  את  מתדרכים  "אנו 
מרבית  בסובלנות  שינהגו  ציפייה  מתוך  לשינוי,  להיערך  יחסית 
כלפי ציבור הנוסעים, שבחלקו הלא מבוטל עלול להרגיש נבוך, 
כעוס ומבולבל", אומרים באגד. "בסופו של התהליך רמת השרות 
והמהירות המסחרית של האוטובוסים ישתפרו באופן ניכר וציבור 
המשתמשים, למרות חבלי הלידה הצפויים בשלבים הראשונים, 
העולם  וערי  בירות  בכל  כמקובל  מהמהלך  ומרוצה  נשכר  ייצא 

המערבי".

מתחשבים בותיקים

במקביל, הודיע שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ בתחילת 
השבוע כי הנחה את הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרדו 
נסיעה בודדת  לאפשר לציבור האזרחים הותיקים לרכוש כרטיס 
אצל הנהג במשך תקופת ההסתגלות וליהנות מההנחה של 50% 

ממחיר הנסיעה.

לציבור  יתאפשר  ההסתגלות  בתקופת  כי  הודיע  כץ  השר 
האזרחים הותיקים לנסוע עם תעודת אזרח ותיק ולרכוש כרטיס 
אישי.  קו  רב  כרטיס  להנפקת  עד  הנהג,  אצל  בודדת  נסיעה 
כדי  הכל  ונעשה  מוחלטת  היא  הותיקים  לאזרחים  "מחויבותנו 
לאפשר להם לנסוע בתחבורה הציבורית וליהנות מההנחות. אף 

קשיש לא יורד מהאוטובוס", הוסיף השר כץ.
כץ,  השר  שמנהיג  הציבורית  בתחבורה  המהפכה  במסגרת 
טעינת  או  נסיעה  כרטיסי  רכישת  תתאפשר  לא  במרץ  מ-8  החל 
רב קו אצל נהגי האוטובוסים בירושלים, במטרה לאפשר לנהגים 
להתרכז בנהיגה בלבד, ולהפוך את הנסיעה לבטוחה יותר ומהירה 

יותר, כנהוג במדינות רבות בעולם. 
השר כץ הנחה את הרשות הארצית לתחבורה ציבורית לפתוח 
מרכזים להנפקת כרטיסי רב קו לאזרחים הותיקים, בבתי אבות, 
פתיחת  המשרד  יבחן  כן,  כמו  קהילתיים.  ובמנהלים  חולים  בתי 
נקודות הנפקה נוספות, בהתאם לדרישה. במקביל פתח המשרד 
הרפורמה  אודות  הציבור  את  ליידע  שנועד  הסברה  במסע 

והתועלות הרבות הגלומות בה.
בתחבורה  להנחות  הזכאויות  כל  כי  לאחרונה,  פסק  בג"צ 
הציבורית יינתנו באמצעות שימוש בכרטיס רב קו אישי, לפיו ניתן 
לזהות את זכאותו של הקשיש להנחה. למרות זאת, החליט השר 
כץ לאפשר לאזרחים הותיקים להמשיך ולרכוש גם כרטיס נסיעה 
בודדת אצל הנהג בתקופת ההסתגלות, במטרה למנוע  כל פגיעה 

אפשרית בציבור האזרחים הותיקים.
יצוין כי בחלק מאמצעי התחבורה הציבורית כיום, כמו למשל 
ברכבת הקלה בירושלים, במטרונית בחיפה, בתחבורה הציבורית 
בבאר שבע ובמספר קווים בתל אביב, ניתן לרכוש כרטיסי נסיעה 
באמצעות מערכת אוטומטית בלבד, ולממש את הזכאות להנחה 

באמצעות השימוש ברב קו אישי בלבד.

יתאפשר התשלום באוטובוס גם השבוע
במשרד התחבורה מתחשבים בנוסעים החרדים, ובעקבות החשש שהפסקת השימוש ברב קו בעיצומם של ימי הפורים יגרום לשיבושים  - 
דחו את הרפורמה בשבוע • כך תבדקו האם ברשותכם רב-קו עם שבב חכם • וגם: משרד התחבורה מודיע על התחשבות מיוחדת בקשישים

בעקבות 'קו 

עיתונות'

צילום: אגד
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ארי קלמן

ארוכה,  תקופה  אחרי  ראשון:  פרסום 
להצבעה.  השבוע  יעלה  המתוקן  הגיוס  חוק 
של  המתוקן  הנוסח  הגיע  עיתונות'  ׳קו  לידי 
דהיינו  ההסתגלות,  יעדי  שונו  בו  הגיוס  חוק 
הצבא יבדוק האם החרדים עמדו ביעדי הגיוס 
היעדים  שבוטל  בחוק  בחוק.  להם  שהציבו 
רחוק  זה  כי  טען  שבג״ץ  אלא  ב-2023,  היו 
מידי ולכן בחוק המתוקן הוקדם סיום תקופת 
רביעי  ביום  יעלה  בנוסף,  בשנה.  ההסתגלות 
תורה,  לימוד  ערך  חוק  טרומית  להצבעה 
לצה״ל׳  ל׳גיוס  התורה׳  ׳לימוד  את  שישווה 
ובכך יענו על שני הטענות שבעקבותיו בוטל 

החוק. 
חוק  "הצעת  נכתב:  לחוק  ההסבר  בדברי 
זו מוגשת במקביל לקידום הצעת חוק יסוד: 
את  מעגנת  היסוד  חוק  הצעת  תורה.  לימוד 

הרבה  החשיבות 
שרואה  הגדול  והערך 
המדינה בלימוד תורה, 
לעודד  רצונה  את 
חוצה  תורה  לימוד 
ולהבהיר  מגזרים 
להתייחס  שיש 
ככאלו  התורה  ללומדי 
העם  את  המשרתים 
מדינת  ואת  היהודי 

ישראל".
"כמו כן, הצעת חוק 
לתת  מבקשת  היסוד 
שאותה  לסוגיה  מענה 
להסדיר  בג"ץ  ביקש 
תוך  בג"ץ  הדין  בפסק 
בטלותו של  כי  קביעה 
לתוקף  תיכנס  הפרק 
מתן  יום  לאחר  שנה 
חוק  הצעת  הדין.  פסק 
להבהיר  נועדה  היסוד 

בחוק  המעגנת  הכנסת,  של  עמדתה  את 
ישראל,  ממשלות  כל  של  מדיניותן  את  יסוד 
ולפיה לאור מרכזיותו של ערך לימוד התורה 
מקום  יש  היהודי,  לעם  כשירות  וחשיבותו 
ליצור הסדר דחיה למי שמבקש להקדיש את 

זמנו ללימוד תורה לתקופה ממושכת". 
חוק  להצעת  "במקביל  כי  מוסבר  עוד 
היסוד, הצעת חוק זו נועדה להציג את ההסדר 
שיווי  בדבר  עקרונית  קביעה  תוך  בפועל 
המשקל הראוי אותו יש לייחס ללימוד התורה 
את  לתקן  מוצע  בג"ץ.  של  הערותיו  מול  אל 
מעמדו  שינוי  את  ולהבהיר  לחוק  26ג  סעיף 
של ערך לימוד התורה. כמו כן, מוצע כי שר 
הביטחון ידחה את השירות למי שעומד ביתר 
התנאים הקבועים בחוק. עוד מוצע לבטל את 
בחוק.  הקבועה  השנייה  ההסתגלות  תקופת 
הסתגלות  תקופת  לקבוע  מוצע  זאת,  במקום 
אחת בלבד בת ארבע שנים. תקופה זו תוארך 
באופן אוטומטי במידה ותהיה עמידה ביעדי 

הגיוס הקבועים בהסדר". 
היסוד,  חוק  להצעת  ובהתאם  כן,  כמו 
הוספת  דוגמת  עניינים,  מספר  לתקן  מציעים 
הוראה  והוספת  הבין-משרדי  לצוות  חברים 
לפיה קביעת היעדים וההתייחסות אל העמידה 
בהם, תיעשה בשים לב להוראות חוק היסוד.  
יו"ר סיעת ישראל ביתנו פנה במכתב דחוף 
כתב  בה  ביטן  דוד  חה"כ  הקואליציה  ליו"ר 
"ישראל  סיעת  בשם  אלייך  לפנות  "ברצוני 
ביתנו", בדרישה שלא להעלות את חוק הגיוס 
יעבור  שהחוק  לפני  בכנסת  ולהצבעה  לדיון 
ובממשלה,  בקואליציה  ומסודר  מקיף  דיון 

כמקובל לפי תקנון פעילות הקואליציה". 
כי  לציין,  "חשוב  כי  כתב  אילטוב  חה"כ 
בישיבת ראשי הקואליציה השבוע, נושא גיוס 
החרדים כלל לא עלה לדיון ולכן העלאת החוק 
יכולים לקבלו".  לא  הינה בגדר מחטף שאנו 
כי  כותבים  ביתנו  בישראל 
את  יעבור  לא  והחוק  "במידה 
סיעת  כל  כנדרש,  התהליך  כל 
שרת  כולל  ביתנו,  ישראל 
סופה  ח״כ  והקליטה,  העלייה 

לנדבר, תצביע נגד החוק."
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
עיתונות':  'קו  לחשיפת  הגיב 
מיד  הנחה  הממשלה  "ראש 
החוק,  את  בג"ץ  פסילת  אחרי 
את  לתקן  כדי  הכל  לעשות 
האפשרית.  במהירות  החוק 
שהמלאכה  התברר  לצערנו 
מצד  לא  פשוטה,  אינה 
שותפינו בקואליציה אלא מצד 
כדי  משפטי  פתרון  למצוא 
שביהמ"ש  למצב  נבוא  שלא 
פעם.  עוד  החוק  את  יבטל 
לקח זמן עד שהצלחנו למצוא 

פתרון משפטי". 
דרעי אמר כי "היום )רביעי( הנחנו את זה 
על שולחן הכנסת. אנחנו יודעים שהזמן קצר 
הקואליציוני.  ההסכם  את  ליישם  ודורשים 
טרומית.  לקריאה  זה  את  נביא  רביעי  ביום 
אני משוכנע למרות שאני שומע קולות כאלה 
וכל  דבר  שיננו  שלא  יבינו  שכולם  ואחרים 
הגיוס  לחוק  מחויבים  הקואליציה  מרכיבי 
שהיה עד פסילת בגץ. ביהמ"ש אמר שהחוק 
שוויוני  החוק  את  לעשות  וכדי  שוויוני  לא 
לפני שבעים  גוריון אמר  אמרנו את מה שבו 
כערך  התורה  בלימוד  מכירה  שהמדינה  שנה 
תורה  שלומדים  ישיבות  בחורי  יש  ולכן 
ומקווה  שינוי  כאן  אין  משרתים.  ואחרים 
שהיינו  שכמו  יבינו  הקואליציה  שמרכיבי 
שותפים הכי נאמנים ויציבים בקואליציה כך 
לעימותים  שניכנס  סיבה  תהיה  ולא  נמשיך 

בסיפור".

חוק הגיוס המתוקן 
בפרסום ראשון

הגיוס  חוק  יעלה  השבוע  רביעי  ביום 
שיעדי  לאחר  להצבעה,  המתוקן 
ההסתגלות שונו לבקשת בג״ץ  דרעי: 
מקווה שמרכיבי הקואליציה יבינו שכמו 
שהיינו שותפים הכי נאמנים ויציבים כך 
נמשיך ולא ניכנס לעימותים בסיפור הזה 
הסיעה  כל  מאיימים:  ביתנו  ישראל   

תצביע נגד החוק

קו 
חשיפת '

עיתונות'

ארי קלמן

ב'ערוץ  בערב  ראשון  ביום  שנחשף  תיעוד 
פיו  ועל  במיוחד,  מטריד  סיפור  חשף   '10
נערך תיאום מוקדם בין החוקר לשופטת לגבי 
על  המשפט  בית  דיוני  לפני  עוד  הכרעתה, 
פי  על   .4000 תיק  נחקרי  של  מעצרם  הארכת 
את  המייצג  שביט  שחם  ערן  עו"ד  התיעוד, 
הרשות לניירות ערך בדיוני בית המשפט, תיאם 

עם שופטת המעצרים רונית פוזננסקי-כץ.
בית  דיוני  לקראת  כי  עולה  מהתיעוד 
שמכריעה  לשופטת  שביט  שחם  כתב  המשפט 
ישוחררו:  או  במעצר  יישארו  העצורים  האם 
ועמיקם  )אלוביץ(  שאור  הנחמדות  "הבשורות 
)מגבילים(.  בתנאים  מחר  ישוחררו  )שורר( 
כץ  פוזננסקי  השופטת  מופתעת".  תיראי 
השיבה: "אני מתחילה לעבוד על הבעה הולמת 

של הפתעה מוחלטת". 
שחם שביט המשיך: "סטלה )הנדלר( ואיריס 
יבקשו  ספורים.  ימים  מחר  נבקש  )אלוביץ'( 
לתת  יכולה  בהחלט  ממש  אבל  בהחלט  את   3
ואני  הכל  לי  לגלות  ממשיך  "אתה  יומיים". 
איאלץ להראות ממש ממש מופתעת", השיבה 
עליו  שחשבנו  המתווה  אולי  "אז  השופטת. 
לא  אך  הוסיפה,  מהמציאות..."  רחוק  כה  אינו 
הסבירה למה התכוונה. "זה עלה לי בדם. כמעט 
אותי בלהב", השיב שחם  או עצרו  לי  הרביצו 

שביט.
בעקבות הפרסום נרשמה שורת גינויים מקיר 
הכנסת,  יו"ר  סגן  הפוליטית.  במערכת  לקיר 
הרצוג  "הנשיא  הגיב:  אייכלר,  ישראל  ח"כ 
שבסופם  שווא  מעצרי  מפני  מתריע  היה  כבר 
אין הרשעה ונשללה חירותם של אנשים חפים 
מפשע. למה אני לא מופתע מהתיאום הציני בין 
חוקרים לשופטים במעצרי שווא? תמיד ידענו 
כי  אדם.  ציידי  הם  החוק'  כנופיות  ש'שלטון 

'מקום המשפט שמה הרשע". 
הוא מסיים ואומר: "הפעם כל 'שומרי הסף' 
ותרש  בגתן  במסכות  פורים  לכבוד  מתחפשים 
בכך  ספק  למישהו  עדיין  יש  ה'מופתעים'. 
שמתחוללת כאן הפיכה תקשורתית משטרתית 

ומשפטית משולבת להפלת הממשלה?!"
"הצעדים  הגיב:  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
בראש  הם  לנקוט  המערכת  שעל  המידיים 
את  גם  מיידי  באופן  להשעות  ובראשונה 
השופטת וגם את החוקר. לשחרר באופן מיידי 
ולו  סיכון  לקחת  אפשר  אי  המעורבים,  כל  את 
קל שבקלים שחירותם של אנשים נשללה מהם 
שלא בהליך תקין. לאחר מכן יהיה צריך לברר 
את  להדיח  וכנראה  תום  עד  הזה  העניין  את 

המעורבים." 
יו״ר סיעת המחנה הציוני ומרכז האופוזיציה 
הטוויטר:  ״ אמון  בחשבון  צייץ  חסון  יואל 
הציבור במערכת המשפט הישראלית הוא קודש 

הקודשים. הזכות להליך הוגן של כל חשוד היא 
הבסיס. גם החוקר וגם השופטת צריכים לסיים 

תפקידם עוד הערב!"
הענק  הטיוח  מהלך  את  לקבל  אפשר  "אי 
יריב  השר  תקף  עינינו",  מול  כאן  שמתרחש 
החקירות  זיהום  שמהווה  הליך  "זהו  לוין, 
וחיות  שקד  של  ההודעה  גם  ההליכים.  וזיהום 
עבר  הנושא  שבה  טיוח,  לה  לקרוא  אלא  אין 
במקום לחקירה פלילית של המשטרה לבדיקה 

של נציב תלונות".
צריך  היה  שבו  "במצב  ואמר:  הוסיף  לוין 
הזה  בעניין  החשודים  של  מיידי  מעצר  לקיים 
באמת  יש  כאן   - חקירה  שיבוש  למנוע  כדי 
יחיד.  מקרה  לא  שזה  לבדוק  צריך  כזה.  מקרה 
אני לא רוצה להעלות בדעתי מה יתברר אם חס 
וחלילה אם זו הייתה התנהלות קבועה באולמה 

של אותה שופטת".

"התנהלות עניינית"

אתמול  נחקרו  השניים  הפרסום  בעקבות 
הודיעה  ארוכות, השופטת  )שני( במשך שעות 
מיד עם פרסום התיעוד כי היא יוצאת לחופשה 

עד לסיום הבירור.
מסר  הסערה,  בעין  שנמצא  שחם  החוקר 
עו"ד  פרקליטו  באמצעות  ראשונה  בתגובה 
עודד סבוראי: "עו"ד שחם-שביט הוא משפטן 
עבודתו  את  המבצע  וערכי,  הגון  מקצועי, 
התנהלותו  כל  מלאה.  ובנאמנות  במסירות 
עניינית  הייתה  פוזננסקי-כ"ץ  השופטת  מול 
רשות  של  והלגיטימית  המקובלת  ובמסגרת 
דומה  שאינה  מעצרי-ימים,  שופט  מול  חוקרת 

להתנהלות מול שופטים במשפט עצמו". 
"בניגוד לרושם השגוי שנוצר החל מהפרסום 
השופטת,  את  עדכן  שביט  שחם  עו"ד  אמש, 
שגישתו המתונה ביחס לימי המעצר לחשודים 
השופטת  שהביעה  הדברים  את  התואמת   -
)צוות  בצח"מ  אחיזה  לה  קנתה   - בדיונים 
לשופטת  מסר  הוא  עוד  א.ש(.  מיוחד  חקירה 
ספורות  דקות  שבעוד  לה  לבשר  שמח  הוא  כי 
היא תקבל הודעה מעמיתיו לצח"מ, חוקרי להב 

433, כי החליטו לשחרר שניים מהחשודים". 
במשק  בכירים  נעצרו  'בזק'  בפרשת  כזכור 
שאול  עם  שהיטיבו  בחשד  נתניהו  ומקורבי 
'וואלה'  החדשות  ואתר  'בזק'  בעלי  אלוביץ 
לנתניהו  ומחבק  אוהד  לסיקור  בתמורה 
ולמשפחתו. יחד עם שאול אלוביץ נעצרו ביום 
סטלה  'בזק'  מנכ"לית  ובנו,  אשתו  שעבר  שני 
הנדלר, שלמה פילבר מנכ"ל משרד התקשורת, 
וחשודים  נתניהו  משפחת  של  יועצו  חפץ  ניר 
נוספים, מעצרם הוארך בתום חקירתם עד ליום 
ליום  עד  בשנית  הוארך  חמישי  וביום  חמישי 

שני.

