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בס"ד  העיתון המרכזי של בית שמש מבית רשת 'קו עיתונות'  יום שלישי ב' באייר תשע"ח  17/4/18 גיליון מס' 432בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בבית שמש  יום חמישי ב' באייר תשע"ח  17/4/18 גיליון מס' 400

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

פרשת אחרי מות קדושים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:36
18:53
18:33

19:49
19:52
19:51

הקישו   4261#           073-275-7000 
לשלוחה

מרן הגרי"ג אדלשטיין בהוראה נדירה לחברי הכנסת שנחשפת כאן לראשונה: "יאמרו שהחרדים נגד בג"ץ. צריך לתמוך בזה רק אם פסקת ההתגברות 
וגם: הרווחים הפוליטיים של הנציגות החרדית בשבוע האחרון, הזיגזג הנוסף של נתניהו בדרך לקלפי והחלק של    תהיה כללית על עוד חוקים" 

ניהול העיר בית שמש שכבר נתון בידיה של 'דגל התורה' - אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 12-13

חוזרים לסטנדר: 
רבבות החלו את 'זמן קיץ'
בצל החשש מפקיעת חוק הגיוס בסוף השנה - בישיבות ובכוללים פתחו את 
זמן קיץ  הטרגדיה בחסידות גור ומכתבו של הגר"ש אלתר, מרן שר התורה 
לישיבות  הרישום  שלמה',  'עטרת  על  חסותו  את  פורש  קנייבסקי  הגר"ח 
נחשפים,  הבולטים  הרשמים  מהצפוי,  מוקדם  שהחל  הגדולות  הליטאיות 

המשב"קים של 'עטרת' התארסו ואלפים בכנס 'לב לאחים' / עמ' 10

/ עמ' 8

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

/ עמ' 6

/ עמ' 4/ עמ' 6

מאוחדת פתחה מוקד רפואי 
מרכזי בכל שעות הלילה

הטילים הגיעו: מתקפה בינלאומית בסוריה

סום
פר

שון
רא

"אם פסקת ההתגברות תחול רק על 
חוק הגיוס - זה לא יהיה לטובה"

תקרית בגבול: 
אליהו דרורי ז"ל

/ עמ' 4

בעקבות הפריצות: 

מוקד 
סיור הוקם 

ברמה ג'

שאילתה 
בנושא 

האנטנות 
הסלולריות



03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שלהביתהזכייה

           במבצע

המטבח כולל: ארונות סנדוויץ 10 מטר, שיש אבן קיסר 3.5 מטר, 2 כיורים בגודל 60 ס״מ.
*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( *התמונה 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 *שווי הפרס לפי מחירון הספק *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 
רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

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

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

מטבח
ההגרלה השבועית מס׳ 10

תתקיים ביום ראשון בתאריך: י״ד באייר תשע״ח )29.4.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )י׳ באייר תשע״ח( בשעה 09:00
הפרס בשווי 30,000 ₪

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

לרכישת דירה₪1,000,000
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שלהביתהזכייה
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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( *התמונה 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 
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שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
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ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

מטבח
ההגרלה השבועית מס׳ 10

תתקיים ביום ראשון בתאריך: י״ד באייר תשע״ח )29.4.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )י׳ באייר תשע״ח( בשעה 09:00
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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
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 ארי גולדוואג עם אלבום אקפלה

משחרר  גולדוואג  ארי  והמלחין  הזמר  העיר  תושב 
שירים  מספר  עם  אקפלה  דיסק  האחרונים  בימים 
קליפ  הוצמד  שיר  כשלכל  העומר,  לימי  המותאמים 

מושקע, כשחלקם הוסרטו ברחובות העיר.

 האדמו"רים לבית ויז'ניץ נפגשו
מונסי  מויז'ניץ  האדמו"ר  ביקר  שעבר  בשבוע 
רחובות.  בעיר  ויז'ניץ  מדז'יקוב  אדמו"ר  של  במעונו 
אמר  מכן  לאחר  ארוכה.  שעה  שוחחו  האדמו''רים 
שעד  מדז'יקוב,  לאדמו"ר  מונסי  מויז'ניץ  אדמו"ר 
עכשיו הינו בני דודים, תיכף נעשה גם שכנים, כאשר 
לשיכון  הקרוב  בקיץ  המעבר  על  והתעניין  שאל 
את  בירך  מדז'יקוב  האדמו"ר  שמש.  בבית  החסידות 
להנהיג  ושיזכה  המלוכה  "שיתחדש  החדש  האדמו"ר 
משיח  ביאת  עד  מרעיתו  צאן  את  דשמיא  בסייעתא 

צדקנו".

