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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

פרשת תזריע מצורע

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:31
18:48
18:28

19:44
19:46
19:46

הקישו   4261#           073-275-7000 
לשלוחה

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

052-6547797
עו“ד נועם קוריס

עו“ד 
ומגשרים 

מאז שנת 2004

 צוואות 

 הוצאה לפועל

 נדל“ן

 בתי משפט 

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

058-3213011

בבאר שבע 
ובחיפה 

 החל מ-350,000 ש“ח

סידור משכנתא +ניהול נכס  

תשואה גבוהה 
דירות מחולקות - ולחלוקה

מציאות בהזדמנות

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

03-5796643 פרסם  
ותתפרסם

לקראת הבחירות המקומיות

הנהלת 'דגל התורה' התכנסה לגבש החלטות 
ח"כי התנועה ונציגי גדולי ישראל נפגשו עם הגר"י אפרתי והגר"נ זוכובסקי  בהחלטות המסתמנות: ויתור על ראשות 
העיר אלעד, ריצה לראשות העיר בית שמש  במקביל: מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ביקר אצל מרן שר התורה 
הגר"ח קנייבסקי ואצל מרן האדמו"ר מגור  הסיכום שהושג בצל הביקור: ההחלטה על ראשות העיר ירושלים תתקבל 
במשותף בין כל הסיעות החרדיות  כל המהלכים שמאחורי הקלעים, הסיכומים וההשלכות בפרסום ראשון / עמ' 8

יקבל את ראשות  ליברמן  האם 
תיקון  תמורת  ירושלים  העיר 

חוק הגיוס?

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 10

גל פריצות 
ברמת 

בית שמש ג'

פרויקט רבבות ברמות, מעמד ענק בבריכת הסולטן / עמ' 12

מיוחד

'תרבחו ותסעדו': 
בכירי הליכוד חגגו בעיר

התושבים  בבתי  המסורתי  המימונה  חג  את  לחגוג  יצא  העיר  ראש  שנה:  כבכל 
של  בביתם  המימונה  את  הם  אף  לחגוג  הגיעו  רק,  ולא  הליכוד,  בכירי   • העיר 

משפחת שטרית הליכודית / עמ' 4 

אלפים באירועי 
הפסח בעיר / עמ' 4

'מעמד הסיומים' 
בהשתתפות 

מרן הגר"ש כהן 
/ עמ' 6 

/ עמ' 6 

בערב החג: 
ילד נעדר ואותר

מעל לעשר דירות נפרצו במהלך 
 • השכונה  ברחבי  הפסח  ימי 
ומפוחדים:  זועמים  התושבים 
בפחד,  כאן  חיים  "אנשים 
בתיהם  את  לעזוב  חוששים 

לשבתות" / עמ' 6



03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל
* מכסה חינם שווה לאריזה אחת רגילה. ניתן להשתמש פעם אחת בכל מעטפה 

**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.

 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

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 
ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע***

ההגרלה השבועית מס׳ 9

תתקיים ביום ראשון בתאריך: ז׳ באייר תשע״ח )22.4.2018(

 כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )ג׳ באייר תשע״ח( בשעה 09:00

סלון יוקרתי

לשליחת המעטפות להגרלה הגדולההזדרזו! נותרו 3 שבועות 
ניתן לשלוח עד י״ח באייר תשע״ח - ל״ג בעומר )3.5.18(  

הביתהזכייה של

           במבצע
ך
ך

לרכישת דירה₪1,000,000

פו למעטפה * חינם! גיזרו והוסי
לכם מכסה 
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

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, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@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, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

124

 לראשונה בעיר: 'מוסד בטוח' בבתי הכנסת
חגיגי  בטקס 
שני,  ביום  שנערך 
בבית  הותקן 
'ממזרח  הכנסת 
ציוד  שמש'  ארון 
של עזרה ראשונה 
חובש  תיק  הכולל 
ומכשיר  מלא 
ר  ו ט ל י ר ב י פ ד

שביקש  בעיר  הראשון  הוא  זה  כנסת  בית  מתקדם. 
הצלה'  'איחוד  של  בטוח'  'מוסד  לפרויקט  להצטרף 
השתתפו  ההשקה  באירוע  אחרות.  בערים  הפועל 
ראש העיר ונשיא בית הכנסת משה אבוטבול, מנכ"ל 
בית  ונכבדי  מתפללי  טיטלבוים,  משה  הצלה  איחוד 
הכנסת. במסגרת הפרויקט מתפללי בית הכנסת צפויים 
לעבור קורס בסיסי בן 4 שעות על ידי הארגון, המיועד 
להכשרה בסיסית כיצד לנהוג במקרי חוסר הכרה, חנק 

ומקרי חירום נוספים.

 החתן ישראל לוין ז"ל
בראשית השבוע השתתפו עשרות אנשים בהלוויית 
מחרידה  בתאונה  שנהרג  ז"ל  לוין  ישראל  החתן 
בארה"ב יחד עם כלתו בעת שעשו את דרכם לביתם. 
בערב  יורק  בניו  מגוריו  בעיר  התחיל  ההלוויה  מסע 
החיים'  'ארץ  העלמין  בבית  והמשיך  פסח  של  שביעי 
לפני  שנפטר  אחיו  של  לצדו  נטמן  שם  לעיר,  הסמוך 
מספר שנים. הלוויה נערכה בראשות המשגיח הגאון ר' 
דן סגל וראש ישיבת מיר הגאון ר' אליעזר יהודה פינקל, 

שהמנוח למד בישיבתו ורבנים נוספים. ת.נ.צ.ב.ה. 

 זכרו 'תורת משה'
הרבים  לעיסוקיו  בינות 
העסוק  עירנו,  ראש  של 
קדנציה  בסיכום  היתר  בין 
לקראת  למענו  תמיכה  ובגיוס 
בשבועות  הקרובות,  הבחירות 
משה  הרב  מוציא  האחרונים 
אבוטבול חיבור המסכם לימוד 
עמל  עליהם  המסכתות  של 
עם  יחד  האחרונה  בתקופה 
ראש  גבאי  שלמה  רבי  הרה"ג 

כולל תורת אברהם. כה לחי!

 מבצע נוסף להורדת שלטי הצניעות
חמישי  ליום  אור 
פשטו  לפסח,  שקדם 
פעם  משטרה  כוחות 
שכונת  על  נוספת 
בכדי  בעיר  ב'  רמה 
שלטי  את  להסיר 
התלויים  הצניעות 
דקות  בשכונה. בתוך 
התושבים  התגודדו 

סביבם והפריעו לפעילות לשמם הגיעו. הפעם, בשונה 
עירייה  עובדי  ללא  המשטרה  כוחות  הגיעו  מתמיד 
ריסוס  במחיקת  שהומרה  העבודה,  את  ביצעו  ואלו 
עקב  כבעבר,  השלטים  הורדת  במקום  הצניעות  כתבי 
אופי הפעילות ששונתה ע"י תושבי המקום. השוטרים 
נתקלו ביריבים מרים, כאשר אלו השתמשו בסיד אותו 

הביאו השוטרים כנגדם, בשילוב קריאות נאצה.

 מהנדס העיר חזר בו
פניית פרסה: לאחר שהודיע לפני מספר שבועות על 
עזיבתו את התפקיד אותו אייש שנים רבות בנאמנות – 
מהנדס העיר, בתחילת השבוע הודיע ממונה ההנדסה 
דני  העיר  מהנדס  כי  מונטג,  משה  תו"ב  ועדת  ויו"ר 
מחשבה  לאחר  מהתפטרותו  בו  לחזור  החליט  צרפתי 
ודני  לפנינו  רבים  תורה. "אתגרים  וקבלת דעת  נוספת 
חיוני וחשוב מאוד בשנים הבאות. יש לנו באגף היום 
ביחד  לעבוד  נמשיך  גדולות.  ומחלקות  מצוין  צוות 

ובשיתוף פעולה מלא", אמר מונטג. 

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
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עם  האחרונות,  בשנים  בקודש  כמנהגו 
צאת שבת קודש האחרונה, ראש העיר משה 
המסורתי  הלבוש  עם  מביתו  יצא  אבוטבול 
לבתי התושבים בעיר הוותיקה, על מנת לחגוג 
עמם את חג המימונה המסורתי, שנחגג השנה 

באיחור של יום.
קטי  של  לביתה  אבוטבול  הגיע  היתר  בין 
ראש  של  לשעבר  הלשכה  מנהלת  שטרית, 
העיר הקודם דני וקנין, הנחשבת לאחת הנשים 
החזקות והמשפיעות במרכז הליכוד. שטרית, 
משה  וסגרה"ע  המועצה  חבר  של  אמו  היא 
שטרית, ומקורבת לניר ברקת ובכירים נוספים 
בליכוד. בביתה ניתן היה למצוא את כל בכירי 

הליכוד שהגיעו לחגוג בעיר.
סיעת  עם  לאחרונה  רק  שסגר  אבוטבול 
בבחירות  בו  תמיכה  על  המקומית  הליכוד 

משפחת  בבית  בחמימות  התקבל  הקרובות, 
ניר  ירושלים  עיריית  ראש  את  ופגש  שטרית 
אלקין,  זאב  ירושלים  לענייני  השר  ברקת, 
ובכירים  חוטובלי  ציפי  החוץ  שר  סגנית 
המשפחה  בבית  המפלגה.  בצמרת  נוספים 
ניתן היה למצוא גם בכירים מחוץ  הליכודית 
למפלגה כמו שר השיכון יואב גלנט ממפלגת 

'כולנו'.
הנחגג  'המימונה'  לחג  המנהג  מקור 
מרוקו.  יהדות  במסורת  הוא  ספרד,  בקהילות 
מיטב  עם  שולחן  לפתוח  הוא  החג  מנהג 
מימי  כמעבר  ומשמש  מתיקה  ומיני  מאכלים 
חמץ.  נאכל  בהם  השנה  ימי  לשאר  הפסח 
במרוקו היו חוגגים זאת בכדי לחבר שוב בין 
התושבים המוסלמים ליהודים, אחרי הניתוק 
המוסלמים  המכרים  הפסח.  ימי  בשל  הזמני 
וקמח לאפיית  חמץ  ליהודים  מספקים  היו 
ובתמורה  הפסח,  אחרי  הראשון  הלחם 

מכל  עמוסים  במגשים  אותם  כיבדו  היהודים 
טוב. 

שבמהלך  העובדה  היא  לחג,  נוספת  סיבה 
עצמם,  לבין  בינם  גם  נזהרו  היהודים  הפסח 
בשל כך מיד לאחר החג היו מארחים איש את 
רעהו, כדי להראות שהימנעות מאכילה האחד 
בשל  רק  אלא  משנאה,  נבעה  לא  השני  אצל 

חומרת החג.
"תרבחו ותסעדו", נוהגים לברך האחד את 
את  ומפרשים  מפלטות  אוכלים  כאשר  השני 
הברכה  אך  ותצליחו,  תרוויחו  הברכה  כוונת 
האמיתית היא "תרווחו ותסעדו" ומשמעותה 
גם  תוכלו  כך  ואחר  רווח  לכם  יהיה  שקודם 
היחיד  החמץ  אגב,  לשני.  עזרה   - סעד  לתת 
הנעשה  המופלטה  הוא  השולחן  על  שנמצא 
בזריזות עם צאת החג מקמח ושאר מיני חמץ. 
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הצלחה רבה לאירועי פסח שהופקו ואורגנו 
על ידי אגף ח-ן חרדי, המציין עשור להקמתו, 

בשיתוף עם מתנ"ס גוונים שבעיר.
באירועי החג שהתקיימו בכל שכונות העיר, 
השתתפו אלפים מתושבי העיר, כאשר הושם 
גיל.  לכל שכבות  על התאמת התוכניות  דגש 
לנשים  לילדים,  הרך,  לגיל  מאירועים  החל 

ובנות, אירועים וכלה בטיולים לבני ישיבות.
לקראת ראש חודש ניסן קיבלו תושבי העיר 
חוברת אירועים מושקעת עם עשרות עמודים 
על מופעים ואירועים, מעמדים וכינוסים לכל 
אירועים  היו  זה  בכלל  כאשר  המשפחה,  בני 
ישיבת  על  בדגש  הישיבות,  לבני  מיוחדים 
בין הזמנים ושיעורי תורה מפי רבנים וראשי 

ישיבות.
עוד קודם החג, התקיים בעיר אירוע מיוחד 
ח-ן  אגף  שותפים:  היו  שבהפקתו  ומרשים, 

גוונים,  מתנ"ס  תורנית,  תרבות  אגף  חרדי, 
לתרבות  והמחלקה  הישיבות  בני  איגוד 
תורנית במשרד החינוך. כאלף בחורי ישיבות 
הכנה  ב"סדר  החג  קודם  יומיים  השתתפו 
דוד  כינור  באולמי  שנערך  הסדר",  לליל 

ע"י  נערך בטוב טעם  בעיר. האירוע המיוחד 
המגיד מישרים הרב שלמה לוינשטיין, שערך 
מעניינת  בצורה  שלב,  אחרי  שלב  הסדר  את 
שילוב  נערך  הסדר  במהלך  כאשר  ומרתקת, 
בליווי  וההגדה,  הלל  משירי  וזמרה  שירה 

מלכות,  מקהלת  לאופר,  בני  של  תזמורתו 
הזמר זאנוויל וינברגר וילד הפלא דודי לינקר.
בסיומם של ימי החג ביקש סגן ראש העיר 
השותפים  לכל  להודות  גרינברג  שמואל 
כשהוסיף  הפסח,  בחג  הפעילות  בהרחבת 
לתושבי  מענה  נותנות  החג  תוכניות  כי 
הגבוהה  ברמה  "הפקתם  וילדיהם.  העיר 
ניסיון  של  עמל  פרי  היא  ביותר,  והמקצועית 
רב שנים, יחד עם מסירות של צוות אגף ח-ן 
יחדיו  שפועלים  גוונים  מתנ"ס  וצוות  חרדי 
שלל  על  התוכניה  את  להפיק  תקופה  מזה 
אמר  המשפחה",  בני  לכל  ומופעיה  אירועיה 
אבוטבול  משה  העיר  לראש  והודה  גרינברג 
פעילות  למען  חפצה  ונפש  בלב  הסיוע  על 
למנהלת  בבית,  המתנ"סים  להנהלת  האגף, 
אגף  לצוות  לוברבוים,  יהודית  גוונים  מתנ"ס 
למנהל  קרויזר,  רבקה  והמנהלת  חרדי  ח-ן 
השותפים  ולכל  גולדהירש  יוסף  לשכתו 

הנוספים שסייעו להפקת התוכניות.

'תרבחו ותסעדו': 
בכירי הליכוד חגגו בעיר

כבכל שנה: ראש העיר יצא לחגוג את חג המימונה המסורתי בבתי התושבים העיר • בכירי 
הליכוד, ולא רק, הגיעו לחגוג אף הם את המימונה בביתם של משפחת שטרית הליכודית 

במהלך החג נהנו תושבי העיר ממגוון תוכניות ופעילויות • מעמד ראשוני 
מסוגו "סדר הכנה לליל הסדר", נערך בהשתתפות כאלף בחורי ישיבות

אלפים באירועי הפסח בעיר

צילום: דוברות איחוד הצלה
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לאחר שריפת החמץ ושעות ספורות טרם ליל הסדר , נעדר ילד 
כבן 9 תושב רמת בית שמש א'. טרם התקדש חג, לאחר מאמצים 
ענק  בביצת  שקוע  כשהוא  לשכונה  בסמוך  הילד  אותר  רבים, 

ותשוש מעט.   
נרתמו  רבים  ותושבים  הצלה  איחוד  מתנדבי  שוטרים,  עשרות 
גויסו  לסייע בחיפושים הממושכים אחר הילד, כאשר לצורך כך 

פרשים והיחידה האווירית של 
כשבמהלכה  ישראל,  משטרת 
משטרתי  מסוק  הועלה  אף 
מזג  עקב  החיפושים,  לצורך 
האוויר הקר והגשום. במהלך 
הסריקות חולקו גזרות חיפוש 

תוך שימוש ברחבי שטח.
המאמצים  במסגרת 
כלל  את  שריכז  חפ"ק  הוקם 
דשמיא  ובסייעתא  הפעילות 
שמוך  שעות  מספר  לאחר 
בצהריים,   14:00 לשעה 
שוטרים  ידי  על  הילד  אותר 
הצלה'  'איחוד  ומתנדבי 
אליהו  ומוטי  סלע  בר  יעקב 
את  שמצאו  בשטח,  שסיירו 
הגשרים  אחד  תחת  הנעדר 
בקרבת  בניה  לאתר  סמוך 
המתנדבים  שני   .38 כביש 
שהגיעו למקום הבחינו בילד 
הנעדר כשהוא תשוש ותקוע 
בבוץ  התחתון  גופו  בפלג 

פנימה  נכנסו  ומיד  פעמיים  חשבו  לא  והמתנדב  השוטר  עמוק. 
במטרה לחלצו.

לחזהו  עד  בביצה  שקע  השוטרים  אחד  הילד  חילוץ  בעקבות 
וחולץ על ידי כוחות החילוץ של כבאות והצלה שעברו במקום. 
הצוותים הורידו חבלים אל השוטר, כרכו אותם סביבו כדי למנוע 
את  חילצו  קצר,  זמן  ובתוך  הטובעני,  בבוץ  השקיעה  המשך  את 

השוטר כשהוא בריא ושלם.

אלי רובין

מעמד רב רושם נערך באחד מימי חול המועד בעיר, כאשר 350 
יחדיו סיומי מסכת. במעמד  קיימו  בני הישיבות הספרדיות בעיר 
החגיגי השתתף נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן שבא 
משתתפי  בפני  ואגדה  חיזוק  דברי  ולשאת  המעמד  את  לפאר 

המעמד המרגש.
וראשי  הקהילות  רבני  ישבו  הכבוד  בימת  על 
יעקב  רבי  הגאון  וכן  בעיר  הספרדיות  הישיבות 
ובנו  עלית  בביתר  התלמוד  נזר  ישיבת  ראש  כהן 

של מרן הגר"ש כהן.
ראש העיר משה אבוטבול קידם בברכה את פני 
נשיא המועצת ואף ערך בעצמו סיום מסכת, אותה 
עם  יחד  האחרונים  החודשים  במשך  בעמל  למד 
כלל  "זה  גבאי. בדבריו אמר:  רבי שלמה  הרה"ג 
הישיבות  בני  מאות  את  לראות  מאליו  מובן  לא 
של  האמיתית  המהפכה  זוהי  בעיר.  הספרדיות 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ולכך מרנין לראות את מרן 

ראש הישיבה יוצא במיוחד ומגיע לבית שמש בכדי לחזק את בני 

הישיבות והוריהם ולהיות עמם ביום חגם".
הישיבות  בני  את  לראות  נרגש  הוא  כי  אמר  כהן  הגר"ש  מרן 
רגע בכדי ללמוד מסכתות  כל  לנצל  היודעים  ביום חגם, בחורים 
ולסיימם: "אשריכם תושבי בית שמש שיש לכם כאלו בני ישיבות, 
בחורים שלומדים תורה בהתמדה, מרגש לראות את המפכה שיש 
בבית שמש, איך היא הופכת להיות כרך של תורה, שלכך כמובן 

שותפים קברניטי העיר ובראשם ראש העיר הרב משה אבוטבול, 

וברור  חכם,  ותלמיד  תורה  בן  גם  אלא  העיר  ראש  רק  לא  שהוא 
שכשרואים איך ראש העיר שקוע בתורה ומתהלך בדרכי תורה זה 

משפיע על בני הישיבות". 
בני  של  שאיפותיהם  את  המגבירים  לכל  הודה  דבריו  בסיום 
הישיבות ללמוד ולסיים מסכתות ובראשם ראש העיר, חבר מועצת 
ראש  לשכת  מנהל  שליט  גולן  חדד,  יגאל  העיר 
והבחור  הפרויקטים  מרכז  שבתאי  מנחם  העיר, 
נתנאל אלחרר יו"ר איגוד בני הישיבות בבית שמש.

בני  איגוד  ביוזמת  נערך  הסיומים'  'מעמד 
הישיבות הספרדיות בעיר, בשיתוף האגף לתרבות 
יגאל חדד ובניהולו של  תורנית בעירייה, בראשות 
מרדכי חייאיוב, תנועת אל המעיין והאגף לתרבות 
ליוותה  המעמד  את  החינוך.  במשרד  תורנית 
תזמורתו המורחבת של ישראל זלושינסקי יחד עם 
ואברהם  קרלנסקי  אריה  פרידמן,  שמחה  הזמרים 

משה ברדוגו.

אלי רובין 

בדירות  פריצות  של  גל  התרחש  הפסח  ימי  במהלך 
תושבים בשכונת רמת בית שמש ג'.

תושבים  בבתי  הן  דירות,  כ-15  נפרצו  הראשון  בחג 
ששהו מחוץ לבית והן בבתים ששהו בבית עצמו. הפריצות 
התרכזו בעיקר בחובות חבקוק ויחזקאל בשכונה, כאשר 
הערכות  פי  על  שנגנב,  הרכוש  שווי  של  הסכום  אומדן  

המשטרה, עומד על סך של כמה מאות אלפי שקלים.
חול  של  ראשון  יום  בצהרי  נערך  השני  הפריצות  גל 
המועד, כשבמהלכו נפרצו שלוש דירות נוספות. במהלך 
ורכוש  כסף  כלי  תכשיטים,  מזומן,  כסף  נגנב  הפריצות 
יקר נוסף. כפי הנראה  מדובר בחולייה מאורגנת הפועלת 
פי  על  היתר  בין  הפועלת  ומתואמת,  מקצועית  בצורה 

מודיעין ומעקב אחרי השכונה.
בשיחה עם 'השבוע בבית שמש', אומר אחד מתושבי 
צריך  כי  להבין  השכילו  לא  שבמשטרה  "חבל  השכונה: 
פתרונות  להביא  ואף  בשכונה  הפטרולים  את  להגביר 
את  לעזוב  חוששים  בפחד,  כאן  חיים  התושבים  נוספים. 
בתיהם לשבתות. ישנם אף כאלה המפחדים להשאיר את 
הדירה ריקה בצהרי יום רגיל של אמצע השבוע. עד מתי?" 
מפריצות  סובלים  השכונה  שתושבי  רב  זמן  מזה 
מגיעים  הנראה  שככל  מיעוטים,  בני  ידי  על  המתבצעות 
תושבי  החדשה.  השכונה  את  המקיפים  הבנייה  מאתרי 
שלא  בכך  הרשויות  של  היד  הוזלת  על  זועמים  השכונה 
התופעה  את  למאגר  מנת  על  לפתרון  להגיע  מנסים 

המפחידה והמאיימת.

גל פריצות 
ברמת 

בית שמש ג'
מעל לעשר דירות נפרצו במהלך ימי 
הפסח ברחבי השכונה • התושבים 
חיים  "אנשים  ומפוחדים:  זועמים 
את  לעזוב  חוששים  בפחד,  כאן 

בתיהם לשבתות"

'מעמד הסיומים' בהשתתפות 
מרן הגר"ש כהן 

במעמד מיוחד שנערך בחוה"מ בעיר, סיימו כ-350 בחורים מסכתות אותן למדו בחודשים האחרונים • 
מרן הגר"ש כהן: "מרגש לראות את המפכה שיש בבית שמש, איך היא הופכת להיות כרך של תורה" 

צילום: סטודיו פלוס===

צילום: דוברות המשטרה ודוברות איחוד הצלה בית שמש.

בערב החג: 
ילד נעדר ואותר

התגייסו  הפסח,  חג  ערב  של  לחוצות  הכי  בשעות 
את  לאתר  מנת  על  רבים  ותושבים  חירום  כוחות 
• בחסדי שמים  הילד הצעיר שנעדר מספר שעות 
הילד אותר מתחת אחד הגשרים בביצה • בעקבות 
לחזהו  עד  בביצה  השוטרים  אחד  שקע  החילוץ, 

וחולץ על ידי כוחות הכיבוי



עולם שלם
של ספרים 
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יריד הספרים 

הגדול 
בעולם

מוקד הזמנות: 02-651-5592
היריד פתוח בין השעות: 10:00-22:00, ו׳ 9:00-13:00 רח' הרב מימון 1 ירושלים

 

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

המשלוח בתשלום
משלוחים לכל הארץ

פרט לירושלים

שו"ת בר אילן במחיר מיוחד
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עשרות ספרים חדשים!