 "תהיי מופתעת"

דרמה בתיק 4000: 
החוקר והשופטת 

תיאמו מעצרים
התכתבות בין חוקר הרשות לניירות ערך ושופטת בית משפט השלום בתל 
אביב מעוררת סערה, אחרי שהשניים תיאמו ביניהם את המשך מעצרם של 
עצורי תיק 4000 • 'תהיי מופתעת' כתב החוקר לשופטת • השניים נחקרו 
זועמות  תגובות   • בזק  בתיקי  תתעסק  לא  כי  הודיעה  והשופטת  אמש, 

במערכת הפוליטית

צילום: בעריש פילמר
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יענקי קצבורג

ניצחו אראלים את המצוקים: מעט לאחר חצות ליל שבת 
שמואל  רבי  הגאון  מרן  התורה'  'מעלות  ישיבת  ראש  נפטר 
נפוצה הבשורה המרה ברחבי  זצ"ל. במהלך השבת  אוירבך 
ברחבי  השמועה  התפשטה  השבת  צאת  ועם  ירושלים 
למחרת,  שיצא  ההלוויה  במסע  השתתפו  רבבות  התפוצות. 
חסד  שערי  בשכונת  מדרשו  מבית  בבוקר,  ראשון  ביום 

בירושלים לבית העלמין בהר המנוחות.
המשיך  אולם  זצ"ל,  הגר"ש  נחלש  האחרונה  בתקופה 
בסדר יומו הרגיל, שקד על תלמודו וקיבל את תלמידיו לעצה 
והישיבות  התורה  מוסדות  בראש  עמד  ובמקביל,  ולברכה, 
הסוכות  מחג  החל  דרכם.  את  וכיוון  נשיאותו  תחת  שהיו 
האחרון אמר למקורביו כי הוא חש שהוא זקוק לרחמי שמים 

מרובים, וביקש מהם להתפלל בעבורו. 
בדלקת  שלקה  לאחר  החולים  בבית  אושפז  כחודש  לפני 
כעבור  בליבו.  לצנתור  דחוף  צורך  נוצר  אך בהמשך  ריאות, 
כמה ימים הוא שוחרר אך נחלש מאוד, ביום רביעי האחרון 
התקשר למקורבו יו"ר 'מגן לחולה' הרב בנימין פישר ושאל 
לברך  ויוכל  הקשה  הצנתור  מן  החלים  שכבר  נחשב  האם 

'הגומל'. הרב פישר השיב כי יש להמתין זמן נוסף. 
אמר  שבת  ובליל  ברע,  הגר"ש  מרן  חש  שישי  ביום 
יוכל  כי הוא חש שלא  ימינו הרב דוד בידרמן  ויד  למקורבו 
להגיע לקריאת "זכור" - קריאה אותה נהג לקרוא בעצמו מידי 
ומתנדבי  זצ"ל  מרן  התמוטט   23:00 השעה  בסביבות  שנה. 
איחוד הצלה טיפלו בו וביצעו כמה החייאות. האמבולנס של 
מד"א היה בדרכו להדסה, אך בשל המצב הקשה נכנס עמו 
לשערי צדק, שם החזיר את נשמתו בטהרה ליוצרה שעה קלה 

לאחר מכן. 
כאמור, במהלך השבת פשטה השמועה בירושלים ואלפים 
ובין  צדק,  שערי  החולים  ולבית  חסד  שערי  לשכונת  הגיעו 
השאר הגיע אחיו, הגאון רבי עזריאל אוירבך, שצעד רגלית 

מביתו בבית וגן. 

מסע ההלוויה

מדרשו  מבית  שיצא  ההלוויה  במסע  השתתפו  המונים 
בשכונת שערי חסד, במהלכו ספדו אחיו הגאונים רבי עזריאל, 
רבי אברהם דב ורבי מרדכי אוירבך, וכמו גם: הגאון רבי צבי 
פרידמן, הגאון רבי ברוך שמואל דויטש, הגאון רבי ישראל 
יצחק קלמנוביץ, הגאון רבי צבי וידר, ונאמנו ויד ימינו הרב 

יוסף פטרוב.
"היה  ואמר:  בהספדו  פתח  טבריה  אב"ד  הגרא"ד  אחיו 
שמן זית זך, פטיש החזק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, הוא 
כל  את  ספג  הוא  אבל  רחוק  היינו  אנחנו  הפרש,  הוא  הרכב 
החיצים, הוא לא נלחם לעצמו אלא נלחם למען כלל ישראל, 

בלי חשבונות, האמת שבו בערה, פעל במסירות נפש".
הגר"צ פרידמן אמר בהספדו: "איש יהודי היה ר' שמואל 

ולא  יכרע  לא  בפרץ,  שעמד  היחידי  זלמן,  שלמה  ר  בן 
ישתחווה, לחם נגד הגזירות". עוד אמר הגר"צ בדבריו כי יש 
להמשיך בדרכו הטהורה וציין כי "אם היו שואלים אותו היה 
הגאונים,  גאון  היה  הוא  אבל  כלל,  אותו  אומר שלא לשבח 
'כל רז לא אניס ליה', שום דבר לא הפתיע אותו, ראינו את 
זה בכינוסים של הרבנים, כל הנושא שידברו - הוא ידע. את 
כל המקורות, ראשונים ואחרונים, הכל הוא ידע, מי ייתן לנו 

תמורתו".
תורה אמר בהספדו:  קול  ישיבת  דויטש מראשי  הגרב"ש 
שכולנו  כמו  מבריסק,  הרב  למרן  מיוחדת  קרבה  לו  "הייתה 
יודעים, מעשים שהיו לו עם הרב מבריסק. מרן ראש הישיבה 
רבינו הרב שך סמך עליו בכל הדברים, שהייתה איזו בעיה 
הוא  איתו,  להתייעץ  חייב  הוא  לירושלים,  לבוא  ביקש  הוא 
בכל  עליו  סמך  זצוק"ל  אלישיב  הרב  מרן  אתו.  לדבר  אהב 
הדברים, בכל ענייני הקדושה, היה קשה לנתק אותו מהגמרא 
ועבודת  תורה  תורה,  היה  ציבור, האהבה שלו  צרכי  בשביל 
לעסוק  צריך  שהיה  פעם  בכל  שלו.  החיים  היה  זה  השם 
בענייני ציבור זה היה בשבילו מסירות נפש. התפלאנו תמיד 
איך הלב מחזיק, עכשיו נדם ליבו בגלל הצער הגדול שהיה לו 

בגלל הגזירות, פלא שהחזיק מעמד חמש שנים".
עטרת  "נפלה  בהספדו:  אמר  שטרנבוך  הגר"מ  הראב"ד 
נפלא, שר  גאון  נאבד מאתנו  כי חטאנו,  לנו  נא  אוי  ראשנו, 
בקדושה  חי  שהיה  במידות,  גאון  ד',  ועובד  צדיק  התורה, 
בגבורה...  ד'  מלחמת  ולוחם  חסד  בעל  והיה  נעוריו,  מימי 
בלא  נשארו  ישראל  כלל  הארץ.  מן  חסיד  אבד  לדבר,  קשה 
אבא! אנו מבקשים ממנו לסייע לנו מהשמים, שהרי צדיקים 
כימי  וכמו שנאמר   - נמשך בשמים הכוח שהיה להם בארץ 

השמים על הארץ".
"'שבת משוש  נפרד:  אויערבאך  עזריאל  רבי  הגאון  אחיו 
כשהגיעה  קודש  בשבת  להיפרד.  אפילו  הספקנו  לא  לבנו', 
הבשורה והלכנו לבית החולים, ראינו 'ויתהלך את האלוקים 
עטרה  ראשנו'.  עטרת  'נפלה  אלוקים'.  אותו  לקח  כי  ואיננו 
התפילות  ד'.  עבודת  של  שמים  יראת  של  עטרה  תורה,  של 
שלו הלא היו בגדר של עמודא דצלותהון של ישראל. עטרה 
של הרבצת תורה, של לדאוג לאלמנות ויתומים. 'גלה כבוד 
בטרם  נער  היה  כשעוד  האלוקים'.  ארון  נלקח  כי  מישראל 
היותו לאיש כבר התנכר בגדלותו, בוצין מקטפיה ידיע, כבר 
עליה  ונתעלה  עלה  לאיש  היותו  ומאז  גדולתו.  את  ראו  אז 
אחר עליה. ש"ס בבלי ירושלמי וכל חדרי תורה, גדול בנגלה 
גדול בסוד. המסירות שלו לתלמידים זהו 'ושננתם לבניך אלו 

התלמידים', כפשוטו".
הגאון רבי צבי וידר, רב שכונת קרית יובל, ספד: "כשרב 
בהם.  התחלקו  ותלמידיו  מעלותיו  את  השאיר  הוא  נפטר 
היית איש אשכולות שהכל בו. העמדת תלמידים גדולי ראשי 
הישיבות, גדולי הפוסקים, גדולי הקבלה וגדולי מוסר. גדולי 
לפי מה שהוא.  אותו  רוממת  אחד  כל  בך.  היה  הכל  תפילה 
על  אותם  ולרומם  ואחד  אחד  כל  של  לנעלות  לחדור  ידעת 
כל המעשים". בסיום הודה למקורבו "הגאון האדיר ר' יוסף 
פטרוב, ולמשמשיו כבניו ר' ישראל ויזל, ר' דוד בידרמן והרב 

מרדכי יפה שהיו לבניו ממש".

מרן הגר"ש אוירבך זצ"ל
בליל שבת בשעה 00:30 הסתלק לישיבה של מעלה מרן הגר"ש 
אוירבך זצ"ל והוא בן 87 בפטירתו • כיהן עשרות שנים כראש 
ישיבת מעלות התורה • המונים השתתפו במסע ההלוויה שיצא 
ביום ראשון בבוקר מבית מדרשו בשערי חסד להר המנוחות - 
שם נטמן לצד רעייתו הרבנית רחל ע"ה • וַיָָּמת שְׁמוֵּאל וַיִּקְָּבצוּ 

ָכל יְִשָׂרֵאל וַיְִּספְּדוּ לֹו
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המיטה  אחרי  הרבבות  קהל  נהר  ההספד  דברי  סיום  עם 
במשך שעה ארוכה במסלול ההלוויה עד להר המנוחות, שם 

נטמן סמוך לרעייתו הרבנית רחל אוירבך ע"ה.

תולדותיו

בירושלים  חסד  שערי  בשכונת  נולד  זצ"ל  הגר"ש  מרן 
פוסק  מרן  אביו  של  בכורו  כבנו  תרצ"ב,  הכיפורים  ביום 
הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, ראש ישיבת 'קול 
תורה', ולאמו הרבנית חיה רבקה ע"ה לבית רוחמקין. הסנדק 
זי"ע,  בבריתו היה הרה"ק רבי מנחם נחום מרחמסטריווקא 

וככהן בפדיון הבן שימש הגרא"י הכהן קוק זצ"ל.
למאוד  עד  המופלגת  בשקידתו  נודע  ילדותו  משחר 
גילו  והתמדתו בתורה הייתה לשם דבר, כאשר הילדים בני 
התלמוד  בחצר  למשחקים  יצאו  חיים'  'עץ  תורה  בתלמוד 
תורה, המשיך הוא ללמוד, עד שכבר באותם ימים הכל ניבאו 

לו גדולות ונצורות. 
'שערי  בשכונת  גם  אלא  שמו,  נודע  חיים'  ב'עץ  רק  לא 
חסד' בה גדל וצמח, ידעו הכל להצביע על עלם החמודות, 
זלמן, אשר מלבד התורה  בנו הבכור של הגאון רבי שלמה 
אין לו שום חיות, ובוודאי יצמח ויפרח לאחד מגדולי התורה 

שבדור ויעמיד תלמידים רבים לשם ולתפארת. 
ושקידתו  בישיבה,  ללמוד  ועלה  תורה המשיך  מהתלמוד 
והתמדתו בתורה גברה ביתר שאת וביתר עוז, והיה למופת 
חייו,  כל  משוש  הקדושה  התורה  אשר  צעיר  לנער  ודוגמא 
וממנה שואב את חיותו. בשנים אלו התקרב לראש הישיבה 
מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, שהראה לו חביבות 

מיוחדת וראה בו בחיר תלמידיו. 
בבחרותו הוא נודע בגאונותו ובשקידתו העצומה, כאשר 
את משוש חייו מצא רק בעמל התורה, ושמו של הנער נודע 
בעולם הישיבות כאחד מגדולי המתמידים אשר עיר הקודש 

ירושלים התברכה בהם. 
בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו הרבנית רחל ע"ה, בתו של 
פקשר  אליעזר  פנחס  רבי  ירושלים  אנשי  מגדולי  הרה"ח 

זצ"ל, אחרי החתונה התגוררו בני הזוג ברחוב גשר החיים. 
עוד בשנות תש"כ המוקדמות, בהיותו אברך צעיר לימים, 
מונה לכהן כראש ישיבת "שם עולם" אמשינוב, שם הרביץ 
בין  נמנה  אף  מאמשינוב  והרבי  תשכ"ח  שנת  עד  תורה 

תלמידיו בישיבה.
רבי מרדכי אליפנט  בידי הגאון  שנים לאחר מכן התמנה 
לר"מ בישיבת איתרי עד לשנת תשל"ז, בהמשך כיהן תקופה 
קצרה כר"מ בישיבת 'קול תורה' בשכונת בית וגן בירושלים 
ונשא במספר משרות תורניות נוספות, עד לשנת תשמ"ב, או 
ועד  ומאז  בירושלים,  התורה'  'מעלות  ישיבת  את  הקים  אז 
עליון  בקשר  ולתלמידיה  לישיבה  קשור  היה  האחרון  יומו 

דאורייתא בל ינתק.

עם גדולי ישראל

וראש  גאב"ד  עם  בשכנות  גר  היה  ארוכה  תקופה  במשך 
מרן  של  בניו  זצ"ל.  שניאורסון  הגרב"ש  טשעבין  ישיבת 
כי אביהם היה מעיר אותם באמצע  זצ"ל מספרים  הגרב"ש 
הלילה בכדי שישמעו את קול התורה המתוק הבוקע מביתו 
של מרן הגר"ש זצ"ל, והגר"ש בדרשותיו נהג להזכיר בחרדת 

קודש את הגאון מטשעבין זצ"ל.
רבי  הירושלמי  להגאון  רבות  להתקרב  גם  זכה  בילדותו 
פעמים  זכה  כן,  כמו  חסד.  שערי  בשכונת  זצ"ל  בהר"ן  דוד 
זי"ע  רבות להיכנס לפני-ולפנים לביתו של מרן החזון איש 
ולעלות בפניו סוגיות וענייני  תורה והלכה. עדי ראיה סיפרו 
לו  והעניק  מיוחדת,  בחביבות  אליו  מתייחס  היה  שהחזו"א 

מלא חופנים תורה וחכמה.
זי"ע,  מבריסק  הרב  מרן  של  בצלו  רבות  להיות  זכה  כך 
עמו  למד  זצ"ל  סולובייצ'יק  מאיר  רבי  הגאון  שבנו  לאחר 
בישיבת 'עץ חיים', והוא אשר פתח את דלתו של אביו הגדול 
לפניו בכל עת מצוא, ומרן הרב מבריסק זי"ע היה משתעשע 
עמו ומפליא את גאונותו ובקיאותו הרבה בכל מכמני התורה. 
קשר מיוחד היה לו גם עם מרן בעל הקהילות יעקב זי"ע, 
'דבר שמואל'  ספרו  את  עולם  לאור  להוציא  לו  הורה  שאף 
ראש  מרן  עם  לו  היה  ביותר  קרוב  קשר  אהלות.  מסכת  על 
אחר  לערער  "אין  עליו  שכתב  זצ"ל,  שך  הגרא"מ  הישיבה 
בורדיאנסקי,  הגרי"י  המשגיח  של  לספרו  בהסכמה  דבריו" 

וכן עם מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל
גם מרן ראש הישיבה הגראי"ל העריכו עד למאוד וביקר 
בביתו בשערי חסד מספר פעמים ואף תמך בצירופו למועצת 
בנושא חוק  והתחשב בדעתו  ולועד הישיבות  גדולי התורה 

טל.
היה מכנה  זצוק"ל  הגרש"ז  הדור  פוסק  מרן  נודע שאביו 
החורף  מלילות  באחד  זה  היה  שמואל'.  'אבוה  עצמו  את 
אברהם  הרב  העצמאי  החינוך  יו"ר  ישב  עת  הירושלמיים 
הגרש"ז  הדור  פוסק  מרן  דודו  של  במעונו  לייזרזון  יוסף 
אויערבאך זצ"ל ושוחח אתו. במהלך השיחה השתמש הרב 
לייזרזון כהרגלו בכינוי ה'פעטער', הדוד. לפתע התנער רבי 
אמֹור  הפֶעטֶער,  לומר  לך  "למה  ברגש:  ואמר  זלמן  שלמה 
'אבוה דשמואל', והרי אביו של רבי שמואל אני... אבא של 
הוא  ומהו?  מיהו  בני  רבי שמואל  יודע אתה,  רבי שמואל! 
מהיחידים שהכרתי בחיי שמונח בכל רגע ורגע בכל סוגיות 
מהיחידים  הוא  עוקצין...  ועד  מברכות  לעומקן,  הש"ס 
בעמק  התורה  פינות  בכל  נושא  בכל  אתו  לדבר  שאפשר 
העיון... אבוה דשמואל אני". וכשאמר את הדברים קרנו פניו 

באור יקרות.
הרב לייזרזון מאשר את הסיפור בשיחה עם 'קו עיתונות' 
ומוסיף כי תחושתו הייתה במוצאי השבת כפי התחושה שחש 
בהסתלקות מרן החזון איש זי"ע, שנפטר בחטף בליל שבת 

בעיצומה של המערכה על גיוס בנות. מי ייתן לנו תמורתו.

מרן הגר"ש אוירבך זצ"ל
צילום: בעריש פילמר
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

כדי להגדיר ולהמחיש את גודל מעלת ימי הפורים הקדושים להם אנו נכנסים, המשילו 
רבותינו זאת במשל לעגלון שהסיע בעגלת הסוסים שלו את אחד מעשירי העיירה, לאחר 
שהגיעו לעיר הגדולה ביקש העשיר לעצור את העגלה ונכנס לאחת החנויות למכירת בעלי 

חיים, לאחר כמה דקות יצא ובידו כלוב עטוף בקטיפות ובדי משי יקרים.
הסתקרן העגלון ושאל את העשיר מה קנה, והשיב לו העשיר שקנה זמיר. העגלון אף פעם לא שמע 
ולא ידע מה זה זמיר, הוא הסתכל בתוך הכלוב וראה בסה"כ ציפור קטנה, שאל את העשיר בכמה קנה 

את הציפור הזו והשיב לו העשיר שקנה זאת במאה זהובים! 
התפלא העגלון ותמה בליבו "מאה זהובים?" בחצי זהוב הוא קונה תרנגולת השוקלת שתיים וחצי 
קילו, ואילו את הציפור הקטנה הזו קנה בסכום כה גדול? מה כבר אפשר לאכול בה, תמה העגלון 
עשירים התחקו  אותם  העגלון שמא  בדעתו של  עלה  מכן  לאחר  אולם  בה בשר.  יש  בקושי  בליבו, 
וטעמו כבר את כל המטעמים שבעולם והחליטו שהטעם של הציפור הזו הוא הטעם הטוב והמשובח 
ביותר מסוגו. "גם אני רוצה לטעום את הטעם הנפלא של הציפור הזו", אמר העגלון, ולאחר שהגיע 

לביתו לקח את כל חסכונותיו וקנה את הזמיר.
הזמין את השוחט לביתו, השוחט שחט את ציפור הזמיר שיצאה כשירה למהדרין. שמח העגלון 
וביקש מאשתו שתעשה מטעמים מאותו זמיר קטן, אך מסכנה האשה, היא מעולם לא הכינה עוף זמיר 
ולא ידעה את טיבו וסוגו של עוף זה. מה עשה העגלון, הלך לעשיר ושאלו כיצד מבשלים את הזמיר, 

איזה תבלינים שמים ובמשך כמה זמן מבשלים אותו. 
תמה העשיר ושאל "אתה רוצה לבשל את הזמיר? שוטה שכמוך, הזמיר לא נועד לבישול, קניתי 
ועליזים  נחמדים  צפצופים  להם  כדי שישמיע  בביתי  האורחים המכובדים שמתארחים  לכבוד  אותו 
שבני אדם נהנים מהם, לשם כך נועד הזמיר-לזמר ולשמח בני אדם, אך בשום פנים ואופן אין מטרתו 

ויעודו בשביל לאוכלו.." 
ובהם  הגיעו  הקדושים  הפורים  ימי  יב(,  ב,  השירים  )שיר  ִהִּגיַע  ַהָּזִמיר  ֵעת  והנמשל,  המשל,  זהו 
עלול  אך  ועצומות.  גדולות  למעלות  ולזכות  עולם,  לבורא  ולרומם  לפאר  לשבח  לזמר  האדם  יכול 
האדם במקום לזמר ולשבח "לשחוט את העוף" - לחשוב שכל תכלית הפורים זה אכילה ושתיית יין 

והשתכרות..
ימי הפורים הקדושים הוא לקיים את הזמירות ואת  זו תכלית הפורים, התכלית האמתית של  לא 
התוכן הפנימי של ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים )אסתר ט, כז(- את התורה הקדושה מאהבה ומרצון )שבת פח 

ע"א וברש"י שם(.
לקריאת  לילה  של  המגילה  קריאת  בין  תורה  ללמוד  הזוכה  שכל  סופר  מהחתם  הקבלה  וידועה 
יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הלימוד הזה חשוב ביותר, נכון צריך גם לרקוד  המגילה של 
ולשמוח, בוודאי, אך על האדם לפנות לכל הפחות חצי שעה או שעה ללימוד התורה הקדושה ביום 
קדוש זה, וכל המרבה הרי זה משובח.  ואו אז יוכל לזכות האדם לשמוח שמחה אמתית שתמלא את 

ליבו במשך כל השנה כולה, ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב )תהילים יט, ט(.