 בקרוב: המרכז לגיל הרך

הרך,  לגיל  המרכז  ייחנך  השבועות  חג  "לקראת 
שיאוכלס במבנה רחב ידיים בן שלוש קומות. המרכז 
כך  בעיר",  הרך  הגיל  פעילות  כל  את  בתוכו  יכלול 
הודיע השבוע סגן ראש העיר שמואל גרינברג. הבניין 
שעלותו בנייתו קרובה לשמונה מיליון שקלים, שגויסו 
פעילות  כל  בו  למצב  מעתה  יביא  מתרומות,  כולם 
רשת  בניהול  ומזמין,  מפואר  אחד  במקום  תתרכז 

המתנ"סים בעיר.

 פעילות מאתגרת לתלמידי הישיבות

השבוע  בסוף  בעירייה,  חרדי  ח-ן  אגף  בפעילות 
בעיר  הזמנים  בין  ישיבות  תלמידי  יצאו  האחרון 
למסלול אופנים מאתר בהרים שסביב העיר בית שמש.

על המקום
החדשות המקומיות של    בית שמש

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

אלי רובין

תושבים  תלונות  של  פניות  מספר  לאחר 
והטכנולוגיה  המדע  ועדת  ליו"ר  מהעיר 
אנטנות  הקמת  על  מקלב,  אורי  הכנסת  חבר 
שיכול  דבר  לבתיהם,  בסמיכות  סלולרית 
להזיק לבריאות, הגיש מקלב שאילתה בנושא 
לשר להגנת הסביבה זאב אלקין, בכדי שיפעל 
מאזור  המפגע  את  שירחיק  פתרון  למציאת 

מגורי התושבים.
בשאילתה אותה שלח, כתב מקלב: "מפאת 
הסמיכות לבתי תושבי השכונה, עולה חשש 
השכונה.  תושבי  של  לבריאותם  משמעותי 
הנדרשות  הבדיקות  את  ביצע  משרדך  האם 

ומה  התושבים  של  בריאות  על  לשמירה 
מבתי  האתר  את  להרחיק  כדי  לעשות  דרוש 

התושבים?"
בדיקת  לאחר  כי  השיב,  אלקין  השר 
אין  המשרד  עמדת  שלפי  התברר  הנתונים 
שהיתרים  מכיוון  לתושבים,  בריאותי  חשש 
ניתנים  סלולריות  אנטנות  להקמת  המונפקים 
אינה  הקרינה  רמת  כי  שנבדק  לאחר  רק 
עולה על עשירית מסך החשיפה הבריאותית 

המומלצת בארגון הבריאות העולמי.
ניתן  ההקמה  היתר  כי  הוסיף,   כן  כמו 
בו  חשיפה,  רמות  הערכת  דו"ח  בסיס  על 
המחמיר  באופן  הקרינה  רמות  מחושבות 
ביותר. לאחר הקמת והפעלת האתר, החברה 

בסביבת  מדידות  לבצע  נדרשת  המתקינה 
לכך,  המוסמך  מודד  ידי  על  השידור  מוקדי 
להגנת  המשרד  במקביל,  לנהלים.  בהתאם 
רצוף.   לפיקוח  מערכות  מפעיל  הסביבה 
כאשר בכל רגע נתון נמדדים הספקי השידור 
וזאת במקביל למדידות אותם מבצעת החברה 

שאנטנה זו שייכת אליה.
בגינה  הספציפית  לאנטנה  התייחס  השר 
הוגש התלונה ואמר, כי רמת החשיפה לקרינה 
צפויה להיות נמוכה באופן משמעותי. במידה 
המשרד  יפעל  תעלה,  במקום  הקרינה  ורמת 

לסילוק האנטנה.