חדש!
תהלים 

״תורת חיים״ 
)3 כרכים(

עד 12 תשלומים
65%

עד
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מזגן לכל שומר

מאת: משה אברהמי

הראשונים  המשמעותיים  הצעדים  את 
'דגל  השבוע  עשתה  המוניציפאלית,  בזירה 
בליל  התכנסו  התנועה  ראשי  כאשר  התורה', 
זוכובסקי,  נתן  רבי  הגאון  של  בביתו  שלישי 
בנושאי  הכרעות  קבלת  לקראת  ראשון  לדיון 

הבחירות ברשויות המקומיות.
אורי  גפני,  משה  הכנסת  חברי  במתכנסים: 
מקלב ויעקב אשר לצד נאמני ביתם של גדולי 
שפירא,  דוד  ור'  קנייבסקי  יעקב  ר'  ישראל 
רבי  הגאון  התנועה:  רבני  חברו  כשאליהם 
ומנהל  יוסף אפרתי  רבי  והגאון  זוכובסקי  נתן 
וסגרה"ע ב"ב מנחם  המחלקה המוניציפאלית 

שפירא.
הייתה  לדיון  שעלתה  הראשונה  הסוגיה 
העיר בית שמש, שם נמצאת 'דגל' בפני הכרעה 
לא קלה, האם לצאת לקרב על ראשות העיר או 
באבוטבול,  מחודשת  תמיכה  על  לסגור  שמא 
בתמורה להטבות בערים אחרות. סוגיה נוספת 
היא ראשות העיר אלעד, שעל פי ההסכם עם 
אך  התורה',  ל'דגל  שייכת  אמונים'  'שלומי 
ב'דגל' מעדיפים לוותר לישראל פרוש ולדרוש 
בערים  הישגים  אמונים'  מ'שלומי  בתמורה 

אחרות.
המקומות  בשני  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
המסתמן:  לפי  הכרעה,  עקרונית  התקבלה 
בבית שמש תרוץ 'דגל התורה' לראשות העיר, 
הוכרעה  טרם  שיתמודד  המועמד  זהות  כאשר 
הבכיר  בנציג  הנראה  ככל  מדובר  אך  רשמית 
שמוליק  העיר  ראש  סגן  בעיר,  התנועה  של 
גרינברג, ואילו באלעד מסתמן כי 'דגל' תוותר 
לסיכומים  בכפוף  העיר,  ראשות  על  לפרוש 

שיושגו מול 'שלומי אמונים'. 
סולובייצ'יק,  ברוך  רבי  הגאון  זאת,  לצד 
בירושלים,  'דגל'  של  הרבנים  וועדת  יו"ר 
הלוהטת  בסוגיה  האחרונים  בשבועות  עסק 
להכריע  התנועה  נדרשת  בעיר  כידוע,  ביותר. 
בשאלת השאלות – האם להציג מועמד משלה 
הוא  כזה  במקרה  הבולט  כשהשם  לראשות, 
של סגן ומ"מ ראש העיר יצחק פינדרוס, האם 
ככל  שיהיה  ישראל'  'אגודת  בנציג  לתמוך 
הנראה סגן ראש העיר יוסי דייטש, או ללכת על 
האפשרות ה'חילונית', שעשויה להיות תמיכה 
במשה ליאון, זאב אלקין או שם אחר שיעלה 

בחודשים הקרובים.
פסח,  לפני  ספורים  ימים  מפתיע,  באופן 
מרן  של  למעונו  סולובייצ'יק  הגר"ב  הגיע 
פורסם,  לא  האדמו"ר מגור, לפגישה שתוכנה 
על  בהחלטה  דרך  אבן  הייתה  ספק  ללא  אך 
ועל  החרדי  הציבור  כלל  של  פעולה  שיתוף 

הליכה משותפת.
כל  התחייבו  שהתקבלה,  ההחלטה  פי  על 
ראשי הסיעות החרדיות; ש"ס, אגודת ישראל 
ודגל התורה, לתאם ביניהם את זהות המועמד 
את  לפצל  מבלי  החרדים,  ידי  על  שייתמך 

הקולות ולפעול חד צדדית.

פגישת המנהיגים
הישיבה  ראש  מרן  הגיע  שלישי,  בצהרי 
מפתיע  ובאופן  לירושלים,  אדלשטיין  הגרי"ג 
מרן  בבית  בביקור  בעיר  מסעו  את  פתח 
בבית  שביקר  אחרי  זאת  מגור,  האדמו"ר 
במהלך  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
סגן שר  גם  נכחו  ישראל  גדולי  החג. בפגישת 
גשייד,  מנחם  העסקן  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
נכדו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, ר' דוד 
מוטי  ר'  אדלשטיין,  הגר"ג  מרן  ונכד  שפירא, 

פלאי.

הגר"ג  המשיך  הביקור,  לאחר  מיד 
נשא  בו  בירושלים,  חיזוק  למסע  אדלשטיין 
משאות בפני אלפים. במהלך המסע, מסר ראש 
הישיבה שיחה בישיבת 'אמרי משה' בראשות 
בהמשך,  מישקובסקי.  והגר"י  דיסקין  הגר"א 
נשא דברים בישיבת 'בית שמואל' בפני אלפי 

תושבי שכונות הצפון.
במסגרת המסע, הגיע ראש הישיבה לשאת 
שומע'  'לב  שע"י  בכינוס  המרכזי  המשא  את 
ראש  העניק  בדבריו,  תמיר.  באולמי  שנערך 
מחנכים  למאות  והדרכות  עצות  הישיבה 

ומשגיחים.
נכחו  והמחנכים,  הישיבות  ראשי  מלבד 
בכינוס הגרב"ד פוברסקי והגר"ד לנדו. מאישי 
העצמאי  החינוך  מנכ"ל  במקום  נכחו  הציבור 
ברק  בני  עיריית  ראש  מ"מ  סורוצקין,  אליעזר 
ברק  בני  העיר  ראש  סגן  רובינשטיין,  אברהם 
ירושלים  העיר  מועצת  וחברי  שפירא,  מנחם 
ואליעזר  קלרמן  ישראל  פינדרוס,  יצחק 

ראוכברגר.

הנהלת התנועה התכנסה
אלעד,  העיר  ראשות  על  ויתור  המסתמנות:  בהחלטות 
ריצה לראשות העיר בית שמש  במקביל: מרן הגרי"ג 
מרן  ואצל  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  אצל  ביקר  אדלשטיין 
האדמו"ר מגור  הסיכום שהושג: ההחלטה על ראשות 
העיר ירושלים תתקבל במשותף בין כל הסיעות החרדיות

מרן הגרי"ג ביציאה מבית מרן האדמו"ר מגור

'דגל' יוצאת לדרך

מאחורי הקלעים
זמן רב ניסו ב'דגל' לדחוק את קץ הבחירות 
המוניציפאליות, אך כשנקודת הזמן שהוצבה 
"אחרי פסח", הגיעה, קיבלו בתנועה החלטה 

להתחיל ולהיערך ברצינות לבאות.
אך  הפרק,  על  עומדים  דברים  מעט  לא 
ללא צל של ספק, ה'פיל הלבן' שעמד בחדר 
הישיבה, היא עיר התורה והחסידות בני ברק. 
שראש  העובדה  דווקא  האירוניה,  למרבה 
'דגל',  משורות  בוודאות  יהיה  הבא  העיר 

גורמת למתח פנימי ולאי וודאות.
רובינשטיין,  אברהם  הרב  ניצב  אחד  מצד 
מועצת  ומזכיר  ברק  בני  עיריית  ראש  מ"מ 
מנחם  ניצב  ומולו  'דגל',  של  התורה  חכמי 
המחלקה  ומנהל  העיר  ראש  סגן  שפירא, 
תרצו,  אם  התנועה.  של  המוניציפלית 
זירת  גם  היא  השניים  בין  ההתמודדות 
הקרב על יחסי הכוחות הפנימיים ועל עתיד 

המפלגה.
צד  כל  ברק,  בני  על  לקרב  הקשור  בכל 
רובינשטיין  הישגים.  לעצמו  לרשום  יכול 
יכול להתעודד מעצם היותו מזכיר ה'מועצת' 
גם מההבנה  וכמו  דרכה עוברת כל החלטה, 
כי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי רואה בו 

מועמד מועדף.
של  סוג  רושם  שפירא  מנחם  לעומתו, 
הישג ברוב מניין חברי הוועדה. שהלא, ככל 
שההחלטה תיפול על ידי יותר אנשים ב'דגל' 
– סיכוייו גבוהים יותר, באשר הוא נתמך על 

ידי מרבית ראשי התנועה ופעיליה.
סוג  ניטש  עדיין  כה,  עד  כי  לציין  חשוב 
של  הסטטוס  בדיוק  מה  קול,  ללא  וויכוח 
הכינוס המוניציפאלי. יש שמיהרו להכריז כי 
החלטה  שכל  כזו  רשמית,  וועדה',  'הוקמה 
תתקבל על ידה. ויש הטוענים כי מדובר בכלל 
בכינוס היערכות ראשוני, אך לא מעבר לכך. 
כך או אחרת, הסוסים כבר נרתמו לעגלה, אף 
אחד מהצדדים לא יוכל עוד להסתתר בכסות 
הפשלת  זמן  רחוקות',  עדיין  'הבחירות  של 

שרוולים קרב, עת הכרעה הגיע.

בנכם מתקשה

בישיבה ???

אל תוותרו כל כך מהר!
הורים יקרים:

מי כמוכם יודע שלא כל אחד "זכה להיות" מתאים ומסוגל 

ללמוד במסגרת ישיבתית סטנדרטית ולהתאים את עצמו 

לקצב הישיבתי הרגיל.

הבשורה הזו בשבילכם
ישיבת עמל התורה- תל אביב בנשיאות והדרכת הגרב"ד דיסקין שליט"א, במתכונת משפחתית 
תומכת של "חנוך לנער על פי דרכו" הלימודים מתקיימים באווירה עוטפת ומחבקת. בלא לחץ, 
בניהול צוות מקצועי פדגוגי מנוסה, בקידום אישי ע"י חונכים לכל אורך הדרך, טיולים והפעלות

לפרטים והרשמה הרב שטיבל 052-7600786
הרב ניסים עודד 054-8459008

על טהרת הקודש

בישיבת 'עמל התורה' מנסים להדביק את קצב הרישום: פנימייה נוספת נפתחת!

בישיבת 'עמל התורה' שהוקמה בצפון תל אביב עבור בחורי ישיבה שלעת עתה אינם בנויים למסגרת ישיבתית רגילה, פתחו לפני חודשים ספורים 

פנימייה המאפשרת לצרף לישיבה בחורים מכל רחבי הארץ. הביקוש עלה על הציפיות והפנימייה התמלאה. בישיבה לא שקטו על השמרים ועוד לפני 

תחילת החורף כבר מודיעים על הקמת אגף חדש שיקלוט בחורים נוספים בתנאי פנימייה.   
ישיבת 'עמל התורה' הוקמה לפני כשנתיים בשכונת 'רמת החייל' 
ראו  הדור  גדולי  ובהכוונתם.  ישראל  גדולי  בברכת  אביב  שבתל 
ומענה לצורך הדחוף של בחורים, בוגרי  'חובת השעה'  בהקמתה 
אך  בתורה,  נפשם  שחשקה  תורניים,  ספר  ובתי  תורה  תלמודי 
מסיבות שונות בשלב זה אינם מתאימים למסגרת ישיבתית רגילה.

ולהכשירם  אלה  מעלה  בעלי  בחורים  לקדם  נועדה  להשתלב בעתיד בישיבות המקובלות.  הישיבה 
הישיבה עומדת בנשיאותו של מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א ותחת 
הגאון  תורה',  'אורחות  ישיבת  ראש  של  האישית  והכוונתו  פיקוחו 
שטיבל  מאיר  הרב  של  בראשותו  שליט''א,  דיסקין  דב  ברוך  והמשגיח הרב ניסים עודד.רבי 

הישיבה שמה לה למטרה לתת לכל תלמיד יחס אישי ולקדמו לפי 
חווייתי  ללימוד  הבחורים  את  להביא  חותר  הישיבה  צוות  יכולתו. 
מתוך סיפוק והנאה וללא אווירה של לחץ מצד ההנהלה או החברה. 
ומשחקים  אטרקציות  גם  תורמים  המיוחדת  האווירה  ליצירת 
המשולבים בקביעות בשעות ההפסקה והמנוחה של הבחורים, כמו 
גיוון באמצעות שיעורי מוסר נ''ך ומשניות.     גם ההקפדה על שיעורים קצרים יותר מהמקובל בישיבות, ותוספת 

בעלי  אברכים  לשלב  דאגה  הישיבה  הנהלת 
המדרש  בבית  היושבים  עשיר,  חינוכי  ניסיון 
לכל  אישי  יחס  המעניקים  כחונכים  ומשמשים 

בחור. 
דגש מיוחד ניתן על שימור רמה רוחנית גבוהה 
ככל  שמורה  חברה  ויצירת  הישיבה  ללומדי 
הכרוכים  ומהמפגעים  הרחוב  מפגעי  בתקשורת המקוונת בפרט. האפשר 

שום  אין  התורה'  'עמל  בישיבת  כי  לציין  יש 
טהרת הקודש בלבד. תערובת של לימודי חול, וכל הלימודים הינם על 

והורים  חינוך  אנשי  ולבקשת  למרחוק  יצא  הישיבה  של  שמעה 
לבחורים המתגוררים מחוץ לאזור המרכז, הורה הגאון רב"ד דיסקין 
שליט''א לראש הישיבה לפתוח פנימייה שתאפשר לתלמידים מכל 
נטלו  הישיבה  רבני  הישיבה.  תלמידי  על  להימנות  הארץ  עליהם את העול הכספי הכבד הכרוך בזה.רחבי 

של  בשורה  היוותה  האחרון  אלול  זמן  בתחילת  הפנימייה  הקמת 
ממש עבור בחורים מכל רחבי הארץ הזקוקים להווי החינוכי הייחודי 

שבועות  ותוך  ההזדמנות  את  לנצל  מיהרו  אלו  כל  הישיבה.   ספורים התמלאה הפנימייה עד אפס מקום. של 
הבחורים  של  הגדול  למספר  המודעים  הישיבה  בהנהלת  כאמור 
לפני  ועוד  השמרים  על  שקטו  לא  זו,  ייחודית  למסגרת  הנצרכים 
הרב ניסים עודד 0548459008לפרטים ורישום הרב שטיבל 0527600786 נוספים בתנאי פנימייה. תחילת החורף כבר מודיעים על הקמת אגף חדש שיקלוט בחורים 
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כשהתותחים יורים בגזרה הסורית, המוזות שותקות בקריה 
בתל-אביב. בשעה שחבריו לצמרת הממשלה מתקוטטים על 
ענייניים טקסיים, נוצר שר הביטחון איווט ליברמן את לשונו 
בכל מה שנוגע לענייני דת ומדינה. אם כי, אצלו כבר למדנו, 

צריך תמיד לסייג ולומר, לעת עתה.
בקיץ שנפתח השבוע בסערה חורפית, החרדים היו אמורים 
משבר  רקע  על  שהוקדמו  לבחירות  הדרך  כל  קשות  להזיע 
חוק הגיוס. איווט של סוף מושב החורף, שבימיו האחרונים 
נראה כמו המושב האחרון של הכנסת הנוכחית, נשמע ונראה 
האמירות  הבחירות.  מערכת  חצוצרות  לצלילי  שמתנהל  כמי 
הגיוס  חוק  בתיקון  החרדית  הנציגות  של  המעורבות  נגד 
הבהירו לחברים החרדים הבהר היטב לאיזו אווירת בחירות 
צה"ל  של  המקצועית  הוועדה  רק  כי  ההצהרות  נכנסים.  הם 
תקבע את אופיו של החוק, הפכו את הח"כים החרדים לגדולי 

התומכים בהארכת חיי הממשלה.
מאז הושג ההסדר שהצליח לגנוז זמנית את רעיון הקדמת 
לשר  הצדדים.  שני  מצד  אלחוט  דממת  נשמרת   – הבחירות 
הביטחון יש די והותר על מה לדבר, כולל בתחומים עליהם לא 
נהגו כאן להרחיב את הדיבור. המתקפות של צה"ל בסוריה, 
הפכו מאז פרסומה הרשמי של המתקפה הישראלית נגד הכור 
המעורבים  ראשי-ממשלה  עבור  ביותר  האיכותי  למלבין   –
בפלילים, בין אם רק לכאורה ובין אם לאחר הרשעה. השתיקה 
בעוד  פוסקת,  בלתי  לפטפטת  הפכה  בעבר,  כאן  שהשתררה 

דווקא בגזרה החרדית שסערה – מסתמנת רגיעה.
כשאת הבחירות הארציות הצפויות – מחליפה ההיערכות 
לבחירות המקומיות, משתנה גם האינטרס של שר הביטחון. 
מרבית  )ועמו  כישלון  נחל  איווט  שבה  הירושלמית  בזירה 
שיובילו  משותפים  חיבורים  ייתכנו  החרדים(,  השותפים 
להרצת מועמד משותף. מותר ליהנות מהשקט הזמני, אך אי 
אפשר להתמכר לשלווה ולהניח שחומות ירושלים יספקו לנו 
יש  התחומים  בכל  ושלווה  לשקט  באזורנו,  כמקובל  הגנה. 
רק  נותר  לבן,  נלבש  הזה  בקיץ  מועד.  קצרי  תפוגה  תאריכי 

להמתין ולראות האם שמלת חתונה או תכריכי קבורה.
התקווה  מלאות  המפורשות  האמירות  על  מסתמכים  אם 
של מנותק הקשר שהתחבר מחדש שר הפנים דרעי ולמילים 
החמות שיו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני הרעיף על ראשו 
של ליברמן בטקס חתימת הסכם הגג באלעד – אפשר לקבוע 

לפחות שהחרדים עדיין לא איבדו תקווה. 
צוף  קצת  טפטוף  הזה של  הזוגי  הטיפול  האם  יגידו  ימים 
המשפחה  חיי  את  יציל  הביטחון,  שר  באוזני  עוקץ  במקום 
הקרוב  רבים. בספטמבר  בימים  מדובר  ולא   - הקואליציונית 
תחלוף השנה שקצב בג"ץ ויפקע התיקון לחוק הגיוס שמסדיר 
המלאכותיות  להבנות  בהתאם  הישיבות.  בני  מעמד  את 
משרד  מטעם  הצוות  אמור  הקודם,  המושב  בתום  שהושגו 
ולהעביר  הקיץ  מושב  בפתח  עמדתו  את  לגבש  הביטחון 
עם  במשותף  החוק  של  מתוקן  ניסוח  לצורך  המסקנות  את 
בחודש  בראשו  והעומד  הביטחון  משרד  התנהלות  החרדים. 

הקרוב תלמד האם פניו של ליברמן לשלום או למלחמה. 

המגן והחרב
בניגוד לחברי הכנסת שהאריכו את חופשת הפסח וקיפצו 
חדל  לא  הביטחון  במשרד  שהצוות  הרי  המימונה,  בחגיגות 
הוסדר  טרם  שמעמדם  מסתננים  כמו  המדוכה.  על  מלשבת 
האוכלוסין,  בלשכת  מעמדם  לבירור  להופיע  המתבקשים 
הוזמנו השבוע גם אישים חרדים רשמיים לוועדה המקצועית 
שהוקמה במשרד הביטחון לתיקון חוק הגיוס. בעצם ההזמנה 
המוקדמות  ההצהרות  לאור  חיובית,  גישה  גם  לראות  ניתן 
במושב שעבר על כך שעמדת משרד הביטחון תיקבע במנותק 

מהחרדים.
חרף האווירה החיובית והשקט המסתמן שמאפשר עבודה 
מאחורי הקלעים, קשה לראות נוסחה שתאומץ על ידי המערכת 
החרדית,  הנציגות  מול  משא-ומתן  ברת  ותהיה  הצבאית 
מול  אטיאס  לשעבר  השר  שגיבש  ההבנות  שאפילו  אחרי 
היועמ"ש אביחי מנדלבליט נדחו על ידי המועצת החסידית. 
או כפי שהגדיר זאת גורם בכיר בלשכת היועמ"ש לממשלה: 
מעבר  להתגמש  דרך  אין  שמבחינתם  אמרו  בעצם  "החרדים 
למה שהסכימו במסגרת חוק הגיוס המתוקן שנפסל בבג"ץ". 

אחרי  גם  יגיש,  שהצבא  שמה  היא  שלנו  ההנחה  "נקודת 
אליהן  מההבנות  נוקשה  יותר  הרבה  למסמך  ייחשב  ריכוך, 
הגיע אטיאס עם היועמ"ש", אומר הגורם בלשכת היועמ"ש 
שמתקשה לראות איך במציאות הזאת, ואחרי שאפילו 'מסמך 
ידי החרדים, שני הצדדים יתכנסו לנקודת  אטיאס' נדחה על 

הכרעה ויגיעו להסכמה.
מגיעים  הצדדים  את  לראות  שקשה  העובדה  בשל  דווקא 
בימים  והועלתה  שבה  מתוקן,  חקיקה  נוסח  על  להבנות 
'פסקת  של  המחודשת  החייאתה  אופציית  האחרונים 
'פסקת  עם  התורה.  יהדות  מחברי  אחד  ידי  על  ההתגברות' 
לסמכויות  בנוגע  עקרונית  אמירה  המהווה  ההתגברות' 
אפילו  השופטת,  הרשות  מול  המחוקקת  לרשות  המוקנות 
וטו  ליברמן הבהיר בשעתו שהוא מסוגל לחיות. מי שהטיל 
במושב הקודם על קידום המהלך ולמעשה חולל את המשבר, 

היה שר האוצר משה כחלון, מגן בית המשפט העליון.
נתן הצהרתית  נסדק במהלך החג האחרון כשכחלון  המגן 
את הסכמתו להעברת 'פסקת ההתגברות' שתשמר את תוקפה 
אחרי  בבג"ץ.  שנפסלה  המסתננים  נגד  החקיקה  של  החוקי 
הפארסה שנרשמה במהלך חול המועד כשנתניהו הציג הסכם 
ל"דבר  שעות  תוך  שהפך  המסתננים  של  חלקית  לקליטה 
להסכים  ביקורת  שמתח  כחלון  גם  נאלץ  כפשוטו,  האבד" 
התגברות  פסקת  העברת   - ושקד  בנט  שהציגו  לאלטרנטיבה 

ספציפית לגבי החקיקה שנפסלה בבג"ץ בסוגיית המסתננים.
החרדים  לחברים  מאפשרת  הזאת  העקרונית  ההסכמה 
אחרי  וזה  נשתנה'  'מה  הפסח  לאחר  כחלון  את  לשאול 
שבמושב הקודם נרשם ויתור ללא דיון – על העברת הפסקה 
בהקשר של חוק הגיוס. ההיגיון שמאחורי הוויתור של חלק 
מחברי הכנסת החרדים על הדרישה הראשונית מכחלון לאשר 
יותר  לנו  תזיק   – שהעברתה  היה  ההתגברות',  'פסקת  את 
'פסקת  אם  כי  בשעתו  הסבירו  גפני  בסביבת  תועיל.  מאשר 
ההתגברות' שנתפסת כהליך שכל כולו קריאת תיגר על מעמד 

הנוגעים  בעניינים  דווקא  בכנסת  לראשונה  תאושר  הבג"ץ, 
נפסדים. אם חקיקת  נצא  כולנו  לליבת היחסים עם החרדים, 
לפסים  תעבור  אכן  המסתננים  במסלול  ההתגברות'  'פסקת 

מעשיים – הנימוק הזה למעשה יישלל מעיקרו. 
זו הסיבה שגורם בכיר ביהדות התורה שלא חסך בעבר את 
שבט ביקורתו מהוויתור המוקדם, הבהיר השבוע כי מבחינתו, 
המסתננים,  בסוגיית  ההתגברות  פסקת  בעד  חרדית  הצבעה 
תותנה בכך שגם חקיקת הגיוס תעלה על מסלול דומה. "ככל 
ההתגברות  פסקת  את  שיעבירו  מצב  יהיה  לא  בי  תלוי  שזה 
הגיוס  לחקיקת  בנוגע  אותה  יעבירו  ולא  למסתננים  בנוגע 
שעליה הייתה לנו הסכמה קואליציונית ברורה", אומר הח"כ 
הבכיר שבניגוד לכמה מחבריו מעדיף להתבטא באזכור שמו 
וכתובתו רק לאחר שהסיעה תתכנס ותקבע באופן רשמי את 

עמדתה.

סיירת שקד
הדרישה החרדית המחודשת לבחינת אופציית 'ההתגברות' 
מעניין  טוויסט  היא  המסתננים  לחוקי  המעמד  והשוואת 
בעלילה, אך הבעיה היא שבניגוד למשבר המסתננים שיכול 
יש  החרדי  שלמשבר  הרי   – ושנים  חודשים  עוד  להימרח 
טיימר השהיה של חודשים ספורים. בהתחשב בכך שהכנסת 
את  הבאה,  לחופשה  לצאת  ומקדימה  מפגרה  לשוב  מאחרת 
הזמן שנותר עד ספטמבר – צריך לחשב לפי ימי מליאה נטו 

ולא ברוטו.
הקיץ  שגם  מכך  הגדול  והחשש  הרגליים  גרירת  רקע  על 
יחלוף ביזע ולישורת האחרונה נגיע בלי הבנה, נערכה השבוע 
פנייה מהאגף החרדי בבקשה להעביר את האחריות לטיפול 
עם  הקשר  על  האמונים  הליכוד  שרי  של  מידיהם  במשבר 

החרדים לידיה של שרת המשפטים.
בתקופת  הוועדה  את  כנסת  כחברת  שריכזה  שקד  לאיילת 
של  וסעיף  סעיף  בכל  מרשימה  בקיאות  לפיד,  האוצר  שר 
עם התמצאותם של  גם  להתחרות  הסבוכה, שיכולה  הסוגיה 
הייתה  שבו  הקודם  בסיבוב  החקיקה.  בנבכי  ופרוש  אטיאס 
הציונות  בין  דיו  רווי  משבר  של  בעיצומו  בהליך,  מעורבת 
ידעה לשבת עם חברי הכנסת החרדים  הדתית לחרדים, היא 
נזקים.  ולצמצמם  הפגיעה  את  להקטין  כדי  סגורים  בחדרים 
"אשת הטייס", אף שובחה והוללה, כזכור וכמצותת, בחדרים 

סגורים בבתיהם של גדולי ישראל, על כך שיש לה מילה.
התוצאות של אותה ועדה שבראשה עמדה שקד היו רחוקות 
ובעיקר  מלהשביע רצון, אך רק מי שנכח בדיונים הרשמיים 
הבלתי פורמליים, מודע לכך שאם שקד לא הייתה בתמונה, 

התוצאה מבחינת החרדים, הייתה הרבה יותר חמורה.
רלוונטי  ובלבול,  נתק  של  ימים  לאותם  נכון  שהיה  מה 
החדשים.  האחים  הם  החרדים  שבה  לממשלה  שבעתיים 
ועם  החרדים  הכנסת  חברי  עם  לשבת  תוכל  היא  הפעם, 
הגורמים התורניים המעורבים בלי להסתיר את זהות הנפגשים 
חצי  כנסת  בתי  של  הנשים  לעזרת  נדוד  להרחיק  צורך  וללא 
מה  כעת  קיים.  המשתדכים  של  הרצון  אביב.  בתל  נטושים 
שנותר זה, לקבל רק את הסכמת הכלה ולוודא שאיילת שקד 

מוכנה להיכנס לעובי הקורה.

בית ספר לפוליטיקה

גיוס או פיוס?