אורה זו תורה
 

על הפסוק ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר )אסתר ח, טז(, דרשו רבותינו )מגילה טז ע"ב(:  
אֹוָרה- זו תורה. ְוִׂשְמָחה- זה יום טוב. ְוָׂשׂשֹן- זו מילה. ִויָקר- אלו תפילין.

שואל הגאון רבי יהודה צדקה ע"ה שאלה עצומה, מדוע כשמרדכי ואסתר כתבו את המגילה הם 
כתבו זאת בצורת רמז "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה" כדי שרבותינו ידרשו זאת שהכוונה באורה זו 
תורה, ושמחה זה יום טוב וכו', שמתחלה היו כותבים "ליהודים הייתה תורה ויום טוב מילה ותפילין.."

אלא, מסביר הרב דבר נפלא מאוד: גם לפני כן הם הניחו תפילין, למדו תורה, וקיימו את יום טוב, 
אך הם עשו זאת רק מפני ציווי ה' ולא הגיעו להשגה ולהבנה שהתורה הקדושה היא באמת אור נפלא 
שמאיר ומשפיע על האדם ומראה לו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה, רק בפורים 
לאחר שקיימו וקיבלו את התורה הם הבינו זאת והתורה נהפכה אצלם להיות לאורה. רק בפורים הם 
הרגישו שיום טוב זה שמחה, אע"פ שאסור לעבוד, להדליק אור ולנסוע ברכב, הם הרגישו שמחה 

ביום הזה.  
בפורים הם זכו להבין שמילה זה ששון, זכות נפלאה שיהיה בנו את חותמת העם היהודי-עם ה'. 

בפורים הם זכו להבין שמצוות התפילין היא מצווה כה יקרה וחשובה בפני ה'. 
יהי רצון שנזכה לנצל את ימי הפורים הקדושים ונקבל את ברכת הנביא )ישעיה סא, ז( ִׂשְמַחת עֹוָלם 

ִּתְהֶיה ָלֶהם, בביאת משיח צדקנו ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

"ונתנו" ישר והפוך!

ֵּכן  ִיְהֶיה ַּגם  ְלַמְפֵרַע  ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה' )ל, יב(. כתב הבעל הטורים: "ְוָנְתנּו - ִאם ִּתְקָרֶאָּנה 
'ְוָנְתנּו'. לומר לך: מה שאדם נותן לצדקה יחזר אליו, ולא יחסר לו בשביל זה כלום".

דוד המלך אומר בתהלים )קכא, ה(: "ה' ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך". יש להבין מה פרושם של דברים, וכי 
השי"ת הוא הצל של האדם? באור נפלא על כך רגיל היה לומר מרן פאר הדור רבינו עובדיה יוסף 
לרמוז  רצה  המלך  דוד  בצל.  גם  תראה   - תנועה שיעשה  כל  לפני השמש,  עומד  אדם  כאשר  זצ"ל: 
שהנהגת השי"ת אתנו, דומה לצל: כפי מעשינו, כך בדיוק, הקב"ה מתנהג עמנו. כשם שאם אדם פותח 
את ידו - אף הצל "פותח" את ידו, וכשקופץ ידו - אף הצל קופץ כמותו, כן היא הנהגת השי"ת: אדם 
שפותח את ידו לעזר לנצרכים - גם השי"ת פותח לו את ידו, "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", 
ונותן לו שפע של ברכה והצלחה. אך אם, חלילה, אדם קופץ את ידיו, ולא עומד לעני בשעת דחקו - גם 

השי"ת מונע ממנו את השפע הבא מלמעלה.  
אדם שמקיים, כאן למטה, "ונתנו" - זוכה לכך שהקב"ה מוריד עליו "ונתנו" מלמעלה.    

בישועת  בקרוב  ונראה  יתברך,  לעבודתו  והצלחה  ברכה  עלינו שפע  ישפיע  יתברך  רצון שה'  יהי 
ישראל השלימה, אמן.

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ופני לא יראו

עת הזמיר הגיע

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

משה רבינו ביקש מהקב"ה שיודיענו את דרכיו. על כך השיב הקב"ה )שמות לג, כג(: "וראית 
את אחורי, ופני לא ייראו". ויש להבין מה השיב הקב"ה למשה רבינו על הבקשה לדעת את 
דרכיו אשר נסתרים מעיני בשר ודם? מה הכוונה "וראית את אחורי ופניי לא יראו", הרי כבר 
נאמר "אין דמות הגוף ואינו גוף" )תפילת 'יגדל'(? מבאר החתם סופר, כי הקב"ה אמר למשה שבזמן 
שקורה אירוע בעולם אין אדם מסוגל להבין טיבם של דרכיו, אולם לאחר מעשה ניתן לראות את 

השתלשלות הדברים בראיה מקיפה, ואז מבינים שכל המאורעות היו לטובה. 
הדוגמא הקלאסית לכך הם המאורעות המובאים במגילת אסתר. הם נראים על פניהם כשרשרת 
של מאורעות טבעיים, עד חסרי משמעות כלשהי, שכל השומע אודותיהם מן הסתם היה מפטיר שכל 
זה אינו מעניין כלל, ואינו נוגע לאיש. אולם בהמשך התברר שהקב"ה זימן התרחשויות אלו מראש, 
כדי שבבוא העת תצמח מהם ישועה לעם ישראל. כל האירועים התחברו לסיפור אחד, שכל חוליה 
בו הייתה נחוצה להשלמת הישועה. ישנם מאורעות שמלכתחילה נראים כאסונות, ולאחר מכן הם 

מתבררים כניסי הצלה. 
אחת הדמויות המפורסמות ביהדות ארה"ב בדור האחרון היה רבי משה שרר ז"ל מנהיג "אגודת 
ישראל". הוא נודע כלוחם ללא חת למען היהדות והיהודים ולא אחת הצליח גם במקום שאחרים כבר 
התייאשו מלהיאבק. כשהוא נשאל מנין הוא שואב את הכוח והעוצמה להיאבק גם כשנראה שאין 

שום סיכוי להצליח? השיב: שאם היה נכנע לייאוש, הוא בכלל לא היה בעולם. 
וכך סיפר: בילדותו הוא התייתם מאביו וגדל אצל אמו שהייתה עניה מרודה. פעם חלה וכשמצבו 
החמיר היא פנתה אל הרופא וביקשה ממנו בדמעות שיבוא לבקר את בנה החולה, כשהיא מבטיחה 
יכול היה לעמוד בתחנוניה אכן בא  יהיה בידה לשלם היא תפרע את חובה. הרופא שלא  שכאשר 
לבקר, ובסיום אמר לה שהיא לא תצטרך לשלם גם בעתיד על הביקור, כיון שאין בידו לעזור. אמנם 

ישנה תרופה מסוימת שעשויה לסייע, אולם היא עולה הון רב, שלא מסתבר שיהיה בידה לשלם. 
כדי  לבית במרקחת  פנתה  בידה  היה  וכשזה  בידה מרשם  ייתן  זאת  ברופא שבכל  האם הפצירה 
לרכוש את התרופה שם. התברר לה שמחיר התרופה הוא 700 דולר, סכום רב באותם הימים. כמובן 
התרופה  את  לה  שיספק  לרוקח  פנתה  היא  לה  בצר  זה.  סכום  לשלם  אפשרות  הייתה  לא  שלאם 

ובתמורה היא תבוא מדי שבוע במשך שבע שנים לנקות את בית המרקחת. 
הרוקח דחה מיד את ההצעה הבלתי הגיונית, מה גם שהוא לא היה בעל המקום, ורק עבד שם 
כשכיר. אולם האם לא הרפתה, פרצה בבכי קורע לב שגרם לכך שכל באי המקום, בכו יחד איתה. 
לבסוף נעתר הרוקח לבקשתה ונתן בידה את בקבוק התרופה המיוחלת. בהחזיקה את הבקבוק בידה 
היא מיהרה לביתה, אולם בדרך פגש בה כושי שיכור שבטוח היה שבידה בקבוק משקה, הוא ניגש 
אליה והצליח למשוך מידה את הבקבוק. האם פרצה בצעקות אולם הכושי לא התייחס, ומיד פתח 
את הבקבוק והתחיל לשתות ממנו. כנראה שהמשקה לא ערב לחכו, ולכן הוא שפך את יתרת הבקבוק 

על האם וניפץ את הבקבוק.
עכשיו צערה של האם היה כפול ומכופל. אולם היא אזרה אומץ וחזרה לבית המרקחת לנסות לקבל 
בקבוק תרופה נוסף. מובן שאליו שהפעם הרוקח לא נעתר לה למרות תחנוניה, ולמרות שהבטיחה 
בית  בעל  למקום  הגיע  ובינתיים  האם,  של  בכיה  גבר  זאת  למשמע  נוספות.  שנים  שבע  שתעבוד 
המרקחת. כאן נודע לו שהרוקח נתן לה ללא סמכות תרופה יקרה ביותר, וכמובן הוא קיבל במקום 

מטר של נזיפות ובעל בית המרקחת ניגש לסלק את האם הבוכייה. 
לפתע בראותו את הכתם שעל בגדה, ובהריחו את הריח שנדף ממנה, הוא שאלה מה קרה לה? והיא 
סיפרה שזה כתוצאה ממה שהכושי שפך עליה את התרופה. אותו רוקח החל לרעוד, החוויר והסמיק 
לחילופין, ואז שינה את עורו והסכים לתת לאם את התרופה ללא תמורה, גם ויתר לה על העבודה 
אצלו, ובלבד שתתחייב שלא לספר לאיש מה שקרה. התברר שבמקום תרופה נתן לה הרוקח בטעות 
רעל חזק שמי יודע מה עולל לאותו כושי. הרי שמפח נפש הנורא התברר כנס הצלה. רבי משה שרר 

בגומרו לספר זאת אמר: ממעשה זה אני שואב עוז ותעצומות לעתיד.
יש  נענית.  שהתפילה  נראה  תמיד  ולא  לרפואה,  או  לישועה  מתפללים  שאנשים  קורה  אחת  לא 
שבעקבות זאת מהרהרים בליבם מדוע תפילה כה נרגשת ולעיתים אפילו תפילות רבות אינן פועלות?

הגמרא מספרת )ברכות ס, ב( על רבי עקיבא שהזדמן למקום מסוים ולא נתנו לו מקום ללון, ולכן 
נאלץ לישון בשדה בודד, כשעמו רק נר, תרנגול וחמור. והנה באה רוח וכיבתה את הנר, בא חתול 
דבק  עקיבא  רבי  אולם  מוחלטת,  בבדידות  היה  כעת  החמור,  את  טרף  ואריה  התרנגול,  את  וטרף 

בגישתו שכל מעשיו של הקב"ה הינם לטובה.
ואכן התברר שרבי עקיבא צדק בגישתו. שכן בלילה פשטו שודדים על העיר, ושבו את בני העיר. 
מסתבר שאילו היה הנר דולק, והחמור או התרנגול משמיעים קולות, הרי הם היו מסגירים את רבי 

עקיבא, כך שמה שהיה לכאורה סיבה לעצב ולדיכאון היה קרש הצלה.
הורונו רבותינו, ששעה שאדם בוטח בה'  ורואה בכל מאורע את יד ה' המנהיגה את העולם, בכך 
יוסף לאחיו בבואם  הן הדברים שאמר  הן  פועל להצלתו.  גופא  וזה  הדינים,  עליו את  הוא ממתיק 
כי  כ(  נ,  )בראשית  נודע  דבר  של  בסופו  שכן  הרגיעם,  יוסף  אולם  למצרים.  שמכרוהו  על  לפייסו 

"אלוקים חשבה לטובה להחיות עם רב".
הקב"ה אמר למשה: גם אם לא תבינו את מעשי מראש, אולם לאחר מעשה תזכה להבין שהכל 
היה לטובה. אמנם משה רבינו זכה לראות זאת, ואנו פעמים זוכים ופעמים לא, אך עלינו לדעת שהכל 

לטובה.
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החרקים שומרים מרחק מהספריםקצרצרים
מנקים  כשאתם  הפסח,  לקראת 
ואת  העליונים  הארונות  את 
  K600 בסנו  השתמשו  הספרים, 
המעופפים,  החרקים  להרחקת 
המזיקים  ושאר  הכסף  דג  העש, 
  K600סנו בספרים.  הפוגעים 
בהרכב יבש ובריח נעים המאפשר 
שמיכות  אריגים,  על  ישיר  ריסוס 
ניתנים  שאינם  פריטים  על  ואף 
לכביסה כמו ריפוד וספרים. לסנו 
חומרים  של  גבוה  ריכוז   K600
מידית,  החרק  את  המשתקים 
ובלעדית  ייחודית  תרכובת  לצד 
ומונעת  נעים  ריח  לו  המעניקה 
המטופל.  האזור  של  הכתמה 
ניתן להשתמש הן בריסוס בחלל 
גבי  על  שטח  כתרסיס  והן  החדר 
ובגדים  שטיחים, רהיטים, ספרים 
המיועדים לאחסון למניעת נזקים 

הנובעים מחרקים.

לטיפול ומניעת יובש עור 

פיתוח  פרי  הינה  פישר  ד"ר  של  יו-לקטין  סדרת 
רבת  דרמטולוגית  ומומחיות  עשיר  ניסיון  מדעי, 
שנים, שפותחה במעבדות המחקר של ד"ר פישר 
אינטנסיבי  לטיפול  ביותר  המקיפה  הסדרה  והינה 
ביובש בעור. הסדרה פותחה על מנת לתת מענה 
לסובלים מעור יבש עד יבש במיוחד. סדרת יו-לקטין 
פותחה על מנת לתת מענה רחב ומגוון לצורכי עור 
יבש עד יבש במיוחד, מכף רגל ועד ראש. הסדרה 
נפוצים  מצבים  ובמגוון  יומיומי  לשימוש  מתאימה 
מיוצרים  הסדרה  תכשירי  בעור.  ליובש  הקשורים 
עפ"י תקני האיכות המחמירים ביותר, תחת ביקורת 
קפדנית כמקובל בתחום התרופות, הסדרה עברה 
במיוחד  התאמה  על  המעיד  סנסיטיב  מבדק  את 
לעור עדין ורגיש. היא מתאימה גם כתוספת לטיפול 
במחלות המתבטאות ביובש עור ואדמומיות והינה 
המומלצת ביותר ע"י רופאי העור בישראל וע"י א.י.ל 
יו-לקטין  בסדרת  לסוכרת.  הישראלית  -האגודה 
טיפולי,  קרם  טיפולי,  ידיים  קרם   – תכשירים  מגוון 
קרם  ו-50%,    30%  ,10% טיפולי  פורטה  קרם 
ליובש  טיפולי  שמפו  טיפולי,  סבון  אל  טיפולי,  גוף 
ומניעת קשקשים, קרם כף רגל טיפולי וג'ל פילינג 

טיפולי לכף רגל.

זכו פעמיים באותו יום
אברך  אליעזר, 
מרמת  צעיר 
לא  לעולם  גן, 
את  ישכח 
ה  שלישי,  יום 
באדר. ביום זה 
כי  נכפל  שבו 
טוב, זכה בשתי 
לקראת   זכיות. 
נולד  הבוקר 
הבן  בשעטו"מ 
ובשעת  הבכור 
ם  י י ר ה צ
ת  מ ד ק ו מ
כי  התבשר 
הזוכה  הוא 

בהגרלה השבועית, הראשונה מבין עשר, במבצע 
הראשונה,  בהגרלה  הבית".  של  "הזכייה   תנובה 
חשבון,  רואה  של  הפקוחה  עינו  תחת  שהתקיימה 
הוגרלה חבילת מוצרים איכותיים בתחום הלבשת 
את  הסתיר  לא  הזוכה,  האברך  אליעזר,  הבית. 
התרגשותו למשמע הבשורה הטובה. "אני כאן ליד 
מיטת אשתי במחלקת היולדות ומיד אבשר לה על 
כך. כזוג צעיר השתתנו את דברי החלב בבית על 
הורינו.  בבית  שראינו  כפי  למהדרין  תנובה  מוצרי 
של  'הזכייה  תנובה  של  המבצע  בהתפרסם  מיד 
הבית' היה זה אך טבעי שנשתתף במבצע. כשהרך 
יגדל אי"ה לתורה, לחופה ולמעשים טובים  הנולד 
– נספר לו על הזכייה שהביא עימו וגם אותו נגדל 
אי"ה על מוצרי החלב של תנובה". הזוכה בהגרלה 
הגדולה  לזכייה  בהגרלה  גם  ישתתף  השבועית 

בסך מיליון ₪.

המומלצים לסעודת פורים 
לכם  מציע  טפרברג  יקב  יינן  ראוכברגר,  שיקי 
פורים  לסעודת  טפרברג  של  מעולים  יינות  שני 
מלבק  ביקרו:  חפצים  שאתם  מי  לכל  כמתנה  או 
אסנס 2014: יין אדום מ-100% ענבי מלבק מכרמי 
עמק איילון בתנאי אקלים המבטיחים ענבי איכות. 
דילולי  להעצמת האיכות, עבר הכרם עבר מספר 
בעלי  איכותיים  לענבים  להגיע  מנת  על  אשכולות 
ריכוז גבוה של ארומות וטעמים. היין התבגר בעיקר 
נמוך  ואחוז  חדשות  צרפתיות  אלון  עץ  בחביות 
בחביות עץ שנה שנייה למשך 18 חודשים. היין רך, 
בעל גוף מלא, איזון וסיומת ארוכה וטובה. דבוטאז' 

אינספייר   -
יין   :2016
המורכב  אדום 
ענבי  מ-52% 
ו-48%  מלבק 
מרסלן,  ענבי 
ת  ו ק ל ח מ
ת  ו י ת ו כ י א
בעמק  בכרמים 
היינות  איילון. 
החלו  השונים 
תהליכי  את 
ת  ו ר ג ב ת ה ה
בחביות עץ אלון 
רובן  צרפתיות, 
למשך  חדשות, 

בחביות  היין  התבגרות  לאחר  חודשים.  כשמונה 
של  הסופי  ההרכב  על  החליט  הטועמים  פאנל 
ממסך זה. היין עוצמתי בצבעו המלא והעמוק. מגוון 
ופטל  דובדבן  אדומים,  פירות  ארומות  של  רחב 
בבשלות מלאה המשתלבות עם ניחוחות עץ האלון 
בעטיפה משלימה. היין הינו בעל גוף מלא ומרוכז. 
המבטיח  היין,  מבנה  את  מעצימה  עדינה  עפיצות 
הנאה. בהשגחת בד"ץ העדה החרדית, ללא חשש 

ערלה טבל ושביעית.

משמיד את הכינים וגם את ביצי הכינים 
ם  י ש א ו י מ
זה  מהכינים? 
מזה  נדבק 
נדבקת  וזאת 
ואין  מההיא 
לחפיפות  סוף 
זה  ולטיפולים? 
לא פלא! בשנים 
ת  ו נ ו ר ח א ה
ה  ש ב ג ת ה
ה  נ ב ה ה
ל  ו פ י ט ב ש
לא  בכינים, 
מספיק להשמיד 
הכינים,  את  רק 
חשוב  אלא 

כינים  שביצי  מכיוון  הכינים,  ביצי  את  גם  להשמיד 
לא מושמדות בוקעות תוך 7-10 ימים וכך מתקבל 
דור חדש של  כינים שממשיך את מעגלי ההתרבות 
היום  הנמכרים  הכינים  משמידי  רוב  וההדבקה. 
שעל  החיות  הכינים  להשמדת  טיפול  מחייבים 
הראש וכעבור שבוע טיפול נוסף להשמדת הכינים 
ONCE הדרין   השבוע.  במהלך  שבקעו  הצעירות 

היחיד  התכשיר  הוא  רפא,  במעבדות  פותח  אשר 
שמשמיד גם את הכינים החיות וגם מונע בקיעתן 
 ONCE הדרין  אחד!  בטיפול  חדשות  כינים  של 
משמיד גם כינים וגם ביצי כינים  עם יעילות מוכחת 
ובטיחות מלאה: אין בו חומרי הדברה והוא מתאים 
את  שנה.  חצי  מגיל  כבר  חשש,  ללא  לשימוש, 
מגוון מוצרי "הדרין" ניתן להשיג ברשתות הפארם 
באריזה  גם  עכשיו  הארץ.  ברחבי  המרקחת  ובתי 

משפחתית חסכונית.