אלי רובין

העיר  תושבי  התבשרו  השבת  צאת  עם 
אליהו  סמל  נהרג  בו  מצרים  בגבול  האסון 
שעלבים,  ההסדר  ישיבת  תלמיד  ז"ל,  דרורי 
פעילות  במהלך  טנק  התהפכות  של  בתקרית 
מבצעית שנערכה במהלך השבת באזור ניצנה 

שבגבול מצרים. בן עשרים היה בפטירתו.
מידע  הגיע  שבת  בליל  כאשר  החל  הכל 
במהלך  מצרים.  בגבול  הברחה  ניסיון  על 
התבצע  תצפיות,  זיהוי  בעקבות  הלילה, 
בחלקו  הקרקל,  גדוד  ידי  על  הברחה  שיבוש 
הצפוני של הגבול עם מצרים. מיד לאחר מכן 
החלו המבריחים לנסות לבצע הברחה בשנית 
בעקבות  ביטחוניות.  בתשתיות  לחבל  והחלו 

כך, כוחות הוקפצו לאזור.
גדוד  של  טנק  היה  שהוקפצו  הכוחות  בין 
74 - הכוח עליו נמנה אליהו שאף היה הנהג. 
מחמת  אך  למקום,   דרכו  את  עשה  הטנק 
הבחין  לא  ממסלולו,  סטה  בחשיכה  הנסיעה 
בנחל  מטרים  כשלושה  של  תלול  במדרון 
שריפה  מכך,  כתוצאה  לתוכו.  ונפל  ניצנה 
פרצה בטנק עקב התלקחות פגז. מיד עם פרוץ 

האש, מערכת הכיבוי הופעלה. 
נהרג  אליהו  מההתלקחות,  כתוצאה 
באורח  מהם  שניים  נפצעו,  נוספים  ושלושה 
סובלים  הפצועים  כאשר  קל,  ואחד  קשה 
האם  ברור  לא  גופם.  בכל  חמורות  מכוויות 
אליהו ז"ל נהרג מחמת השריפה או כתוצאה 

מחנק מחומרי הכיבוי.
איגוד  פרסמו  פטירתו  דבר  היוודע  עם 
למד,  בה  שעלבים,  וישיבת  ההסדר  ישיבות 
הודעת אבל בה נכתב: "אליהו היה בן עליה. 
הייתה  האישיות  בניין  לישיבה,  הגיעו  מיום 
לו  חשוב  היה  יום  בכל  העיקרית.  מטרתו 
להתקדם ולהתעלות. הייתה בו כנות ועבודה 
מלא  היה  ובכלל.  הישגיו  בבחינת  לעומק 
שמחת חיים ובעל לב זהב. הצוואה שהשאיר 
כל  ועוד  עוד  ולהתקדם  להמשיך  לכולנו: 
למען  התורה  ובבניין  האישיות  בבניין  הזמן 
מנהלי  הרמ"ים,  הישיבה,  ראש  והארץ.  העם 
תנחומים  שולחים  והתלמידים,  הישיבה 
אבלי  שאר  בתוך  ינחמכם  המקום  למשפחה. 
ציון וירושלים ובהמשכת דרכו בבניין התורה 

העם והארץ, תנוחמו".
שנערכה  בהלוויה 
בערב,  ראשון  ביום 
בהר הרצל בירושלים, 
מאות  השתתפו 
מתושבי העיר ומכריו. 
שעלבים  ישיבת  ראש 
ימר,  מיכאל  הרב 
''זכורה  לו:  ספד 
הפגישה  אליהו,  לי 
שלוש  לפני  הראשונה 
לישיבה  נכנסת  שנים. 
הראשון  והמשפט 

שאמרת - 'באתי לבנות את עצמי כדי להבין 
את  סיים  ימר  הרב   ." בעולם'  תפקידי  מה 
הספדו באומרו, כי "אתה מגיע עכשיו לכיסא 
הכבוד, תבקש ותתחנן לפני ריבונו של עולם 
שתהיה  לצרותינו,  די  אמור  ישראל,  עם  על 
שיהיה  משפחתך  על  תבקש  האחרון,  החלל 
דרכך  את  בעוז  להמשיך  הכוחות  את  להם 
ונזכה כולנו לגאולה העתידה במהרה בימינו. 
דמעה  אלוקים  ד'  ומחה  לנצח  המוות  ובלע 