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

גורם בכיר ביהדות התורה שלא חסך בעבר את שבט ביקורתו מהוויתור המוקדם, הבהיר השבוע 
כי מבחינתו, הצבעה חרדית בעד פסקת ההתגברות בסוגיית המסתננים, תותנה בכך שגם חקיקת 

הגיוס תעלה על מסלול דומה



הידעת?

סודוקו

טיפים לירידה במשקל!

המשחק שלפניכם, מורכב מתשעה ריבועים 3×3.

הקשורים  מושגים  מופיע  מהמשבצות  בחלק 
יתרת  את  להשלים  יש  בריא.  חיים  לאורח 
לא  ואיזור  שורה  טור,  שבאותו  כך  המשבצות 
בהצלחה  אחת.  מפעם  יותר  מושג  אותו  יופיע 

ושתהיו בריאים!

מנגנון  את  בוחן  באחרונה  שפורסם  מחקר 
השפעת מוצרי החלב בוויסות משק השומן. הנה 

כמה עובדות:

הגברת  על  השפעה  החלב  לחלבוני   - שובע 
הרגשת השובע.

קלוריות - ללקטוז )סוכר החלב( אינדקס גליקמי 
נמוך שהוכח כמעלה תחושת שובע ותורם לירידה 

בצריכת הקלורית.

צריכת סידן נמוכה בזמן דיאטה מוגבלת  סידן - 
קלוריות, מגבירה את התיאבון. תאכלו מוצרי חלב!   

שלגונים בריאים כחטיף לקיץ 
או כארוחת ארבע מכיוון שהם 

מכילים יוגורט, סירופ תמרים 
ופירות -"אוכל מזין שילדים 

אוהבים".

אופן ההכנה

⋅ מכניסים לבלנדר שני מיכלי 
יוגורט )או לבן(, 2 כפות סילאן/

דבש, כוס פירות טריים )לפי 

הטעם( שנחתכו לקוביות 
והוקפאו.

⋅ טוחנים. 
⋅ מחלקים לכוסיות קטנות 

ועוטפים בניילון נצמד. 

 ⋅ נועצים במרכז מקל ארטיק 
שניתן לקנות בכל חנות חומרי 

יצירה.

נשנוש 
שלגוני 
יוגורט 
ופירות

מתכון

לא תאמינו מה מסייע להרזיה

פריסה - הקפדה על ארוחות קטנות ומסודרות במשך היום, תורמת 
להעלאת חילוף החומרים ולשמירה על רמת סוכר תקינה בדם.

מגבירה  נוזלים  של  מספקת  שתייה  על  הקפדה   - בששון  מים 
את חילוף החומרים ומעניקה תחושת שובע ובכך מסייעת בירידה 

ובשמירה על המשקל. 

ועכשיו לישון! - שעות שינה מועטות מידיי מובילות לרמת לפטין 
גורמת לרעב מוגבר, אכילת  גבוהה בדם, אשר  גרלין  ורמת  נמוכה 

יתר, ירידה בחילוף החומרים והשמנה. אז לא עדיף לישון?!

החלבונים תורמים לתחושת שובע לאורך זמן  חלבון? בתאבון! - 
על ידי האטת קצב התרוקנות הקיבה.

מוצרי חלב - לבריאות!

גבינהירקותחלב

גבינה יוגורט
ירקותחלבצהובה

חלבהליכהגבינהמים

גבינה יוגורט
מיםפירותצהובה

לבןירקות

ירקותיוגורטחלבלבן

גבינה פירותגבינה
יוגורטצהובה

מיםפירותגבינהלבן

גבינה 
לבןהליכהצהובה

רוצים להרגיש טוב יותר ולחיות 
חיים בריאים ורזים יותר? תתחילו 

לשתות ולצרוך מוצרי חלב ⋅ 
מחקרים קליניים עדכניים טוענים 
כי השילוב הייחודי של סידן בתוך 

מרכיבי התזונה הנוספים בחלב, גורם 
להאצה בחילוף החומרים ומשפר 

את יכולת הגוף לשרוף שומנים
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אלי כהן

זאת  ישראל,  גדולי  של  בתיהם  את  החג  בימי  גדשו  רבבות 
'קו  הדור.  מנהיגי  בראשות  בולטים  מעמדים  לשורת  בנוסף 

עיתונות' עם סקירה מיוחדת מהאירועים הללו.
הגר"ח  התורה  שר  מרן  בבית  החג  במהלך  הכותרת  גולת 
מלווה  כשהוא  נסע  מרן  לירושלים,  נסיעתו  הייתה  קניבסקי, 
בניידות משטרה וברכבי איחוד הצלה, התחנה הראשונה הייתה 
בביתו של הגרי"מ דרוק בגבעת שאול, שם ערך מרן ביקור חג, 
ומשם המשיך לאירוע ענק של 'הקבלת פני רבו' בשכונת רמות 
בירושלים, בהשתתפות חברי מועצת גדולי התורה, ראשי ישיבות 

ורבני הקהילות. 
את המעמד פתח יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני שציין כי 
הייתה  ירושלים  התורה,  'דגל  הגדול של  היא המעוז  "ירושלים 

המעוז הגדול עוד בזמן מרן הרב שך ומרן הרב אלישיב, ואנחנו 
ממשיכים את הדרך הזו ועם עיניים פקוחות לראות שלא יחלנו 
לגור  זכיתם  אתם  הקודש.  עיר  תהיה  ושירושלים  ירושלים,  את 
ולחיות בה, עיר הקודש שמקרינה לכל הארץ ולעולם כולו. זכינו 
הגר"ח  התורה  מרן שר  בראשות  ופורח  התורה ממשיך  שעולם 
קניבסקי שהיה עמנו מקום דגל התורה ועד היום ועמו מרן ראש 

הישיבה הגר"ג אדלשטיין".
במעמד נשאו דברים הגרב"מ אזרחי, הגר"ד כהן, הגר"ד סגל, 
הגר"י אפרתי והגר"א נבנצל שהרחיבו על מעלת הקבלת פני רבו 

כשהזכות הגדולה להקביל את מי שיודע את כל התורה כולה. 
משם המשיכה השיירה לעבר הכותל המערבי אותו פוקד מרן 
כבר שנים רבות בכל חג וחג, לאחר מכן המשיך הגר"ח לשכונת 
בעלזא בירושלים, שם יצא האדמו"ר לקבל את פני הגר"ח וגדולי 

ישראל איחלו זה לזה ברכת פסח כשר ושמח. 
הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן  הגיע  פסח  של  שביעי  בערב 
אדלשטיין לביקור חג במעונו של מרן שר התורה הגר"ח, שקיבל 
בחביבות רבה את ראש הישיבה ושאל את הגרי"ג מדוע הטריח 
עצמו, הגר"ג אדלשטיין השיב כי לכבוד התורה ולכבוד המועד 
הגיע. לאחר מכן שוחחו גדולי הדור במשך דקות ארוכות בלימוד 

ונפרדו לשלום בדבר הלכה.
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  פטירת  לאחר  לראשונה  השנה, 
אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  ניאות  זצ"ל,  שטיינמן 
יום  ומידי  הפסח,  חג  בימי  ההמונים  את  לקבל  מזמנו  להקדיש 
להתברך  כדי  רבים  אלפים  עברו  ומעריב  מנחה  תפילות  לאחר 
בברכת החג, כאשר מרן מקדיש מזמנו לכל אחד ואחד. למעונו 
של הגרי"ג הגיעו גם חברי מועצת גדולי התורה, ראשי ישיבות, 
רבנים ועסקנים, מחזה של רתחא דאורייתא היה בעת הגעתו של 
חבר המועצת הגרמ"ה הירש יחד עם רבה של נאות יוסף הגרמ"ש 
הבאים  בין  החג,  בענייני  ארוכה  שעה  שהתפלפלו  אדלשטיין 
נצפו גם הגרמ"י שלזינגר, הגר"ש גלאי, הגר"ח פינשטיין, הגר"ב 
סולוביצ'יק, רבנים וראשי ישיבות רבים, לצד עסקנים בהם חברי 
הכנסת של דגל התורה, ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט וסגניו 
אברהם רובינשטיין ומנחם שפירא, נציגי 'דגל' בעיריית ירושלים 
מנציגי  ורבים  וישראל קלרמן  ראוכבגר  פינדרוס, אליעזר  יצחק 

דגל התורה ברחבי הארץ.
האדמו"ר מצאנז נשא דברים בסעודה שלישית בשילוב טיש 
נעילת חג הפסח ואמר בדבריו שבכל רשת ישיבות צאנז יתחילו 
את זמן הקיץ כבר ביום שלישי בבוקר. בשנים האחרונות התחילו 
בישיבות צאנז את הזמן בדרך כלל בראש חודש אייר, כמו רוב 
שיעורים  לומר  להתחיל  הרבי  הורה  בדבריו  בארץ.  הישיבות 
בכל הישיבות כבר ביום שלישי בבוקר, כפי שהורה אביו הרבי 
בעל ה'שפע חיים' זי"ע בשנים קדמוניות - שתחילת הזמן הוא 
בכ"ה  החל  זי"ע  חיים'  ה'דברי  בעל  הרבי  של  דהילולא  ביומא 
ביום ההילולא  יתחילו את הזמן  וכך בחורי חסידות צאנז  ניסן. 
- אז גם נערכת מידי שנה בתאריך זה, חלוקת תעודות לבחורים 

המצטיינים.
ש"ס  ידי  על  שנערך  רבו'  פני  'הקבלת  של  הגדול  באירוע 
בבריכת הסולטן נרשמה בפסח הצלחה רבה, כאשר אלפים רבים 
מילאו את האולם עד אפס מקום, ובשיא המעמד היה משאו של 
השתתפו  במעמד  כהן,  הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  מרן 
נציגי  כמובן  וגם  הארץ  רחבי  מכל  ציבור  ואישי  רבנים  מאות 

תנועת ש"ס, חברי הכנסת וראשי התנועה.
המונים השתתפו במוצאי חג ראשון של פסח בהקבלת פני רבו 
יוסף בהשתתפות  יצחק  רבי  לציון הגאון  בשיעורו של הראשון 
חברי בית הדין הגדול, אב"ד ודייני בתי הדין האזורים רבני ערים 

ואישי ציבור.

הכנסת  בבית  הקבוע  השבועי  שיעורו  לאחר  נערך  המעמד 
הדין  בית  חברי  ובהם  אלפים  השתתפו  שם  בירושלים,  היזדים 
הגדול, אבות בדי הדין, דיינים, ח"כים, מנכ"לים ואישי ציבור, 
אזולאי.  וינון  מלכיאלי  צור,  בן  ח"כ  את  לראות  ניתן  היה  בהם 
את השיעור המקדים מסר הגר"ש רבינוביץ רב הכותל והמקומות 

הקדושים.
בית  להיכל  הבית  חנוכת  מעמד  המועד  בחול  נרשם  ובערלוי 
המדרש 'אמרי סופר' שעל ידי מוסדות 'תורת משה' בצפת לזכרו 
לפני  שנפטר  זצ"ל  מערלוי  סופר'  ה'אמרי  בעל  האדמו"ר  של 

שנתיים, בנשיאות בנו הרה"צ רבי שמעון סופר. 
ובמוצאי שבת, קיים סגן ראש עיריית בני ברק אליהו דדון את 
חגיגת המימונה בביתו, לשם הגיעו הגאון רבי שמעון בעדני חבר 
מועצת חכמי התורה, רבנים ופרנסי העיר בהם ראש העיר חנוך 
זייברט, מ"מ אברהם רובינשטיין וסגן רה"ע מנחם שפירא, וכמו 

גם חברי מועצה ועסקנים מקומיים.

סיכום אירועי החג אצל גדולי ישראל: רבבות בראשות חברי ה'מועצת' קיבלו את פני מרן שר 
התורה הגר"ח קנייבסקי בירושלים  רבנים ופוליטיקאים העפילו לבית מרן הגרי"ג אדלשטיין 
להתברך  אלפים גדשו את בריכת הסולטן ב'הקבלת פני רבנו' למרן נשיא המועצת הגר"ש כהן 
 המונים השתתפו במוצאי חג ראשון בשיעורו של הראשל"צ הגר"י יוסף  ההוראה של הרבי 

מצאנז, מפגש גדולי ישראל, חנוכת הבית בערלוי והמימונה של סגן ראש העיר בני ברק

הגרב"ד פוברסקי בביקור אצל מחותנו הגרמ"ד עוברים להתברך אצל מרן ראש הישיבה

מרן הגר"ח קניבסקי ברמות. צילום: דוד זר  

המעמד בבריכת הסולטן. צילום: יעקב כהן 

הגר"ש בעדני בחגיגת המימונה

רבבות ברמות, מעמד 
ענק בבריכת הסולטן



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ֶאל  ְוהּוָבא  ָטֳהָרתוֹ  ְּביוֹם  ַהְּמצָֹרע  ּתוַֹרת  ִּתְהֶיה  "זֹאת 
לנו  מתארת  המצורע  בפרשת  ב(.  יד,  )ויקרא  ַהּכֵֹהן" 
התורה מיני נגע צרעת וסימנים בעור האדם בצבע צהוב, 
לבן, ירוק ואדום, ועל פיהם מחליט הכהן להסגיר את המצורע 
ולטהרו או לטמאו. ובדרך רמז אפשר להסביר שעניינם של סימנים 
אלו כתמרור אזהרה לאדם, שיעצור ויעשה חשבון נפש על דרכיו 

ומעשיו.
כדי להסביר זאת יותר ישנו משל נפלא על בן עיר שהיה רגיל 
לסחור עם בן כפר שעבד רק בשדות ופרדסים ולא הכיר מעולם את 
העיר הגדולה ואת התפתחות הטכנולוגיה. יום אחד החליט סוחר 
בפניו את התפתחות  ולהציג  לקחת את חברו במכוניתו  העיר  בן 
דרכים  לצומת  השניים  הגיעו  הנסיעה  במהלך  הטכנולוגיה, 
בן  והתפלא  המכונית  נעצרה  לפתע  כיוונים,  לארבעה  המתפצלת 
בעוד  מופתי  בסדר  השני  מהצד  עוברות  מכוניות  לראות  הכפר 
שהמכוניות בצד האחר אינם זזות, לאחר מכן הבחין שהמכוניות 
שנעצרו לפני זמן קט החלו לנסוע אף הן בסדר מופתי, בו בזמן 

שהמכוניות שבצד השני נעצרות. 
חברו:  את  ושאל  המופתית  והנסיעה  מהסדר  הכפר  בן  נדהם 
"כיצד הם מצליחים לשמור על הסדר הזה?", "ִריַקה" )ריק מתוכן, 
טיפש(, השיב בן העיר, "מדוע אתה מסתכל על המכוניות, עליך 
להסתכל מעליהם, יש למעלה תמרורים, רמזור אדום צהוב וירוק 
כאן  נמצאים  היו  לא  הרמזורים  אם  המכוניות,  נוסעות  ולפיהם 
הייתה ערבוביה גדולה, הרמזורים הם המורים אימתי צריך לעצור 

ואימתי אפשר להמשיך ולנסוע". 
זהו המשל, והנמשל, בנגעי הגוף ישנם צבעים שונים, צהוב, לבן 
ירוק ואדום, והצבעים הללו מהווים כרמזורים שמורים לאדם את 

הדרך אשר ילך בה והמעשה אשר יעשה )שמות יח, כ(. 

דע מה למעלה ממך 

עיקר שימת הלב וכוונת האדם צריכה להיות בדבר אחד, לדעת 
שמגיע  מאורע  כל  סיבה,  בלא  משמים  שבא  דבר  שאין  ולהבין 
משמים מטרתו לעורר את האדם שיתבונן במעשיו ויחקור בנבכי 
או  זה  היזק  עליו  נפשו אלו דברים עליו לתקן שבעקבותיהם בא 

אחר. 
"אבן  הספרים  סדרת  בעל  זצ"ל,  מלצר  זלמן  איסר  רבי  הגאון 
היה  שבירושלים,  חיים"  "עץ  ישיבת  וראש  הרמב"ם,  על  האזל" 
מתלמידיו  אחד  ולילה.  יומם  בתורה  ודבוק  גדול  וגאון  פוסק 
הצעירים, ר' דוד אוייערבך ביקש לשרת את רבו, רבי איסר זלמן 
הבית  וענייני  צרכי  בכל  וסעד  לעזר  לו  ולהיות  ללוותו  מלצר, 

והישיבה. 

והנה, יום אחד לאחר שסיים הרב את תפילת שחרית נכנס לביתו 
ובינתיים ר' דוד אוייערבך הלך גם כן לביתו לאכול ארוחת בוקר, 
הרבנית כהרגלה בכל יום הכינה לרב דייסת חלב עזים כדי לחזק 
את ליבו וליתן לו כח וחוזק ללימוד התורה והרבצתה לתלמידים, 
לבית,  מצרכים  מספר  לקנות  לצאת  הרבנית  מיהרה  יום  באותו 
מהרב  וביקשה  הדולקת  הפתיליה  על  הדייסא  סיר  את  הניחה 
מספר  עוד  הפתיליה  את  ויכבה  יגלוש  שלא  החלב  על  שישגיח 
דקות. הרב שקע בינתיים באיזו סוגיה בגמרא ונשכח ממנו לגמרי 

החלב שרתח וגלש על הפתיליה. 
בדיוק באותו זמן נכנס תלמידו רבי דוד אוייערבך והרב התעורר 
מלימודו ונזכר בחלב ומיהר לכבות את הפתיליה, אך לצערו נוכח 

הוא לראות שכבר חצי מהחלב גלש ונשפך על הפתיליה.
הרב היה בצער גדול והרהר בליבו מדוע הקב"ה זימן לו מאורע 
זה, איזו עבירה הוא עבר שצריך הוא לתקנה, וכך ישב הרב מספר 
דקות והתאמץ לחשוב ולזכור איזה דבר עשה שלא כהוגן במהלך 

היום.
לאחר כמה דקות קם הרב בשמחה ואמר לתלמידו: "כעת הבנתי 
מדוע פרוטת החלב שנשפכה נלקחה ממני היום. בכל יום יושב עני 
מסכן בכניסה לשער ומחכה שאתן לו פרוטה לצדקה ומשתדל אני 
לתת לו, אך היום הייתי טרוד ולא שמתי לב אליו ולכן לא נתתי לו 
את הפרוטה, ומשמים השיבו לי כנגד, אני לא נתתי את הפרוטה 

לעני ולכן הפסדתי את אותה פרוטה בגלישת החלב!" 
הפרוטה,  את  לו  וייתן  העני  את  שיחפש  מתלמידו  הרב  ביקש 
שמחה  ושמח  הרב  נרגע  המשימה  את  התלמיד  שביצע  ולאחר 
גדולה על שהבין את המסר ששלחו לו משמים, והיה סמוך ובטוח 

שמכאן ואילך לא יארע לו דבר הפסד באותו היום. 
אלו  כז(,  כא,  )במדבר  ֶחְׁשּבוֹן  ּבֹאּו  ַהּמְֹׁשִלים  יֹאְמרּו  ֵּכן  ַעל 
המושלים ביצרם האומרים: בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד 
מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה )בבא בתרא עח ע"ב(, 
כל פרט  ובודקים  לב  כל הדורות, שמים  היו הצדיקים במשך  כך 
ופרט שקורה להם, אך אדם שחס ושלום ֲאֶׁשר ֹלא ָׂשם ִלּבוֹ )מושאל 
משמות ט, כא(, לא מתבונן בדרכיו ומעשיו, באים עליו כל מיני 

צרות ה' ירחם. 
לו,  שקורים  הדברים  על  נפש  חשבון  לערוך  צריך  אדם  כל 
הקדים  ולפתע  פלונית  בשעה  אוטובוס  על  לעלות  צריך  היה  אם 
האוטובוס והוצרך לחכות לאוטובוס הבא, זהו סימן שה' יתברך 
מורה ומאותת לו שעליו לשים לב על מעשיו. וכן אם קרה חלילה 
שהרי  זה,  דבר  קרה  מדוע  להתבונן  עליו  הפסד  או  היזק  לאדם 
ה  )ברכות  דינא  בלא  דינא  עביד  לא  שהקב"ה  ספק  של  צל  בלא 
ע"ב(, ֵקל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא )דברים לב, ד(, הקב"ה 
שופט בצדק וכל מעשיו מדוקדקים, ולכן צריך כל אדם לשים לב 

ולהתבונן במעשיו.

מ'עשיך י'קרבוך ומ'עשיך י'רחקוך

ממך  למעלה  מה  דע  מ"א(  )פ"ב  אבות  במסכת  רבותינו  שנו 
עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין. הגמרא אומרת 
)נידה ל ע"ב( שהתינוק במעי אמו דומה לפנקס שמקופל ומונח, 
שנים רבות הוקשה לי, מה הקשר של תינוק לפנקס, ומהו הדמיון 

שמדמה הגמרא ביניהם?
וכל  היטב,  הדברים  יתיישבו  באבות  התנא  דברי  פי  על  אך 
של  ומעשיו  דרכיו  כל  מ"א(,  פ"ב  )אבות  נכתבים  בספר  מעשיך 
האדם נכתבים, כמה תורה למד, כמה מצוות ומעשים טובים עשה, 
וחלילה להיפך, לעתיד לבוא כולם ידעו את התורה בעל פה, ואיזה 
ספרים יהיו? ספרי תולדות אדם, לכל אדם יהיה ספר שבו כתוב כל 
ואיזו בושה תהיה  ובין למוטב חלילה,  בין טוב  הדברים שעשה, 

לאדם אם יהיה כתוב בספרו את הדברים הלא טובים שעשה.
שנים  מספר  בישיבתו  שלמד  שלאחר  חכם  תלמיד  על  מסופר 
הוצרך לעבור לעיר אחרת, ניגש הבחור אל ראש הישיבה וביקש 
ממנו מכתב המלצה כדי שיוכל לעשות רושם בפני בני העיר שאליו 

הולך ויצליח להגדיל תורה ולהאדירה.
דפים,  של  פנקס  הוציא  הישיבה,  ראש  השיב  רבה",  "בשמחה 
המילה  את  כתב  פעם  עוד  הדף  ובתחתית  "מי"  הדף  בראש  כתב 
"מי" ונתן זאת לאברך החשוב. לאחר שיצא מחדרו של הרב, פתח 
את דף ההסכמה ומה הוא רואה לנגד עיניו? "מי" למעלה ו"מי" 
למטה. לא הבין האברך מה קרה, כנראה ראש השיביה התבלבל 
ונתן לו פתק אחר, דפק בדלתו של הרב נכנס לפניו ושאלו בגמגום, 
"ימחל לי כבוד הרב, אולי הרב התבלבל ולא נתן לי את ההסכמה 

הנכונה?"
ההסכמה  את  לך  "נתתי  ואמר,  הישיבה  ראש  השיב  "חלילה", 
והסביר  בעולם!",  טובה  הכי  ההסכמה  את  לך  כתבתי  הנכונה, 
כתבתי לך בראש הדף "מי" ובתחתית הדף "מי" והתכוונתי בכך 
למאמר רבותינו )עדויות ה, ז( מ'עשיך י'קרבוך ומ'עשיך י'רחקוך, 
זו ההסכמה המעולה ביותר, לפי מעשיך הטובים כך יקבלו אותך 
ויתרשמו ממך בעיר בא אתה הולך, הכל תלוי במעשים שלך, אתה 
הוא זה שמחליט מה לכתוב בפנקס.. וכל מעשיך בספר נכתבים! 

יהי רצון שנזכה לצבור עוד ועוד לימוד תורה, מצוות ומעשים 
טובים שירשמו בספרנו לעתיד לבוא, ונזרז בכך את גאולתנו ופדות 
ישראל  ובגאולת  צדקנו  משיח  פני  בקבלת  הזה,  בעולם  נפשנו 

השלימה בקרוב בקרוב, אמן.

פרשת מצורע אינה עוסקת רק בנגעי אדם אלא גם בנגעי בתים. כאשר חלילה מתגלה נגע 
בבית, על האדם להזמין את הכהן לראות את הנגע כדי שיפסוק את פסקו אודות טהרת הבית 

או ח"ו להיפך.
בטרם שיבוא הכהן לומר את דברו, כותבת התורה: "וציוה הכהן ופינו את הבית" - הכהן מורה על 
פינוי הבית ורק לאחר מכן מקיים את הדיון ההלכתי אם הבית טהור או טמא. רש"י מביא את דברי 
חז"ל שהסיבה לכך: שהתורה חסה על ממונם של ישראל ואפילו על ממון מועט. משום כך אמרה 
נפסקה  טרם  מביתו  להוציאם  הבית  לבעל  זמן  ינתן  הבית  תכולת  גם  יטמא  שלא  מנת  שעל  התורה 

אודותיו.
הספורנו מביא רעיון נפלא אודות סיבת עיכובו של בוא הכהן על מנת שישלימו את פינוי הבית. וזה 
לשונו:  "ולא יבוא )הכהן( קודם לכן, ובין כך יהיה זמן תשובה ותפילה לבעלים". כך שאי הבאת הכהן 

בבהילות הינה לתת זמן להתבוננות של בעל הבית על מה ה' עשה לו ככה.
ידוע היה עוניו של רבינו אברהם ה'אבן עזרא'. בכל אשר שלח ידו כדי להתפרנס ולהרויח-כשל, 
ובדרך כלל אף הצליח במזלו הביש להיות בעל חוב מעסק שכזה... תלמידיו ניסו מידי פעם לתת לו 
מתנת יד, אך האבן עזרא עמד על דעתו שלא ליהנות מבשר ודם כלל. באחד הימים החליטו תלמידיו 
להערים עליו, ופיזרו סכום גדול של מעות בצורה כזו על השביל בו עובר מדי יום בדרכו לתפילה, 
באופן שלא יהיה בו סימן ולא יהיה חייב בהשבת אבידה. כך ימצא את המעות 'שנפלו מהשמים' ויהיה 

לו כדי מחסורו.
אולם לתמיהתם בעת שעבר האבן עזרא במקום, עצם את עיניו והלך כעיוור כשידיו מושטות לפניו. 
לאחר מכן כששאלוהו מדוע נהג הבוקר ללכת בלי לראות? הסביר להם: יצאתי הבוקר בתחושה רעה 
על מזלי הביש, אולם התחזקתי בזה שעיוור למשל סובל הרבה יותר ממני. רציתי לחוש את טעמו של 
הסומא ל"ע ונהגתי כמוהו. כאשר פתחתי את עיני, התחלתי להתבונן על מצבי, וראיתי שעלי להיות 
מאושר על כך שיש לי זוג עיניים במתנת חינם מאת הבורא וכבר לא הציק לי העוני... אמרו התלמידים 

לעצמם: כמה ביש מזל רבינו האבן עזרא זי"ע.