כך תטפלי בכתמי פורים

היא  איפור  בכתמי  לטפל  ביותר  היעילה  הדרך 
הכנסה  לפני  הכתם  על  ישירות  נקודתי  טיפול 
מעט  לוקחים  זאת?  עושים  איך  הכביסה.  למכונת 
מערבבים  מים.  טיפה  עם  המוצר  בכפית  אבקה 
מחכים  הכתם.  על  ישירות  ושופכים  לתמיסה 
הטיפול  להשלמת  היטב.  ושוטפים  שניות   30  – כ 
גם  גולד  וניש  אבקת  של  כף  להוסיף  מומלץ 
לבנות  ממפות  כתמים  להסרת  הכביסה.  למכונת 
יש להשרות את המפה בג'ל של וניש גולד לכביסה 
כל  דרגות.   3  – ב  יותר  לבנה  תצא  והמפה  לבנה. 
כתם ניתן להסיר ביעילות וקלות עם אבקה או ג'ל 
בדרך  לבחור  יכול  אחד  כל  גולד.  קליה  וניש  של 
למכונה,  הכנסה  לפני  נקודתי  טיפול  לו:  הנוחה 
קליה  וניש  הכביסה.  למכונת  וכתוספת  השרייה 
גולד – היחיד עם מוצרים יעודיים לכביסה צבעונית 
ומוצרים יעודיים לכביסה לבנה. לשיפור התוצאות 

בכל טיפול.

עשרות כבר זכו בשובר מתנה
נרשמה  רבה  הצלחה 
של  הראשונים  בשבועות 
שיק"  "טיטולים  מבצע 
חלק  נטלו  אלפים  כאשר 
לטלמסר  והתקשרו 
מעניק  במסגרתו  המבצע, 
המוכר  החיתולים  מותג 
פרימיום"  "טיטולים  ואהוב 
מתנה  שובר  שבוע  בכל 
זוכים!  ל-50   ₪  300 בסך 
ש.  המבצע,  מזוכות  אחת 

מספרת:   ילדים  לשני  מאושרת  אמא  מירושלים, 
שובר  במבצע.  שזכיתי  לשמוע  מאוד  "שמחתי 
זו מתנה שכל אמא תמיד  מתנה לרכישת בגדים, 
אוהבת לקבל. נהניתי להתחדש עם בגדים חדשים 
המתקרב".  פסח  חג  לקראת  במיוחד  לילדים 
טיטולים  אריזות של   5 רוכשים  כיצד משתתפים? 
 ,03-3738080 לטלמסר  מתקשרים  פרימיום, 
מזינים את הקודים הנמצאים בתוך האריזות, עונים 
ויכולים  הנשאלות  השאלות   2 על  ובמהירות  נכון 
באדר  כ׳  תאריך  עד  מתקיים  המבצע  לזכות! 

תשע"ח  (7.3.18) בכפוף לתקנון, ט.ל.ח.

מכבדים את היקרים לכם 
הפורים  חג 
ועמו  מתקרב 
 , ת ו נ כ ה ה
ם  י נ ו נ כ ת ה
ת  ו נ ו י ע ר ה ו
י  ח ו ל ש מ ל
יפים,  מנות 
ם  י י ר ו ק מ
 . ם י ד ב ו כ מ ו
בשמרלינג'ס 
לכם  מציעים 
את  לקיים 
היום  מצוות 
ולכבד  בהידור 
היקרים  את 

הכולל  משובח  שוקולדי  מנות  במשלוח  לכם 
איכותיים מבית מותג הפרימיום  מבחר שוקולדים 
של  השוקולדים  מגוון  'שמרלינג'ס'.  השוויצרי 
שמרלינג'ס יפארו את משלוח המנות שלכם ויעניק 
שמרלינגס  וייחודית.  אנינה  טעם  חווית  למקבלים 
מציעה מבחר שוקולדים בטעמים אהובים לפורים 
סדרת  היוקרתית,  הסוליד  סדרת  ושמח:  מתוק 

הרוזמרי הפופולרית, וחטיפי המינור האישיים.

התרסיס המושלם לניקוי השטיח
את  מנקים 
ם  י ח י ט ש ה
ח  ס פ ל
ם  י צ ו ר ו
ק  י נ ע ה ל
ניקוי  להם 
 , י ד ו ס י
את  שיסיר 
ך  ו ל כ ל ה
ר  ב ט צ מ ה
את  ויותיר 
ח  י ט ש ה
ריחני  רענן, 

ומזמין? סנו מציגה את סנו שטיחים, שמפו לניקוי 
הוא  שטיחים  סנו  ריפוד.  ובדי  שטיחים  ולחיטוי 
הצטברות  ומונע  המרענן  אנטיבקטריאלי  תרסיס 
ובבדי  לקיר  מקיר  בשטיחים  במרבדים,  לכלוך 
הספה  השטיח,  ניקוי  שטיחים,  סנו  עם  ריפוד. 
והתוצאה  ויעיל,  פשוט  המרופדים  הכיסאות  או 
מושלמת. סנו שטיחים מתאים גם לבדים טבעיים 
שטיחים:  סנו  בסדרת  עוד  סינטטיים.  לבדים  וגם 
היחיד  השטיחים  שמפו   – פלוס  שטיחים  סנו 
את  מרחיק  וגם  השטיח  את  מנקה  שגם  בישראל 
לניקוי   – קצף  שמפו  שטיחים  וסנו  האבק.  קרדית 

מידי של כתמי לכלוך ושומן משטיחים ובדי ריפוד.

שוקולד פרה בשני טעמים חדשים

שעברה  בשנה  השיקה  שטראוס  מקבוצת  עלית 
חלב  שוקולד  חלב-  אקסטרה  פרה  שוקולד  את 
ועכשיו  בחלב.  עתיר  במיוחד  ורך  עשיר  במרקם 
בשני טעמים חדשים: אקסטרה חלב - קרם בטעם 
קרמל  עוגיות   – חלב  ואקסטרה  ואגוזים  שוקולד 
ושקדים. מאז השקת המוצר בשנה שעברה הפך 
לטבלת  טעמיו  ארבעת  על  אקסטרה  שוקולד 
הישראלי.  הצרכן  על  במיוחד  אהובה  שוקולד  
שוקולד פרה, הינו מותג השוקולד המוביל בישראל 
ערך  לייצר  מנת  על  הכל  עושה  תמיד  הוא  וככזה 
מוסף לצרכנים. בשטראוס עלית נמצאים בדיאלוג 
מתמיד עם הצרכנים, על מנת לאבחן את הטעם 
ולייצר שוקולד המותאם לחיך ולרצונות  הישראלי 
גדול  שנתח  נמצא  שנערכו  במחקרים  הצרכנים. 
ומפנק  חלבי  שוקולד  רוצים  הקטגוריה  מצרכני 
במיוחד, ולהם פיתחו בשטראוס עלית את הסדרה 
החדשה מבית פרה – סידרת פרה אקסטרה חלב, 
עם הרבה יותר חלב ובטעם הרבה יותר מפנק. את 
בקלות  לזהות  ניתן  חלב  אקסטרה  פרה  שוקולד 
בהדפסה  החדשנית  האריזה  בזכות  המדף,  על 
לטעם  בדיוק  שמתאימה  ומבריקה,  מטאלית 
אקסטרה.  שוקולד  את  המאפיין  והעשיר  המפנק 

השוקולדים בכשרות בד"צ העדה החרדית.

המרצים הטובים ביותר זו לא רק סיסמה
ד"ר אבי גורמן, מרצה בפקולטה למשפטים בקריה 
האקדמית אונו מונה לשופט בית המשפט המחוזי 

כבר  מרכז. 
שנים  ארבע 
ת  ו פ י צ ר ב
ה  י ר ק ה ש
ת  י מ ד ק א ה
מובילה  אונו 
ת  ו ע י ב ש ב
ן  ו צ ר
הסטודנטים  
ם  י צ ר מ ה מ
ם  י ב ו ט ה
 , ר ת ו י ב
סקר  עפ"י 
ת  ו ד ח א ת ה

מתבטאת  זו  מובילות  הארצית.  הסטודנטים 
ובסופו  הלימודים,  ברמת  ההוראה,  וטיב  באיכות 
של דבר - בבוגרים שמצליחים להגיע לתפקידים 
שגם  מפתיע  לא  כעת,  הישראלי.  במשק  בכירים 
למשפטים  בפקולטה  מרצה  גורמן,  אבי  ד"ר 
בקריה האקדמית אונו מצטרף למערכת המשפט 
לשופט  שעבר  בשבוע  מינויו  עם  בישראל 
עשורים  שני  זה  מרכז.  המחוזי  המשפט  בית 
האקדמית  הקריה  של  החרדיים  שהקמפוסים 
של  מסלול  מקיימים  ובירושלים  יהודה  באור  אונו 
לימודי משפטים, כאשר רוב עורכי הדין במגזר הם 
בוגרי המסלול. בוגרי אונו עושים חיל הן כעורכי דין 
שכירים במשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, הן 
נוספים.  שונים  וכן בתחומים  דין עצמאיים  כעורכי 
המכינות לגברים מתחילות בקרוב. לפרטים: -072

223-7551

פותרים לכם תקלות גם מרחוק

כשאנו  בשירות:  להוביל  ממשיכים  'אלקטרה' 
פרמטרים  ישנם  חשמלי  מכשיר  לרכוש  מבקשים 
חברים  אצל  נברר  בחשבון,  שניקח  בסיסיים 
המקצועי  המקום  את  למצוא  וננסה  ומשפחה 
ביותר עם חוויית השירות הטובה מכולם.  "השירות 
הפך לנדבך חשוב מאוד בקרב לקוחות ולא בכדי", 
המיזוג  ענקית  של  השירות  בחטיבת  אומרים 
הישראלי, 'אלקטרה', שמפעילה מזה שנים מערך 
ומשתפרת  בעולם  ביותר  מהמתקדמים  שירות 
בלתי  טכנולוגיים  באמצעים  לשנה  משנה 
עם  בטוחים  להרגיש  רוצים  "אנשים  מתפשרים. 
המוצר שרכשו ולדעת שתקלה בו לא תשבש להם 
את סדר היום ותפר את השגרה". 'אלקטרה' שמה 
לעצמה את טובת הלקוח בראש סדרי העדיפויות, 
בזמן  לחסוך  היא  השירות,  בחטיבת  העל  ומטרת 
או  לנציג  ההמתנה  זמן  את  ולצמצם  הלקוח 
מתקדמים,  טכנולוגיים  משאבים  ידי  על  לטכנאי. 
באופן  ההמתנה  זמן  את  השירות  במוקד  קיצרו 
התקשרות  דרכי  במקביל  והפעילו  משמעותי 
למוקד  שמגיעות  שיחות   100% מכלל  דיגיטליות. 
מוציאים   25% ל-  רק  'אלקטרה',  של  השירות 
שירות  מרחוק".  נפתרות  השיחות  יתר  טכנאי. 
'אלקטרה' זכה פעמיים ברציפות בפרס "המצוינות 
(המי"ל)  לניהול  הישראלי  המרכז  של  בשירות" 
השירות  כחברת  ברציפות  השישית  בפעם  ודורג 

למוצרי חשמל הטובה בישראל.

בלי ערבים, בלי בנקים ובלי  בירוקרטיה 

הייתה  לא  מעולם  מהניילונים  חדש  רכב  קניית 
ברכישת  הפרוצדורה  על  להקל  כדי  יותר.  קלה 
רכב חדש, מציעה 'ביגליס' לראשונה שיטת מימון 
עד  של  מימון  לקבל  תוכלו  במסגרתה  מהפכנית, 
נמוך לרכישת רכב  ובהחזר חודשי  150,000 ש"ח 
חדש, באישור מהיר בתוך דקות – בלי ערבים, בלי 
התרוצצויות ואישורי בנקים, בלי בירוקרטיה וניירת 
בביגליס  ובמהירות.  ביעילות  בקלות,   – מיותרת 
החדשים   2018 דגמי  מגוון  את  לכם  מציעם 
שאתם  למה  מושלמת  ובהתאמה  והמפנקים 
או מסחרי, קטן או משפחתי, כביש  צריכים. פרטי 
או שטח, היברידי או בעל מנוע רגיל. המומחים של 
מכל  המושלם  הרכב  את  עבורכם  יתאימו  ביגליס 
וחיסכון  דלק  צריכת  אבזור,  נוחות,  כמו  הבחינות 
ביצועי מנוע איכותיים כפי שאתם צריכים.  וכמובן 
בשבילך.  ביותר  הטוב  את  וקבלו  לביגליס  כנסו 
בגלל המחיר, בגלל הזמינות, בגלל המימון ובגלל 
 106 המגוון. סוכנות משנה אלבר – ברחוב כהנמן 
בבני ברק וברחוב ירמיהו 39 ירושלים -1-700-550

.650

ללא  בוקר  דגני  משיקה   Refresh
ובמילוי  שוקולד  קרם  במילוי  גלוטן 
קרם נוגט העשויים מקמח אורז וקמח 
הבד"צ  בהשגחת  איכותיים.  תירס 

העדה החרדית. מחיר: כ- 17.90 ₪

היקב  ברקן',  'יקבי 
המעוטר  הישראלי 
יין  בתחרויות  ביותר 
מציג  בינלאומיות 
חדשים  יינות  מארזי 
חג  לרגל  ומיוחדים 
ישמשו  אשר  הפסח 
מושלמות  כמתנות 
הסדר  לליל 

ולמארחים בחג

מציג  הפטיסרי,  אמן  אוטמזגין,  דודו 
בגודל  ביותר,  הקטנים  המן  אוזני  את 
של פרלין בצבעוניות מרהיבה, בציפוי 
טראפלס קראנצ'י ובמילויים מרגשים. 

כולם באריזת בונבוניירה יוקרתית

כרמית  חברת  הפסח  חג  לקראת 
משיקה לראשונה: וופלים מצופים ולא 
מצופים בשוקולד כשרים לפסח, ללא 
4 טעמים:  גלוטן וללא שומן טרנס ב- 
דאבל  לבן,  שוקולד  חלב,  שוקולד 
ווופל בטעם שוקולד ללא ציפוי.  שוקו 

כשרות: בד"צ בית יוסף

"גליסיה"  משיקה  הפסח  לכבוד 
משקאות בריאות מבוססי פרי התפוח 
זכוכית  בבקבוקי  חדשים,  בטעמים 
וירק  פרי   100% לפסח.  כשרים 
תרכיזים,  סוכר,  ללא  קרה,  בכבישה 
משמרים ותוספים. בהכשר בד"צ בית 

יוסף, מחיר: כ- 12.90₪  

בקטנה"-  "ארוחה  מתנובה:  חדש 
ומזינה  קטנה  לארוחה  אישי  מארז 
מחוץ לבית. הסדרה כוללת: מארז עם 
קראנץ'  קוביות   + אישית  לבנה  גבינה 
עם  ומארז  כפית   + פיקנטי  תיבול   +
יוגורט תנובה + תערובת גרעיני דלעת, 
טחינה  ממרח   + וחמוציות  אגוזים 

סילאן + כפית

חדשים  בטעמים  המן  אוזני  מגוון 
פריך  מבצק  ברמן  בקונדיטוריית 
קרם  ובמילוי  אגוזים  נוגט  במילוי 
קוקוס עשיר, מבצק שמרים ואזני המן 
ישווקו  המלוח  ולאוהבי  סוכר.  ללא 
המן  ואוזני  פטריות  במילוי  המן  אוזני 
במילוי בטטה. בהשגחת  בד"ץ העדה 

החרדית
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לאישה

חג פורים חג גדול לחיידקים 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עוגיות שבבי שקדים

טיפים
שהם  לא  המנות.  ממשלוחי  הממתקים  לשפע  משתוקקים  כבר  וילדינו  שוב  הגיע  פורים 
צריכים את החג כדי לאכול ממתקים, אך בשונה מבדרך כלל, כמות הממתקים הינה גדולה 
הילדים  לבריאות  מחויבות  לנו  יש  המנות  משלוחי  שבהרכבת  בחשבון  לקחת  כדאי  משמעותית  
שלנו וגם של אחרים  לכולנו כבר ידוע כי רוב הממתקים מזיקים לבריאות השיניים, אז מה ניתן 

לעשות כדי למזער את הנזק?

איש  מנות  משלוח  הוא  פורים  ממנהגי  אחד 
משלוחי  ומקבלים  נותנים  אנו  לרוב  לרעהו. 
בריאים  תמיד  שלא  ועוגות  חטיפים  ממתקים, 
לנו. אז איך הופכים את המשלוח מנות לבריא 
•  לפניכם כמה טיפים של עינת מזור  יותר?  
ההשמנה  במרפאת  קלינית  דיאטנית  בקר, 
המנות  משלוח  את  שיהפכו   ,DMC במרכז 

שלכם לבריא יותר:

• מחממים תנור לחום בינוני (180 מעלות)
• שמים בקערה את החלבונים והסטיביה.
• טורפים קלות עם מזלג (לא מקציפים).

והגרעינים  השקדים  את  מוסיפים   •
ומערבבים לתערובת אחידה.

מעט  לוקחים  כפות  שתי  בעזרת   •
מתערובת השקדים ומניחים בתבניות על 

נייר אפיה בערמות קטנות.
שהעוגיות  עד  דקות   20  -  15 אופים   •

מזהיבות.
• מצננים.

אופן ההכנה:חומרים לכ- 60 עוגיות:

טעימה

פורים בריא

4 חלבוני ביצה (של ביצים 
גדולות)

כ-1.5 כפיות אבקת סטיביה 
(שימו לב: קיימים מספר סוגי 

אבקות של סטיביה בעלי 
מתיקות משתנה. יש להמתיק 
בזהירות כיוון שהמתקת יתר 

גוררת טעם לוואי) 
1 כפית תמצית וניל או 

תמצית שקדים
500 גרם שבבי שקדים

100 גרם גרעיני חמנייה 
קלופים ולא קלויים

של  שפע  מכילים  אשר  וגרעינים  שקדים  הם  האלה  בעוגיות  העיקרי  המרכיב  בפחמימות.  ביותר  הדלות  בעוגיות  מדובר 
ויטמינים, מינרלים ושומן בלתי רווי אשר ידוע כבעל השפעות מועילות לבריאות הלב ובכלל. במקום למלא את משלוח המנות 
במוצרים קנויים, ניתן להעניק משלוח מנות בתוך קופסה יפה אשר יכיל עוגיות בריאותיות מעשה ידכם. מתכון של עינת מזור 

DMC בקר, דיאטנית קלינית במרפאת ההשמנה במרכז

• אפייה בבית של מאפים בריאים ומשופרים מבחינה 
תזונתית, כדוגמת עוגות מקמח מלא או מקמח שקדים 
המכילות כמות סוכר מופחתת או תחליפי סוכר, עוגיות 

ללא קמח המבוססות על טחינה, אגוזים ושקדים. 

• ניתן גם לאפות אוזני המן בבית על בסיס קמח מלא 
עם קוביית שוקולד מריר 70% במרכז.

/ אגוזים  לשים במשלוח מנות שקיות של שקדים   •
מסוגים שונים / גרעיני דלעת או חמנייה קלופים.

• חבילות של מסטיקים וסוכריות ללא סוכר .
מכילים  אינם  (שכמובן  וטבעיים  בריאים  ממרחים   •
למשל,   – האגוזים  משפחת  על  המבוססים  סוכר) 
ממרח  טבעי,  שקדיה  ממרח  טבעית,  בוטנים  חמאת 

פיסטוקים וכדומה.

• חבילות שוקולד מריר של 70-90% מוצקי קקאו.
פריכיות  כמו  יותר  הבריא  מהסוג  קרקרים  חבילות   •

כוסמת / קרקרים מקמח חיטה או שיפון מלא.

קופסאות של תה ירוק שמספק שפע של נוגדי חמצון 
 •

למניעת מחלות שונות (או שקיות קפה שחור).

יספק  יבש שגם הוא  או חצי  יבש  יין אדום  בקבוק 
 •

נוגדי חמצון המסייעים לבריאות הלב וכלי הדם. 

חומציות  דרגת  בעל  טהור  כתית  זית  שמן  בקבוק 
 •

הקטנה מ- 0.8%.

סגולות  כבעלי  ידועים  אשר  תבלינים  של  צנצנות 
 •

בריאותיות שונות, למשל צנצנת קטנה עם כורכום אשר 
דלקת  תהליכי  במניעת  ומסייע  דלקתי  כאנטי  נחשב 
בגוף, צנצנת עם קינמון אשר בחלק מן המחקרים נמצא 
כמסייע בהפחתת ערכי הסוכר, ובכלל כל תבלין יבש 

לבישול נחמד לקבל.