מעל כל פנים".
אביו שיבלט"א ספד לו: "מדינתך, הקהילה 
שלך החברים שלך ומה שנשאר ממשפחתך, 
כדי להיפרד ממך. בכל הקשיים  נמצאים פה 
עכשיו  שגם  בטוח  ואני  חייכת  תמיד  בחייך 

אתה מחייך".
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

בעקבות התקנת אנטנות סלולאריות במפר מוקדים בשכונות העיר, פנה חבר הכנסת אורי מקלב 
לשר להגנת הסביבה זאב אלקין על מנת שיטפל בעניין, במטרה לשמור על בריאות התושבים

במהלך השבת נהרג סמל אליהו דרורי ז"ל, תושב העיר ותלמיד ישיבת 
במהלך    מצרים  בגבול  מבצעית  פעילות  במהלך  שעלבים,  ההסדר 

התקרית נפצעו שלושה חיילים נוספים

תקרית בגבול: 
אליהו דרורי ז"ל

שאילתה בנושא 
האנטנות הסלולריות



שינפלד בהילטון דיסלדורף 
המלון המפואר במיקום המושלם לטיולים באירופה

חלום שהתגשם

 03-6189999
www.Shainfeld.com 

ארוחות בוקר וערב
ארוחות מלאות בבארים 
ענקיים ובשבת פנסיון 

מלא גלאט כשר

יעד חדש
דיסלדורף המדהימה עם 

אפשרות לטיולים בגרמניה, 
הולנד, בלגיה ולוקסמבורג

מלון מפואר
אירוח מלכותי במלון 
5 של 
רשת הילטון העולמית

אירוח ברמה גבוהה
האיכות הבלתי מתפשרת 
של שינפלד עם ליווי צמוד
של מנהלי החברה במלון

בר אירי
פתוח כל היום 

עם כיבוד ושתייה 
חופשיים

תוכניות מגוונות
הופעות של 
גדולי הזמר

)בתאריכים נבחרים(

הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

במשך שנים חלמנו להגיע לדיסלדורף, העיר המושלמת לנופש באירופה, והשנה בעז"ה החלום סוף סוף מתגשם. נארח אתכם הקיץ במלון 
המפואר של רשת הילטון העולמית עם האירוח המלכותי של שינפלד, וכל כך הרבה אפשרויות לטיולים בגרמניה, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג, 

שממש יהיה לכם קשה להחליט לאן תטיילו בכל יום. בואו להגשים עם שינפלד את החלום של הקיץ, בהילטון דיסלדורף.

ההרשמה 
בעיצומה
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הילה פלח

שמש  בבית  השבוע  חגגו  רושם  רב  בטקס 
נציגי מאוחדת וראשי העיר את פתיחת המוקד 
ע"י  שמש  בבית  דחופה  לרפואה  המרכזי 
עד  הלילה  שעות  כל  רצוף  שיפעל  מאוחדת 
משה  העיר,  ראש  בהשתתפות  בבוקר  שבע 
אבוטבול רב שכונת גבעת שרת, הרה"ג שלמה 

ן  ג ס  , ה ס י ו ו ס
העיר  ומ"מ ראש 
בלעיש,  מאיר 
העיר  ראש  סגן 
גרינברג,  שמואל 
תיק  מחזיק 
ישראל  הבריאות 
ן  י י ט ס ר ב ל י ס
והנהלת מאוחדת 

מחוז ירושלים. 
והנחה  פתח 
האירוע  את 
השיווק  מנהל 
ברים  משה  הר' 
על  עמד  אשר 
הבשורה  גודל 
העיר  לתושבי 
שמעתה  בכך 
עומדים לרשותם 
מאוחדת  מטעם 
רפואה  שירותי 
בכל  שוטפים 
היממה  שעות 
ובשבת  בחול 
ציין  24/7,  כן 

את  הקשר המיוחד הקיים שנים בין ראש העיר 
וצוותו הבכיר לבין הנהלת מאוחדת.