סיפור זה מסביר את דברי הספורנו. האדם נדרש לפנות את כל הבית מכל חפציו, מלאכה שעורכת 
זמן לא מועט. ורק לאחר שמסיים שולח  את אחד מבני ביתו לקרוא לכהן שיבוא. כשבעת ההמתנה 
הוא מסתכל ימינה ושמאלה ורואה שעתה אין לו אפילו שרפרף לשבת עליו, אין תמונה על הקיר, אין 

שום כלי בבית אפילו לשתות מים, הכל מפונה ונקי, חוץ מכתם מכוער על הקיר...
ואז, כשאין לאדם במה להתמקד במחשבתו, טבעו שהוא מהרהר במה שאירע לו. הוא מביט על 
הנגע בקירות הבית ומתחיל להרהר בשל מה באה אליו הרעה הזו? כך שהציווי לרוקן ולפנות את 
הבית, ורק אז לקרוא לכהן, הוא בכדי שבעל הבית יוכרח לעשות חשבון הנפש. אם יעצום את עיניו 

לרגע יצליח להתבונן ולהבין את מצבו.
עורך את חשבון הנפש בעין בלתי משוחדת, כאשר  וכשאדם  הינה טבע בנפש האדם,  התבוננות 
הכל פנוי לפניו יגיע לאמת ויבין שחטא לבורא עולם ומתוך כך ישוב בתשובה. ומאידך כמובן יודה 

להקב"ה על כך ששפך חמתו על עצים ואבנים.
חכם עיניו בראשו, הוא מתבונן טרם בא הנגע, ואזי חייו טובים ומאושרים ולא מתמודד עם קשיים 

וצרות ל"ע.
דוגמא לכך מצינו במדרש )הביאו רש"י, דברים א י"ג(: "חכם דומה לשולחני עשיר – כשמביאין לו 
דינרין לראות רואה, וכשאין מביאין לו יושב ותוהה. נבון דומה לשולחני תגר – כשמביאין לו מעות 
לראות רואה, וכשאין מביאין לו מחזר ומביא משלו". דהיינו, השולחני בקי בערכן של מעות. אלא 
שהחכם יודע רק להבחין כאשר המעות מועמדות ומוצגות לפניו וקובע שווין. לעומתו הנבון, מתבונן 

תמיד במה שבידו וגם כשאין בידו, ולומד עוד ועוד. הוא יודע לנצל גם את הזמן שאין מטבעות.
לצערנו החיים מזמנים לנו בשטף מרוצת החיים את כל הסיבות שבעולם מדוע לא להתבונן. אנו 
מנסים כל דבר, מגששים אחרי כל הנאה, 'רק כדי להרגיש איך ההרגשה'... אמרה התורה: חבל שכך, 
אולם לפעמים נעצר מירוץ החיים ל"ע בכדי שיוכרח האדם לראות את האמת, יוציא ויפנה את ביתו 

מכל מיני מפריעים וכך יעמוד מול האמת לבדה וישוב ליוצרו בכל לב.

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

ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון

התבוננות
  הרה"ג שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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מוצרי קיץ שילדים אוהבים
 

הקיץ בפתח ואיתו חגיגת טעמים קיציים 
חדשים מבית "מעולה", מותג המזון הידוע 

באיכות גבוהה, בטעם משובח ובכשרות 
מהודרת. "מעולה" משיק מגוון מוצרים 

מרעננים לילדים כמו גביעי גלידה פריכים 
במיוחד במארז 30 יחידות או 24 יחידות. 

מארז איגלו צבעוני בטעמים שילדים 
אוהבים ואף את "השלוקים האהובים 

והמוכרים במארז הנשבר ל-2. מוצרים 
אלה נבחרו בקפידה לאחר בקרת איכות 

מדוקדקת ומבחני טעימה מקיפים 
והתוצאה הניכרת היא מוצרים איכותיים 

ומבוקשים בטעם נפלא כשכל חגיגת 
הטעמים הזו בכשרות מהודרת של בד"ץ 

העדה החרדית. חברת "מעולה": "אנחנו 
בוחנים בכל העת פיתוח חטיפים חדשניים 

שיענו על אהדתם של קהלי היעד שלנו 
וכאלו שיביאו גיוון ייחודי למדף הממתקים. 

לפיתוח סדרת הקיץ הזו, קדמו מבחני 
טעימה רבים בקרב ילדים ואף מבוגרים 

והחלטנו לצאת עם סידרה איכותית 
זו שהייתה גם האהובה ביותר במבחני 

הטעימה". שפע מוצרים לאפייה, מבחר 
דגני בוקר, עוגיות במגוון רחב של טעמים 

ועוד עשרות מוצרים שמעשירים את 
המטבח. "מעולה" שמחה להוביל, לרענן 
ולהיות חלק ממהפכה של שפע מוצרים 

בכשרות גבוהה ברשתות המובילות. כשר 
פרווה בהשגחת: בד"ץ עדה חרדית. ניתן 

להשיג בכל רשתות השיווק והחנויות 
המובחרות.

 

הכתמים התייבשו 7 ימים? 

חג הפסח 
מאחורייך 

והגיע הזמן 
לטפל 

בערימות 
הכביסה 
הגבוהות 

ובתוכן 
הבגדים 

המוכתמים 
במגוון 

כתמים 
קשים 

שהספיקו 
להתייבש 

עליהם 
במשך שבעת ימי החג: כתמים מארבע 

כוסות של ליל הסדר, כתמי שומן מארוחות 
החג וכתמים נוספים שהצטברו במהלך 

הטיולים בחוץ. בווניש קליה גולד, מזמינים 
אותך להסיר את הכתמים הללו בקלות, 

במהירות וביעילות: מלאי את הכף הוורודה 
המצורפת לאריזת האבקה של ווניש קליה 

גולד באבקה, מהלי במעט מים, שפשפי 
את הכתם במשך 30 שניות והכניסי את 

הבגד למכונת הכביסה. האבקה  של ווניש 
קליה גולד היא בעלת נוסחה עוצמתית 

שמנצחת כתמים קשים - גם כאלה 
שהתייבשו על הבגד במשך שבעה ימים 

ומביאה תוצאות מדהימות! מומלץ להוסיף 
באופן קבוע למכונת הכביסה כף אחת של 

אבקת ווניש קליה גולד, לקבלת תוצאות 
מושלמות של בגדים נקיים מכתמים.

 

מסכמים את קניות החג

נתיב החסד מביעים בשביעות רצון 
מפעילות המכירות של תקופת ערב פסח 
ופסח עצמו . אלפי לקוחות הגיעו לחנויות 

המפוזרות בכל רחבי הארץ ונהנו ממחירים 
זולים במיוחד ומשרות מעולה – והכל 

ללא עומס ותורות ארוכים. "אנו שמחים 

שעמדנו בביקושים", אומר שמואל אטיאס 
מנכ"ל "נתיב החסד". הרשת התרחבה 

באופן ניכר, יחד עם זה גדל הביקוש וקהל 
לקוחותינו התרחב גם הוא כמובן. השקענו 

מאמצים ותכנון רב בשביל לשמור על רמת 
מחירים נמוכה במיוחד . אני מזמין את 

כל לקוחותינו להמשיך ולקנות אצלינו גם 
לאחר חג הפסח ומאחל לכל בית ישראל 

קיץ בריא ". השיטה של נתיב החסד 
בהחלט הוכיחה את עצמה והסיסמא " 

גם קרוב וגם זול " גרמה לאנשים לעשות 
חושבים ולערוך את קניותיהם ברשת נתיב 

החסד, והכל במחירי הרשתות הגדולות 
ובשירות  המרבי. צרכניית נתיב החסד 
מזמינה את לקוחותיה לטייל בסניפים 

הרבים: בני ברק , אלעד ,אשדוד, קריית 
מלאכי, נתיבות, רחובות, בת ים, חיפה 

רכסים, עמנואל ונתניה, ולהינות מחוויות 
קנייה הכוללת משירות מעולה ויחס אישי 

ללקוחות. כשרויות מהודרות ומחירים 
השווים לכל כיס.



חוויית טעם ובריאות

ישנן סגולות רבות המיוחסות לשוקולד 
(קקאו), ביניהן: הורדת את הסיכוי לחלות 

בשבץ ובאוטם שריר הלב, הורדת לחץ 
הדם, מניעת התפתחות של כיב קיבה 

ועוד. ככל שאחוזי הקקאו בשוקולד גבוהים 
יותר, כך סגולותיו התזונתיות של הקקאו 

גבוהות יותר. לשוקולד הפרמיום השוויצרי 
"שמרלינג", שוקולד מריר מעולה עם אחוזי 

קקאו גבוהים, 72% קקאו. כל סגולות 
הקקאו-  במוצר איכותי משובח ואנין טעם, 

שמעניק גם חוויית טעם למבינים באמת. 
בהשגחת בד"ץ ציריך. להשיג בחנויות 

המובחרות.



פריך טרי וטעים על המדפים

רוצים להתפנק עם וופלים ועוגיות שנאפו 
לאחר חג הפסח בטעם נהדר ובכשרות 

מהודרת? מן, מותג הופלים הוותיק והאהוב 
מזמין אתכם ליהנות מוופלים ועוגיות 

טריים ופריכים שנאפו לאחר חג הפסח 
תשע"ח בתהליך ייצור מיוחד שהחל מיד 
עם צאת החג תוך גיוס כל המשאבים על 
מנת לייצר במהירות האפשרית מוצרים 

בכמות גדולה ומספקת לכל החנויות 
והרשתות. כמיטב המסורת במהלך 

60 השנים האחרונות, גם השנה החלו 
התנורים לעבוד שעות בודדות לאחר צאת 
החג כאשר כל בני המשפחה התייצבו יחד 
עם העובדים המסורים והחלו את מלאכת 
הכנת הופלים והעוגיות. במהלך יוצא דופן 

עבד המפעל במתכונת של 24 שעות על 
מנת לספק ופלים ועוגיות טריים שנאפו 
לאחר הפסח למאות אלפי המשפחות 

ברחבי הארץ הדורשים רק את הסחורה 
הטריה והמשובחת של מן. "כל שנה מחדש 
במוצאי חג הפסח", אומר אבי פקר- מנכ"ל 
חברת מן "אנו עושים מאמצים מיוחדים על 
מנת לייצר כמויות גדולות כאשר המשאיות 
מטעם רשתות המזון כבר עומדות ומחכות 

מחוץ למפעל לוופלים ולעוגיות שלנו. 

אנו גאים להיות בין היצרנים הראשונים 
והמובילים בתחום המזון שכבר ביום 

הראשון לאחר צאת חג הפסח ממלאים 
את מדפיהם במוצרים שנאפו לאחר 

הפסח. מדובר בעבודה קשה ומשותפת 
של המפעל, המפיצים ורשתות השיווק 

אשר עושות את מירב המאמצים על מנת 
לספק סחורה טרייה של ופלים ועוגיות של 

מן בתוך פחות מיממה. כמו תמיד, אנחנו 
שמחים לעשות את הכל על מנת להעניק 

ללקוחותינו חוויית טעם נהדרת באיכות 
וכשרות ללא פשרות. מוזמנים לפתוח את 
עונת הקיץ עם מגוון הוופלים והעוגיות של 
מן הכוללים: ופלים בטעמי שוקולד, לימון, 

וניל, חלבה וקפה, ופלים מצופים, עוגיות 
בטעמים שונים, עוגיות מהסדרה הירוקה: 
גרנולה, שיבולת שועל ומקמח מלא ועוד. 
כל מוצרי 'מן'  הינם פרווה ועשויים  ללא 

חומרים משמרים, ללא שומן טראנס ללא 
צבעי מאכל וללא כולסטרול.

 

סבוני אסלה 

סנובון, סדרת סבוני האסלה הנמכרת 
ביותר בישראל, מציגה סדרה מורחבת עם 

צבעים מגוונים וריחות נעימים.
סבוני האסלה של סנובון מספיקים 

למספר רב של הדחות, מנקים, מבריקים, 
משמידים חיידקים, מבשמים ומקציפים,

 וגם מונעים הצטברות אבנית באסלה.

מוצרי הסדרה מכילים חומרים פעילים 
בעלי תכונות אנטי בקטריאליות 
המשמידות חיידקים בכל הדחה

 וניתנים להשגה במגוון ניחוחות וכן 
בצבעים שונים הצובעים את המים.

סנובון שצובע את המים מופיע בניחוחות 
תפוח, אפרסק, לבנדר, וסנובון רגיל מופיע 

בניחוחות לובר, לימון, תות ומאסק



כמה חכם, ככה חסכוני!
  

בלילה הפעלתם מכשיר נגד יתושים 
ובבוקר...שוב שכחתם לכבות אותו!

בדיוק בשבילכם, סנו מציגה פיתוח ייחודי, 
 – SMART ראשון מסוגו בארץ: סנומט

דוחה היתושים החשמלי הראשון בארץ עם 
מפסק ביטחון חכם המכבה את המכשיר 
אוטומטית לאחר כ- 8 שעות וחוסך שעות 

ארוכות של שימוש מיותר.
סנומט  -SMARTהינו דוחה יתושים 

נוזלי במכשיר חשמלי, המעניק לכם לילה 
שקט מיתושים ועקיצות, וכבה בעצמו עם 

בוא הבוקר. 

השילוב של חומר יעיל לדחיית יתושים, 
בצירוף עם פיתוח חדשני החוסך לכם את 

הצורך בכיבוי המכשיר, הופך את סנומט 
SMART  לפתרון האידיאלי בכל הקשור 

לדחיית יתושים בבית.
סנומט SMART מגיע באריזה הכוללת 
מכשיר סנומט SMART ומילוי עבור 45 

לילות,  ובאריזת חיסכון, עם 2 מכלי מילוי, 
המספיקים למשך 90 לילות!



מחבת פוד אפיל - 'מוצר השנה'

המחבת הכפולה של חברת 'פוד אפיל' 
נבחרה ל"מוצר השנה" בתחרות הגדולה 

והמקצועית בישראל. 
המחבת בקוטר 32 ס�מ, מתהפכת 

לשני הצדדים ובעלת פונקציית פירוק, 
המאפשרת להפוך אותה ל-2 מחבתות 

שונות: מחבת פסים ומחבת חלקה.

סדרת black marble מביאה למטבח 
חדשנות ואיכות ומבטיחה בישול טעים 

 black marble יותר. כלי הבישול מסדרת
מיוצרים בטכנולוגיה חדשה המאחדת 

את גוף הכלי והציפוי ליחידה אחת חזקה 
 black ועמידה ביותר. המשטח הפנימי

stone הינו משטח אבן שיש עם תכונות 
NON-STICK מעולות ומהווה חלק 
מיציקת הכלי. המחבת מתפרקת ל-2 

כך שבמחבת אחת יש 2 מחבתות. שלב 
'בחירת הצרכנים' נעשה באמצעות מחקר 

עצמאי ומקצועי, הגדול מסוגו בישראל, 
המנוהל על-ידי חברת המחקר קאנטר 

מדיה, ונערך בקרב מדגם מייצג של 
האוכלוסיה, הכולל לפחות 2,000 משיבים 

יהודים, דוברי עברית בני 15 ומעלה.
במסגרת המחקר הצרכנים מדרגים 

את המוצרים והשירותים בכל קטגוריה, 
כשהציון הסופי מחושב על פי שלושת 

הפרמטרים הבאים: אטרקטיביות המוצר, 
חדשנות המוצר ושביעות רצון מהשימוש 

בפועל. המוצר שציונו המשוקלל הוא 
הגבוה ביותר בכל קטגוריה, מוכרז כ"מוצר 
השנה". על צוות השופטים נמנים מנהלים 

בכירים במשק הישראלי ובהם מנכ"ל 
שופרסל, מנכ"ל סופר פארם, מנכ"ל ניו 

פארם, מנכ"ל אבי סופר, מנכ"ל גולף אנד 
קו ועוד. כיו"ר צוות השופטים מכהן פרופ' 

יעקב הורניק מאוניברסיטת תל אביב.
אייל שרון מנכ"ל חברת פוד אפיל בירך 

על הבחירה ואמר  "המחבת הכפולה 
אכן זוכה לביקוש יוצא דופן בשל האיכות 

הגבוהה, נוחות השימוש והניקיון הקל, ואנו 
שמחים שהמוצר נבחר גם על ידי גופים 

אוביקטיביים כמוצר השנה". 



מתמודדים עם הררי הגיהוץ?

הררי הגיהוץ לא נגמרים? סנו 
גהץ לי – ריסוס קל והגיהוץ 

מושלם.
חג הפסח מאחורינו  והררי 

כביסה שזקוקה לגיהוץ 
הצטברו בכמות גדולה, בסנו 

מציעים עבורכם פתרון קל 
ויעיל, סנו גהץ לי – ריסוס קל 

והגיהוץ מושלם, השימוש 
בסנו גהץ לי הופך את תהליך 

הגיהוץ לקל יותר ואת הבד 
לחלק יותר. סנו גהץ לי 

מתאים לגיהוץ ולעמלון כל 
סוגי הבדים שניתן לעמלן 

ולגהץ ומותיר בבגדים ריח רענן, אין צורך 
להרטיב את הבגד או להשתמש באדים. 
מכיל חומר מעמלן סיליקון ובושם. ניתן 

להשיג את סנו גהץ לי בתרסיס ובמכל עם 
ידית אחיזה נוחה.



מקסימה למייבש – לכביסה 
רכה ומבושמת

החגים כבר מאחורינו 
ובגדי החג השונים  
מושבים אל הארון 

לתקופה ממושכת, 
בסנו מציעים עבורכם 

את מקסימה למייבש – 
תרסיס במגוון ניחוחות 

לכביסה רכה וריחנית 
יותר. את מקסימה 

למייבש מומלץ לרסס 
ישירות על הבגדים 

לקראת סוף פעולת 

הייבוש וליהנות מכביסה רכה וריחנית. את 
מקסימה למייבש תמצאו במגוון ניחוחות 

תואמים למרככי הביסה של סנו: סנסיטיב, 
אולטרה פרש, מאסק, בלו בלוסום וביבי. 

טיפ קטן מסנו: לבישום מקסימלי של 
הכביסה ניתן לרסס סנו מקסימה למייבש 

גם לתוך ארון הבגדים או על הכביסה 
התלויה על חבל הכביסה.

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

 קצרצרים
חברת עדנים משיקה את סדרת 

נוטורלין, סדרת תה וחליטות אורגניות 
בטעמים חדשים ויחודיים המבוססת 

על האיורוודה, הסדרה כוללת: חליטות 
פירות, תערובות צמחים, תה ירוק ועוד

ליב משיקה סדרת מוצרי סויה להכנה 
ביתית, הסדרה כוללת שלושה מוצרים: 

רצועות סויה ארוכות, רצועות סויה
קצרות ונתחי סויה להכנת שניצל מן 

הצומח, כולם מכילים 66% חלבון מהצומח

לרגישים לגלוטן: פיצה מבצק מיוחד 
המורכב מקמח עמילן תירס. מבצע מיוחד 
בפיצה האט: פיצה ללא גלוטן + שתייה ב- 

69.9 ₪, בתוקף עד 20.4, כולל משלוחים

הסקוטית מבית ישרקו מציעה יינות מיקב 
"מדבר": מדבר שנין בלאן ומדבר פינו נואר

רשת קפה גרג חוגגת בסניפיה יום הולדת 
70 למדינה עם השקת מנת חומוס טרייה 

שתוכן במקום עם כדורי פלאפל  ממולאים 
בטחינה. מחיר המנה: 29 ₪ ותוגש מיום 

שלישי (ה- 17.4) ועד יום חמישי כולל (19.4)

טונה סטארקיסט משיקה: נתחי טונה 
YELLOWFIN בשמן זית כתית מעולה. 

מחיר מומלץ לצרכן (רביעייה): 29.60 ₪

קבוצת טסה -יבואנית 
ורשת חנויות 

לממתקים מציעה 
נבחרת מותגי שוקולד 

כשרים (גם לפסח ) 
לאוכלי אבקת חלב 

נכרי
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"מאז שעברנו לסימילאק למהדרין עם 
ההרכב המתקדם לעיכול קל, הלילות 
והימים שלנו רגועים ושקטים וגם אני 

רגועה שבחרתי נכון "
(אסתי מבית שמש, אמא של יעל 

הקטנה)

סימילאק למהדרין הוא הפורמולה 
למהדרין המתקדמת והיחידה בישראל 
המיוצרת על ידי חברת תרופות ומוצרי 
בריאות מהמובילות בעולם. כמה שנים 

לאחר ההשקה, ועם אלפי משפחות 
חרדיות שמצטרפות כל שנה, ביקשו 
בסימילאק לשמוע ישירות מאימהות 

מה הן  חושבות על הפורמולה, ואיך הן 
רואות אותה כמשפיעה על התנהגותו 

והתפתחותו של הפעוט.
אימא של יעל, תינוקת מקסימה 

וחייכנית בת שנה, מספרת לנו מה 
עוזר לה לישון טוב בלילה ללא חששות 

ונקיפות מצפון: "אני רגועה כשאני 
יודעת שעשיתי את הבחירה הנכונה 

עבור יעל שלי."

מיליוני תינוקות (וגם אימהות) ברחבי 
העולם ישנים רגוע יותר בזכות 

סימילאק, הפורמולה המתקדמת 
המיוצרת ע"י אבוט – חברת תרופות 
ומוצרי בריאות מהמובילות בעולם, 
שכל פעילותה מתבססת על מדע 

ומחקר. עם השקת סימילאק למהדרין 
לפני כשש שנים, גם האם החרדית 

יכולה ליהנות מכל היתרונות הבלעדיים 
שיש לסימילאק למהדרין להציע 

לתינוק ולהרגיש בטוחה בגלל המדע.

שאלנו את אסתי, אימא של יעל, 
מתי היא החליטה לעבור לסימילאק 

למהדרין. "בשבועות הראשונים אחרי 
הלידה כשהתחלתי להאכיל את יעל 

בפורמולה אחרת אך היא סבלה מקשיי 
עיכול, בכתה המון ולא ידעתי איך 

להקל עליה."

מערכת העיכול של תינוק שזה עתה 
נולד נמצאת במצב של התפתחות, 

ולכן היא רגישה. במהלך שלושת-
ארבעת החודשים הראשונים לחיי 

התינוק, מערכת העיכול עוברת תהליך 
של הסתגלות, המלווה לרוב בכאבי 

בטן. זוהי תופעה טבעית. אך עדיין 
יש לנו ההורים את היכולת להקל על 
התינוק הסובל. אסתי, אימא של יעל 
משתפת אותנו במה שעזר לה להקל 

על יעל גם בתקופה הרגישה הזו: 
"מאז שעברנו לסימילאק למהדרין עם 
ההרכב המתקדם לעיכול קל, הלילות 

והימים שלנו רגועים ושקטים."
בחירה נכונה של תחליף פורמולה 
לתינוק ללא שמן דקל, אכן יכולה 

להועיל ולהקל על העיכול. שמן דקל 
קשה לעיכול ולספיגה. נוכחות שמן 

דקל בפורמולה לתינוקות עשויה לגרום 
לכאבי בטן, לעצירות ולפגיעה בספיגת 

השומן והסידן.  לכן, הרכב השמנים 
הייחודי של סימילאק אינו מכיל שמן 
דקל, והוכח מחקרית כתורם למרקם 

צואה רך יותר ולתדירות יציאות גבוהה 
יותר, בדומה לתינוקות יונקים.

את ההחלטה שלה לבחור בסימילאק 
למהדרין מסכמת אימא של יעל: "בכל 

פעם שיעל מחייכת אליי, אני יודעת 
שעשיתי את הבחירה הנכונה ."
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לאישה

גזים וקוליק: חמישה טיפים 
להקל על התינוקות שלנו 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

המבורגר ביתי

טיפים

רכיבים: (מתכון ל- 5 סועדים)

טעימה

 רוצים מנגל מושלם? 

300 גרם שייטל טחון גס
450 גרם אונטריב טחון גס

250 גרם שפונדרה טחון גס
10 גרם (2 כפיות) מלח

שחור  פלפל  כפיות)   3) גרם   15
טחון דק

200 מ"ל (כוס) משקה סודה 
1 בצל קצוץ מטוגן עד להזהבה

5 לחמניות המבורגר
1 עגבנייה פרוסה

5 עלי חסה רעננים
1 בצל פרוס

2 מלפפונים חמוצים פרוסים
רוטב איולי ציפוטלה


מנגל טוב תמיד מתחיל עם התארגנות נכונה. מצ"ב מספר פריטים שחובה 
בכל מנגל פחמים: שולחן עבודה יציב וחזק, מלח- פלפל כבסיס לכל צלייה, 
מים ב"שפריצר"  ידיים,  לניקיון  וכלים, מגבת  עבודה  לניקיון משטחי  נייר 
להשתמש  לא  פחמים,  מדליק  הצורך,  במידת  הלהבה  של  האטה  לטובת 
להתקין  שיכול  מי  "מנפנף"  גפרורים,  "מסריחים",  או  רעילים  בחומרים 
מברשת  וחזקים,  קפיציים  ארוכים  מלקחים  של  זוגות  שני  עדיף,  חשמלי 
של  ולניקיון  לשימון  שמן  בצל,  חצי  עם  מזלג  הצלייה,  רשת  של  לניקיון 
הרשת, קרש חיתוך, סכין לחיתוך ובדיקה של מידות צלייה, מגשים להורדה 

של בשר, ירקות מהמנגל .  