הקדישו חלק מהכסף איתו תכננתם לקנות ממתקים 
 •

מתנות  להתאים  ניתן  אוכל.  שאינה  שימושית  במתנה 
צנועות לכל גיל. למתנה יש ערך מוסף כיוון שהיא אינה 

מתחסלת ברגע וניתן ליהנות ממנה לאורך תקופה.

ל"קולגייט",  יועץ  טל  אלעד  ד"ר  ממתקים?  עם  הבעיה  בעצם  מה 
ניתן לעשות, "ההנאה ממאכלים מתוקים  כן  ומסבירה מה  לנו  עונה 
ורק על סוכר בסיסי.  יכול להתקיים אך  מובנית במוחנו, שכן המוח 
עם זאת, אנחנו לא היחידים שתלויים בו לצורך קיום החיים. חיידקי 
העששת מפרקים את הסוכר לצורך ייצור אנרגיה והתרבות, וכתוצר 
לוואי של פירוק הסוכר, מופרשות חומצות המאכלות את חומר השן. 
ככל שיהיה לחיידקים יותר סוכר ולאורך זמן רב יותר, כך הם יתרבו 
יותר ויפרישו יותר חומצות. ההרס הבלתי הפיך שייגרם לשיניים גורם 

לכאב משמעותי לילד וצורך בטיפול". 


אז המסקנה היא שצמצום משך החשיפה לסוכר הוא אחד המרכיבים 
מנות  במשלוח  לשים  נבחר  אם  ולכן,  המחלה.  במניעת  העיקריים 
יידבקו  יפחת הסיכוי שאלו  סוכר,  ועם פחות  מוצרים פחות דביקים 
העדיפו  ממושך.  זמן  לאורך  לחיידקים  מזון  מאגר  ויהוו  לשיניים 
חטיפים שיישטפו יחסית בקלות עם מים ועודדו את ילדיכם לשתות 
המנות  למשלוחי  להוסיף  הקפידו  האכילה.  ולאחר  כדי  תוך  מים 
סוכריות ומסטיקים ללא סוכר, אשר גם יגבירו הפרשת רוק מבורכת. 

וזרחן המחזירים לחומר  הרוק מכיל באופן טבעי מינרלים כגון סידן 
הפוגעים  נוספים  ורכיבים  החומצית,  בהתקפה  שאבד  מה  את  השן 
ללא  וסוכריות  מסטיקים  באמצעות  הרוק  זרימת  הגברת  בחיידקים. 
סוכר מסייעת בשטיפת שאריות ממתקים וחיידקים ממשטחי השיניים, 

ומנטרלת את החומציות שנוצרה.


על אף הדעה הרווחת שיש לצחצח מיד לאחר אכילת הממתקים, אין 
זה מומלץ. ההסבר הוא שלאחר החשיפה למזון ובעיקר לסוכר, רמת 
החומציות בפה עולה כתוצאה מפעילות החיידקים ומחומציות המזון 
עצמו. צחצוח בתנאים חומציים גורם לשחיקה מוגברת של חומר השן 
ובעצם עלול להזיק לשיניים. לכן, כדאי להמתין עם פעולת הצחצוח 
ניתן   ,6 גיל  מעל  בילדים  זאת,  עם  האכילה.  לאחר  שעה  חצי  עד 
להשתמש מיד לאחר האכילה במי פה המכילים פלואוריד, אשר מחזק 
את חומר השן בפני תוצרי החיידקים. צחצוח סדיר פעמיים ביום עם 
מברשת ומשחה יסייע במניעת הצטברות רובד חיידקים על השיניים 

ויפחית את הסיכוי לנזק. 


הנחה מוטעית היא כי השיניים הנשירות ("שיני החלב") מתחלפות גם 

ככה ולכן אין טעם להשקיע מאמץ רב מדי בלשמר אותן. שיני החלב 
אומנם ינשרו בסופו של דבר, אך נזק לשיני חלב יכול לגרום לכאבים 
בסמוך.  המתפתחות  הקבועות  לשיניים  לנזק  ואף  לילדים  חזקים 
לעיתים אנו שוכחים שחלק משיני החלב צריכות לתפקד עד שהילד 
עם  להישאר  כאלו שאמורות  קבועות,  שיניים  גם   .12-13 לגיל  מגיע 
הילד כל חייו, מתחילות לבקוע בגיל 6 וגם הן חשופות לנזקי העששת 

שבצריכת ממתקים מרובה.

על  רבות  תשפיע  מנות  למשלוח  שתכניסו  המוצרים  בחירת  לסיכום, 
בריאות הפה של ילדיכם.  ניתן כיום לשתף את הורי הגן או בית הספר 
מזיקים  שאינם  מצרכים  המנות  משלוחי  לצורך  לקנות  כוונתכם  את 

לשיניים ולהשפיע בכך גם על בחירתם של הורים אחרים. 

חשוב ביותר להגיע עם ילדיכם לביקורת שגרתית אצל רופא השיניים. 
בכך, לא רק שתמנעו מהם סבל מיותר מכאבי שיניים, אלא גם תרגילו 
אותם לאורח חיים דנטלי בריא הכולל בדיקות שגרתיות, גם ובמיוחד 
כשלא כואב. הרופאים גם ידריכו אתכם כיצד לצחצח ובאיזו משחה, 
כדי להעניק לילדיכם את הטוב ביותר, כפי שאתם שואפים בכל תחום, 

גם בתחום היגיינת הפה.

בני ברק 12281/1/18 תשע"ח בשב "
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - דברים הקשורים למים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.פרשה,עסק. "____ דטומאה מדאורייתא" )חגיגה כא: (
5.ניצוץ,שביב-אש. "____ שיצא מתחת הפטיש")בבא 

קמא ו ו(
7.אביו של קרח,בנו השני של קהת בן לוי. )שמות ו יח(

8.קיצור המילים : יחי לעד.
9.אספה,פגישה. "שלא יהו העדים הולכין אלא למקום 

ה____" )ראש השנה ד ד(
10.כאילו. "הרינו חלנו____ ילדנו רוח" )ישעיה כו יח(

11.רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל :    
א' - 9 , ב' - 50 , ג' - 400

12.אינו מסוגל להבין דבר. "שאין לו____ בקדקדו"      
)מנחות פ: (

13.מחכמי ישראל בתקופת הבית השני. ידוע בכנויו 
"המעגל"

14.בריאת העולם. מעשה____. "ולא במעשה____ בשנים" 
)חגיגה ב א(

16.הליכת המון בסך לשם חגיגה. "ו____לימין מעל"    
)נחמיה יב לא( )בלשון יחיד,בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(

1.קומה בבית. "היו שתיהן ב___ אחת" )שבת יא ב(
2.סנדלר. "רבי יוסי בר יהודה אומר : אף ה____"   )פסחים ד ו( 

)בלשון יחיד(
3.שם לאחד ממיני העצים שנזכרו במקרא.  "ברוש____" )ישעיה 

מא יט( )בהיפוך אותיות(
4.קיצור המילים : אמרו רבותינו.

5.רצועה,שרשרת. "שהיו אוגדין את לולביהן ב___  של זהב" 
)סוכה ג ח( )בלשון יחיד(

6.צנצנת,בקבוק קטן. "וב____ של פליטון" )שבת ו ג(
10.בלה,נובל,מצומק. "_____ ושנשרו מקצת עליה"    )סוכה ג 

ג( )בלשון נקבה(
13.קיצור המילים : חייב אדם לומר.

14.קיצור המילים : ברכת כהנים.
15.רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה 206. 

)מלמעלה כלפי מטה(

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

אגם , מקוה, יבלי מים , אובל, נהר, כברכת מים, אי , נחל, לחוף ימים, השקת, תהום, מוצא המים, יאור, אפיקי 
מים, עינת מים, ים, באר מים , פלגי מים, מעין, גלת מים, מצולה, חוף הים

אנאארהנינשאגהוקמא

תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת

שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא

1.חוצפית הוא שם איש או אשה?
2. לאיזו אבר בגוף קשור התנוך?

3. "תנא קמא" פירושו...                                                                                                              
4. "אינה דומה שמיעה ל..."

5. מתי בשנה אומרים "על הניסים"?
6. אפעה, זעמן, פיתון ושפיפון הם...

7. "עשה אוזנו כ..."
8. "דין פרוטה כדין..."

9. רודנות היא...
10. מהי סכלות?

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. איש 2. לאוזן 3. התנא הראשון 4. ראיה 5. בחנוכה ובפורים 6. נחשים 7. אפרכסת 
8. מאה 9. שלטון דיקטטורי 10. טפשות



 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(_____________________________________________

י”ב  באדר -י”ד באדר 
תשע”ח  27-29/2/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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פנטהאוזים ודירות גןבני ברק

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(_____________________________________________

וילות ובתים

אשדוד

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

4-4.5 חדרים

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, 1,870,000 

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(_____________________________________________

באר שבע

3-3.5 חדרים

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 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

 באהרונסון, 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. וכן מחסן דירתי 

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

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

 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

+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(_____________________________________________

דופלקסים
 לל"ת בנורדאו, דופלקס 

5.5 חד', קומה ג', ד', מעלית, 
גג בטון, 1,950,000 ש"ח, 

054-8455015)07-10(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בק"ג עם 

מעלית, 4 חד' ומעליה 2 
חד' + גג משופץ, חזית 

וחניה,  2,850,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות! 6.5 חד', 
ק.הרצוג, חדשה + סוכה + 4 
מזגנים + תוספות, אפשרות 

להחלפה לדירה יותר זולה, 
2,050,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-15ל(054-8402332

וילות ובתים

 מחולקת משופצת 
כחדשה, מושכרת 4,000 ש"ח 
נטו, בדוב יוסף, מחיר מציאה. 

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

 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

 בסנהדרין דירה מחולקת 
ל- 4 יחידות דיור, תשואה 8 

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

 ברחוב 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

 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

 מציאה, בדב-יוסף, 3 
חד', מרווחת ומשופצת, 

מושכרת ומעולה לחלוקה, 
570,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)09-09(_____________________________________________

 במבצע-עובדה, 3 חד', 
76 מ"ר, ק"ד, מרוהטת, 

משופצת ומושכרת ב- 2,100 
ש"ח, 598,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09(אור-לנכס, 050-9500075

 מכונס נכסים: במבצע-
נחשון, 3 חד', 78 מ"ר, ק"ק, 

מרוהטת, בהזדמנות, 625,000 
_____________________________________________)09-09(ש"ח. אור-לנכס, 050-9500075

 ברח' בר אילן, 4 חד' מול 
הקריה, קומה א', משופצת, 

מושקעת + מרפסת, 
1,320,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)09-09(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)09-09(_____________________________________________

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

1,135,000 ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)09-09(_____________________________________________

 באזור ויז'ניץ/עזרא, 210 
מ"ר מפלס אחד, מחולקת ל- 
4.5 ח' + 2.5 ח' + מרפסת, 

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)09-09(_____________________________________________

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר, מחולקת לשתי יחידות!! 

משופצות, ק"א )אופציה 
לפינוי-בינוי(, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 לקראת בניה במהרש"ל, 
3-4 חד', מפוארת, החל 

מ- 1,750,000 ש"ח. תוכניות 
במשרד, פאר הנדל"ן, 

058-7111860)09-09(_____________________________________________

 לקרת בניה ברמז, 
3-4 חד', מפוארות, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח, תוכניות 
במשרד פאר הנדל"ן, 

058-7111860)09-09(_____________________________________________

 בחידוש-הרי"ם 
)בחלק השקט!(, ק"ב, 

חזית-פתוחה, 100 מ"ר 
+ סוכה + מעלית, 

במיקום מבוקש מאוד! 
+ א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)09-09(נדל"ן" 052-7683068

 ברוט, הזדמנות 
אחרונה, ק"ק, שוכרים 
כבר 4 שנים + חברת 

ניהול, מחולקת 
3 - שכירות 6,300, 

1,300,000 ש"ח. 
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)09-09(_____________________________________________

 דב גרונר, השקעה 
בהזדמנות, ק"ק, 90 

מ"ר כולל יח"ד, 4 כ"א, 
אופציות כ- 100 מ"ר, 
מושכרת 5,900 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)09-09(_____________________________________________

 באזור סירקין, 100 
מ"ר, ק"ב, חזית, סלון ענק, 

1,800,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 בהר השלום, 6 
מפלסים, 12 חד', 3 

חניות, אפשרות לחלוקה 
לרציניים בלבד. "חמד 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 053-3357316

 בבנין חדש ויוקרתי, דירת 
גן, 5 חד' + חצר ס"ה 200 

מ"ר + כ.פרטית, 2,900,000 
_____________________________________________)09-09(ש"ח, 055-6781335

 בברויאר בבנין בוטיק 
בגמר בניה, מיני פנטהאוז, 

170 מ"ר, ק"ד, מפרט גבוה + 
_____________________________________________)09-09(חניה, 055-6781335

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ' משופצת ויפה + 

2 יחי' מושכרות ב- 5,500 
ש"ח, 3,350,000 ש"ח. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)09-09(_____________________________________________

 בהזדמנות! פנטהאוז 
5 חד' + מרפסת, 2 חניות 

מקורות, 3 כיווני אוויר, 
053-3161679 ,052-4696697)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! באזור המרכז 
דופלקס, 7 חד', מחולק, 3.5 
חד', 80 מ"ר + 2 יחידות על 

הגג מושכרות ב- 5,200 ש"ח, 
ק"ג, חזית, 3 כ"א, משופצת. 

_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

 בסמטת אזר, דופלקס 
6 חד' + גג גדול, קומה 
3, מעלית וחניה, אופ' 
להרחבה, 2,950,000 

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! נדירה בחנה 
סנש, דירת גג )דופלקס(, 

150 מ"ר בכול 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)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 מציאה, דופלקס בפרדס 
כץ, 4 חד', 70+30 מ"ר, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)09-09("פנחס נכסים" 055-6789653

 בנורדאו, דופלקס 4 חד', 
120 מ"ר 1,600,000 ש"ח. 

_____________________________________________)09-09("פנחס נכסים" 055-6789653

 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(_____________________________________________

 ברח' רמח"ל, דופלקס, 
ק"ג, 2.5 חד' ומעליה 

2 חד', אפשרות לטאבו 
משותף, 1,930,000 

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

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

 בגניחובסקי, 5 חד', 
123 מ"ר + יח"ד, 

מפוארת מאוד, רק 
לסגור ויש עוד חדר, 3 

שירותים, מעטפת גדולה 
+ אופציות, 2,200,000 

ש"ח. "אפיקי-נדל"ן-בועז" 
058-3200078)09-09(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית, דו משפחתי, 

5 חד', בנוי 150 מ"ר, 
חצר קדמית ואחורית, 

4,290,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)09-09(נכסים" 053-3357316

 פנטהאוז 5 חד', ענקית, 
מפוארת, מ.שמש, חזית, 

חניה, 3,100,000 ש"ח. פאר 
_____________________________________________)09-09(הנדל"ן, 058-7111860

 בהזדמנות ברוטשילד/
הרב קוק, 6 חד' גדולים )דירה 
בקומה(, ק.ג + חניה ומרפסת 

שמש, 2,090,000 ש"ח, 
050-3528252)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 ברח' הרב לוין פינת 
התפוצות, )על גבול 

ר"ג - בסוף בירנבוים(, 
5 חדרים, 115 מ"ר, 
משופצת + מעלית 
+ חניה + מ.שמש. 

"מקסימום-נדלן" 
054-4340843)09-09(_____________________________________________

 5 חד', 130 מ"ר!! ברח' 
הנגב, קומה א' + מעלית 

וחניה, 1,870,000 + גמישות 
לרציניים. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)09-09(רימקס, 054-2171235

 במינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', מושכרת 9,000 

לשנתיים בטאבו: חניה + 
גג + סוכה, 3 כ"א, מחיר 
גמיש. "אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)09-09(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5 חד', 135 
מר', ק"ב, מעלית, 3 כ"א, 
מטבח גדול!! 2,300,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03

053-3128884 ,5791514)09-09(_____________________________________________

 לל"ת בגמר בניה ברח' 
השניים פ"כ, ק"ד, חזית, 4 

חד', 1,700,000 ש"ח, 
055-6781335)09-09(_____________________________________________

 לל"ת, בגמר בניה ברח' 
השניים פ"כ, ק"ה, כ- 4 

חדרים, 1,650,000 ש"ח, 
055-6781335)09-09(_____________________________________________

 באזור הרצוג בטאבו 
משותף, 4 חד', 90 מ"ר, 

מחולקת 3+1, מושכר 
ב- 6,000 ש"ח, משופצת. 

_____________________________________________)09-09(א.פנחסי, 03-5799308

 הירדן, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"א, ממוזגת, 

שופץ מהיסוד, מטבח-
ריצוף וכו' הכול חדש, 

1,695,000 ש"ח. 
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)09-09(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)09-09(נכסים" 03-5791514

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

מהיר!! 1,750,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 באזור חבקוק!! 4.5 ח', 
סלון גדול, 2 סוכות, ק"ב, 3 
כ"א, מיידית!! 2,070,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות, 4 חד', 
מסודרת ויפה, ק"א עם 

מעלית, בנין מטופח עם חניה 
 BA בטאבו ברחוב יגאל. תיווך

יזמות, 03-6138886, 
0544-980-159)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות בגן וורשא, 4 
חדרים, קומה ב', 95 מ"ר, רק 
1,800,000 למהירי החלטה. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)09-09(_____________________________________________

 4 חדרים בפרדס כץ, חזית 
לשלמה בן יוסף השקט, קומה 

ד', אפשרות לבניה על הגג. 
נטלי סולו רוזנברג רימקס, 

054-2171235)09-09(_____________________________________________

 ביאליק, 4 חד', 80 
מ', ק"א, חזית, שמורה 

מאוד, 1,530,000 מיידי! 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

054-8481204)09-09(_____________________________________________

 בחידא, ק"1, חזית, 
משופץ, 80 מ', 4 

חד', אופ' לבניה על 
הגג )רעפים(, אפשר 

לעשות טאבו משותף, 
1,730,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)09-09(_____________________________________________

 2 דירות 4 חד' בחולדה 
הנביאה, טאבו משותף, 

האחד 4 חד' קומפלט 
בק"ג, 1,450,000. 