הפתיחה  בדברי  אבוטבול  משה  העיר  ראש 
שיבח את מאוחדת שהיא החלוצה בכל יוזמה 
אף  ועכשיו  שמש  בבית  הרפואה  בתחום 
ומספקת  דרך  פורצת  היא  הדחופה  ברפואה 
שירותים בכל שעות היום והלילה, תמו הימים 
אמר שתושבי בית שמש צריכים לכתת רגלים 
כל  על  בירושלים  החולים  לבתי  עד  בלילות 
המחוז  להנהלת  הודה  בדבריו  קטן,  מיחוש 

עם  הפורה  הפעולה  שיתוף  את  לשבח  וציין 
בבית  המובילה  שכקופה  העירייה  והוסיף 
ולקדם  אחריות  לקחת  יודעת  מאוחדת  שמש 

מהלכים לטובת כלל התושבים.
על  סיפר  וויס  יובל  ד"ר  המחוז  מנהל 
אשר  מאוחדת  של  המואצת  ההתפתחות 
מרכזים  שלשה  תפתח  הקרובה  בתקופה 
בלב  המרכז  הרפואי  העיר,  ברחבי  ענקיים 
על  הרמה-רסידו 
מעל  של  שטח 
מ"ר עם  ל-1.000 
הרפואה  שירותי  כל 
מרכז  המתקדמים, 
כ-1.500  של  רפואי 
נחלה  בשכונת  מ"ר 
מרכז  ומנוחה, 
מ"ר  כ-1.500  של 
וגם   ,2 ג'  ברמב"ש 
בחודש  שרק  ציין 
הוסיפו  האחרון 
עשרה  במאוחדת 
מומחים  רופאים 
הרפואה  בתחום 
ילדים,  הראשונית, 
ונשים, אשר  משפחה 
למערך  מצטרפים 
המוביל  הרפואה 
של  והמתקדם 

מאוחדת בעיר. 
כובד  ברכה  בדברי 
גבעת  שכונת  רב 
שלמה  הרב  שרת 
הוא  כי  שציין  סויסה 
בשנים  עשרות  של  מאוחדת  משירותיה  נהנה 
הקופות  כל  מבין  'המיוחדת'  היא  ומאוחדת 
וציין שמות של רופאים שמכיר מקרוב ומנהלי 
פנים  בסבר  השירות  את  המספקים  המרפאות 

ובמסירות רבה לתושבים .
תומר  מר  המרחב  מנהל  השתתפו  כמו"כ 
מ'  גב'  במחוז  הדחופה  הרפואה  ,מנהלת  זקן 
שושן, מנהל קשרי הלקוחות הר' אלתר הורביץ 

ומנהלות מרפאות מאוחדת  .

אלי רובין

בעקבות מכת הפריצות שפקדה את שכונת 
מספר  התאגדו  האחרונה,  בתקופה  ג'  רמה 
תושבים מהשכונה להקים סיור רגלי בלילות 
שבת, ברחובות המועדים לפורענות, במטרה 

למגר את התופעה.  
במודעה שנתלתה ברחבי השכונה נכתב, כי 
בכל אזור יפעל מוקד מרכזי שיהיה מצויד עם 
הכלים הנדרשים כנגד הגנבים, כשהכל כמובן 

על פי כללי ההלכה. 
של  למשמרות  להתחלק  צפויים  הסיורים 
שעתיים כל אחת, כשעיקר הפעילות תהיה בין 
השעות   – בלילה  לאחד  בערב  שבע  השעות 
המארגנים  דירות.  נפרצו  בעיקר  שבהם 
במקומות  עצמו  הוכיח  זה  דבר  כי  מציינים 

בהם סבלו מתופעה דומה.
מנת  על  לתושבים  פונו  המארגנים 
לסיים  צפויים  הקרובים  כשבימים  שיצטרפו, 

את שיבוץ הסיורים בכל האזורים בשכונה

בעקבות הפריצות: 
מוקד סיור 

הוקם ברמה ג'

מאוחדת פתחה מוקד רפואי 
מרכזי בכל שעות הלילה

דרך  וציון  לעיר  גדולה  בית שמש משה אבוטבול: "שמחה  עיריית  ראש 
היסטורי לב"ש"

הסרת
משקפיים בלייזר 

עושים
בבית חולים

בואו
להשתחרר 
מהמשקפיים

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

מיוחדמחיר 
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08-864-89-89
חייג עכשיו וקח חלק בהדפסת הספרים 

ורבינו זצ"ל יהיה למליץ כפי הבטחתו

לקראת יום ההילולא, ג' באייר, נעלה לציון הקדוש לתפילה ותחנונים 
לישועת כל המשתתפים בהדפסת ספריו.