חשוב להבין  את הטמפרטורה וכן תשלטו במנגל ובצלייה, לא ניתן לצלות 
באש הראשונית של המנגל כל דבר, היא שורפת, יחד עם זאת יש יתרונות 
יתרונות  יותר של המנגל ישנם  לעוצמה הזו, כמו כן לטמפרטורה הנמוכה 
הגחלים,  כל  שנדלקו  מרגע  דקות  כ-30  "חזק"-  ראשון  שלב  אחרים. 
 R-MR הטמפרטורה מעל  300 מעלות והיא מתאימה לצליית בשר במידות
(בנתחים קטנים), צלייה ראשונה למוצרי עוף כמו כנפיים על העצם, צליית 
בניחוח  סלטים  לטובת  עגבניות  פלפלים,  בצל,  חציל,  כמו  בקליפה  ירקות 
מעושן, הרתחה של נוזל, מים לטובת קפה ותה, הכנת  תבשילים בסיר יצוק 

מעל, תפוחי אדמה בנייר כסף או תירס בקליפה. 

יהיה  המנגל  הראשון  השלב  אחרי  דקות   30  - כ      
במידת  בשר  של  לצלייה  מתאים  מעלות.   250-270 של  בטמפרטורה 
M-MW , צליית ירקות ללא קליפה לטובת אנטיפסטי, צליית  דגים שלמים 

במשקל של כ- 500 גרם, צלייה של נתחי עוף, שיפודים, קציצות וכדומה. 

יהיה  המנגל  השני,  השלב  אחרי  דקות   30 כ-     
בטמפרטורה של 200 – 250 מעלות והוא מתאים לצלייה של בשר במידות 
WD, צליית  בשר בנתחים גדולים כמו "אסדו", "שייטל" וסינטה, צלייה 
של דגים במשקל 1 קילוגרם וצליית  עופות על העצם (עדיף תמיד לחלק 

לחצאים) . 


את  "מעלים"  זו,  שיטה  בעזרת  להכין  ניתן  ביותר  הטובות  הכנפיים  את 
בזריזות  הכנפיים  את  צולים  המנגל,  של  החזק  בשלב  הגריל  על  הכנפיים 
משני הצדדים, כאשר מקפידים שלא לשרוף אותן, כ 2 דקות מכל צד, חשוב 
וסוגרים  הנירוסטה  לכלי  הכנפיים  את  מעבירים  זהוב.  חום  לגוון  להגיע 
בתוך  שנוצר  החום  עם  פנימה  להתבשל  לכנפיים  נותנים  המכסה.   בעזרת 
הכלי, לאחר כ 20-30 דקות מעלים שוב את הכנפיים למנגל ומסיימים את 
ההכנה, כך הכנפיים יוצאות עסיסיות, מוכנות ולא שרופות בחלק החיצוני. 

 
על האש הראשונה בשלב ה"חזק" של המנגל ניתן לצלות ירקות עם קליפה, 
כמו חציל, בצל סגול, גמבות, עגבניות שרי, פלפל חריף (לא חובה), ראשי 
שום שלמים.  חשוב לתת  לכל ירק טיפול המתאים לו, כמו:  חצילים ייצלו 

זמן ארוך יותר מעגבניות השרי. 


מומלץ בחום להכין מראש שמן מתובל לכל סוג של מנה שצולים בחום יבש.  
צמחי  מרגרינה,  עוף,  בקר,  כבש,  שומן  בסיס  על  להיות  יכול  מתובל  שמן 
ועוד, הדבר החשוב ביותר הוא לתבל אותו כמו שאתם אוהבים, ניתן להוסיף 
חריפות, ארומה של עשבי תיבול טריים או יבשים, תבלינים כמו "חוואיג'", 
"ראש אל חנות" ועוד... ניתן להוסיף לשמן המתובל חמיצות של לימון ו /

או חומץ אחר (צ'ימיצ'ורי). את השמן מורחים במברשת מעל הבשר הצרוב, 
מיד עם הגשתו מהמנגל.   

מערכת  בשלה.  שאינה  עיכול  מערכת  עם  נולדים  תינוקות 
להיריון,  הרביעי  השבוע  לקראת  להתפתח  מתחילה  העיכול 
עם  התפתחותה  את  מסיימת  אינה  היא  למעשה  אבל 
הלידה וממשיכה להתפתח עד גיל שנתיים. התינוק נולד כאשר 
מערכת העיכול שלו סטרילית ומיד עם צאתו לאוויר העולם 
(חיידקים  בגופו  טובה  חיידקית  מערכת  להתבסס  מתחילה 
פרוביוטיים). מערכת זו עוזרת לעיכול, משפרת את המערכת 

גורמים  מפני  מגנה  החיסונית, 
מזיקים ושומרת על רירית המעי. 

מערכת העיכול של התינוק מסיימת 
שנתיים  בגיל  רק  התפתחותה  את 
בחודשים  מאד  רגישה  ולכן 
בגלל  התינוק.  לחיי  הראשונים 
שלא  תינוק  כמעט  אין  זו,  רגישות 
הבאים  בטן  וכאבי  נוחות  אי  חווה 

לידי ביטוי בצורת גזים וקוליק. 

     


הראשון  הדבר     
זאת  לקבל  הוא  ביותר  והחשוב 
ואהבה.  סבלנות  המון  ועם  בהבנה 
זו  שתופעה  זכרו  יקרים,  הורים 
היא תופעה נורמלית וחולפת וניתן 
את  מזהים  כאשר  עליה.  להקל 
התינוק  את  עטפו  הסימפטומים, 

בהמון אהבה וסבלנות. 

הרימו      
הגוף  מגע  הידיים,  על  התינוק  את 
להפרשת  גורמים  להורה  והחיבור 
את  ומרגיעים  המקלים  הורמונים 

על  להקל  כדי  הבטן  כלפי  התינוק  רגלי  את  קפלו  התינוק. 
כן בהרגעת  גם  והבטן מסייע  עיסוי כפות הרגליים  הכאבים. 
לטבור  מסביב  השעון  כיוון  עם  הבטן  את  עסו   – התינוק 

בשיטה של יד רודפת יד או בצורת האות ח'. 

 הקפידו על מתן הארוחות לפי דרישת התינוק ולא 
לפי השעון, היו קשובים אליו והמנעו מ"לדחוף" ולהעמיס על 
הקיבה. ביצוע הפסקות יזומות בזמן ההאכלה והרמת התינוק 

לשחרור האוויר תורמים מאד להקלה בשיפור הכאבים. 

 לתינוקות 
השתמשו  מבקבוק,  הניזונים 
מלא  אוורור  מנגנון  בעל  בבקבוק 
הנוצר  הוואקום  ואקום.  למניעת 
בבקבוקי ההזנה ללא מנגנון אוורור 
לגזים,  מהגורמים  אחד  הוא  מלא 
אוזניים  לדלקות  ואפילו  קוליק 
אצל תינוקות. מנגנון אוורור מלא 
מאפשר  בבקבוק  ואקום  למניעת 
לתינוק לאכול באופן רציף ובנחת, 
ללא צורך במאמץ מיותר ומצמצם 
בזמן  האוויר  בליעת  תופעת  את 
לגזים.  שגורם  אוויר   – האכילה 
מחקרים הוכיחו כי בקבוקי האכלה 
אוורור  מנגנון  בעלי  לתינוקות 
מלא מסייעים בהקלה משמעותית 
ב-90%  הקוליק  תסמיני  על 
וב-97%  שבוע,  תוך  מהתינוקות 

מהתינוקות תוך שבועיים.  

 כאשר התינוק 
היה ברחם הוא הרגיש את התנועות 
של האימא ולכן מומלץ להשתמש 
בכדור פיזיו ולקפוץ קפיצות קלות 
להרגעת התינוק. כמו כן השתמשו 
חום  את  וירגיש  אליכם  קרוב  יהיה  שהתינוק  כך  בד  במנשא 
בשגרת  להמשיך  להורים  מאפשר  במנשא  השימוש  גופכם. 
היום או לעשות דברים נוספים תוך כדי נשיאת התינוק. עזרים 

אלה עשויים להקל מאד על ההורים בתקופה הזו. 

אופן ההכנה:
מערבבים בקערה את כל סוגי הבשר הטחון, 
והתבלינים.  הסודה  משקה  את  מוסיפים 
לשים כדקה עד ליצירת תערובת אחידה (יש 
הבצל  את  מוסיפים  יתר).  מלישת  להימנע 
אחידה  להיטמעות  עד  ומערבבים  המטוגן 

בבשר.
יוצרים קציצות במשקל 250-200 גרם, בגובה 

2 ס"מ .
מחממים מחבת כבדה (רצוי פסים) משומנת 

היטב ומניחים את הקציצות.
צולים משני הצדדים למידת העשייה הרצויה.
על בסיס הלחמנייה יש להניח חסה, עגבנייה, 
מלפפון חמוץ ובצל לפי הטעם. מעל מניחים 
הרטבים   עם  מגישים  הצלויה.  הקציצה  את 

מעל או לצד המנה.

תינוקות רבים סובלים מגזים וקוליק אשר גורמים להם לחוסר נוחות 
טיפת  אחות  בנימין,  אסנת  לחייהם.  הראשונה  השנה  בחצי  רב  ובכי 
 ,Bfree ויועצת הנקה מייעצת לחברת מוצרי התינוקות חלב פרטית 
מציעה חמישה טיפים להקלה על תופעות הגזים והקוליק המלווים את 

התינוק בחודשיו הראשונים

 ,BBB אילן פנחס, השף של רשת ההמבורגרים
מעניק טיפים ועצות למנגל מושלם

BBB מתכון להכנת המבורגר מנצח  של אילן פנחס, השף של רשת ההמבורגרים

 24 בבית שמש "ז בשב תשע"ח 1/2/18



 17 בבית שמש כ"ז בניסן תשע"ח 12/4/18

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי נגינה במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.ריבית,רווחים בכסף או בשוה כסף שהמלווה גובה מן 
הלווה. "מאתו נשך ו____" )ויקרא כה לו(

6.שוטה,פתי,מאמין לכל דבר."ויהי אפרים כיונה____ אין לב" 
)הושע ז יא(

7.עוז,אומץ.  ____ רמה."ובני ישראל יצאים ב____ רמה" 
)שמות יד ח(

8.בן עדא אחד משנים עשר הנציבים של שלמה המלך. היה 
ממונה על מחנים. "__בן עדא" )מלכים א ד יד(

10._____ את העין. אחז את העינים,הטעה,הונה. "כ____ 
את העין" )בבא מציעא ד יב( )בלשון עבר(

12.שם לחודש הרביעי החל בניסן,או העשירי מתשרי.  
)תענית ד ה(

14._____ חינם. לחינם,לשוא. "לא____ חנם דברתי" 
)יחזקאל ו י(

15.לקוח כשלל,בזוז. "לי נפשו __" )רש"י ירמיה כא ט(
17.מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. )במדבר לג כה(

1.כבוד,תהילה,חן רב."כל שהיא ____לעושה" )אבות ב א(
2.משל על מי שמבטיח רבות וגדולות ואינו מקיים מאומה. "נשיאים 

ו___ וגשם אין" )משלי כה יד(
3.זכאית לרשת את הוריה. "נמי ____   ____ היא" )בבא בתרא קי: (

4.מספד,קינה,בכי. "קול ברמה נשמע _____ בכי    תמרורים" )ירמיה 
לא יד( )בהיפוך אותיות(

5.לא רחב,מחודד,הפך מן "כד"."ראשה אחד כד וראשה אחד____" 
)עבודה זרה מ.(

7.היא יבנה. ישבה על גבעה תלולה הנמצאת בככר    הרחבה שבין 
נהר רובין)המשכו של נחל שורק( בצפון   לבין ודי סכריר )בנחל 

לכיש("ויצא___" )יהושע טו יא(
9.קרעו כ____. קרעו לקרעים בלי רחמים."עם הארץ מותר לקורעו 

כ____" )פסחים מט: (
11.שפחת רחל. )בראשית כט כט(

13.אכל אכילה גסה. "___ וסבא" )דב' כא כ()בלשון עבר(
16.שוב,עוד. "מה חובתי ____ ואעשנה")סוטה כב: ( )בהיפוך אותיות(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים שלישים, מצלתים, שמינית, 
משרוקיתא תף נבל, קתרוס

תגאעדגשסנגנאשסנתא

תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא
רינתתשיאישמלדנורנ
צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת

1.מלה נרדפת למלה "לקחת"
2. "לכבד את הבית" פירושו...

3. הוריק או הריק את הפח?                                                                                                             
4. פעם רצו לקרוא לו "שח-רחוק"

5. מלה נרדפת לאנדרלמוסיה
6. חוצפית הוא שם איש או אשה?

7. "אינה דומה שמיעה ל..."
8. אצבעוניף ליליפוט מתארים...

9. לאיזו אבר בגוף קשור התנוך?
10. מהו זאטוט?

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. ליטול 2. לטאטא 3. הריק 4. טלפון 5. מהומה 6. איש 7. ראיה 8. גמדים 9. לאוזן 
10. ילד קטן



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

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

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

כ”ו-כ”ח  בניסן  תשע”ח  
11-13/3/2018
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בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

 בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

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

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

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

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

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(_____________________________________________

וילות ובתים

4-4.5 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(_____________________________________________

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,860,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 מיוחדת באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, בבנין חדיש, 
3 חד', 70 מ' בק"ג עם 

מעלית וכן דירת 45 מ"ר 
בק"א, שניתן להשכיר 

+ חניה. וכן מחסן דירתי 
וחניה, 2,200,000. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

+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(_____________________________________________

דופלקסים

 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,  2,950,000 גמיש. 
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, 

_____________________________________________)08-16ל(054-8402332

 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(_____________________________________________

 ברש"י 8, 4 חד' ק"ב 
+ מעלית, חזית, מסורגת, 
מרווחת, מ.מרכזי, י.הורים, 

_____________________________________________)10-18ל(מ.שמש, 052-8612233

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות באזור רחוב 
אבטליון, 4 חדרים ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר, ק"ג 
ואחרונה, ללא מעלית עם 

גג בטון וחניה צמודים 
בטאבו, 2,700,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בגני גד 11, 6.5 חד', 
145 מ"ר, קומה ראשונה, 2 

חזיתות, מרווחות. 
עמית, 053-7130570. 
_____________________________________________)12-20ל(מלכה, 055-8820912

 בהזדמנות, ברובע ג' 
הדתי, 3 חד', גדולה, משופצת, 

מתאימה גם לחלוקה, תיווך 
_____________________________________________)13-17ל(בית וגן, 052-7648890

 למשקיע/ים! בשבטי 
ישראל/רמב"ם, 80 מ', 

מחולקת ל- 3 יח"ד ומושכרת 
7,300 ש"ח + 2 יח"ד בבניה 
קלה, מושכרות, 5,000 ש"ח, 
1,890,000 גמיש לרציני/ים! 

אפשרות למשכנתא, 
058-6545655)13-17(_____________________________________________

 בן זכאי, 92 מ', קומה 
1, משופץ חלקי, חזית, 

1,950,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 באנילביץ השקט 
והמבוקש, וילה דו 

משפחתית, ק"ק + ק"א, 
כ-210 מ"ר, 3 כ"א מיקום 

מעולה, ענקית + 3 
דירות של 2 חד' במפלס 

התחתון המושכרות + 
גינה וחניה, 5,500,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 למהירי החלטה, קוטג' 
מיוחד, 3 מפלסים ברמה 

גבוהה, 7 ח', 200 מ"ר בנוי 
+ 200 מ"ר גינה, מטופחת, 

052-8935435)15-18(_____________________________________________

 וילה על הגג, 
מושקעת ויפה, 5 חד', 

180 מ' + מרפסת ענקית 
לנוף עוצר נשימה - רק 

2,100,000 ש"ח. 
אלעד נכסים - רפאל, 

 ,0528-939050
03-9088872)15-15(_____________________________________________

 בבן קסמה עליון מול 
היער, 4 חד', יפיפיה + 
מטבח חדש וגדול, רק 

1,460,000 - אלעד נכסים 
- רפאל, 052-8939050, 

03-9088872)15-15(_____________________________________________

 בבן שטח, ד.גן, 4 חד' 
+ גינה 200 מ', פרטיות 
מלאה, רק 2,200,000 

ש"ח, גמיש. 
אלעד נכסים - רפאל, 

 ,0528-939050
03-9088872)15-15(_____________________________________________

 ברש"י, 4 חד' + חד' 
מחשב + יחידה נפרדת 

המניבה 1,5000, רק 
1,600,000 ש"ח. אלעד 

נכסים - רפאל, 
 ,0528-939050

03-9088872)15-15(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בניסים גאון, פונה 
למערב לנוף, 3 חד', 

יפיפה, רק 1,300,000 
ש"ח. אלעד נכסים - 

רפאל, 0528-939050, 
03-9088872)15-15(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת במיוחד, 1,230,000 

ש"ח, בלעדי תיווך יזהר, 
054-4901948)15-15(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
משופצת מאוד, 1,100,000 

ש"ח. תיווך יזהר, 
054-4901948)15-15(_____________________________________________

 בחידושי-הרי"ם 
)בחלק השקט!( ק"ב, 

חזית-פתוחה, 100 מ"ר 
+ סוכה + מעלית, 

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

_____________________________________________)15-15(נדלן" 052-7683068

 בהזדמנות!! א.הפלמח, 
כ- 60 מ"ר, ק"א, משופצת, 

חניה, 1,220,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א.בית-יוסף, 
כ- 64 מ"ר, ק"ב )נ.בקלות 
להפוך ל- 3(, משופצת!! 

1,445,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בברוט בהזדמנות, 
ק"ק, שוכרים כבר 4 

שנים + ניהול, מחולקת 
ל- 3 שכירות 6,300 

מיידי, 1,300,000 גמיש. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)15-15(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
100 מ"ר, מעולה לחלוקה 
+ 3 מרפסות, בנין מצוין, 
רק ב- 1,350,000 ש"ח. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)15-15(_____________________________________________

 מוכרים פרסמו חינם 
ב'אפיקי נדלן בועז' וקבלו 

שירות אמין ומקצועי, 
בבלעדיות עם יעוץ 

למחירים אמיתיים אצלנו 
תראו שמוכרים, לפרטים: 

_____________________________________________)15-15(050-4156080 בועז

 ברמבם לפני בניה, 
דירות 4, 5 חדרים גדולות, 

נוף משגע, קבלן אמין. 
מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)15-15(_____________________________________________

 מציאה!! במרכז ר"ע, 
דירת 100 מ"ר, חזיתית, 

מושכרת ב- 7,500 לחנות, 
1,840,000 ש"ח. "יאיר 

_____________________________________________)15-15(נדלן" 052-7633978

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

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

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

בטאבו. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 במקובר 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,150,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

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

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א החל מ- 1,650,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 במימון, 3.5 חד', משופצת 
+ יחידה + אופציה גדולה, 

2,700,000 ש"ח גמיש. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 באיזור רש"י 180 מ"ר 
מחולקת לשניים, חדשה, ק"א, 

3,900,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות במרים-הנביאה 
דירה ענקית, ק"א, מיידית, בנין 

חדש, 3,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 *בדב גרונר פ"כ קומה 
ב', דירת 3 חד', 2 מרפסות 
רק 1,390,000 ש"ח **דירת 

4 חדרים גדולה, אפשרות 
לחלוקה ***פנטהאוז ודירת 
נכה, בלעדיות תיווך המרכז, 

053-313-60-60)15-15(_____________________________________________

 בלעדי!! ביעבץ, 5 
חד', 125 מ', משופצת 

+ 100 מ' חצר פרטית + 
מרתף, 3,000,000 ש"ח. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)15-15(_____________________________________________

 בסמטאות הרב 
שך! לשתי משפחות/
למשקיעים! 3 )כ- 60 

מ"ר( + אפשרות הרחבה 
+ בניה על גג בטון 

*בקרבת מוהליבר, 5 חד', 
מפוארת ביותר + תוספות 

+ חניה "אלוני נכסים" 
052-7610603)15-15(_____________________________________________

 דב גרונר שתי דירות 
במחיר מצחיק, ק"ק, 

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

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)15-15(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית דו משפחתי, 

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

4,290,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)15-15(נכסים" 053-3357316

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ"ר, משופצת ויפה 

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

ש"ח. "חמד נכסים" 
053-3357316)15-15(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב 
פנטהאוז יוקרתי, 6 חד', 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,770,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים קומה 
ב', משופצת ברחוב 

ירושלים )בקרבת רחוב 
מימון(, עורפית ומעליה 

דירת 2 חדרים + גג 
המושכר ב- 3,000 ש"ח, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 
דופלקס, מושקעת מאוד, 
כ- 10 חד', חזית + 3 חד' 

אמבטיה + 4 ושירותים 
+ מעלית + נוף מרהיב 

+ מרפסת שמש ענקית, 
ניתן לחלוקה לטאבו 

משותף. רק 3.5 מליון 
ש"ח גמיש. א.צ. נכסים, 

050-9777755)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
דופלקס 3 ח' + 3 ח' + 

מעלית, 1,900,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקובלסקי, 
דופלקס 5 חד', 140 מ"ר, 

מחולק, אופציה לעוד יחידה, 
חזית, משופץ. 

_____________________________________________)15-15(תיווך, 050-4144602

 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. 

_____________________________________________)15-15(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור זכרון מאיר, דופלקס 
4 חד' )3+1( + אופציה 

נוספת בגג, ק"ג, חזית )פיר 
למעלית שכנים מעוניינים(, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק, 
דופלקס 6 חד', 3+3, למטה 
80 מ"ר, למעלה 100 מ"ר, 

ק"ג + מעלית + חניה, 
משופצת, 2,790,000 ש"ח. 

_____________________________________________)15-15(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור העיריה, דופלקס 
4 חד', 100 מ"ר, 50+50 

מדרגות מחדר מדרגות לגג 
ניתן לחלוקה חדשה, ק"ד )פיר 

למעלית(, 1,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בחנה סנש, 
300 מ"ר, דירת גג 

)דופלקס(, 150 מ"ר, 
ק"א ואחרונה, 5 חדרים, 

מעוצבת ומושקעת ברמה 
גבוהה + גג ענק 150 
מ"ר, ניתנת לחלוקה, 

3,650,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! בפנסק, 
דופלקס 140 מ"ר, ק"ק 

וראשונה, מעלית + חצר 
+ חניה כפולה, כניסה 
פרטית ונפרדת לקומת 

קרקע, 2,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)15-15(_____________________________________________

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

053-3357316)15-15(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העירייה, דופלקס 8 

חד', 220 מ"ר, קומה 3, 
מעלית, משופצת ויפה, 

מרפסת סוכה גדולה, 
3,390,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)15-15(נכסים" 053-3357316

 באזור הרב שך, דופלקס 
3+2 + מרפסת 160 מ"ר, 

ק"ג, חזית, 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בהרב קוק 
השקט, דירת-גג 

)דופלקס(, 170 מ"ר, 
ק"ד + מעלית + חניה, 

מיידי, 2,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)15-15(_____________________________________________

 בשכונת "אור החיים" 5 
חד', 120 מ"ר, ק"ג + מעלית 
_____________________________________________)15-16(+ מחסן. תיווך, 050-9223988

 בזוננפלד, 5ח' גדולים, 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מטבח 

גדול, 2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)15-15(_____________________________________________

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

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)15-15(_____________________________________________

 בלעדי במימון-במברגר, 
6 חדרים, מושקעת 

ברמה גבוהה, כ- 150 
מ"ר, ק"ק + יחידה 

נפרדת + חצר 100 מ"ר, 
מתאימה לנכה, כניסה 

פרטית, מיידי, 2,750,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 8 
חדרים, מחולקת לחמש 

ושלוש, מרפסת 30 
מ', מעלית, 230 מ', 

3,200,000 ש"ח. מתחם 
_____________________________________________)15-15(הנדל"ן, 050-4000640

 בהזדמנות, בקרית 
הרצוג נ, סירוקה, 

5 חדרים, 120 מ' + 
אופציה, מעלית, קומה 

ראשונה, 2,200,000 
גמיש. מתחם הנדל"ן, 

050-4000640)15-15(_____________________________________________

 בקרית הרצוג בבנין 
חדש ומפואר, דירת נכה 

5 חדרים + גינה גדולה + 
חניה, רק ב- 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)15-15(_____________________________________________

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', מושכרת ב- 9,000 

לשנתיים, בטאבו חניה + 
גג + סוכה, מחיר גמיש! 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)15-15(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"א, 5 
חד', 123 מ"ר, יח"ה, 

מפוארת, רק לסגור ויש 
עוד חדר, 3 שרותים, 

מעטפת גדולה, אופציות 
2,200,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)15-15(_____________________________________________

 בפדרמן, חדשה, 5 
חד', מעלית, כניסה 

מיידית, הדירה בגובה 
בנין, מפתחות במשרד! 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
050-4156080)15-15(_____________________________________________

 בנחמיה/עזרא, 5 חד', 
ענקית, חזית + 2 מרפסות + 

חניה בטאבו. תיווך, 
_____________________________________________)15-18ל(052-7689979

 בגניחובסקי, 123 מ"ר, 
ק"א, מפוארת, הכול חדש, 

מתחלקת בקלות, 
_____________________________________________)15-15ל(054-8442170, 054-8405486

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה 5 חד', גדולה, 

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 במהרש"ל 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בלנדא! ק"ב + מעלית, 
4 גדולה + סוכה סגורה + 

יח"ד בק"ק, 2,850,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)15-15(_____________________________________________

 באזור ס.אזר, 4ח', 
משופצת כחדשה, ק"ג, 3 כ"א, 

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

053-3128884)15-15(_____________________________________________

 מציאה!!! בעמק-יזרעאל, 
4 חד', ק"א + אופציה )חניה 

בטאבו(, 1,670,000 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15(תיווך, 054-2345633

 א.הרצוג, 4 חד', 3 כ"א, 
עורפית, כ- 80 מ"ר + סוכה 

12 מ"ר, משופצת, 1,540,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 המציאה!! א.השניים, 
ק"א, כ- 4 חד', כ- 70 מ"ר, 3 

כ"א, שמורה, 1,335,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 דירה בדמי מפתח, ברח' 
האדמו"ר מגור, 4 חדרים, 
130 מטר, חדרים גדולים 

+ מרפסות, 3 כיווני אוויר, 
קומה 2.5, מטבח ואמבטיה 

חדישים, טל': 054-8525470, 
052-8900573)15-16(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, חזית + 

חניה, מרפסת סוכה גדולה, 
1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 4 
חד', מרווחת, ק"ג, משופצת, 

חדשה, 1,880,000 ש"ח. 
*בבירנבוים, 4 חד', ק"ב 

+ מעלית + חניה, חזית, 
1,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! בגוטמכר 
בגמר-בניה, 4 חדרים, 
100 מ"ר + מ.שמש, 
סוכה, ק"א + מעלית 
+ חניה, 2,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)15-15(_____________________________________________

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

מאוד, 1,560,000 ש"ח, 
מיידי! 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8481204)15-15(_____________________________________________

 בנורוק מיידי! 4.5 
חדרים, ק"א, חזית, 125 

מ"ר + סוכה ענקית, 
ניתנת לחלוקה בקלות 

בלעדי ב'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא, 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א + 
מעלית + אופציה מאושרת 
למרפסת שמש, משופצת 
כחדשה, חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בבניה! בשיכון ג', 4 חד', 
אחרונה + מרפסת שמש, 

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

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בבנין חדש בברטנורא, 4 
חד', חזית, 3 כ"א, 2,100,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בבנין חדש! באנילביץ 
דירות 3/4 חד' אחרונות, החל 

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בקרית הרצוג, 4ח', 
בנין חדש. **4 ח' בניין חדש, 

ז'בוטינסקי, כניסה מב"ב. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)15-15(_____________________________________________

 במתחם אוסם 
היוקרתי והאיכותי, 4 

חדרים, מפוארת, קומה 
ראשונה, חזית! רק ב- 
2,080,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)15-15(נכסים, 050-4177750

 בלעדי בגניחובסקי, 
4 חד' + סוכה, ק"ב, 

משופצת, אופציה לבניה, 
1,650,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)15-15(_____________________________________________

 בית פתוח היום, 
בנורוק 15! כולם באים! 