השניה 4 חד' קומפלט, 
ק"ד, 1,250,000. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)09-09(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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, 1,840,000 
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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

 בגורדון, 794 חד' מ"ר, 
קומה 2 + מעלית, צפון דרום 

מערב + אופציה להרחבה, 
2,190,000 ש"ח,

_____________________________________________)06-09ל(052-4200019

 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(_____________________________________________

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

עורף פתוח ושקט, 
1,940,000 ש"ח,

_____________________________________________)07-10ל(052-7651162

 לל"ת, ברבי עקיבא/חתם 
סופר, 3 ח', יפיפיה, חדשה, 

80 מ"ק, ק"ד + מעלית, סלון 
מרובע, 1,685,000 ש"ח, 

03-6194137 ,050-4156621)09-12(_____________________________________________

 מציאה בר"ע!! ק' ה', 
מעלית, חדשה ומפוארת, נוף, 

רק 1,620,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)09-09(נכסים, 052-7684074

 בעמי/אהרון דב, 3 
חדרים + מרפסת ענקית 

כ- 80 מ"ר, 3 כ"א, 
חזית, ק"א, 1,560,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)09-09(_____________________________________________

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

קומה ב', חזית, משופצת 
ויפיפיה. "מקסימום 

_____________________________________________)09-09(נדל"ן" 052-2452820

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים, מרווחת, קומה 

ב' + מעלית + חניה בטאבו, 
חזית, 1,500,000. תיווך 

_____________________________________________)09-09(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' בנוייפלד, 
קומה ב', חזית + אופציה, 

1,378,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)09-09(אלטרנטיב, 054-5500263

 בז'בוטינסקי, 65 
מ"ר, 3 חד', עורף, ק"א, 
אפשרות לחלוקה, מחיר 

מציאה, 1,300,000 ש"ח, 
גמיש. "אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)09-09(_____________________________________________

 המחיר ירד, יחזקאל 
הנביא, 3.5 חד,' 82 מ"ר, 

ק"א, 3 כ"א, אופציות, 
עורף + סוכה, 1,580,000 
ש"ח. "אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)09-09(_____________________________________________

 קובלסקי, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ג + מעלית, 

מושכרת 3,800, 
1,440,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)09-09(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)09-09(_____________________________________________

 בלעדי גניחובסקי 
4חד'+סוכה משופצת 

אופציה לבניה 1,650,000 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)09-09(_____________________________________________

 בבירנבוים, 60 מ"ר 
אופציה להרחבה לעוד 
120 מ"ר, 1,500,000 
ש"ח. "חמד נכסים" 

052-7741000)09-09(_____________________________________________

2 דירות עם יציאה נפרדת, 
משופצות, ממ"ד ומ. שמש 
_____________________________________________)09-09(052-3524841, אסתי ג'ובני



י”ב באדר - י”ד באדר תשע”ח  27-29/2/2018 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

 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, 

052-7103979)49-20/18(_____________________________________________

גני תקווה

פתח תקווה

דימונה

 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

 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(_____________________________________________

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

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

כולל אינסטלציה, חצר צמודה, 
_____________________________________________)07-10ל(1,680,000 052-7171748

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

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

+5 חדרים
 זכות לדירה 5 חד', 

מפוארת באברהם רביץ, נווה 
יעקב, בבניה, מציאה, 

_____________________________________________)07-10ל(053-3159993

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

נתיבות

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' חנקין, 3 חד', 
ק"א, חזית, משופצת 
מהיסוד, 1,470,000 

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

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)08-08(_____________________________________________

 צמוד למרכז, 3 חד', ק"א, 
מרפסת בהיתר, מחיר מציאה. 
_____________________________________________)08-09ל(תיווך - דימונה, 052-3717213

 בגילה ה', דירה נחמדה 
ק"ג, 3 חד', שקטה, נוף, כ"א, 
_____________________________________________)08-09ל(1,320,000 ש"ח, 02-5441161

3-3.5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

+5 חדרים

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

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

 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

 ברזיאל 2, 4 חד', חדשה 
מקבלן, נוף, קה', מעלית, 

לממושכת, 4,400 ש"ח, לל"ת, 
050-4444667)07-10(_____________________________________________

 בלעדי! בהרצוג, 4 
חד', חדשה + מ.שמש 

*בנועם-אלימלך, 5 חד' + 
מרפסות, ק"א + מעלית. 
_____________________________________________)08-09ל("יאיר נדלן"052-7633978

 דירה ברחוב דסלר, 7 
חדרים, 170 מטר, למשך 

_____________________________________________)08-11(שנתיים, 052-4788488

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מציאה בדרום בעיר, 3 
חד', 70 מ"ר, ק"ב, במצב 

טוב, 560,000 ש"ח. 
_____________________________________________)07-07(שניר, 052-2888181

 מציאה ברח'-ויצמן 
המבוקש והמרכזי, 3.5 

חד', משופצת, מרפסת, 
אופציה להרחבה, 

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

 אלישע, בנין חדש, 3 
חד', 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 
משופץ, מושכרת 4,500 
ש"ח. 1,800,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)09-09(_____________________________________________

 אבוחצירא, 3 חד', 
ק"ג, 70 מ"ר, מושכרת 

3,300. 1,330,000 ש"ח. 
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)09-09(_____________________________________________

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

כ- 70 מטר + אופציה לסוכה, 
1,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)09-09(אלטרנטיב, 054-5500263

 בהרב שך, 3 חד', ק"ג, 
65 מ"ר, גג בטון, 1,520,000 
ש"ח, גמיש! "פנחס נכסים" 

055-6789653)09-09(_____________________________________________

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

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
054-8481204)09-09(_____________________________________________

 נורדאו באזור 
המבוקש, 3 חד' גדולים, 

משופץ, ק"א, חזית, 
אופצ' מיידי, 1,430,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

054-8481204)09-09(_____________________________________________

 דוב הוז, 3 חד', 
גדולה מאוד, ק"א, חזית 

מדהימה, 1,380,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

054-8481204)09-09(_____________________________________________

 ברח' חידא, 3 חד', 
ק"1, עורף, משופצת עם 
אפשרות לבניה על הגג, 
)רעפים( אפשרות לטאבו 

משותף, 1,450,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה!! 
בתחילת בניה, 3 יפה + 

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

053-3128884)09-09(_____________________________________________

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

מפתח ב- "אפיק נכסים" 
03-5791514)09-09(_____________________________________________

 בלעדי קובלסקי 3חד' 
+סוכה מעלית היתרי 
בניה בצד 1480000 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)09-09(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד 3חד' 
65מ"ר היתרי בניה בצד 
אופציה בגג 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)09-09(בועז' 054-8474843

 בלעדי, 3 ח' במרכז 
בקרית הרצוג, חזית, קומה ד', 
גג בטון + אופציה בצד, כ- 60 
מטר, 1,440,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)09-09(אלטרנטיב, 054-5500263

 באבו חצירא, 2.5 מקורית 
וגדולה, אפשרות להרחבה 

ל-5 חדרים במיידי, ק.4 ללא 
מעלית, 1,320,000 ש"ח, 

052-2647458)09-09(_____________________________________________

 ברח' מוהליבר, 2.5 חד' 
עם אופציה, קומה 2 חזית, 

כניסה מייידת! 1,470,000 לא 
לפספס! נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)09-09(רימקס, 054-2171235

 בבלעדיות בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 

50 מ"ר, חזית, אופציות 
גדולות, 1,250,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)09-09(_____________________________________________

 באזור נחום, 2 חד' גדולים, 
ק"ב, מיידי, 1,380,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)09-09(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
ביחזקאל, 45 מ"ר, 

דירת-חדר + מרפסות, 
חזית, חצי-קומה לעלות, 

ניתן להפוך ל- 2ח', 
מיידי, 1,020,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)09-09(_____________________________________________

 117 מ"ר ק' ד' ללא, 3.5 
חד',חזיתית שמורה עם מחסן. 

_____________________________________________)09-09(052-3524841, אסתי ג'ובני

 הבית ברוממה! נותרו 
2 דירות אחרונות בקומה 
חמישית: דירת פנטהאוז 
מהממת ודירת 4 חדרים, 

053-3129960)09-12(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג' 5 )110 

מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 
חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלק 
ל-3! 2,190,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-571-3375

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

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

_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-571-3375

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

לגן ולביהכ"נ, מקום שקט, 
1,560,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)09-09(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)09-09(_____________________________________________

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 
1,850,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-571-3375

 בקהילה מבחר דירות החל 
מ- 690,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)09-09(הצבי, 052-5253470

 דירות עם ממ"ד ומעלית 
להשקעה החל מ- 700,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)09-09(_____________________________________________

 להשקעה ברחוב 
הגיבורים, קומת כניסה, 3 
חדרים, 64 מ"ר, מושכרת 
2,050 ש"ח, רק 650,000 

ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)09-09(_____________________________________________

 בלוחמי הגיטו, 
מיני-פנטהאוז, 5 חד', מפלס 
אחד, משופצת, 2,490,000 
ש"ח. 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)09-09(דרים טרגט

 ביטקובסקי, כפר גנים ג', 
מיני פנטהאוז, מפלס אחד, 

2,250,000 ש"ח. 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)09-09(טרגט

 בקיש, דירת גג, 3 חדרים 
עם אפשרות לחצי חדר נוסף, 

85 מטר, כניסה נפרדת 
לגג, קומה 3 ללא מעלית, 

1,450,000 ש"ח. 
054-3320655)09-09(_____________________________________________

 בשכונת הדר גנים בפ"ת, 
דירת 4 חדרים בהזדמנות! 

קומה ראשונה, עם מעלית, 
משופצת מהיסוד, מוארת, נוף 
פסטורלי ופתוח )לדרום-מזרח(, 

נעימה, מאווררת ומרווחת, 
מרפסת שמש )סוכה מלאה( 

ומרפסת שירות, חניה בטאבו, 
סורגים, רשתות ומזגנים בכול 
החדרים, פינוי בדצמבר 2018 

)עם סיכוי גדול להקדמה(, 
1,700,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)09-09(הצבי, 052-5253470

 שווה מאוד!! בהזדמנות 
בבלעדיות! ברוטשילד, 4 
חדרים, גדולה, משופצת 

קומפלט ברמה גבוהה!! יחידת 
הורים, כיורים כפולים, ממוזגת, 

מאווררת, רק 1,495,000 
ש"ח, לפרטים: רם נכסים, 

054-5566145)09-09(_____________________________________________

 בסלומון, 4.5 חדרים, 120 
מטר, קומה 3, משופצת, 

גדולה, מעלית, 1,890,000 
ש"ח. 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)09-09(דרים טרגט

 ק' ב', עורפית, משופצת, 
מיידי, מפתח. 052-3524841, 

_____________________________________________)09-09(אסתי ג'ובני

 ברוטשילד/חיים כהן, 
3ח', גדולה, כ- 85 מ"ר, ק"ג 

)לא אחרונה( מיידית!! רק 
1,250,000 ש"ח, 

050-4811122)09-09(_____________________________________________

 בהרצל השקט! 3.5ח' 
גדולה מאוד, כ- 100 מ"ר, 

ק"ב + מעלית + חניה מקורה 
- מיידית!! 1,490,000 ש"ח, 

050-4811122)09-09(_____________________________________________

 ק' א' חזית, 1,050,000 
ש"ח. 052-3524841, אסתי 

_____________________________________________)09-09(ג'ובני

 בפיק"א השקט!! דירת 
2.5 חדרים גדולה מאוד!! 

)אפשרות להפוך ל- 3(, 
משופצת חלקית, 3 כיווני אוויר 
מלאים!! רק 1,220,000 ש"ח, 

לפרטים נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)09-09(_____________________________________________

 בברנדה/בלפור, 2.5ח' 
)כ-3(, ק"ק, מסודרת, ממוזגת, 

3 כ"א, רק 1,145,000 ש"ח, 
050-4811122)09-09(_____________________________________________

 לוחמי הגטאות קרקע, 
3ח', אופציה לבניה וחצר 
גדולה, מציאה, 600 אלף, 

052-8045458)09-09(_____________________________________________

 יפה נוף, 3ח', 70מ', 
קומת קרקע אופציה לחצר, 

מצב טוב, 600 אלף, 
050-3202551)09-09(_____________________________________________

 לתיווך דרושים משכירים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

2-3-4 חדרים, מחירים זולים 
לדיירים טובים, אפשרי 

מרוהטות, 
03-5444815/054-7477054)09-09(_____________________________________________

 בהר השלום, דופלקס 
5 חד', 200 מ"ר + גג 

גדול, מרווח מאוד, חניה, 
אופ' ליח' נוספת 2 חד'. 

"חמד נדלן" 
053-3357316)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 בעוזיאל דירת 5 חדרים, 
יפייפיה, משופצת, ממוזגת, 
קומה שלמה, 4 כיווני אוויר, 

100 מטר, קומה 4 + מעלית, 
_____________________________________________)09-09(לל"ת, 054-3455437

 באהרונוביץ, 4 חד', 
חדשה, מרווחת, סוכה, 

מעלית, בנין חדש, 5,500 
ש"ח. תיווך, 

_____________________________________________)09-10ל(054-8040055, שמואל

 בחזון איש - גני טל, 
דירת 4 חדרים, חדשה, 

גדולה ומפוארת, 100 
מ"ר + 2 מרפסות סוכה, 
קומה 6 + חניה. תיווך, 

055-9941042)09-09(_____________________________________________

 בלעדי ברמז, חדשה, 4 
חדרים + מ' שמש, ק"א, 
חזית, ממוזגת, י' הורים 

+ מעלית + חניה פרטית, 
6,200ש "ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)09-09(_____________________________________________

 ברחוב חרל"פ 5, דירת 
3.5 חדרים, קומה שניה, 

90 מ"ר, חזית, גדולה 
ומרווחת + מרפסות, 

כניסה מיידית. דוד גרוס 
_____________________________________________)09-09(רימקס, 072-3263850

 בהר-השלום, 3 חד', 
60 מ"ר, מפוארת, 
חדשה לגמרי, נוף 

מדהים, אופציה-לריהוט, 
כ.מיידית, 3,800 ש"ח, 

054-4290600)09-09(_____________________________________________

 השנים, חדש מהקבלן, 
3 חד', ק"ד, 70 מ"ר, 
מעלית, 3,600 ש"ח. 
"אפיקי-נדל"ן-בועז" 

058-3200078)09-09(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

עסקים

3-3.5 חדרים

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

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

03-5797756)47-47(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

ירושלים

פתח תקווה

 ברב שך - הירדן, חדשה 
לחלוטין 60 מ', 2 שירותים 
+ אמבטיה, ממוזגת, ק"ק, 
_____________________________________________)06-10(4,200 ש"ח, 03-5787042

 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

 בז'בוטינסקי, 1.5 חד', 
כ- 30 מ"ר, עורפית, מרוהטת, 

ממוזגת, כולל ארנונה ומים, 
_____________________________________________)06-09(2,300 ש"ח, 052-7158998

4-4.5 חדרים

 באבטליון יחידת דיור 
יוקרתית, 30 מ"ר, ק"ג, ללא, 

_____________________________________________)06-10ל(מרוהטת, מיידי, 050-7111483

 לחברה וותיקה 
בעיתונות ופרסום דרוש 

שותף פעיל לפיתוח 
מקומון, חרדי בצפת 
והסביבה, ידע מוכח 

בשיווק ומכירות 
kav.magazine@gmil.com)06-09(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד,' יפה, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

חדש, דוד שמש, מיידית 
_____________________________________________)07-10ל(לממושכת, 050-4141766

 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(_____________________________________________

 בגבעת שמואל, יחידת 
דיור 30 מ"ר, חדשה, משופצת, 

מרוהטת, 054-8469411, 
050-4102618)07-10(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 ביגאל אלון, 3 חד', ק"ד, 
ממוזגת + מרפסת 40 מ"ר, 

מתפנה ברח' ניסן, 
_____________________________________________)08-09ל(054-3977018

 3 חד', 70 מ"ר, משופצת 
ויפה, קב' )ארון(, 3,700 

מקרקעי ישראל,
_____________________________________________)08-09(054-8433124 מ- 15:30

 בגני גד, יחידת דיור, 
לזו"צ בודד/ת ק"ד, מאובזרת, 

מוארת ממוזגת, דוד"ש, 
050-7231178)08-11(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון כולל מים 
וארנונה + ריהוט, 1,900 ש"ח, 

054-4400074)08-11(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

 בהזדמנות בבן-יהודה, ליד 
ביה"ח השרון, 4 גדולה, ק"א, 

פינוי 20-3-18, טל':
050-3528252)08-11(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)08-09ח(לל"ת, 052-7396092

 מחפש דירה לקניה 
_____________________________________________)08-09ח(בבני-ברק, 053-3173926

 בב"ב, אזור פונוביז', 
מכולת/קיוסק פעילה ורווחית, 

לרציניים בלבד!!!
052-7712484)08-11(_____________________________________________

 באבן שפרוט, 2 חד', 
ק"א, מרוהטת קומפלט, 

מסודרת, ממזוגת, מסורגת 
_____________________________________________)09-09ל(ודו"ש, 050-4113059

 2 חד', קהילות יעקב ליד 
ויז'ניץ, מרוהטת, ממוזגת, קא', 

_____________________________________________)09-12(מעלית, 054-8406608

 2ח', ריהוט מלא, קד' + 
מעלית בויז'ניץ, מיידי, 

050-4160805)09-10(_____________________________________________

 בעוזיאל, יחידת דיור, 2 
חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפייפיה, ממוזגת, 3 כ"א, 45 
מטר + מעלית, ללא תיווך, 

054-3455437)09-09(_____________________________________________

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממזוגת בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)09-10(2,800 ש"ח, 054-5981262

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת/פרגולה, 
054-4797080)09-12(_____________________________________________

 יח"ד כחדשה, מרוהטת 
וממוזגת בק.הרצוג 

)אברבנאל(, ק"ג + מעלית, לא 
_____________________________________________)09-12ל(בשבת, 052-2578770

 בדירת שותפים להשכרה 
זולה כולל הכול! מים חשמל 

וכו' מה- 8/4/18 עד 8/5/18 - 
_____________________________________________)09-10(גמיש, 054-4982115

 בצירלסון בבנין חדש, יח"ד 
מפוארת + ריהוט, ק"ד + 

_____________________________________________)09-09(מעלית, 055-6781335

 בז'בוטינסקי, יח"ד 
30 מ"ר + ריהוט + 

מוצרי חשמל, הכול חדש 
מהקבלן. "אפיקי-נדל"ן-

_____________________________________________)09-09(בועז" 058-3200078

 ברמות ב'/ג': 6 חד' 
+ גינה 45 מ"ר, כ"פ ללא 
מדרגות! תחבורה, חנויות, 
6,000 ש"ח לחודש, מיידי! 

_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

פנטהאוזים ודירות גן

 בהזדמנות בבן יהודה, 4 
_____________________________________________)09-09(חד', ק'1, 050-3528252

 בכפר אברהם, דירה 
גדולה, 3.5 חד', 3 כ"א, 3,500 

ש"ח, לל"ת, 054-8119885, 
054-8495980)09-12(_____________________________________________

 למשרדנו דרושות דירות 
מושכרות למכירה כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס, 
050-9500075)09-09(_____________________________________________

 דרושות דירות 3-4 חדרים 
בב"ב ופ"כ לקניה במחירים 
טובים, פרסום וחוזה עלינו, 

054-7477054 ,03-5444815)09-09(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

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

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

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

השקעות

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים 
משקיעים, צפויות 
הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 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

 משק חקלאי, כ- 40 דונים 
באזור קריית גת - לרציניים 

בלבד, 3,600,000 ש"ח, 
_____________________________________________)09-09ל(054-8436990

 דירות באנגליה באיכות 
גבוהה החל מ- 163,000 ש"ח 

_____________________________________________)09-12(הון עצמי, 052-7122466

נדל”ן 
מסחרי

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

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

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

 בבני ברק מבנה 
להשכרה! 600 מ"ר 
בגובה 7 מ"ר לחנות/

מחסן/מרכז תפעול ולכל 
מטרה לטווח ארוך/טווח 

קצר
yy150151@gmail.com)09-09(_____________________________________________

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

מתאים לכל מטרה, נגיש 
_____________________________________________)09-12(למוגבלים, 050-3060123
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לפרסום
בלוח

03-6162228

מחסנים

■ 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 

_____________________________________________)24-10/18(לקייטרינג, 054-5747012

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

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

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 
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

 קמפוס גדול ומרווח, 
לשבתות חורף + ח. אוכל + 

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

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח 

ללילה, אפשרות לוילה 
_____________________________________________)04-11ל(קומפלט, 054-8590909

 קונים ומוכרים, קרקעות 
חקלאיות וקרקעות בהליכי 

_____________________________________________)05-12(הפשרה. תיווך, 03-6180103

 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

 להשכרה! אופנת 
נשים בר' עקיבא לימים, 
שבועות )בלבד(, מכירות 

מעצבות וכו', 
_____________________________________________)06-09(03-5792055, לל"ת

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 
_____________________________________________)34-07/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-36/19(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, 

_____________________________________________)07-10(פוטנציאל גבוה 054-6046921

 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

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)10-18ל(050-2400460

 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 
_____________________________________________)37-36/18(חורף 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

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(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים באיזור 
בר אילן, חנות/משרד, פינוי 

_____________________________________________)08-11(מיידי, 050-5758688

 למכירה חנות ביוקנעם, 
10 אחוז תשואה, חוזה לתווך 

_____________________________________________)08-09(לשנים רבות, 03-6180103

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר עד 2 חדרים, 
מפוארים ומוארים, כ.עצמאית 

לכל חדר, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)08-11(עמדות עבודה, 050-7602600

 דירה חדשה לזוג, לשבתות 
וימים, לתקופת פסח בב"ב, 

רח' מימון, ק"א, 
_____________________________________________)08-11ל(052-7617765

 סוויטה חדשה וחלומית, 
052-7164243)08-07/19(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 3 ח' 
כחדשה + נוף, לכינרת + 

מרפסת באזור יוקרתי,
050-4145926)08-11(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים במרכז 
גאולה ירושלים, ממוזגת 

ומאובזרת לשבתות וחגים, 
052-6500950)08-11(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

 "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
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

_____________________________________________)07-06/19(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 חנות על רבי עקיבא, 25 
מ"ר בפסג' עם חלון על הרחוב 
במחיר מצחיק, מיקום מעולה. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)09-09(_____________________________________________

 להשכרה ברח' 
ירושלים/קרוב לר"ע, 
חנות פלאפל עם כל 
הציוד, 4,500 ש"ח, 

כניסה מיידית ממחר. 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בהשומר קרוב לר"ע, 27 

מ"ר, חזית, משופצת, 
6,500 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)09-09(_____________________________________________

 בבני ברק מבנה 
להשכרה! 600 מ"ר 
בגובה 7 מ"ר לחנות/

מחסן/מרכז תפעול ולכל 
מטרה לטווח ארוך/טווח 

קצר
yy150151@gmail.com)09-09(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
טבריה 31 משרד/
קליניקה, 27 מ"ר 

משופצת, מחולקת ל-2 
חדרים, מיידי. דוד גרוס 
_____________________________________________)09-09(רימקס, 072-3263850

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)09-09(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר על הרחוב משופץ איזור 
אבן גבירול, רק 1,800 ש"ח. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)09-09(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 

בעיר במחיר לא לפרסום, 
 BA למהירי החלטה. תיווך

יזמות, 03-6138886, 
0544-980-159)09-09(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, רק 4,000 

ש"ח יצאה משיפוץ על רבי 
עקיבא. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
0544-980-159)09-09(_____________________________________________

 בבני ברק מבנה 
להשכרה! 600 מ"ר 
בגובה 7 מ"ר לחנות/

מחסן/מרכז תפעול ולכל 
מטרה לטווח ארוך/טווח 

קצר
yy150151@gmail.com)09-09(_____________________________________________

 בגני גד 11, 10 מ"ר, ק"ק 
למשרד/סופר + מטבחון, 

שירותים מקלחת, 
_____________________________________________)09-10ל(052-6555301

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, 

מתאים לכל מטרה, נגיש 
למוגבלים, 

050-3060123)09-12(_____________________________________________

 בבני-ברק השקעה מעולה, 
משרדי יוקרה עם לובי מפואר 

כולל ריהוט ומיזוג בקומות 
19 ו- 20, המחירים נעים בין 
400,000 ל- 510,000 ש"ח 
תלוי בגודל ומיקום המשרד. 