פתקא לציון הקדוש

הנה נדבתי להדפסת ספרי רבינו

הגאון רבי אריה ליב צינץ ב"ר משה זצ"ל

כרצונו והבטחתו להיות למליץ לכל המשתדלים בספריו

                             
                    שם האם

שם   

לזכות

                                       
          

                                       
          

הבטחת
הפלאים!

“מי שישתדל 
בהדפסת ספריו, 
יהיה לו המחבר 
למליץ"!

הבטחת הקודש של רבינו המהרא"ל צינץ זי"ע הפכה 
לתופעה מופלאה. נתקדשו הדברים ונתקבלו לסגולה 
הענינים.  בכל  והצלחה  לישועה  ומנוסה  בדוקה 
גדולי ישראל בשעתם ועד צדיקי דורינו, העידו כי היא 
ישועות  נראו  בעין  עין  וכי  צרה,  בעת  נפלאה  סגולה 
ומופתים לעוסקים בכך.

 08-864-86-86 פקס:   |  77134 אשדוד   3498 ת.ד.   | צינץ  מהרא"ל  תפארת  מכון 
2960191 הדואר:  בנק  ח-ן  מס'   |  www.tzintz.org אתר:   |  tzintz@tzintz.org מייל: 

זו לא רק סגולה, זו הבטחה שהעידו עליה גדולי ישראל.
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הטילים הגיעו: מתקפה בינלאומית בסוריה
אלי רובין

כשבוע לאחר התקיפה הכימית שביצע משטר אסאד בסוריה, 
לעבר העיר דומא – המעוז האחרון של מורדי המשטר, במהלך 
ובריטניה  צרפת  ארה"ב,  במשולב  תקפו  האחרונה  השבת 
בסיסים  בהם:  הסורי,  המשטר  של  נבחרים  יעדים  כשמונה 

צבאיים, מכוני מחקר ומתקנים לאחסון נשק כימי בסוריה.
לשבועיים  קרוב  לפני  אסאד  משטר  של  במתקפה  כזכור, 
נהרגו  נוספים,  וסוגים  כלור  גז  באמצעות  היתר  בין  שבוצעה 
עשרות אנשים ונפצעו למעלה מאלף אזרחים משאיפת החומר 

ורבים מהם סבלו מתופעות חמורות של חנק. 
במחלקת המדינה האמריקנית הגיבו לתקיפה ואמרו כי משטר 
דונלד  ארה"ב  נשיא  באחריות.  לשאת  חייבים  ותומכיו  אסאד 
טראמפ הגיב לתקיפה בחשבונו האישי בטוויטר: "הרבה מתים 
בהתקפה כימית בסוריה, ביניהם נשים וילדים. אזור הזוועה הפך 
לשטח צבאי מוקף על ידי הצבא הסורי, מה שהופך אותו לבלתי 
אחראים  ואיראן  רוסיה  פוטין,  הנשיא  החיצון.  לעולם  נגיש 

לגיבוי של החיה אסד, יהיה לזה מחיר גדול".  
צבאי  תעופה  שדה  הותקף  כשבועיים  לפני  ראשון  ביום 
'טייפור' הסמוך לעיר חומס שבסוריה. שדה תעופה זה הותקף 
המל"ט  חדירת  לאחר  ישראל,  ידי  על  חודשים  מספר  לפני 
האיראני שבעקבותיו נפל מטוס F16. בעקבות התקיפה, נהרגו 
כחמישה עשר איש, ביניהם אזרחים איראניים. לא ברור עדיין 
ארה"ב  או  ישראל  הנראה  כפי  אך  התקיפה  מאחורי  עומד  מי 

עומדים מאחוריה.
מאיימת  "רוסיה  טראמפ:  כתב  רביעי,  ביום  כשבוע,  לפני 
להפיל את הטילים שישוגרו לסוריה. התכונני רוסיה, הם יגיעו, 

יפים וחדשים וחכמים. אל תהיו שותפים לחיה שהורגת בגז את 
האנשים שלה ועוד נהנית מזה". 