4 חד', חזית, מעלית 
וחניה! בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים" 
 03-5701010

_____________________________________________)15-15(תוכניות במשרד

 באזור רמת אהרן, 
פנטהאוז בבניה, 5 חד' + 
מרפסות, ק"ו + מעלית, 

2,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15("אפיק נכסים" 03-5791514, 



כ”ו-כ”ז  בניסן  תשע”ח  211-13/3/2018 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

לפרסום
03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

פתח תקווה

 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 
_____________________________________________)52-26/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

עמנואל

2-2.5 חדרים
 4 חד', 135 מ"ר + 

אופציה ליח"ד עד 60 מ"ר, 
600,000 ש"ח גמיש - לרציניים 

_____________________________________________)11-15ל(בלבד! 050-7877767

 דירת 5 ח', ק"א בעמרם 
גאון 10 לא למתווכים, 143 

מ"ר, נגישה לנכים, 3,750,000 
_____________________________________________)11-15(ש"ח, 054-6600198

+5 חדרים

 בהזדמנות *בנין מתאים 
למוסד/מגורים/מסחר *מגרש 

+ מבנה, אמינות, תיווך עץ 
הדעת, 02-5441161, 

_____________________________________________)12-16ל(02-6769127

 בוילות, 5 חד', 100 מ"ר 
בנוי + מ.סוכה + גג 85 מ"ר, 

משופצת, מציאה,
_____________________________________________)12-16ל(052-7633426

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

 4 חד', 110 מ"ר + 2 
מרפסות + נוף, משופצת, 
מטבח ואלומיניום חדשים, 

_____________________________________________)13-17(590,000 ש"ח, 054-2300995

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בבגנו, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחידא, 3 חד', ק"2, 
עורף, משופצת עם אופ' 
לבניה על הגג, )רעפים( 

אפשרות לטאבו משותף, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
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' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחנקין, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

1,970,000 ש"ח. תיווך חכמת 
_____________________________________________)10-13(רחוב, 052-2585808

 מיוחדת! 4 חד' ברח' 
יגאל השקטה, ק"א,   
יפה, גדולה ומושקעת, 

3 כ"א, חניה צמודה, 
מיידית, 2,275,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,600,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד', 79 מ"ר, 
קומה 2 + מעלית, צפון דרום 

מערב + אופציה להרחבה, 
2,190,000 ש"ח,

_____________________________________________)13-13ל(052-4200019

 רבי עקיבא בן פתחיה 
3 חד', קומה 2, מעלית 

+ חזית, משופצת, יפה, 
1,650,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 אדמורי שץ כהנמן, 3 
חד,' קומה 3 ללא מעלית, 

חזית, משופצת חלקית, 
1,520,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 
חדרים, משופצים, חצי 

קומה + אופציה של 20 
מ' הרחבה, 1,270,000 

גמיש. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

טבריה

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 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)49-21/18(_____________________________________________

חיפה

+5 חדרים

 בהרצוג, 4 חד', יפהפייה 
בבנין חדש + מחסן, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא-בן זכאי, 
4.5 חד', משופצת, חזית + 

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

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 באזור הרב-קוק, 110 
מ"ר, 4 ענקית! שמורה 

מאוד! ק"ג, חזית, סלון ענק, 
רק 1,940,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)15-15(נכסים" 03-5791514

 באזור בן-פתחיה, 4 גדולה, 
חדשה + נוף, ק"ה + מעלית, 

1,950,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)15-15(נכסים" 03-5791514

 למבינים! באזור לנדא 
במיקום שקט בבניה בבנין 

בוטיק! 4 יפהפיה + מרפסות 
+ י.הורים, לבד בקומה, 3 כ"א. 

_____________________________________________)15-15("אפיק נכסים" 03-5791514

 4 חד', קומה א', חזית, 3 
כ"א, 100 מ"ר גדולה מאוד, 

1,790,000 ש"ח. תיווך אבישי, 
052-2671133)15-16(_____________________________________________

 כניסה מיידית בבנין חדש 
בלוי יצחק - אהרונביץ, ק"ז, 
דירת 4 חדרים - פוטנציאל 

קומה נוף מרהיב, 1,800,000 
ש"ח. בלעדיות תיווך המרכז, 

053-313-60-60)15-15(_____________________________________________

 "המציאה" א.דנגור, 3.5 
חד', כ- 66 מ"ר, שמורה + 
מ.סוכה, אופציה 42 מ"ר, 

1,255,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 המציאה!! א.הרצל, ק"ב 
ואחרונה, 3.5 חד', כ- 78 מ"ר, 

א.בגג-רעפים, 1,340,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! א.מימון, 
3 חד', כ- 57 מ"ר, ק"א, 
משופצת + א.להרחבה, 

1,320,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 חד', 
60 מ"ר + אופציה 20 מ"ר, 
משופצת, ק"א, 1,420,000 

_____________________________________________)15-15(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

שמורה + אופציה גדולה, 
1,680,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בויז'ניץ, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"א, אופציה לעוד שני 
חדרים כולל רצפה ועמודים, 
משופצת, 1,630,000 ש"ח. 

_____________________________________________)15-15(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי באבו חצירא, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, משופצת, 
קומה א', 1,400,000 ש"ח, 

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 בר' עקיבא, 3 חד', 
משופצת כחדשה, ממוזגת, 

חזית, 1,500,000 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ל(לרציניים בלבד, 052-7677405

 בבלעדיות ברחוב הרב 
ש"ך 51, דירת 3 חדרים גדולה 
ומרווחת, קומה 2, חזית, 75 
מ"ר + 2 מרפסות. דוד גרוס 

_____________________________________________)15-15(רי/מקס, 050-4122744

 באזור סירקין, 3ח', ק"א, 
חזית, 1,450,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)15-15(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה!! 
בבניה, 3, יפה + מ.שמש, 

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

053-3128884)15-15(_____________________________________________

 בעזרא, 3 חד' + יח"ד, 
חזית, 85 מ"ר, משופצת. 

"מקסימום-נדלן" 
054-4340843)15-15(_____________________________________________

 בוינברג/וולפסון, 3 
חד', 70 מ"ר + מ.סוכה 

13 מ"ר, ק"ב, חזית, 
משופצת. "מקסימום-

_____________________________________________)15-15(נדלן" 052-7683068

 לחטוף!! רח'-דניאל, 
3 חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג 

"משופצת" 1,365,000 מיידי!! 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 א.רח'-הצבי, 3 חד', כ- 
67 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, א.בצד-

ובגג לכ- 210 מ"ר, 1,415,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 
ק"א, חזית + סוכה, 

מעלית, אופציות, 
1,430,000 מחיר אמיתי! 

עסקה מיידית! בלעדי 
ב'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)15-15(_____________________________________________

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

1,380,000 מעולה! 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8481204)15-15(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
באבוחצירא, משופצת, 

ממוזגת, 3 חד' + 
מרפסת, חזית, ק"ג, רק 

ב- 1,320,000 מיידי! 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)15-15(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק עורפית! כניסה 
גם מהירדן! כ- 80 מ"ר, 

משופצת + גינה 30 מ"ר, 
ב- 1,450,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)15-15(נכסים, 050-4177750

 3 חד', 73 מ"ר, קומה 
4/4, משופצת, תוכניות 

קיימות לעוד 43 מ"ר, מחיר: 
1,370,000 ש"ח, גמיש. תיווך 

אר מאני, 054-4481627, 
052-8526709)15-15(_____________________________________________

 בהשומר/עזרא, 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ג עם 

מעלית, שמורה, עורפית 
+ אופציה של 25 מטר, 

1,730,000 ש"ח, גמיש, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 ביאליק, 3 חד', 72 מ"ר, 
קו' ב' ואחרונה, גג רעפים, 

1,450,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, 3ח', גדולה מאוד, 
מושקעת בז'בוטינסקי, חזית 
לבני-ברק, 1,470,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)15-15(_____________________________________________

 בהרצל פ"כ, דירת 
נכה, 3.5 ח', 85 מ' + 

חצר 40 מ' + חניה, 
1,500,000 ש"ח. מתחם 

_____________________________________________)15-15(הנדל"ן, 050-4000640

 בלעדי, 3.5 ח' בפ"כ 
במתחרדים, גג בטון, כ- 80 

מטר, משופצת, חזית, 3 
כ"א, 1,550,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)15-15(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3.5 ח' בפ"כ, 
קומה ב', מרווחת, מסודרת, 

חזית למנחם בגין, 1,420,000 
ש"ח, מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)15-15(אלטרנטיב, 054-5500263

 3 חד' בטאבו משותף 
גג בטון, 115 מ"ר + 

היתרי בניה! ברבי 
עקיבא אזור ישעיהו + 

אפשרות למשכנתא, רק 
ב- 900,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)15-15(נכסים, 050-4177750

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
היתרי בניה בצד, אופציה 

בגג, 1,350,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)15-15(_____________________________________________

 בדב גרונר המתפתח! 
3 חד', קב', מסודרת, 

בנין קטן על מגרש גדול 
ומדורג! בהליך תמ"א 
- יש חתימות שכנים! 

1,320,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)15-15(_____________________________________________

 באבוחצירא! 3 חד', 
64 מ"ר, בנין איכותי, 

אופציה בניה, 1,320,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)15-15(_____________________________________________

 באבוחצירא, 3 חד', 
גדולה, מרווחת, ק"ג, 

מושכרת ב- 3,300 ש"ח, 
מחיר לחטוף, 

1,330,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות ז'בוטינסקי, 
עורפי, 60 מ"ר, 3 חד' 
ומרפסת, ק"ק, מחיר 
מציאה ב- 1,270,000 

ש"ח. 'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)15-15(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 
ק"ג, מעלית, מושכרת 

3,800 רק ב- 1,440,000 
לסגירה! 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)15-15(בועז' 058-3200078

 בבן פתחיה, 3.5 חד', 
משופצת + היתר בניה על 

הגג, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא בבנין חדש 
ומפואר, 3.5 חד', מושקעת. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בקאליש, 3 חד', 
חזית, בנין חדיש + מעלית, 

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בבית-יוסף דירת-נכה, 
3 חד' + חצר גדולה, 3 כ"א, 

1,580,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

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

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בשבזי, 3 חד', חדשה, 
ק"א, 1,450,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

 באזור רמב"ם, 3 מרווחת 
חדשה + נוף, ק"ה + מלעית, 

1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברב קוק, 3.5 חד', 70 
מ"ר, משופצת כחדשה, ק"א 

+ סוכה, 1,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15(א.פנחסי, 03-5799308

 בחלוצים, 3 חדרים, 
שמורה, ק"ב, חזית, 

כ- 80 מ"ר + אופציה, רק 
1.45 מליון ש"ח. 

א.צ נכסים, 
 ,050-9777755
050-2044100)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מושקעת, חדשה, 1,750,000 
_____________________________________________)15-15(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 מציאה!!! בסוקולוב/
ז'בוטינסקי, 2 חד', ק"א, 

משופצת, 1,035,000 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15(תיווך, 054-2345633

 ברח' ירושלים, 2.5 חד', 
מרווחת, 65 מ"ר, ק"ג, 

משופצת כחדשה, חזית, 
1,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בלעדי, 2 חד', טרומפלדור, 
כ- 50 מ"ר, קומה ד', גג 

רעפים, 1,230,000 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בטרומפלדור, 2 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה ק', 
חזית, משופץ, 1,300,000 

ש"ח, גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 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)15-15(_____________________________________________

 2.5 חד', 55 מ"ר, קומה 
1, מסודרת, חזית, מחיר: 

1,220,000 ש"ח סופי! תיווך 
אר מאני, 054-4481627, 

052-8526709)15-15(_____________________________________________

 בארלוזורוב החרדי, 4 
חד', ק"ג, 3 כיווני אוויר + נוף, 
משופצת ומרווחת, 920,000 

_____________________________________________)15-18ל(ש"ח, 050-4167200

 מתושב חוץ! 
בגיבורים! 2.5 חד', 
מסודרת, מושכרת - 

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)15-15(מתווכים" 03-5701010

וילות ובתים
 בבלעדיות ברמת שלמה, 

קוטז' 5.5 חדרים, 2 חצרות 
ענקיות, אפשר לחלק, טל': 

052-7681123)15-15(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג' ואחרונה, משופצת 

במחיר מצוין, 050-5671199, 
_____________________________________________)15-18(תיווך מהודר - בלעדי

נתיבות
 מבחר גדול של דירות 

למכירה ולהשכרה בכל העיר 
נתיבות, להשקעה ולמגורים, 

לפרטים נוספים: 
 052-5253470/089931163

_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

 להשקעה ברחוב 
הגיבורים, קומת כניסה, 3 

חדרים, 64 מטר, מושקעת, 
מיקום מעולה, מושכרת לזוג 

נחמד ב- 2,100 ש"ח, 
רק 650,000 ש"ח. 

 052-5253470/089931163
_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברב צבאן החרדי, קומה 
שניה, 4 חדרים + מרפסת 

סוכה + מזגנים, מיקום 
מעולה, רק 820,000 ש"ח. 

 052-5253470/089931163
_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

 ברחוב הרימון חרדי, קומה 
שלישית עם מעלית )עולים רק 
2 קומות(, 4 חדרים + מרפסת 
גדולה + ממוזגת, קרובה מאוד 
למוסדות חינוך, למרכז קניות 
ולרכבת, רק 850,000 ש"ח. 
 052-5253470/089931163

_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

 ברב צבאן החרדי, קומה 
שניה, 3 חדרים, 80 מטר, 

מושקעת מאוד + אפשרות 
אופציה לקומה נוספת על 

הגג, רק 770,000 ש"ח. 
 052-5253470/089931163

_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

עפולה
 דירת 3 חד', ק"ב, 
משופצת  ויפה, מיקום 

חרדי, מצוינת גם להשקעה, 
_____________________________________________)15-17ל(560,000 ש"ח, 052-7141122

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר-
אברהם, קוטג', משופץ כחדה, 
6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 

_____________________________________________)15-15(חניות, 0522-656825

 באזור רמת-אהרון, 
פנטהאוז בבניה, 5ח' + 
מרפסות ק"ו + מעלית, 

2,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15("אפיק נכסים" 03-5791514

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז מיוחד ומושקע 

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

0522-656825)15-15(_____________________________________________

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

4 חד', מ.שמש/סוכה 43 
מטר + מעלית/שבת וחניה, 

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

_____________________________________________)15-15(טרגט

דופלקסים
 בקיש, דירת גג, 3 חדרים, 

כניסה נפרדת לגג, 1,420,000. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)15-15(דרים טרגט

+5 חדרים
 בהיבנר, 5 חדרים, 118 

מטר, מ.שמש 21 מטר, 
משופצת, מעלית וחניה, 

2,200,000 ש"ח. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)15-15(טרגט

)15-15(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה-
עוז-הירוקה, דירת 4 חד', 135 

מ"ר, סלון ומטבח 50 מ"ר, 
חדשה ומושקעת, 

0522-656825)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות בעין גנים 
השקט, 4 חד', ק.1 + מעלית, 

050-3528252)15-15(_____________________________________________

 בסלומון, 4.5 חדרים, 
משופצת, סלון ומטבח גדולים, 

מעלית, 1,890,000. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)15-15(טרגט

 שכונת הדר גנים, דירת 
4 חדרים, משופצת מהיסוד 
+ תוספות, סורגים, רשתות 

ומזגנים בכל הבית, חניה 
פרטית בטאבו, מחיר מעולה, 

רק 1,650,000 ש"ח. לפרטים: 
 052-5253470/089931163

_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

 בבלעדיות! בטרומפלדור 
ליד דגל ראובן! בבניין חדיש! 

4 חדרים, גדולה, יחידת הורים, 
כיורים כפולים, משופצת, 

ממוזגת, מאווררת, רק 
1,675,000 ש"ח, לפרטים 

נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהזדמנות! 
בפרנקפורטר, 4 חדרים, 
גדולה! עורפית ושקטה, 

משופצת וממוזגת, מרפסת 
סוכה גדולה, רק 1,395,000 
ש"ח, לפרטים נוספים: רם 

_____________________________________________)15-15(נכסים, 054-5566145

 ביצחק שדה גבול 
טרומפלדור, 4 חד' גדולה 

מאוד, ק"ד + מעלית + נוף. 
_____________________________________________)15-16("שני נכסים" 050-4101068

 בברנדה/בלפור )קרוב 
לאיזור החרדי(, 3 ח', ק"ק, 

בהזדמנות - 1,150,000 ש"ח, 
050-4811122)15-15(_____________________________________________

 ברוטשילד/אלטר מיהוד 
)קרוב לאיזור החרדי( 3ח', 

ענקית!! ק"ג )לא אחרונה(, 
מיידית!! רק 1,230,000 ש"ח, 

050-4811122)15-15(_____________________________________________

 בבלומה )ליד כפר 
אברהם(, 4 ח' + מעלית + 
חניה, מסודרת, מרווחת, רק 

1,440,000 ש"ח, 
050-4811122)15-15(_____________________________________________

 חיים כהן, 3 + חצי, ק'1, 
גדולה ומושקעת, 

050-3528252)15-15(_____________________________________________

 באורלנסקי, 3 חדרים, 
גדולה ומשופצת, 1,370,000 
גמיש. אתי, 054-3320655, 

_____________________________________________)15-15(תיווך דרים טרגט

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
גדולה, עורפית ושקטה, מעלית 

וחניה משותפת, 1,420,000 
ש"ח. אתי, 054-3320655, 

_____________________________________________)15-15(תיווך דרים טרגט

דופלקסים
 במתחרדים, דופלקס 

80מ' במצב טוב, צופה לנוף, 
מרפסת קטנה, 620 אלף, 

050-3202551)15-15(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 לוחמי הגטאות, 3ח', גינה 
ענקית, אופציה לבניה, מציאה, 

_____________________________________________)15-15(600 אלף, 052-8045458

קריית אתא
 המציאון - חנויות החל 

מ- 300,000 ש"ח, מרכז העיר! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)15-15(פרוייקטים, 052-2790370

 חברתנו מתמחה בדירות 
להשקעה, מגורים, השבחת 

נכסים, ניהול נכסים, מגרשים, 
תמ"א 38, מסחרי, פרוייקטים 
ואחזקות בתים! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)15-15(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 למכירה/השכרה 

בכצנסלון, דירת 4 חד', 96 
מ"ר, רק 790,000 ש"ח. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 במתחרד, דירות 3 חד' 
החל מ- 650,000 ש"ח. מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 פינת המציאות - דירת 
2.5 חד', קומה שניה, 465,000 

ש"ח. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)15-15(_____________________________________________
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דופלקסים

נתיבות

רחובות

פנטהאוזים ודירות גן

מבנים

דירות 
להשכרה

בני ברק

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-50(חוויה, 055-9278552

רכסים

רמת הגולן

 בגבעה ג', 4 חד', חדשה, 
מרפסת סוכה + דירה עם 

כניסה נפרדת, מיידית
_____________________________________________)11-15ל(050-8714607

 בית חלום למשקיעים!! 
באזור הכי מבוקש במחיר 

מציאה, תשואה גבוהה, חבל 
לפספס!! 052-9430421, 

052-5567617)11-15(_____________________________________________

 נקיה לפסח, באברמסקי, 
מרוהטת, ממוזגת, דוד"ש, 

מעלית, 054-8467258
 052-7113816)11-15(_____________________________________________

משרדים

 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(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

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

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

מחסנים

עסקים

 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)52-41/18(_____________________________________________

 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)40-40/18(_____________________________________________

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

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

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

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

 בנורוק כחדשה, 2 חד', קב', 
מרוהטת קומפלט לזוג ללא, 
דו"ש, מזגנים, 2,500 גמיש, 

_____________________________________________)15-19ל(054-8425580

 להשכרה בב"ב מחסן 
לאחסנה, כ- 15 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)15-16ל(052-7140101

 דירת 3 חדרים, חדשה, 
קומה ראשונה בקרית הרצוג 
בבני-ברק, לפרטים: ישראל, 

053-3961414)11-15(_____________________________________________

פתח תקווה

 קיוסק מצליח למסירה 
ברח' ירושלים בב"ב,

_____________________________________________)11-15ל(052-8819988

 השקעה נדירה במרכז 
ירושלים, דירה רשומה בטאבו, 

פוטנציאל השבחה וודאי 
לשילוש ההשקעה. מעל 

5% תשואה בטוחה מהיום 
הראשון!!! נמכר פחות 

מהערכת שמאי!!! נדרש הון 
עצמי של 1,500,000 ש"ח, 

לפרטים נוספים: 
055-9235896)11-16(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 בדנגור, 4 חד', מיידי + 
ריהוט חלקי, בהזדמנות, 

_____________________________________________)11-15ל(052-3777333

3-3.5 חדרים

 ברב שך-הירדן 3 חד' 
חדשה לחלוטין 60 מ' 2 
שרותים ואמבטיה ק"ק 

ממוזגת 3,350 ש"ח
03-5787042)11-15(_____________________________________________

 בר' עקיבא מרכזי ושקט, 
4 חד' כחדשה, שירותים 

כפולים, מ.סוכה, דו"ש וחשמלי 
+ מ.מרכזי, 5,200 ש"ח, 

_____________________________________________)12-16ל(050-2448311

 ברחוב טבריה 27, 100 
מ"ר, משופצת עם מרפסת 

סוכה )פתוחה כל השנה(, חדר 
שינה גדול עם יחידת הורים, 

_____________________________________________)12-16(לפרטים: 054-7493007

 במלצר 21, 2 חד' סגורים, 
קו' 4 + מעלית, מפוארת 

ומאובזרת + ג'קוזי לזוג בלבד! 
_____________________________________________)12-16ל(052-7613554, 052-7619554

 בכהנמן/עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

_____________________________________________)12-16ל(050-4122080

חריש
 פנטהאוז חדש!! 5 

חד', ק"5, מעלית שבת, 
מרווחת, 3 כ"א, נוף 

פתוח + יחידת הורים, 
מרפסת סוכה גדולה, 

שתי חנויות ומחסן, 
 - 052-6653659

_____________________________________________)12-16(לא בשבת!!

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

_____________________________________________)15-16ח(לל"ת, 052-7396092

 חנות בעלת פונטציאל 
רווחיות גבוהה בלב ב"ב, 
_____________________________________________)12-16ל(לפרטים: 052-3608065

 ברחוב הרב קוק בבנין 
חדש, 3 חדרים, חזית, 

ק"א, מיידי, 4,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בגן וורשא - 2 חד' + 2 
מרפסות, מרוהטת קומפלט 
וממוזגת, קו' ה' + מעלית, 

_____________________________________________)13-15ל(052-6606990, 03-5708736

לפרטים: 054-2262587 אלי
info@elm - projects.com

הזדמנות להשקעה
בפרויקט עולמי
בייצור אנרגיה

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

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

_____________________________________________)17-20/18(וחצר, 052-7703470

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

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

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________

בית חורון

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

 הזמנה להילולת רבי 
יעקב אבוחצירא, במערת 

המכפלה, במוצש"ק פרשת 
שמות, זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-19(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)50-21/18ל(052-7613554

בני ברק

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

ללילה, אפשרות לוילה 
_____________________________________________)12-12/19ל(קומפלט, 054-4157897

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 
גינה+מרפסת, 052-3452522, 

04-6987547 ,052-3771789)34-35/18(_____________________________________________

בר יוחאי

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-26/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 "כתר הרימון" - וילת 
נופש חדשה + צימרים, 

ממוזגת, חצר ענקית 
_____________________________________________)06-32(ומאובזרת, 052-5207326

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-25/18(_____________________________________________

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-08/19(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

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

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 052-7134905

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

050-4133082 ,050-4133098)27-28/18(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-22/18(_____________________________________________

 דירת 4 ח', 10 מיטות, 
יפה, ממוזגת, מאובזרת, 130 

מ"ר לתקפות קצרות, שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 

_____________________________________________)07-19(אש(, שיכון ה', 050-7877492

 צימר חדש משפחתי 
ומרווח, חמים ונעים + גינה, 

נדנדה, פינת ישיבה, 
_____________________________________________)10-19ל(050-2400460

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

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

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 צימר זוגי ומשפחתי + 
ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 

גדולה + ובריכה, 
052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)10-32(גן וורשא, 052-7623544

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

אלעד

 בעמקא, צימרים 
למשפחות, שפע אטרקציות, 
חליבה, רכיבה, אוויר כפרית 

ודתית, 04-9969141, 
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-14/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-23/18(_____________________________________________

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

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

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 למכירה בגלבוע הקסום! 
חמישה בתי נופש + גן 

אירועים + אפשרויות בניה! 
פוטנציאל רווחי גבוה, 

_____________________________________________)13-17ל(054-2830466

 חייבת להימכר! בנוטר 
המתחרד! 2 חד', קד', 
מטופחת, בנין מקסים, 

אפשרות הרחבה ענקית! 
ליד קהילת ויז'ניץ 

וקרטשניף, 930,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)15-15(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד' 
כחדשה + מעלית, 

5,200 ו- 3 חד' יוקרתית 
+ מ.שמש + מעלית, 

4,200 ש"ח. "יאיר נדלן" 
052-7633978)15-15(_____________________________________________

 בלוין פנטהאזו מפואר 
חדש, 5 חד', מיידי, 9,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)15-15(_____________________________________________

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

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

"חמד נכסים" 
053-3357316)15-15(_____________________________________________

 בק.הרצוג - גני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

4,800 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)15-18ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-16(_____________________________________________

 באזור דסלר, 7 חד', 180 
מ"ר, מפלס אחד + גג מרוצף, 
ק"ב, שמורה, ממוזגת, 6,200 
_____________________________________________)15-15(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי בהרצל, 5 חד', כ- 
120 מ"ר, גג מרוצף של 50, 
קומה ג', חניה, 4,200 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 בדסלר, 7 חדרים, 
ק"ג ואחרונה, 180 מ"ר, 
מתאים למגורים/ישיבה/

עמותה 6,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)15-15(_____________________________________________

 בשבטי-ישראל! פנטהאוז 
4 חד', כ- 130 מ"ר, ח.מקבלן 
+ 2 מרפסות-ענק, 4 כ"א + 
מעלית-שבת, 6,200 ש"ח,  

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בבנימין אברהם, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,300 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 בבנין חדש בפ"כ! 4 
חד', חזית, סוכה ומעלית, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)15-15(מתווכים" 03-5701010

 בר"ע/הראשונים, 4 חד' 
+ מחסן + סוכה, חזית, ק"ב, 

ממוזגת, 5,100 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ל(052-7161685

 בטבריה, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית 
+ סוכה גדולה, 4,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)15-15(_____________________________________________

 בלעדי ברמז החדשה 
4 חדרים, 100 מ"ר + מ' 
שמש, ק"א, חזית, מיידי, 

6,200 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 באוסישקין, 3 חד', ק"ג 
+ מעלית, 3,900 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)15-16ל(יוסי, 050-5277929

 בבלעדיות ח.מקבלן! 
בשבטי-ישראל, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"א + מעלית-שבת + 
מ.סוכה/שמש, 4,000 ש"ח, 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
בוינברג, 3 חד' + מרפסת 

ענקית, ק"ב, שמורה, מיידי, 
4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)15-15(א.פנחסי, 03-5799308

 בהרצוג-ישעיהו, 
3.5, ענקית, 110 מ"ר 
מטופחת, חזית, ק"א, 
4,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)15-15(_____________________________________________

 בהר השלום, 3 
חדרים, חדשה ומפוארת 
+ מ'שמש סוכה, ק"א, 

חזית, נוף מדהים, כ' 
מיידית, 4,200 ש"ח. 