תיווך ארץ הצבי, 
052-5253470)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

 מציאה משרד 20 מטר 
ברבי עקיבא פינת ירושלים 

קומת גלריה, מרוהט עם מיזוג, 
רק 2,600 כולל כל ההוצאות. 

תיווך BA יזמות, 
 ,03-6138886
0544-980-159)09-09(_____________________________________________

 אור הגנוז, צימרים חדשים 
ברמה גבוהה, ג'קוזי גדול + 

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-30(_____________________________________________

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

ש"ח ללילה, 750 ש"ח - 2 
_____________________________________________)09-34(לילות, 050-2565636

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 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

 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(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 בספסופה, 4 יחידות 
לעוד 20 אורחים, חדר אוכל, 

_____________________________________________)06-09(משחקיה, 050-5068848

 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 
_____________________________________________)07-06/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-18(_____________________________________________

טויוטה

הונדה

מיצובישי

קרייזלר

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי 

נוף פסטורלי לחרמון. מושיק, 
_____________________________________________)08-33ל(055-6662393

 טויוטה הולינדר שנת 
2012, יד שניה, ריפוד עור, נפח 
מנוע 3.5, יבוא אישי, 141,000 

ש"ח, שמורה מאוד!! מצב 
_____________________________________________)08-11(מצוין, 054-5500299

 בהזדמנות, מציאה, 
מיציבושי ספייס ווגאן, 7 

מקומות, 2001, מטופלת 
בזמן טסט ל- 10 חודשים, 

מצבר חדש, מזגן מצוין, 
8,000 ש"ח, גמיש, 

054-8527470)08-11(_____________________________________________

 קרייזלר וויאגר ארוך 2008 
יד 1, 7 מקומות, 138,000 

ק"מ, מצב טוב, מחיר גמיש, 
_____________________________________________)08-09ל(052-3681477 צפת

 בלב העיר העתיקה, 
דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 

_____________________________________________)09-08/19(15 נפשות 050-4666403

050-4115114
050-4130444

בפסח

 צימר חדש וממזוג לזוג 
בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה, מומלץ!! 

052-8184337)09-13(_____________________________________________

 2015LUX הונדה אקורד 
שמורה מאוד, מצב מצוין, יד 2, 

_____________________________________________)09-12ל(054-9372112 - לא בשבת

 מיציבושי 2013 
האוטלנדר, 7 מקומות, יד 1, 
112,000 ק"מ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)09-10ל(052-3502365, 050-8430063

מכירת רכבים

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

 "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(_____________________________________________

נקיון ופוליש

מוניות

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

 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(_____________________________________________

גמ”חים

 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

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 
_____________________________________________)28-31/18(הלקוח, 054-2821847

 גמ"ח שידוכים לשם 
שמיים, מבחר גדול באזור 
רחובות, 052-4738511, 

_____________________________________________)06-09ל(08-9458704

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

 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

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים, בנות 

_____________________________________________)07-14(סמינרים, 052-3245153

 קונה זהב במזומן במחירי 
שיא, מומחים למטבעות, 

053-3107977)07-10(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוס עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)08-11(רחבי הארץ, 053-4271269

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 "נתיב" - השכרת רכב, 
120 ש"ח ליום לנהג 

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

03-726-726-0)08-07/19(_____________________________________________

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-19(_____________________________________________

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)08-09ח(1-599-500-003

 ביום שלישי כ"א שבט 
בבוקר נאבדה שקית של 

H&O בכניסה לרחוב גבעת 
_____________________________________________)08-09ח(שאול, 052-7116411

 נאבדו תפילין בב"ב ברח' 
_____________________________________________)08-09ל(אדר בגן וורשא, 058-3203034

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)08-09ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)08-09ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)08-09ח(בתרומה, 054-8432271

 לביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8447564

 מעונין לקנות פלאפון של 
_____________________________________________)08-09ח(חברת מירס, 054-8450520

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מצוין, ב- 50 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7163334

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3100941

 למשפחת אברך דרוש 
מייבש כביסה + שולחן 

מתקפל - בתרומה, 
_____________________________________________)08-09ח(053-3155532

 זקוק לתרומה )אפשרות 
לרפואה, לע"נ( עבור הוצאה 

לאיגרת התורה ממרן הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל,

_____________________________________________)08-09ח(052-7176547

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)08-09ח(054-2509001

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף,  צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)08-11(כסף, 052-4040221

 שירותי מייל 
 ,GMAIL + sombomail

החל מ- 35 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)08-29(בשעות הערב, 052-7611936

 תנור טוסטר אובן איכותי, 
כמעט לא היה בשימוש כשר 

לפסח מהדרין, 300 ש"ח, 
054-8527470)08-10(_____________________________________________

 תנור טוסטר אובן איכותי, 
כחדש, 80 ש"ח, 

054-8527470)08-10(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

ברי מים
 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

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 

אמבטיה!!! תיקון,
ציפוי והלבשה,
 ,09-9584862
,02-5333862
03-5445901)06-31(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 אבחוני אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים עם 

המלצות ויעוץ: לגבי עבודה, 
חינוך, זוגיות והתפתחות 

אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
יהודית גרוס: M.F.C, טל': 

055-6786818)09-16(_____________________________________________

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-34(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036, 

050-5894918)09-24(_____________________________________________

צילום

קריאת תהילים
 התפנה אברך לקריאת 

תהילים, לימוד משניות, 
לרפואה/להצלחת יקירכם, 

_____________________________________________)09-10ל(בתשלום, 054-8413979

 נמצא סידור בכותל ע"ש 
"שולמית קרופניק" 

_____________________________________________)09-10ח(050-4188923

 נמצאו מפתחות רכב 
סמוך לקניון סיטי בירושלים, 

ביום חמישי ז' אדר, 
_____________________________________________)09-10ח(055-6730737

 נמצא כובע ועניבה ביום 
שלישי ה' באדר ברחוב ירמיהו 

_____________________________________________)09-10ח(בירושלים, 052-7150605

 נאבדו תפילין רבינו תם, 
בקו 39א' בירושלים בשקית + 

_____________________________________________)09-10ח(מכשיר וויז, 053-4110577

 נלקח בטעות כובע בקו 
413 מירושלים לב"ב במוצ"ש 
_____________________________________________)09-10ח(פרשת תרומה, 052-7681581

 נמצא מד סוכר חדש! 
לפני כחודשים באזור ק.הרצוג/

_____________________________________________)09-10ח(פרדס כץ, 052-5111141

 אבד נגן סאנדיסק 
באוטובוס 402 לכיוון ירושלים 

בתאריך י"ד שבט, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7168077

 נמצא ארנק עם כסף ורב 
קו בקו 422 מב"ב לירושלים, 

בתאריך כ"ח בשבט, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8425418

 דרוש חלק קטן של 
מטחנת בשר קנווד, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7616750

 דרושים חלקים מסויימים 
של מיטת תינוק, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7616750

 דרוש בתרומה/מחיר 
סמלי, כסאות סלון למשפחת 

_____________________________________________)09-10ח(אברך בב"ב, 052-7684749

 דרושה מיטת תינוק 
בתרומה/מחיר סמלי לאברך 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב, 052-7684749

 דרושה לילד אורגנית 
_____________________________________________)09-10ח(במצב תקין, 050-4188923

 דרושה ספה יד שניה 
בצבע חום במצב חדש! 

_____________________________________________)09-10ח(050-4188923

 לביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8447564

 מעונין לקנות נגן סאנדיסק 
במצב מצוין, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7163334

 למסירה בחינם, מצלמת 
ניקון )צריך תיקון 
בסך 300 ש"ח(, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 מערכת דיסק כולל רדיו 
ורמקולים גדולים, חדש, חברה 

טובה, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(054-5482231

 מחשב שולחני מצוין 
ווינדוס 10 + תוכנות, 

500 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(053-3346080

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח, 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-4831449

 מכשיר אדים קר, 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 מסכי מחשב דקים 
בגדלים שונים, 120 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי, 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(טל': 054-8483032

 דיסקים D.V.D וידיאו, 
סרטים חרדים, כ"א 10 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 קלטות וידיאו סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 מערכת מיני, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(חדשה, 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי, 
מעוצב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 
צלעות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 מיקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-3463482

 HP 4500 מדפסת 
בהזדמנות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-2421622

 מסך דק למחשב, 180 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-2421622

 טוסטר אובן גדול + רשת 
ותבניות, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)09-10ח(02-5021356

 מכשיר קפוצ'ינו ביתי, 
חדש בקופסה, 150 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 02-5021356

 מכשיר פקס )שליחה 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד( למסירה, 02-5021356

 קיטורן מורפי ריצ'רד במצב 
מצוין, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(052-7675008

 שעון יד חכם בלוטוס/
מצלמה/מיקרופון ועוד באריזה, 

_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח, 052-2727474

 מקרר גדול, עובד, צבע 
לבן, בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8477988, 03-5740224

 מקרר אמקור כחדש, מצוין 
ויפה, 550 ליטר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8452231

 מחשב נייח XP מצוין, ב- 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח, 052-2421622

 במציאה!! אורגן קסיו, 
חמש אוקטאבות במצב חדש, 

500 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8481204

 דיסק קשיח חיצוני 1 
טרה, ב- 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7158416

 טוסטר אובן סול 45 ליטר, 
חדש באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2276884

 מערכת סוני + רמקולים 
+ USB + mp3 במצב 

מעולה, 460 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(053-3121020

 מצלמת ניקון, מצלמת 
טוב, תקלה קטנה בתריס, רק 

_____________________________________________)09-10ח(150 מש"ח, 053-3121020

 שואב אבק רכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(חזק וטוב, 052-5737813

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף + גיהוץ אנכי, 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8409064

 תנור אפיה משולב, תא 
אחד, חב' קריסטל )לבן(, 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7171917

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)09-10ח(052-2437292

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך 
גדול, מגע, 400 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)09-10ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה, 
מיקרופון, בלוטוס ועוד, חדש 

באריזה, 150 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)09-10ח(052-2437292

 + HP מחשב מיני נייד 
וינדוס ותוכנות, סוללה חזקה, 

כחדש, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(058-7366421

 מטען למחשב מיני נייד 
HP מקורי + תיק איכותי של 

HP, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(058-7366421

 פקס, מכונת צילום, 
משולב, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 טוסטר אובן, 140 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מסך מחשב מצוין, 70 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)09-10ח(0525-737-813

 שואב אבק ביתי, חזק 
וטוב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מכונת הליכה "דנלופ" 
משומשת ופעילה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש, בני-ברק, 054-8473335

 למסירה טוסטר - דרוש 
תיקון, מסרטת וידיאו, תנור 

חימום, טייפ - קלטת, טלפון: 
_____________________________________________)09-10ח(02-5812872

 מכשיר כושר לגב ובטן 
וידיים בקופסה כחדשה, 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8450576

 מברגת בוש 14V עם 
בטריה, חדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(055-6788716

 HITACHI מברגת 
18V, עם בטריה חדשה, 300 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 055-6788716

 בטריה 36 וולט, 300-500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 053-3171324

 רכב חשמלי לילדים עד 
גיל 5 שנים, 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8520535

 אוזניות סמסונג חדשות, 
_____________________________________________)09-10ח(25 ש"ח, 052-7167995

 מיקסר בוש קטן כולל מס' 
חלקים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(058-3289108

 MP3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מאזדה 3, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8435872

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8435872

 כיריים גז )רוזייר( בילד 
אין, 4 להבות מנירוסטה, 150 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-3463482

 מקרר אמקור 500 ליטר 
משומש, במצב טוב, בירושלים 

זקוק לטיפול, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(053-3165376, 053-3165377

 מציאה! מייבש כביסה 
איטלקי מכני מעולה + 

אחריות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(0544-514210

 מכשיר אדים קר, 100 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים, 120 ש"ח כ"א, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

D.V.D  + קריוקי, 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-8483032

 דיסקים D.V.D סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 קלטות וידיאו סרטים 
חרדים, כ"א 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 מערכת מיני, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(חדשה, טל': 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
מעוצב, 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8483032

 אוזניות חדשות באריזה 
במחיר רצפה, רק ב- 19 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב, 0504-196-197

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת, 30 כוסות, ב- 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-7966786

 מקרן תנור חימום קרמי 
על מעוד, מצב מצוין, 100 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-8737224

 ציפסר חשמלי חדש 
באריזה, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8486993

 אונקי 64 ג'יגה סאנדיסק, 
חדש באריזה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8526099

 טאבלט חדש בקופסא, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 050-9340312

 מקרר אמקור במצב מצוין, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, 050-9340312

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-3337530

 5I מציאה - מחשב נייח 
)איי 5(, מעולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(לפרטים: 054-8453370

 תנור יונקרס גרמני משולב 
+ רדיאטורים כל יחידה, 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 0527-167096

 2600W מפזר חום 
כמעט חדש, 190 ש"ח, נקנה 

ב- 250 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)08-09ח(050-4127708

 ראוטר די-לינק 
DSLG225, חדש בקופסה, 

רק 210 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7618151

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף + גיהוץ אנכי, 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8409064

 מצלמה קודאק חדשה, 
זום 20! 350 במקום 550 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8469938

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 052-5737813

 פקס, מכונת צילום 
משובל, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה, כולל מקרופון עם 

חוט, במחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(054-3132330

 לפורים!! להגברה מיקסר 
צלילים קטן חב' ברניגר 4 
ערוצים, 290 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)08-09ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 טאבלט איכותי, 10 אינץ', 
חדש כולל נרתיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(טל': 054-7561146

DVD  נייד 9 אינץ כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 
_____________________________________________)08-09ח(תיק, 350 ש"ח, 054-7561146

 מכשיר ניווט G.P.S חדש, 
איכותי, מפות 2018 ותוספות 

_____________________________________________)08-09ח(280, 054-8518182

 אורגן שתי קומות, חברת 
קאוי, ב- 500 ש"ח, בטל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8471038

 שואב אבק כחדש, פילוט, 
150 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)08-09ח(054-4273857

 פרוז'קטור, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(גמיש, 054-4273857

 20V ,מברגה 500 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(חדשה בקרטון, 054-4273857

 מקרר תדיראן אפולו גדול, 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)08-09ח(03-6190834, 053-317-80-44

 מצלמת ניקון, 50 ש"ח 
לחלקים )צריך תיקון 

350 ש"ח(, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8454536

 נברשת קריסטלים יפייפיה 
כחדשה, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(050-4110991

 מסך מחשב מצוין, 70 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדיש + שעון שבת, ללא 
צלעות, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8303051

 מציאה! בית מנורה לדים 
מוגן מים, מתאים למרפסת, 

_____________________________________________)08-09ח(ב- 50 ש"ח, 052-7115498

 אוזניות חדשות לנגנים, 10 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7641400
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”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
 ספרית קודש 8 דלתות, 
ג- 240, ר- 340 ושולחן + 8 

_____________________________________________)07-10(כיסאות, 050-4196874

”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

מרפאת יובל
נטורופת

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים וראש,
 קשב וריכוז, אנמיה, 

אירוע מוחי, לחץ,
 גם לילדים

050-7715425

 חדר שינה 2 מיטות + 
ארגזים + קומודה ושידה 

בצבע לבן, מסנדוויץ מלא 
במצב מצוין, מחיר מציאה, 

_____________________________________________)08-09ל(052-7649441

 מציאה!!! חדר שינה 
מעץ מלא, מיטה יהודית, 

ארון, שידה, קומודה 
ומראה, 5,000 ש"ח, 

_____________________________________________)08-08ל(054-4404946

 כבלים חדשים שמחברים 
usb למחשב ומדפסת, 10 

ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 מחשב במצב מצוין, 200 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-5482231

 מערכת קומפט דיסק 
כולל רדיו ודיסקים ורמקולים 

גדולים חדש, חברה טובה, 300 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-5482231

 נגן גלסבה בלוטוס עם 
אחריות לשמונה חודשים, 
בירושלים, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7180781

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

ייעוץ וטיפול 
בחובות

מתמחים גם 
במקרים קשים

דיסקרטיות מלאה
03-931-5563 

איתניםעמותת 

האדמור מפרס 
שליט“א

058-3275870

כ“ק מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

תינוקות

 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

 עגלת סטוקי במצב 
מציאה, ב- 700 ש"ח, 

052-7146087)07-10(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 890 ש"ח

054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 במציאה!! פאת סמי 
קאסטם 100% טבעי, חדשה 

בקופסא! רק 890 ש"ח, 
054-8443223)08-07/19(_____________________________________________

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(050-6499997

 עגלה לתינוק, צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק-שחור, 

_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, 050-6499997

 עגלת טיולון חברת מון 
צבע טורקיז מצב טוב, 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7669361

 שידת החתלה מעוצבת 
"רהיטי טל" 1.20 רוחב + 

מיטת תינוק תואמת, כ"א 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8450582

 עגלת צ'יקו טובה, 
אמבטיה 190 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 בוסטר תינוק רכב, 40 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה טובה, 
_____________________________________________)09-10ח(160 ש"ח, 052-5737813

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 120 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
חברת Maxi cosi, ב- 120 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-5385013

 עגלת טיולון צ'יקו, 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8471351

 כסא אוכל במצב טוב, 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8471351

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 מודול עם הרבה מנגינות 
במצב חדש, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 כסא בטיחות לתינוק + 
סל-קל, רק 200 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 סימילאק 400 גרם מהדרין 
- 30 ש"ח. חלב נוכרי - 25 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-4135002

 עגלת סטוקי מהממת 
צבע אפור ג'ינס כולל אמבטיה, 
טיולון ותיק, מצב מצוין, 2,200 

_____________________________________________)09-11ל(ש"ח, 054-8528651

 בהזדמנות גדולה, 300 
ש"ח, שולחן קטן - 4 כיסאות, 

_____________________________________________)09-10ח(חדש, טל': 054-5482231

 שולחן חדש לסלון בצבע 
_____________________________________________)09-10ח(חום, 054-5482231

 שולחן, מיטות ספריה 
במחיר מוזל, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(077-9525130

 ספת סלון חומה בהירה 
נפתחת, כחדשה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בפ"ת, 050-6370452

 שולחן לסלון אליפסה 
נפתח במצב טוב, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(גמיש, ירושלים, 050-4133546

 4 כיסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-5705546

 שולחן זכוכית מפואר, 
1.4X85 ו- 6 כיסאות, פל': 

_____________________________________________)09-10ח(053-3110366

 שולחן פינת אוכל שחור 
במצב טוב, דרוש תיקון קל, 

_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח, 052-7669361

 שולחן זכוכית לכל 
מערכת סלון, כחדש, ללא 

סריטות, מהמם!!! 
_____________________________________________)09-10ח(052-7601461

 שולחן סלון מעולה עם 
2 הגדלות ו- 6 כיסאות, 450 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-8409064

 שולחן וכיסאות, כ"ח 500 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 חדר ילדים עץ מלא, כ"ח 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח, טל': 054-8483032

 4 כסאות פלסטיק 
למטבח כחדשים, צבע שחור 

רגליים כסופות, 70 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8450582

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-47/18(ועוד, 050-5770355

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-3463482

 ארונות מטבח )חלקי( 
במצב טוב בב"ב, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7616750

 ארונות מטבח תחתיים 
במצב טוב מסנדוויץ אדום, 

1.70X51מ', בבני-ברק, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8477988, 03-5740224

 שולחן פינת אוכל מטר על 
60 ס"מ, נפתח ל- 140 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 052-5737813

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 שולחן מכתביה מצוין, 
120 ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)09-10ח(0525-737813

 ארון 2 דלתות ומדפים, 
מתכת חזק ויציב, 210 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 052-5737813

 ספת עור חזקה ויציבה, 
280 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים עם מזרן בנפרד, 140 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 0525-737-813

 מזרון יחיד, מצב אורטופדי 
מצוין, בני-ברק, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(0525-737-813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 כסא מנהלים רחב ונוח, 
צבע חום, י-ם, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2633790

 למסירה כסאות משענת 
ברזל, שידה נמוכה - 2 מגירות, 

_____________________________________________)09-10ח(02-5812872

 מיטת נוער - 2 מזרונים + 
שולחן, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(02-5812872

 ספסל מרופד + משענת, 
צבע חום, 105 ס"מ + ארגז 
)בעומק 8 ס"מ(, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-4135002

 שידת טואלט 1.24 מטר, 
סגנון עתיק, חום ככה, 150 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-4135002

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-762-1791

 מדפים "כתר" גדולים, 
פלסטיק חזק ויציב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(0525-737-813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-2421622

 נוקיה 208 כשר במצב 
מצוין, שמור מאוד, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-9164663

 נוקיה c2 כשר באריזה, 
תומך פאלפון וסלקום, 180 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-7101799

 נוקיה c2 לא כשר, רק 
_____________________________________________)09-10ח(210 ש"ח, 055-6787836

 נוקיה c2 לא כשר, 220 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-6442824

 נוקיה 2730 לא כשר, 180 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-6442824

 מטען מקורי לסלולאר, 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 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

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(050-6499997

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8454536

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 כרכים של "יתד שלנו" 
במצב מצוין בב"ב, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7616750

 מתקן רב תכליתי למטבח, 
_____________________________________________)09-10ח(45 ש"ח, 02-5021356

 כד עם פילטר, 30 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 02-5021356

 כסא בטיחות לילדים 
לרכב, מעולה וחזק, 70 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(בלבד, 052-5737813

 קרש גיהוץ חזק ויציב, 80 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 052-5737813

 ברה"ע למכירה מזון מיוחד 
לכלב וחתול, מארז 15 ק"ג, ב- 

_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח, 052-7966786

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 

55X35X15, ב- 60 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 
_____________________________________________)09-10ח(מ- 50 ש"ח, 052-7966786

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)09-10ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)09-10ח(0525-737-813

 שעון סייקו צלילה 200 מ' 
אוטומטי כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7671681 בערב

 חלון 1X1 מטר זכוכית 
חלבית, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7157622

 חלון 1X1.20 מטר, זכוכית 
חלבית, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7157622

 קוקטייל מאולף ב- 250 
ש"ח ויונית דואר עם גוזלים, ב- 
_____________________________________________)09-10ח(40 ש"ח לאחת, 08-9765927

 מזוודה גדולה, צבע שחור 
במצב מצוין, 100 ש"ח, י-ם, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2633790

 שטר 20 ש"ח, 60 שנה 
למדינת ישראל, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-8466867

 סט ליקוטי הלכות, משך 
_____________________________________________)09-10ח(הנחל, 40 ש"ח, 054-8478897

 קרם לחות חדש באריזה 
ותיק כחדש לאישה, רק 20 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-7950006

 חמישה חומשי תורה רב 
פנינים ומקראות גדולות, כל 
המפרשים במצב חדש! 100 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד, 050-8806806

 מזוודה קטנה, שמורה, 
במצב מצוין, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-2633790

 אופני ילדים BMX ב- 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 אופני הילוכים 26", 300 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-5385013

 אופני כושר לבית 
)להתעמלות( מצב מצוין, 

כחדש, בבני-ברק, 480 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7641400

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(052-2727474

 חליפה חדשה שחורה של 
"בגיר" לבחור ישיבה מידה 44 

ב- 400 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)09-10ח(058-6770546

 שמלות ערב מפוארות 
במחיר סמלי, 150-200 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(058-6770546

 צמיגים 20-24-26, ב- 10 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 054-3177932

 גלגלים 20-24 אינץ, קדמי 
ואחורי, 10-30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-3177932

 צמיגים 24 אינץ - 10 
ש"ח. פדלים - 5 ש"ח. כידון - 

10 ש"ח. רגלים - 5 ש"ח. 
_____________________________________________)09-10ח(054-3177932

 נגרר לאופניים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8520505

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 

8 ש"ח לקלטת, בב"ב, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7600336

 שרוך גומי מיוחד ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 ג'ריקן למים 5 ליטר + 
תיק נשיאה חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 גיטרה ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7167995

 2 מגיני ברכיים חדשים 
לרוכב אופנוע דו גלגלי, 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 תחפושות לפורים, שקית 
מלאה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-9089110

 מעיל צמר למכירה, חדש 
מס' 42, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 עליונית פייטים אלגנטית 
מס' 40, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 תיק גברי שחור חדש, 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, טל': 054-8483032

 תוכונים 2 ב- 70, 
_____________________________________________)09-10ח(03-5707062, 052-7178421

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה בגיר, 4 חלקים כחדשה, 

290 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)09-10ח(050-4160457

 זיכוי למשקפי 
"מולטי-פוקל" באופטיקה 

הלפרין ע"ס 500 ש"ח, ב- 250 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)09-10ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 אדניות, עצי נוי, כלובים 
לציפורים, ויטמינים, אוכל 

לתוכים, 8 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(054-8435872

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"(, כ- 100 

גליונות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(054-7458429

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה, 5 ש"ח לגליון, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7698191

 שעון לאישה בצבע זהב, 
חדש בקופסה, יפהפה במחיר 

_____________________________________________)09-10ח(60 ש"ח, 052-762-1791

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(052-4831449

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח, 050-3286875

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)09-10ח(054-5705546

 מתקן לאופנים לרכב, 
חדש, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, 500 ש"ח לתוכי, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483032

 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

 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

 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

אלף לורן, מידות 16-17, -054
_____________________________________________)07-08ח(8495285

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות, חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)07-08ח(0504-196-197

 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  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

 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

 תחפושת גורילה מידה 
_____________________________________________)07-08ח(14, 40 ש"ח, 052-7649948

 חולצות מכופתרות 
לבנות ר

 שטיח רצפה פרסי מיוחד, 
_____________________________________________)08-09ח(300 ש"ח, 053-3155415

 אופנים במצב מצוין, 180 
ש"ח בלבד, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)08-09ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(בלבד, 052-5737813

 קופסת תה מעץ - ויסוצקי 
מהודרת, 31X25 ס"מ, חדשה 

באריזה, 60 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)08-09ח(054-8418662

 סליילסר מרובע חדש, 
ללא אריזה, 70 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8418662

 משחק הרכבה מורפן, 
קופסא גדולה, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8471038

 כמאה גליונות "משפחה" 
"בקהילה" 390 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(03-6927418

 סדרת "פתח מילוט" ה' 
כרכים - נחמן גרשונוביץ, חדש 

ממש! 160 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(03-6297418

 למכירה שמלה חדשה 
לאירועים לנערות/נשים ארוכה 
ואופנתית, מידה 38, רק 150 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 058-4843223

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)08-09ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 שולחן גיהוץ חזק ויציב, 80 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 נעלי ד"ר סטפ מידה -21
22 בקופסא, לבן/כחול, חדש, 
מבצע - 50 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)08-09ח(052-7110779

 שאלים למסירה ברח' 
_____________________________________________)08-09ח(קושניר, 054-8469938

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8303051

 כסא ילדים, 40 ש"ח. 
סבל, 10 ש"ח. כידון, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-3177932
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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

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 דלת + משקוף, 
1.17X2.05, ב- 100 ש"ח, 

052-7645405 בערב מ- 
_____________________________________________)08-09ח(20:00

 תחפושת של מוכרת 
פרחים יפה ומושקעת ביותר 

לילדה כבת 4-5, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(050-3329999

 גמרא תלמוד בבלי עוז 
והדר, מס' ברכות, חדש לגמרי, 

_____________________________________________)08-09ח(רק 50 ש"ח, 050-3329999

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש באירופה, 130 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-4514210

 שמלת כלה יפהפיה, ב- 
_____________________________________________)08-09ח(400 ש"ח, 052-7613384

 סורג בטן לחלון, 200 
ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)08-09ח(054-8423405

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)08-09ח(052-4831449

 ונטה לפעלת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 050-3286875

 שאל )שכמיה(, יד שניה 
_____________________________________________)08-09ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 סורג בטן, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)08-09ח(054-8478897

 מגילת אסתר ברסלב, 10 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח, 054-8478897

 טיטולים למבוגרים 
15-18 יחי' 45 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)08-09ח(054-8475855

 אופני הרים + הילוכים 
במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(054-8475855

 למסירה לבני תורה, תנור 
בלרס דו תאי במצב טוב, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3174466

 תחפושות: חיל, איש 
חלל, שוטר גיל 5-8, משה 

_____________________________________________)08-09ח(רבינו - גיל 4, 050-3337530

 כסא אוכל מורכב על כסא 
+ בוסטר לרכב, 70 ש"ח. 

מתקן לקורנפלקס זוגי, 100 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח חדש,052-8969770

 תלת אופן לילדים 3 
שלבים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

 2 נעלי בד, שחור/לבן 
לבנות, מידה 39-40, מציאה, 
_____________________________________________)08-09ח(15 ש"ח כ"א, 052-7110779

 ג'ל איכותי לשיער ולפאות 
בנים מ- 15-35 ש"ח, לא 

משאיר פירורים ומחזיק כל 
_____________________________________________)08-09ח(השבת, 052-7110779

 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 וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 054-8477787

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 

 לפעוטון מסורתי 
בפ"ת, דרושה גננת + 

נסיון לגילאי שנה וחצי, 
052-4491044)09-12(_____________________________________________

 למכולת בבני-ברק דרוש/ה 
קופאי/ת לשעות הבוקר, 

_____________________________________________)09-12(משעה 6:45, 050-2044066

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

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

קו עיתונות דתית / 8156094 / 

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

 לחלוקת עיתון גלובס - 
ברמת גן, 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 

גבוה, עם אופנוע/אופני 
_____________________________________________)07-16(חשמליות, 054-2204060

 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

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה, תנאים מעולים במיוחד 
_____________________________________________)07-10(+ בונוסים, 052-7144468

 דרושים עובדים להובלת 
דירות בירושלים, עדיפות לבעלי 

נסיון, תנאי שכר טובים, 
_____________________________________________)07-10ל(050-5809092

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחברת נטו פיננסית 
בתל אביב נציגי/ות 

שירות ומתאמי פגישות, 
תנאים מעולים, שכר 

בסיס + בונוס
ron@neto-finance.co.il)07-10(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לת"ת בב"ב דרוש איש 
תחזוקה + ידע במסגרות, 
03-6714809, להתקשר 

15:00-10:00)08-09(_____________________________________________

 לחברה מובילה, דרוש 
שליח קטנוע לעבודה בפ"ת, 

_____________________________________________)08-11ל(050-5888912

 דרושה עובדת 
נמרצת לחנות למוצרי 

תינוקות בגבעת שמואל 
במשמרות, 

052-4254111)08-09(_____________________________________________

 במרכז - איש אחזקה/רקע 
טכני + רשיון נהיגה, הכשרה 

_____________________________________________)08-09(במקום! 03-6160186

 נציגי שירות בב"ב לשיחות 
נכנסות סבלני/ת ומסור/ה

A0722217545@gmail.com
פקס: 072-221-75-44
_____________________________________________)08-11(טל': 072-221-75-45

 דרוש סייעת לגן בפ"ת 
+ גננת לצהרון למשרה 

חלקית/מלאה,
054-2263316)08-09(_____________________________________________

 למעון חב"ד בת"א 
מטפלת/גננת למשרה מלאה, 

שכר גבוה ותנאים מעולים, 
053-4281067)08-11(_____________________________________________

 מזכירת מנכ"ל למשרד 
בב"ב, מנוסה, דייקנית 

ואחראית
A0722217545@gmail.com

פקס: 072-221-75-44
_____________________________________________)08-11(טל': 072-221-75-45

 רשת חנויות יודאיקה 
ותמשישי קדושה, מחפשת 

אנשי מכירות ו/או מנהל חנות 
לסניפים בקניונים, רחובות, 
_____________________________________________)08-09ל(איילון ונתניה, 050-5385673

 למעון יום בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, ת.מעולים 
_____________________________________________)08-15(למתאימה, 050-8342228

 למיזם חדש דרושים 
עובדים רציניים, ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)08-11(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

_____________________________________________)08-11(לפרטים: 052-7686713

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושה 

מובילת כיתה ולתינוקיה )נדרש 
3 ש' נסיון(, מ.מלאה/חלקית, 

מ- 7:30-16:45, שכר גבוה 
מאוד! קרוב לב"ב, ת.מעולים, 

054-2391308)08-11(_____________________________________________

 לחברת הדברה גדולה, 
דרושים מדבירים ועובדי 

הדברה, תנאים מצוינים, שכר 
_____________________________________________)07-10ל(נאה, 053-2491255

 חברה גדולה ברמת 
גן, דרושות יועצות מכירה, 

נסיון בשרות לקוחות חובה. 
**לא מכירות, 08:30-15:00, 

_____________________________________________)08-09(לפרטים: 050-2436777

 למעון בב"ב דרושה 
אחראית צהרון, חרוצה ומסורה 

+ נסיון, שעות נוחות, שכר 
_____________________________________________)08-11(גבוה, 054-5841018

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה לתינוקיה למעון במרכז 
ב"ב, ת.מצויינים! אווירה חמה, 

054-5841018)08-09(_____________________________________________

 למעון בקרית הרצוג, 
דרושה מטפלת לכיתת בוגרים, 

050-3003100)08-09(_____________________________________________

 דרוש מוכר לחנות 
חליפות בבני-ברק, עם 

נסיון בלבד,
052-7998010)08-09(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעונות 
הגיל הרך בכל הארץ! משרה 

מלאה )המעון לא חרדי(, 
_____________________________________________)08-11(לפרטים: 053-2321446

 דרוש/ה עובדת סוציאלית/
אחות לעבודה עם הגיל 

השלישי בבני-ברק, לפרטים: 
053-2321446)08-09(_____________________________________________

 מטפלת/גננת חרוצה עם 
לב גדול למעון בגבעת שמואל, 
לתינוקיה/בוגרים, 6,000 ש"ח 
+ תנאים סוציאליים מעולים, 

_____________________________________________)08-11ל(צוות נחמד! 050-8883908

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

נסיון למעון בגבול ב"ב/
_____________________________________________)08-11(רמת-גן, 050-8938869

 דרושים/ות עובדים/ות 
לעבודה במשמרות לחנויות 

אופנה לגברידם וילדים, תנאים 
_____________________________________________)08-09ל(מעולים, 054-2327448

 דרוש/ה מורה/ות 
לפעילויות פנאי אחה"צ במרכז 

בית יהלום בב"ב,
052-7178531)08-09(_____________________________________________

 דרוש/ה רכז/ת 
למתנדבים/ות למרכז על"ה 

ב"ב, 052-7178531
tarbuthapnai@aleh.org)08-09(_____________________________________________

לעבודות ניקיון
בשעות גמישות

לפרטים 
058-6692614

בחורים חרוציםדרושים

 לציוד משרדי בר"ג דרוש: 
1. נהג לחלוקה רכב עד 4 טון. 
2. מחסנאי להכנת הזמנות + 
רשיון יתרון, לפרטים - פקס: 

03-7520856. מייל:
mbezalelosmile.net.il)09-12(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן, דרושה 
עובדת לאחה"צ זריזה ל- 5 

_____________________________________________)09-10(ימים, 5-6 שעות, 03-5782080

 למשרד רו"ח דרושה 
רו"ח למשרה מלאה, נסיון 

מוכח בעמותות יתרון לידע 
בביקורת פנים וביקורת רשויות 

מקומיות, צוות חרדי וסביבת 
עבודה מעולה, קו"ח למייל:

korotoffice@gmail.com)09-10ל(_____________________________________________

 לחברה בירושלים פקיד/ה 
רכש, לא נדרש ניסיון, שעות 
נוחות, 7,000 ש"ח. *לבית 
ספר תורני בירושלים, מורה 

לאנגלית, מיידי. קריירה, 
072-22-222-62)09-10(_____________________________________________

 לקופת חולים פקיד/ת 
קשרי קהילה לעבודה מהבית, 
עבודה משרדית נוחה, שעות 

גמישות, שכר שעתי גבוה. 
_____________________________________________)09-10(קריירה, 072-22-222-62

 למדרשיה תורנית מנהלת 
מערך שיווק לעבודה מהבית 

לחודשים הקרובים, שעה ביום, 
70 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)09-10(_____________________________________________

 לנקיונות בערב פסח 
בירושלים, דרושים חרוצים מכל 

_____________________________________________)09-12ל(הארץ, 054-8538959

 דרושה מזכירה למשרד 
עורכי דין בבני-ברק, קו"ח 

_____________________________________________)09-12(לפקס: 077-7060059

 אופנת נשים "אלגנט 
פריז" ב"ב, מוכרת רצינית 

ואחראית, למשמרות, 
תנאים מעולים, 

_____________________________________________)09-10ל(054-5547954

 לרשת מזון דרושים/
ות קופאים/ות + 

עובדי מחלקת בשר, 
משמרות חובה, אפשרות 

למשמרת ערב בלבד, 
054-6676947)09-12(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח דרושים 
מנה"ח עצמאי עד מאזן, 

לפקס: 03-7601100, קו"ח ל:
sharona@cpa.co.il)09-10ל(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן בת"א 
לעבודה מיידית, מוסד חרדי, 

תנאים שכר מלאים, 
_____________________________________________)09-10ל(054-4591535

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א שכר גבוה מהיום 

הראשון, הקודמת זוכה, 
_____________________________________________)09-10ל(03-5477777

 דרוש/ה עובד/ת רציני/ת 
למשרד תיווך, שעות גמישות, 

אין צורך בנסיון קודם, 
054-7477054)09-09(_____________________________________________

 לסלון פאות בב"ב, דרושה 
עובדת + עבודות נקיון, 

_____________________________________________)09-09ל(054-4227198

 מחפש עבודה באיזור 
הדרום עוזר לנהג או סידור 
סחורה, באופקים, נתיבות, 

באר שבע, שדרות, 3 פעמים 
בשבוע, 054-6418705, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7163334

 מחפש עבודה באיזור 
ירושלים, בחור זריז וחרוץ, 

_____________________________________________)09-10ח(052-7167172, 052-6614300

 בחור מעונין להשגיח 
ולטפל בקשישים 

עצמאים בבית פרטי או 
בבית חולים, לפרטים: 

050-5333934)09-13(_____________________________________________

 מחפש עבודה בקיוסק, 
יש לי נסיון רב, בירושלים, 

_____________________________________________)09-10ח(054-7933823

 בחור ישיבה כשרוני בעל 
כושר הסבר טוב, מעונין ללמד 
ילד/נער/בחור גמרא וכד', 45 
ש"ח לשעה באזור מקור ברוך/

גאולה בירושלים, 
_____________________________________________)09-10ח(052-7658827

 בחור + נסיון מעונין בנקיון 
משרדים, בתים, חדרי מדרגות, 
_____________________________________________)09-10ח(בשעות הבוקר, 050-5333934
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צילום: בעריש פילמר

שומרות על השבתקפלניסטיות
 

של אמא

 באגף היולדות של קפלן
תרגישי שבת מנוחה

 ארוחות השבת החגיגיות למהדרין, שיבוץ החדרים לפי בקשתך* 
מצב שבת בדלתות המחלקות והתחשבות מקסימלית בצרכייך בשבת, 

מעניקים לך אווירה שבתית חמה ומפנקת.
*ככל שיתאפשר

מחכה לבשורות טובות?
 אשת הקשר שלנו תשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה! 

חייגי עכשיו ליהודית 050-4150290 
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