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
מרווחים ומשופצים, 

3,700 ש"ח, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)15-15(_____________________________________________

 באזור רש"י דירות 3/4 
חד', חדשות. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
03-8007000 ,052-7168090)15-15(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 3ח', חדשה! 
בבנין חדש, ק"ג, 4,200 ש"ח. 

_____________________________________________)15-15("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברח' נורוק, ק"ב, 2 חד', 
גדולה, משופצת, מרוהטת, 

2,950 ש"ח כולל ארנונה, 
_____________________________________________)15-18ל(050-4187756

 בעמק יזרעאל, גדולה 
ומפוארת - חדשה, ריהוט 

קמפלט, סוכה, נוף, 
_____________________________________________)15-18ל(054-7739255, מיידי

 בסמטת רחל, 2.5 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה 
ג', מתאימה לשותפים/
זו"צ, שמורה, מרווחת 

ומאווררת, 3,300 ש"ח. 
"חמד נכסים" ליאת, 

054-7413041)15-15(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים בחזון 
איש, ק"ד + מעלית 

ממוזגת, 3,200 ש"ח, 
בלעדי. "תיווך דירה נאה" 

050-4930222)15-15(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)15-18ל(054-5634160

 1 ח' להשכרה רח' חברון 
לבודד/ת מיידי כולל ריהוט, 

חשמל, מים וארנונה. 
054-4447911, בודדת. 

_____________________________________________)15-18(054-4400074, בודד

 דירת קרקע ברחוב הרצוג, 
צמודה לקהילה, 5 חדרים, 
120 מטר במחיר מצחיק, 

רק 3,000 ש"ח, כניסה מיידי. 
 052-5253470/089931163

_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 ברב צבאן חרדי קומה 
שניה, 4 חדרים + מרפסת 

סוכה/ממוזגת/קרובה לבתי 
כנסיות ולמוסדות חינוך 

ולמרכז קניון ולרכב, רק 2,700 
ש"ח, כניסה מיידית. 

 052-5253470/089931163
_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

 במערב העיר, דירות 
חדשות מהקבלן, 4 חדרים 
+ מרפסת סוכה + הרבה 
תוספות, מחירים מעולים. 

 052-5253470/089931163
_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

 בארלוזורוב, דירת 4 
חדרים מרווחת ושמורה, 

_____________________________________________)15-16(חזיתית, טל': 054-8418243

 למכירה/השכרה גן ילדים 
פעיל בקרית אתא, ללא דמי 
מוניטין! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 בבני-ברק השקעה מעולה, 
משרדי יוקרה עם לובי מפואר 
כולל ריהוט ומיזוג בקומות 19 

ו- 20 עם נוף לים, שווי שכירות 
כ- 3,500 ש"ח, 

המחיר פצצה, פרטים: 
 052-5253470/089931163

_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

 רוצה להשקיע בכספך 
ולהרוויח 25%? יש לך 
300,000 ש"ח? אם כן 

תתקשר ל: 
 052-5253470/089931163

_____________________________________________)15-15(תיווך ארץ הצבי

 האם לא הגיע הזמן 
לשדרג את תיק הנכסים 

שלך?? פנה למומחים "סן חן" 
0543-400057 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 מה רף התשואה שאתה 
מצפה לו 5%?? 7?? 10?? 

תן לנו לעבוד בשבילך 
לפרטים: "סן חן" 

0548-400057 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 בקרית אריה המבוקש. 
ק"ק מסחרי 200 מ"ר + 
כ- 200 מ"ר גלריה לכל 

מטרה, יש חניות צמודות 
לנכס, רק 1,700 ש"ח. 

א.צ נכסים, 
 ,050-9777755
050-2044100)15-15(_____________________________________________

 דרוש מחסן 15 מ"ר ומעלה 
גישה לרכב, כניסה מיידית, 

_____________________________________________)15-16ל(053-4316416

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר
לכל מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 להשכרה חנות במרכז 
ר"ע - מתחם דובק, 30 

מטר, 6,000 ש"ח. תיווך: 
052-6224648)15-15(_____________________________________________

 במרכז ר'-עקיבא, חזית, 
משרד 20 מ"ר )בתוך משרד( 
מאובזר, פרטיות, )אפשרות 
ל- 60 מ"ר לשעות הערב(. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
054-2250000)15-15(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים, בכנפי 
נשרים במיקום מצוין חנות 
חדשה יפהפייה, 100 מ"ר, 

חזיתית במרכז חדש ותוסס, 
מיידי, לפרטים: "סן חן" 

0543-155656 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים 
לרציניים, במרכז גאולה 

התוסס, חנות ענקית, חזיתי 
לכל מטרה, לפרטים: "סן חן" 
0543-155656 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים 
במיקום מצוין על ציר ירמיהו/

שמגר במרכז מסחרי חדש 
ויוקרתי נותרו חנויות אחרונות, 

לפרטים: "סן חן" 
0543-155656 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 להשכרה בביתר עילית 
במיקום הטוב ביותר - במרכז 

מסחרי חדש ישוב על הציר 
הראשי ביותר בעיר, מגוון 
גדלים - למכירה והשכרה, 

לפרטים: "סן חן" 
0543-155656 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 להשכרה במרכז בני-ברק 
ברבי עקיבא, חנות חזיתית 

20 מ"ר לכל מטרה, משופצת 
ויפה, מיידית, 4,300 ש"ח, 

לפרטים: "סן חן" 
0543-155656 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק במרכז 
"צמרת" ברח' אהרונוביץ 

קומת מסחר תחתונה 
כ- 1,000 מ"ר + חניון צמוד 
בתשלום, לפרטים והרשמה: 

"סן חן" 03-5367700, 
0543-155656)15-15(_____________________________________________

 להשכרה בצפון בני-ברק, 
על רחוב הירקון 400 מ"ר 

להשכרה לכל מטרה - 
משרדים/תצוגה/תעשיה/
כיתות לימוד וכדו', ניתן 

לחלוקה, לפרטים: "סן חן" 
0543-155656 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

מגרשים

 להשכרה בדבורה 
הנביאה, בנין בשלמות, 

לכל מטרה! "אביחי - 
_____________________________________________)15-15(מתווכים" 03-5701010

 מגרש חקלאי בהוד השרון 
לקראת הפשרה סופית, 55 

דונם. פולטוב נכסים, 
052-3646632)15-15(_____________________________________________

 מגרשים חקלאים בחדרה 
בתוכנית 2020 מעל 100 דונם. 
_____________________________________________)15-15(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בקרית אתא בהזדמנות, 
מגרש לבניה רווייה מחיר לא 
לפרסום! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)15-15(_____________________________________________

 פרויקט תמ"א 38 עם 
היתרים בתל-אביב, 59 דירות. 
_____________________________________________)15-15(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בבר כוכבא מחסן ק"ק 
מיידי לכל מטרה, רק 

2,900 ש"ח. א.צ נכסים, 
 ,050-9777755
050-2044100)15-15(_____________________________________________

 לא יודע להתמודד עם 
השינויים והתנודות בשוק? 
מגורים/משרדים/מסחרי?? 

אתה מבולבל?? 
לפרטים: "סן חן" 

0548-400057 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 לרציניים, במגדל הכשרת 
הישוב, על ציר ז'בוטינסקי 

נותרו יחידות אחרונות במגוון 
גדלים החל מ8,500 ₪ 

למ"ר. אכלוס בתחילת 2019. 
לפרטים "סן חן" 03-5367700 

0548-400057)15-15(_____________________________________________

  BBC-במתחם ה 
שטחים בכל הגדלים למכירה 

והשכרה אכלוס מיידי / 
לקראת סוף בניה. לפרטים

"סן חן" 03-5367700
0548-400057)15-15(_____________________________________________

 בלנדאו, מושקע, 1.5 חד' 
+ מטבחון + שירותים לכל 

מטרה, 1,300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ל(058-3256789

 להשכרה בגני טל, משרד 
מפואר, מיקום שקט, 25 מ"ר 

לכל מטרה, כ.מיידית, 
052-7102706 ,052-7134840)15-18(_____________________________________________

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

משופצת, מחולקת ל- 2 
חדרים, מיידי. דוד גרוס רימקס, 

072-3263850)15-15(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" בפתח-
תקווה משרדים/מחסנים 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה במיקום מצוין, 

0522-656825)15-15(_____________________________________________

 לרציניים, במגדל הכשרת 
הישוב, על ציר ז'בוטינסקי 

נותרו יחידות אחרונות במגוון 
גדלים, החל מ- 8,500 ש"ח 

למ"ר, אכלוס בתחילת 2019, 
לפרטים: "סן חן" 

0548-400057 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 במתחם BBC שטחים 
בכל הגדלים להשכרה ומכירה 

אכלוס מיידי/לקראת סוף 
בניה, לפרטים: "סן חן" 

0548-400057 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 האם אתה ער לשינוי 
המיסוי מגורים/מסחרי? 

פנה אלינו ונעזור לך לקבל 
החלטות.. לפרטים: "סן חן" 
0548-400057 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 האם חשבת למכור את 
דירותיך עקב המיסוי ולשדרג 

לנכסים מסחריים? תן לנו 
לעזור לך - לפרטים: "סן חן" 
0548-400057 ,03-5367700)15-15(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

 חדש בקרית שמואל, דירת 
נופש מפוארת, 3 חד' ברמה 
_____________________________________________)15-18ל(גבוהה מאוד, 050-6285999

 10 מיטות, 5 חד', נוף 
מדהים לכינרת, רוגע מפנק, 

_____________________________________________)15-24ל(קרוב לרב קוק, 050-4124556



כ”ו-כ”ז  בניסן  תשע”ח  411-13/3/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(לחתונות 0525-778544

 אבד תיק  ביה"ס של 
בנים  באזור קריית הרצוג  

053-3111363)15-18(_____________________________________________

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)13-39(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-18/18(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-01/19ל(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)39-37/18(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

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

_____________________________________________)07-15(סמינרים, 052-3245153

צילום

אבידות

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-38(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 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!
_____________________________________________)48-21/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

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)29-30/18(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

מוניות

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

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 /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 מוניות עד 6 נוסעים 
מרווחות וממוזגות, 

מחירים מיוחדים לנתב"ג, 
 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

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)09-25(_____________________________________________

לימוד שפות

אידיש 250 ש“ח
אנגלית למתקדמים 300 ש“ח
אנגלית למתחילים 350 ש“ח

לימוד שפות בביתך באמצעות ספרים ודיסקים

ועוד 30 
שפות

מהות-03-5032527

רפואה משלימה
 מרפאת יובל - נטורופת, 

עיסוי צווארי לכאבי כתפיים 
וראש, בעיות קשב וריכוז, 

אנמיה, טיפול לאחר אירוע 
מוחי, מטפל גם בילדים וטיפול 

טוטאלי בפטרת הצפורניים, 
_____________________________________________)13-17ל(לפרטים: 050-7715425

 נמצאה בת.אוטובוס 
שקית עם פרטי לבוש חדשים 

בב"ב לפני כשנה, 
_____________________________________________)13-14ח(050-2483483

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-20/18(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-17/18(ריינר 050-4153074

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-20/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת 250 ש"ח ללילה, 

todatoda.co.il 055-6697474)51-51/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 למכירה יחידת דיור 
לשבועיים בשנה )יולי-אוגוסט( 

במלון "לב ירושלים" 
_____________________________________________)12-20ל(054-9720123, 052-5558170

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________ 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 

_____________________________________________)25-26/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-19/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

 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)34-18/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-16/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

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(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-17/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-20/18(_____________________________________________

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)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-18/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-16/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-19/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

נתניה

נהריה

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 דירה מרוהטת ומרווחת 
למשפחה לתקופת הפסח, נוף 

_____________________________________________)07-20(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 וילות מפוארות וחדשות, 
4 ד' מהחוף הנפרד, אפשרות 

ארוח עד כ- 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-08/19(לביה"כ, 052-6460451

 "התכלת" - דירות נופש 
לזוגות/משפחות, מאובזרות 

ונעימות, גינה ונוף מרהיב, 
054-8483088)07-19(_____________________________________________

סוזוקי

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

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

052-7153475)09-16(_____________________________________________

מכירת רכבים
 וילה גדולה ומשתלמת 

לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

שלומית

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

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

 מבחר דירות וצימרים 
למשפחות וקבוצות בצפת 
וסביבותיה, מחירים נוחים, 

050-4105896)11-30(_____________________________________________

 יחידת נופש מהממת, 
2 חד' + מרפסת גדולה 

ומשקיפה לים, 052-5674310, 
_____________________________________________)11-15ל(053-4283107

פז’ו

כלנית

 צימרים מפוארים בצפון 
+ ג'קוזי גדול בכל צימר + 

בריכה בחורף ומוצנעת, מבצע 
_____________________________________________)37-37/18(חורף חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-22/18(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)50-50/18(_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-19/18(_____________________________________________

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

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

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

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן
 *וילת ארוח יפיפיה, 4 

חדרים, חצר ובריכה פרטית. 
*10 חדרי ארוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם! 
050-5236390 ,054-2515630)07-19(_____________________________________________

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

מגדל
 "הצימר במושבה" - 3 

יחידות מאובזרות כהלכה, 
בריכה + ג'קוזי עד 18 איש, 

_____________________________________________)10-22(הנחה לחתנים, 050-4121042

מירון
 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6939480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/18(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

 סוזוקי קרוסאובר שנת 
2014, 23,000 קמ"ש טסט 
לשנה, מובילאי, מולטימדיה 

ח.ח. 86,000 ש"ח, 
_____________________________________________)13-15ל(050-4270277

 פג'ו 307 מנוע 1.600 
שנת 2005, 92,000 ק"מ, 
שמורה מאוד, 9,800 ש"ח, 

_____________________________________________)13-17ל(054-6969961

הסעות

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-33/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

יעוץ ועזרה הלוואות ומשכנתאות

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-20/18(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-01/19ל(בלבד! 052-4132855

הובלות

 הובלות המרכבה - 
מחירים ושרות מעולים! 

הפצת חבילות גדולות 
וקטנות גם קירור 

_____________________________________________)03-15(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)03-17(_____________________________________________

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-15(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

החזרי מס

הנהלת חשבונות
 חשבונאות לסוגיה 

דוחות חתומים בידי רו"ח, 
דוא"ל:

abaiveraba@gmail.com
 ,Fax 03-9606203

_____________________________________________)07-15ל(מחירים זולים

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

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

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

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-20(_____________________________________________

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

 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)09-17(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

אירועים
 מתחתנים ב"ה, מזל 
טוב! עכשיו צריכים לדאוג 
לזמר, תזמורת וכו', פשוט 

תחייג 055-6779705 עובדים 
_____________________________________________)11-15(עם הרבה זמרים. פנחס לוי

 "קופיץ הסעות" - 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)12-16(רחבי הארץ, 053-4271269

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-21/18(לחורף, 050-4145161

יבניאל
 וילה + חצר משחקים 

+ דירות ארוח, מתאים 
למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

 בעתיקה - יחידה יפיפיה 
לזוגות/משפחות, לשבתות, 

מאובזרת + נוף מדהים, 
054-5259470)11-16(_____________________________________________

 בית ארז - מבצע סופ"ש 
שני לילות בסיוון - תמוז, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + ביה"כ, 
Beiterez.net ,052-4281804)46-19/18ל(_____________________________________________

הובלות
קטנות וגדולות

לכל רחבי הארץ

 אנ“ש   15 שנות נסיון 
  מחירים הכי זולים

054-2119206 | משה
054-5839753 | צביקה

עובדים
24/6

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

לפרסום
בלוח

03-6162228

סת”ם
 *קלף לב*

הננו להודיע לכל לקוחותינו
כי פתחנו בבני ברק בשעה 

טובה מחסן גדול ומרווח של- 
קלף - באיכות הגבוהה ביותר.
כל מה שחיפשת תמצא כאן!
מבצע מזוזות גודל 12 ס''מ - 
10 ש''ח, ס''ת 48 ס''מ-195 

ש''ח 0527623142
_____________________________________________)15-18(בני ברק חגי 18 ק"ק

 נמצא רב קו העונה על 
שם חיה רפלוביץ בתחילת 
ר' עקיבא )לפני שבועיים(, 

_____________________________________________)15-16ח(לפרטים: 054-8490419

 בפרשת תרומה נשכחה 
מגבעת בקו 400 מבני-ברק 

_____________________________________________)15-16ח(לירושלים, 058-4190090

 אבד שעון בנרתיק סקוטש 
_____________________________________________)15-16ח(לפני כשבועיים, 03-6162229

 נמצאו אופניים לפני פסח 
באזור שוק העיר, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(03-6760106
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מרפאת יובל
נטורופת

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים וראש,
 קשב וריכוז, אנמיה, 

אירוע מוחי, לחץ,
 גם לילדים

050-7715425

פתרון טוטאלי לפטריות

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

עם ישראל נותן יד לאחד 
שהכי קשור לרבי (חב"ד) 
בשביל לבטל השמדת הכל 

ק"ו השמדת המונים 
(מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א)

058-3275870

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

 מנייד קו סלולר? בוא 
תעשה מהניוד של הקו שלך 

משכורת קבועה! 
_____________________________________________)11-14ל(053-3142824

תינוקות

 כיסוי נילון לעגלת בוגבו, 
_____________________________________________)13-14ח(50 ש"ח, 052-7676856

 סדינים חדשים למיטת 
תינוק, 25 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7676856

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6499997

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

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 050-6499997

 לול תינוק מתקפל 
מפלסטיק בצבע לבן, 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-7337207

 עגלת ממס אנד פפס 
שכיבה + טיולון בב"ב, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7627899

 מיטת תינוק + מזרון, 
בצבע תכלת/שמנת, יפיפייה, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 300 ש"ח, 053-3167179

 מציאה! עגלת אמבטיה 
בוגבו קמיליון במצב טוב מאוד, 

500 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7669361

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולון, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-6651365

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מיטת תינוק משכל, עץ 
מלא + מזרון במצב מעולה, 

_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 054-8464210

 סימילאק 400 גרם שלב 
1, חלב נוכרי - 25 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4135002

 עגלת טיולון, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 twigy עגלת תינוק 
חדשה בקרטון, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(מציאה! 054-8439247

 עגלת אמבטיה חברת 
"ציקו" גלגלי אוויר נוחה וטובה, 

_____________________________________________)13-14ח(190 ש"ח, 052-5737813

 עגלת תינוק ברילטקס, 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, 054-4273857

 סוני אריקסון לחצנים )לא 
כשר( עם מצלמה, מתאים 

לרשת פלאפון, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2423785

 נוקיה 206 סים כפול 
)לא כשר(, כחדשה בקופסא 
+ המון אביזרים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2423785

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 דיבורית לרכב דגם 
מוטורולה, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-3337530

 מכשיר פלאפון חדש, 
חברת טלגו )בשימוש 1/2 

שנה( 120 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)13-14ח(לפרטים: 054-8490419

 טלפון/טאבלט 6 אינץ 
כולל מגן, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-8380655

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4783220

 ,L2 'פלאפון בלו טאצ 
ב- 250 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מטען מקורי לסלולאר 
אייפון, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

איחוד תיקים!!!
צוואות וירושות!!!

ביטול על הגבלת רישיון!!!
שקוע בחובות???

קיבלת עיקולים???
פיגורי משכנתאות???

הבנק לוחץ???

משתחררים 
מהחובות!

054-3815710

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)06-32(מחדש, 054-4543701

 מציאה! אורגנית 
מקצועית Roland e60, מסך 
מגע, 6 אוקטובות, לא היתה 

_____________________________________________)11-15ל(בשימוש, 052-7151164

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-32/18(הלקוח, 054-2821847

 קונים אמנות אספנות 
כלי כסף, מטבעות ושטרות, 
כלי נגינה, כלי בית ומצלמות, 

052-4040221)12-16(_____________________________________________

 שולחן אוכל חדש, 
90X165, נפתח ל- 235 צבע 

חום שוקולד - 800 ש"ח, 
053-3348860)12-16(_____________________________________________

 שולחן אוכל בצבע דבש 
90X130, נפתח ל- 170, חדש, 

_____________________________________________)12-16(750 ש"ח, 053-3348860

 מזרון נוער חדש בניילון, 
90X190, ב- 200 ש"ח כ"א, 

053-3348860)12-16(_____________________________________________

 דרוש לאברך אופנים 
חשמלים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7621791

 למשפחת אברך דרושה 
בדחיפות שידת החתלה 

בתרומה או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)13-14ח(052-762-1797/1

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)13-14ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)13-14ח(לבן תורה, 054-8432271

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

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמחי לקבלו, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7432035

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 054-7938941

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

_____________________________________________)13-14ח(054-8447564

 טאבלט "7 אסוס חזק 
ואיכותי כשר )לוויז בלבד( + 

_____________________________________________)13-14ח(תיק, 390 ש"ח, 054-2423785

 מקרר תדיראן אפולו 
לבן, עובד, תקין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8481830

 טוסטר אובן, חדש 
באריזה, סגורה 39 ליטר, 200 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, ירושלים, 054-8481830

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

_____________________________________________)13-14ח(050-3337530

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

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 כיריים בילד אין לבן )קינג(, 
4 להבות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)13-14ח(50 ש"ח, 052-4831449

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7139395

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7396092

 מזגן חלון חזק מעולה, 
400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8448097

 מגהץ קיטור קנווד, מילוי 
מים רציף וגיהוץ אנכי, 120 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8409064

 מקרוגל מצוין, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 שואב אבק ביתי, 110 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

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

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 רדיאטור מצוין, 120 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד, 052-5737813

 מחשב נייח במצב מצוין 
לצפיה בדיסקים ושיעורי תורה, 

_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, 054-4992952

 מיחם חשמלי חדש 
באריזה במחיר 180 ש"ח, 
לפרטים: 052-7630618, 

_____________________________________________)13-14ח(08-9331524

 רדיאטור לחדר ילדים 
בצבע אפור/לבן במחיר 300 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-7337207

 2 נורות לילה גבוהות 
בעלות בסיס מתכת צבע לבן 

וכסף, חדש, במחיר 300 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7337207

 אופה לחם חדש ב- 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3167179

 מחשב רגיל כולל מסך, 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-7561146

 טלפון/טאבלט 6 אינץ 
כולל מגן, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-8380655

 מחשב נייד איכותי, 
משודרג, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-7561146

 שואב אבק - "מולר" - 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 050-4190250

 מכונת מטחנת בשר, -050
_____________________________________________)13-14ח(4190250

 גריל הפלא: 4 פעולות 
בגריל, המכשיר מגיע עם 4 
משטחים נשלפים: לבישול, 

לגריל, לטיגון וצליה, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4190250

 J.V.C רסיבר - מגבר 
במצב מצוין, טוב מאוד 

לתקליטן RMS, ב- 350 ש"ח, 
300 וואט, 050-9340317, 

_____________________________________________)13-14ח(בערב

 מסך מחשב מצוין, 70 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח בלבד, 0525-737-813

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-5737813

 פקס, מכונת צילום 
משולב 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שעון יד חכם, בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

ZM- שלט חדש דגם 
9067N, מתאים למזגנים 
תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 מדיח כלים קינג גדול, 200 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מיקסר כחדש, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מיקסר גביע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מקרוגל קנדי כחדש, 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

ריהוט

 נמצא רב קו העונה על 
שם רפלוביץ חיה בתחילת ר' 

עקיבא לפני שבועיים, לפרטים: 
_____________________________________________)13-14ח(054-8490419

 בפרשת תרומה נשכחה 
מגבעת בקו 400 מירושלים 

_____________________________________________)13-14ח(לבני ברק, 058-4190090

 אבדה בחנוכה טבעת זהב 
_____________________________________________)13-14ח(באזור בני-ברק, 054-8435331

 מעונין לקנות קלנועית 
סגורה )יחיד(, כמו רכב, 

_____________________________________________)15-16ח(03-6199806 בערב

 דרוש כחסד כטיס סים 
טוקמן/סלקום כשר, ב"ב, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8426371

 נשמח לקבל נוקיה 1208 
גם מקולקל, ללא עלות, ב"ב, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8426371

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)15-16ח(054-7432035

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)15-16ח(סמלי, 054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)15-16ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)15-16ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)15-16ח(בתרומה, 054-8432271

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

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מסחטת מיץ הדרים 
חשמלית, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-7463631

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

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7966786

 בסיס למיקסר בוש קטן 
_____________________________________________)15-16ח(וכן חלקים, 058-3289108

 )wane( מכונת תספורת 
תקינה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

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

_____________________________________________)15-16ח(054-8412903

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8412903

 שואב אבק איכותי, 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5737813

 שואב אבק ביתי, 110 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 תנור בישול ואפיה סאוטר 
בילד אין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 רדיאטור מצוין, 150 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 שואב אבק רכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(חזק וטוב, 052-5737813

 כיריים גז מצב מעולה, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(0525-737-813

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)15-16ח(50 ש"ח, 052-4831449

 רדיאטור לחדר ילדים 
בצבע אפור/לבן במחיר 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7337207

 2 נורות לילה גבוהות 
בעלות בסיס מתכת צבע לבן 

וכסף, חדש, במחיר 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-7337207

 בר מים עם ברז מים חמים 
וקרים, חמים לא תקין כמו 

חדש, מציאה - 120 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר - 2 
פלורוסנטים דקים, 120 ס"מ, 

אור חזק, כחדש, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(טל': 050-2897977

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר, מהיר, תוכנת כתיבת 
מסמכים, מציאה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(טל': 050-2897977

 מטחנת בשר ודגים 
חדשה, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)15-16ח(03-9342918

 סיר חשמלי לחמין - 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה - 70 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7396092

 טוסטר גדול + הגבהה 
תוצרת גרץ במצב טוב, צבע 
_____________________________________________)15-16ח(שחור, 80 ש"ח, 03-9307308

 מכונת תספורת חדש 
חדש באריזה, 100 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 ברה"ע למכירה מיקרוגל 
משולב עם גריל חברתי ליוונט 

_____________________________________________)15-16ח(ב- 200 ש"ח, 052-7966786

 מאוורר הוריקן מצב מצוין, 
ב- 280 ש"ח )נקנה ב- 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח(, 052-7154426

 מצלמת קנון 185 חדשה 
מהאריזה, אחריות לשנה ב- 

_____________________________________________)15-16ח(400 ש"ח, 03-5741061

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 כיריים בילדאין לבן )קינג(, 
4 להבות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 גי.פי.אס. חדש באחריות, 
400 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(03-6187374

 רדיו דיסק סוני + 2 
רמקולים - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-6951960

 שעון יד חכם בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד, 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטורמגנטית המיוחדת 
"בסד" 500 ש"ח נקנתה ב- 

_____________________________________________)15-16ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים, 300 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 אורגן רהיט חברת קאוי 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 054-8471038

 ,20V מברגה חדשה סזוקי 
ב- 500 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מסך "24 דק, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מאוורר טורבו חדש, "20, 
120 ש"ח גמיש, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מסך "17, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 פלטה לשבת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מיחם מים לשבת, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 גי.פ.אס חדש באחריות, 
400 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)13-14ח(053-3179093

 מטען להוברבורד, חדש 
באריזה, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4142171

 שואב אבק רכב, 70 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(חזק וטוב, 052-5737813

 מאוורר עמוד, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 רמקולים קטנים 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מברגה אמריקן איגל 
ליתיום כחדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מכונת תספורת 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 תמי 4 דיגיטל, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(גמיש, 054-4273857

 תמי 4 עם מיכל, 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 כיריים חשמליים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 תנור חימום ביתי, 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 מיקסר קנווד קומפלט 
900W, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)13-14ח(50 ש"ח, 052-3463482

 אוזניות חדשות באריזה, 
רק ב- 9 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(0504-196-197

 שולחן אוכל נפתח, 
מעולה, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מאץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)15-16ח(499 ש"ח, 054-4783220

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

_____________________________________________)15-16ח(054-5705546

 ארון שירות מפלסטיק 
של כתר, חדש, צבע חום, 2 
דלתות במחיר מציאה, 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7337207

 שולחן סלון מעץ בצבע 
שחור מהמם, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-7337207

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל- 4 סועדים 

במחיר מציאה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-7337207

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אחסון בצבע שחור, 

_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 054-7337207

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן/כסוף כחדש 

במחיר מציאה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-7337207

 2 שידות קטנות בעלות 
2 מגירות כל אחת מעץ צבע 

חום אפרפר, 250 ש"ח כל 
_____________________________________________)15-16ח(שידה, 054-7337207

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 למסירה מיטה מתקפלת 
+ מזרון, בין השעות: 

_____________________________________________)15-16ח(20:00-21:00, 0526-50-50-10

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-3463482

 8 כיסאות ושולחן לסלון, 
אפשרות לשולחן או כסאות 

בלבד, ספות 2+3 מעור 
איטלקי בצבע שחור כחדשים, 
_____________________________________________)15-18(שנה בשימוש, 052-4227714

 ארגונית 3 מגירות מעץ 
עם 4 רגליים, צבע ירוק חציל, 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח, 054-7337207

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7337207

 שולחן סלוני )ליד הספה( 
עץ טבעי, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-7463631

 ספה בצבע אפור בהיר 
מהממת במצב מצוין, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, טל': 052-7605128

 ארון 2 דלתות סנדוויץ, 
500 ש"ח גמיש, בב"ב, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8450582

 שידה עץ מלא, 500 ש"ח 
גמיש, בב"ב, טל': 

_____________________________________________)15-16ח(054-8450582

 ספריית קודש 1.60 רוחב, 
דלתות ובמה, בב"ב, 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(גמיש, טל': 054-8450582

 מיטה נפתחת במצב 
מצוין, 500 ש"ח גמיש, בב"ב, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8450582

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 שולחן אוכל מעולה, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 240 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כורסת יחיד חזקה ויציבה, 
130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מזרון גדול, מטר וחצי כמו 
חדש, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר, 140 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מזרון יחיד, 60 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים, 
פלסטיק חזק ויציב, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מגירות "כתר" 70 ש"ח 
בלבד, חזק וטוב, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 ארון כוננית בעלת דלת 1 
מעץ בצבע קרם במצב חדש, 

במחיר 200 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-7337207

 מושב שיאצו חדש - 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום/אפרפר 

במחיר מציאה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-7337207

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-7337207

 נדנדת תינוק חשמלית 
מבד פלסטיק בצבע לבן/

אופוויט במחיר מציאה, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7337207

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מצחיק, 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח, 054-7337207

 מזרון למיטת תינוק + 
ציפה, 120X60 ס"מ כחדש, 

_____________________________________________)15-16ח(60 ש"ח, 050-5206337

 טיולן צ'יקו כמו חדש, 90 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלת אמבטיה חברת 
"צ'יקו" גלגלי אוויר, נוחה 

וטובה, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיטת תינוק + מזרון 
תינוק + לול, מצב מצוין, מחיר 

_____________________________________________)15-16ח(גמיש, 052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-6499997

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

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 050-6499997

 לול תינוק מתקפל 
מפלסטיק בצבע לבן, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7337207

 עגלה לתינוק, טיולון - שני 
גלגלים גדולים ושניים קטנים, 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח, 050-5206337

 אמבטיה לעגלת מאונטיין 
באגי שחורה כחדשה באריזה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 100 ש"ח, 058-3280827

 עגלת תאומים מקלרן, 
_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 050-4160457

 עגלת טיולון 100 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-4160457

 עגלת צ'יקו 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-4160457

 מיטת תינוק מעץ מלא 
במצב מעולה + מזרון + 

גלגלים, צבע חום בהיר, 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 03-9307308

 עגלת תינוק טיולון אדומה 
- צ'יקו בחולון, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-5206337

 מיטת תינוק מעץ מלא 
במצב מעולה + מזרון + 

גלגלים, צבע חום בהיר - 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 03-9307308

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6651365

 מטען חדש לנייד )כבל 
ארוך( 5 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)15-16ח(052-3186268

 מטען מקורי לסלולאר 
אייפון, 50 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-4831449

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-s3 חזק במיוחד, חדש 

מהקופסא, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(054-4783220

 מכשיר פלאפון חדש 
חברת טלגו )בשימוש 1/2 

שנה(, 120 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)15-16ח(לפרטים: 054-8490419

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)15-18(_____________________________________________

 כרית לכינור גודל חצי, 
30 ש"ח בלבד, חדש לגמרי, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא רכב איכותי ביותר, 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-5705546

 למסירה בב"ב - זוגות של 
אוזניות שרק אחת מהם עובד, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

 נרות צפים לעיצוב 
אירועים, 6 אריזות, 12 נרות, 

הכול ב- 20 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)15-16ח(052-3186268

 שובר של טיול ג'יפים 
)באיזור ירושלים(, 8 נפשות 

בשווי 550 נמכר ב- 450 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח()גמיש(, 058-3265244

 נעלי ניו בלנס ספורט 
נשים מס' 37.5, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

 ספרי קריאה להימן וכן 
גמרות לישיבות - שבת, נדרים, 

_____________________________________________)15-16ח(50 ש"ח כ"א, 050-4131038

 עליונית לאירוע, פייטים, 
מס' 40, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-3289108

 אדניות, עצי נוי, כלובים 
לציפורים, ויטמינים, אוכל 

לתוכים, 8 ש"ח לקילו, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8412903

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 שטיח יפה, 120 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)15-16ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)15-16ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-4831449

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)15-16ח(בערב



כ”ו-כ”ז  בניסן  תשע”ח  611-13/3/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 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

■ 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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-38/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-24/18(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)52-08(משרה 9988

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-03/19(הולמת: 054-8477787

 לעמותה חשובה בב"ב, 
דרושות טלפניות מקצועיות 

ומנוסות, תורמים פוטנציאלים, 
שיחות יוצאות ונכנסות, שכר 

מעולה למתאימות + בונוסים, 
משמרת בוקר: 073-2198851. 

_____________________________________________)06-06/19(משמרת ערב: 052-5540334

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 
_____________________________________________)07-17(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 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 יום בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת, ת.מעולים 
_____________________________________________)08-16(למתאימה, 050-8342228

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

למשרד העוסק באיתור נכסים
עבור גופים ציבוריים גדולים

דרושות מאתרות 
באתרי האינטרנט

עבודה מהבית
הכנסה מובטחת על בסיס הצלחה

052-2770505

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית, שכר גבוה 

מאוד + בונוסים, 
050-8266772)11-16(_____________________________________________

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-23(_____________________________________________

 דרושה עובדת לשירות 
לקוחות - חברת חרדית בב"ב 
בטלפון ובקבלת קהל, קו"ח 

לפקס: 03-6161865, ידע 
_____________________________________________)11-15(בחשבשבת חובה

 דרוש סוכן עצמאי 
)פרילנסר( למכירת מוצר 

מצליח, רווחים טובים, 
050-7877492)11-19(_____________________________________________

 לשמעיה דרושים עובדים 
קושרים, סוכנים, מוכרים, 
מפיצים בב"ב ובירושלים, 

_____________________________________________)11-15ל(052-6242872

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)11-16(מעולים, 050-6857584

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
לשעות הערב באזור ב"ב, 

תנאים טובים, 
_____________________________________________)11-15ל(03-5494080

 לקונדיטוריית שמרית 
באלעד, דרוש/ה, אופה, 

מוכר/ת, עובד מטבח + נסיון 
_____________________________________________)11-15(בהכנת סלטים 0507352393 4000 משרות פנויות

בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

 עובד מטבח בבוקר * טבח 
לאחה"צ לישיבה בבני-ברק, 

_____________________________________________)12-16(תנאים טובים, 052-6590995

 Kol Halashon is 
 searching for office
 worker. Demands:

 computer proficiency,
 Torah knowledge.

 Patient, quick in
 catching on software, full

 time job in
 Bnei Brak. English,

 Hebrew. CV to
position@kolhl.com)12-16(_____________________________________________

 דרושים נהגי מוניות/
אוטובוס + רשיון ג', תנאים 

מעולים למתאימים, 
052-8530000)12-16(_____________________________________________

 לעמותה מבוססת 
בב"ב נציגות שרות 

לפרויקט חדש, 38 ש"ח 
לשעה + בונוסים, הדרכה 

על חשבון העמותה, 
קליטה מיידית, העבודה 

מיד לאחר פסח, נסיון 
בטלמרקטינג, חובה, 

054-8561458)12-16(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

_____________________________________________)12-16ל(למלאה/צהרון, 050-7250631

 נהג הסעות א.צ.ז - 
מיניבוס - אוטובוס, מאזור 

ב"ב והסביבה, רכבים חדישים, 
_____________________________________________)12-16ל(053-3140202

 מטפלת צעירה + רכב 
לבת - 8, א-ה, 16:45-19:00 

בגעת שמואל, להתקשר 
_____________________________________________)11-15(בשעות הערב, 052-6100610

 עובדת טובה זריזה 
וחרוצה + אפשרות בישול, 

מעוניינת בעבודה, 
053-3348860)12-15(_____________________________________________

 עובד רציני לעבודה 
בסופרמרקט. נסיון חובה, 

תנאים מעולים למתאימים! 
050-3235555)12-16(_____________________________________________

072-22-222-62

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

052-7121521)13-17(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)13-17ל(050-5245338

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת-גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)13-18(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים עובדים + מנהלים 
_____________________________________________)13-15(מעל גיל 24, 053-3133344

 למעון בגבעתיים עד גיל 
3.5 דרושה סייעת במשרה 

מלאה תנאים מעולים! כולל 
_____________________________________________)13-17(תשלום חגים, 052-3838484

 דרושים/ות נציגי/ות 
טלמיטינג )בתחום הביטוח( 

שכר בסיס גבוה ותנאים טובים 
למתאימים/ות! מייל - 

orit@interb.co.il)13-15(_____________________________________________

 דרושות באלעד מנקות 
לשעות הערב, שכר נאה 

_____________________________________________)13-15(למתאימות, 052-7110771

 דרוש מזכיר לישיבה, 
קו"ח למייל:

moshecoen.535@gmail.com
_____________________________________________)13-17ל(או לפקס: 03-9587819

 סייעת לגן בת"א לעבודה 
מיידית, מוסד חרדי, תנאי שכר 

_____________________________________________)13-15ל(מלאים, 054-4591535

 מטפלת למעון חרדי בת"א 
שכר גבוה מהחודש הראשון, 
_____________________________________________)13-15ל(הקודמת זוכה, 03-5477777

 למשרה מלאה 
בג.שמואל, מטפלת 

מנוסה לתינוקות תאומים 
ועבודות בית קלות, 

_____________________________________________)13-17ל(050-6205398

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)13-17ל(052-7236748

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)13-14ח(052-2935219

 חרד"ל מעונין לעבוד 
בתחום הפיזיותרפיה במוסד 

שיקומי/פנוי להצעות, 
_____________________________________________)13-14ח(054-7938941

 מנכ"ל עמותה, רב, מגייס 
כספים, תקציבית ממשרד 

הממשלה והחינוך, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7633316

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7633316

 מחפש עבודה בכל תחום, 
6-7 שעות מאזור תל אביב/

_____________________________________________)13-14ח(רמת-גן, 050-2266940

 דרוש עובד למכולת עם 
נסיון בקופה, ת.טובים, אזור 

_____________________________________________)15-16(ב"ב, 054-6785233

 לסוכנות ביטוח בב"ב 
דרושה חתמת אלמנטרי, 
נסיון חובה, קו"ח לפקס: 

_____________________________________________)15-18ל(03-5780503

 מנהלת מכירות לרשת 
הלבשה אישית למשמרות, 
שכר גבוה מאוד + בונוסים, 

_____________________________________________)15-18ל(050-8266772

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)15-18(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
לכיתת תינוקיה, תנאים 

מצויינים ושכר הולם, 
_____________________________________________)15-18ל(054-2058545

 מחסנאי רציני למשרה 
מלאה, עבודה קבועה, תנאים 

טובים, 5 ימים, ב"ב/ר"ג, 
052-6364614)15-16(_____________________________________________

 דרושה לבית חרדי 
לכביסה, גיהוץ, סדר ונקיון, 40 

_____________________________________________)15-16ל(ש"ח לשעה, 052-7165234

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)15-17(לשעה, 054-3607420

 דרוש אחראי נמרץ 
ויצירתי יר"ש לארגון 
קירוב בב"ב, תנאים 

טובים למתאימים, קו"ח: 
A09662322@gmail.com)15-19ל(_____________________________________________

 למשרד רו"ח דתי בת"א 
)ליד רח' המסגר י.שדה( 

דרושה מנהח"ש למילוי מקום, 
נסיון בחשבשבת חובה, קו"ח 

_____________________________________________)15-16(לפקס: 03-5379105

 למכבסת שלגית בב"ב 
עובד לעבודה קבועה, תנאים 

_____________________________________________)15-16ל(טובים: 050-8460282

 השלמת הכנסה - דרוש 
עובד אמין וחרוץ להפעלת 

מזנון חלבי במרכז ב"ב, שעות 
עבודה מ- 21:00-24:00 

כולל מוצ"ש, לבעלי טלפון 
כשר בלבד! תנאים טובים 
_____________________________________________)15-16ל(למתאימים, 052-7629533

 לאיחוד הצלה דרושות 
עובדות לפרוייקט מיוחד, 
לשיחות נכנסות ויוצאות, 

עדיפות לבעלות נסיון, 
תנאים טובים למתאימות, 

03-6001411)15-16(_____________________________________________

 בישיבה בב"ב למ"מ 
דרושה עובדת מטבח + נקיון, 

050-4166043)15-16(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים, 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)15-18(ק"ס וירושלים, 052-6580906

 דרושה מטפלת למשרה 
מלאה/חלקית למעון 

בבני-ברק, תנאים טובים, 
054-5558835)15-16(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקווה, דרושה מטפלת 

למשרה מלאה, תנאים מעולים 
למתאימה + בונוסים, 

052-7144468)15-16(_____________________________________________

 למאפיה בבני-ברק, 
דרושים עובדים כללים + 

לחנות + אופים - עדיפות 
_____________________________________________)15-18(למנוסים, 054-6855447

 לכולל הלכה בת"א, התפנו 
3 מקומות לזמן קיץ, הסעה 

_____________________________________________)15-16(מב"ב, 058-3233307

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, להקלדת 
נתונים, מתן מענה טלפוני 

ועוד, שעות נוחות, שכר בסיס, 
6,000 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)15-15(_____________________________________________

 למשרד בתחום הרפואי 
בירושלים מזכיר/ה, שעות 
גמישות מאוד, 5-6 שעות 

ביום, 40 ש"ח לשעה. קריירה, 
072-22-222-62)15-15(_____________________________________________

 פקיד/ה לאישורי הגעה 
לאירועים וחתונות במשרד 

סמוך לבני-ברק, שעות נוחות, 
39 ש"ח לשעה. קריירה, 

072-22-222-62)15-15(_____________________________________________

 למשרד תיווך בב"ב 
דרושה מזכירה לשעות 

אחה"צ בלבד, 15.00עד 
20.00, לפרטים: 

052-7652801)15-15(_____________________________________________

 דרושה עובדת נקיון, 
5 ימים בשבוע, 4 שעות 

ביום ל"אגודה למען 
הזקן" בני-ברק, 

03-5782628)15-16(_____________________________________________

 למעון-יום במרכז ב"ב 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים! 
03-5703853)15-15(_____________________________________________

 דרושה מטפלת עם 
נסיון למשפחתון קטן בפ"ת 
מ.מלאה/חלקית, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16(שולמית, 054-9777432

 דרושות מטפלות 
למעון בב"ב ק.הרצוג 

לכיתת התינוקות, ת.טובים 
למתאימות, קו"ח לפקס: 

03-5781832)15-16(_____________________________________________

 דרושה עובדת למשרד 
בב"ב, ידע בוורד ואקסל חובה, 
_____________________________________________)15-16(להתקשר בערב 050-4184047

 דרוש/ה קלדנית 
מעמד/ת ליומיים בשבוע 

בב"ב, הקלדה מהירה 
ומדוייקת + שליטה 
ב-InDesign חובה.

קו"ח למייל:
yair@kav-itonut.co.il)15-20(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב, 
עובד אחמ"ש - בוקר/ערב, 
חרוץ ומסור ועובד מטבח 

מ.בוקר + נסיון, 
052-6607070)15-18(_____________________________________________

 למעון פרטי ומקסים 
בפ"ת, דרושה עובדת לשעות 
14:00-17:00, תנאים הולמים 

למתאימה, לפרטים: 
058-4457040)15-16(_____________________________________________

 לחב' שליחויות נהג, רשיון 
ג' מאזור המרכז לעבודה בין 

השעות 16:00-23:00, 
_____________________________________________)15-16ל(052-5376015

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8454536

 למסירה בב"ב, זוגות של 
אוזניות שרק אחד מהם עובד, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8454536

 למסירה חוברות, מרווה 
לצמא של כמה שנים, 

_____________________________________________)13-14ח(03-5790963

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-5705546

 שמלה למחותנת מידה 48 
מחנות רצי במצב חדש, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7676856

 תחפושת חדשה משה 
רבנו מידה 4, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7676856

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)13-14ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 שטרות ישנים, כל שטר 
_____________________________________________)13-14ח(10 ש"ח, 052-7154392

 קילו מטבעות חו"ל, 60 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7154392

 גמ"ח מאגר הלוואות 
ללא ריבית, תורמים, רפואי, 

הכנסת-כלה, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7633316

 פונטים גופנים מיוחדים 
ומקוריים לפרסום מודעות ימי 

הולדת, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4783220

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)13-14ח(19 ש"ח, 054-4783220

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)13-14ח(60 בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב 40 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד, 052-5737813

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-4831449

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח, 052-7139395

 סט ש"ס מבואר "שפה 
ברורה" גדול, מפואר, חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(052-716181

 ש"ס טלמן כחדש, 400 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-4273857

 כיור לבן 60/40 ב- 100 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-3828378

 מציאה! מסגרות משקפי 
ברגים יוקרתיות חדשות 

באריזה, רק 250/300 בב"ב, 
_____________________________________________)13-14ח(0504-196-197

 בר לכוסות + בקבוקי יין, 
חדש ויפיפה, רק ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(0504-196-197

 נעליים "רוקפורט" דגם 
11270, חדשות בקופסא, "42" 

ב- 320 ש"ח, הקודם זוכה! 
_____________________________________________)13-14ח(054-8445520

 אוגרים מתוקים וחמודים, 
_____________________________________________)13-14ח(15 ש"ח, 03-5796430

 קרש גיהוץ חזק ויציב, 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-5737813

 שטיח קטן ויפה, 80 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד, 052-5737813

 מציאה! בושם לאישה 
בבקבוק חדש, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7638729

 אופניים הילוכים, מידה 
20 כחדשות במחיר - 300 
ש"ח, גמיש, ירושלים, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(050-4147729

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 כלי נחושת, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 סט סירים, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 ג'ק בוכנה 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 כיסא לרכב, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-4273857

 סט ג'ח רפואות תימן 
- 180 ש"ח, בי-ם, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(050-4147729

 דררה האכלת יד מטופחת 
ויפה במיוחד, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3152768

 תוכונים יפהפיים, ב- 35 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח לאחד, 08-9765927

 גליונות זמן למכירה ב- 15 
ש"ח לגליון בטל': 

_____________________________________________)13-14ח(077-9628864

 6 חולצות גברים חדשות 
בניילון enzo brunatti כל 

_____________________________________________)13-14ח(אחת, 50 ש"ח, 050-4158575

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-762-1791

 נעלי גבר "פאקו מרטין" 
מידה 42 כמעט חדשות, 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7676856

 מילון צרפתי 1,814 
 LAROUSSE עמודים

תמונות צבעוניות, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-5206337

 שמלת ערב סגולה - 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר - 180 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 אופני הילוכים חדשות, 
מידה "20 כחול, שלדה 

אלומיניום, בולם קידמי + בולם 
אחורי - 320 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-9340317

 בושם לאישה בקבוק חדש 
"DIOR addict" ב- 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7638729

 2 מסננים למכשיר תמי 4, 
חדשים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-4458397 בערב

 מטבעות חו"ל, 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(לקילו, 052-7653753

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 SF פראק חתנים מידה 
L34+ מכנס + עניבה + 

חולצת פורור, באריזה, ב- 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3280827

 חליפה חדשה! כחול עדין 
רויאל מידה SF 52 ב- 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח! 058-3280827

 עובדים/ות לחנות 
צעצועים בבורסה/ ז'בוטינסקי
09:00-18:00 תנאים טובים 

ואפשרויות קידום מעולות 
052-7235555)15-18(_____________________________________________
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