בשבת  בוקר  לפנות  כאמור  לבוא.  איחרה  לא  התגובה  ואכן 
ארה"ב  נשיא  בסוריה.  יעדים  של  רב  מספר  הותקפו  האחרונה 
על  הודיעו  מיי  תרזה  בריטניה  ממשלת  וראש  טראמפ  דונלד 
הפעולה המשותפת לשלוש המדינות – ארה"ב, בריטניה וצרפת.
טראמפ אמר, כי ארה"ב ביצעה תקיפות מדויקות נגד מטרות 
בנשק  להשתמש  אסאד  משטר  של  ליכולתו  הקשורות  בסוריה 

כימי. 
שנערך  האו"ם,  של  הביטחון  במועצת  מיוחד  דיון  במהלך 
בהזמנת רוסיה, אמרה שגרירת ארה"ב ניייקי היילי, כי התקיפה 
בהשוואה  ופרופורציונלית  לגיטימית  מוצדקת,  הייתה  בסוריה 
"ארצות  לדבריה:  השבוע,  בתחילת  בדומא  הכימית  לתקיפה 
הברית מוכנה לשגר עוד תקיפה נגד סוריה, אם ממשלת סוריה 

תשתמש שוב בנשק כימי". 
היילי סיפרה כי קודם דיברה עם הנשיא שאמר: "אם המשטר 
מוכנה  הברית  ארצות  הזה,  הרעיל  בגז  שוב  ישתמש  הסורי 
ומזומנה". היילי הוסיפה ש"כאשר הנשיא שלנו מצייר קו אדום, 
הנשיא שלנו אוכף את הקו האדום. המעצמות המערביות יכולות 

להכות שוב". 
מועצת הביטחון של האו"ם דחתה את ההצעה הרוסית לגנות 
צרפת,  זו,  להצעה  במקביל  בסוריה.  המשולבת  המתקפה  את 
החלטה  הצעת  הביטחון  למועצת  הגישו  וארה"ב  בריטניה 
אזרחים  נגד  כימי  בנשק  שימוש  על  הטענות  לבדיקת  הקוראת 
בסוריה. כמו כן קראו להעברת ציוד הומניטרי, לאכיפת הסכם 
בהובלת  שיתקיימו  שלום  ולשיחות  במדינה  האש  הפסקת 

האו"ם.

"לפני  ואמר:  לתקיפה  הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
של  בהחלטתו  מלאה  תמיכה  תומכת  שישראל  הבהרתי  שנה 
הנשיא טראמפ להתייצב נגד השימוש וההפצה של נשק כימי. 
נחישותו של הנשיא טראמפ ותמיכתה של ישראל נותרו בעינן". 
ארצות  אמריקנית,  בהובלה  "הבוקר,  ואמר:  הוסיף  נתניהו 
הברית, צרפת ובריטניה הוכיחו שמחויבותן למאבק בנשק כימי 

אינה מוגבלת להצהרות בלבד".  
אחראיים  הבלתי  שמאמציו  ברור  להיות  צריך  אסד  "לנשיא 
להשגת נשק להשמדה המונית והשימוש בו, התעלמותו הבוטה 
מהדין הבינלאומי ונכונותו לאפשר לאיראן ושלוחותיה להתבסס 

צבאית בסוריה, מסכנים את סוריה", אמר נתניהו.
לאחר התקיפה שוחח נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, עם נשיא 
רוחאני.  חסן  איראן  נשיא  ועם  ארדואן  טאיפ  רג'פ  טורקיה 
המאמצים  את  להגביר  השניים  סיכמו  ארדואן  עם  בשיחתו 
רוחאני.  עם  בשיחתו  מכן  לאחר  במדינה.  הסכסוך  להסדרת 
יובילו  בסוריה  נוספות  השיחה שתקיפות  במהלך  אמר  פוטין 

לכאוס ביחסים הבינלאומיים.
על פי דיווחים התקיפה המשולבת תואמה עם ישראל, כאשר 
ביממה שלפני התקיפה קיימו צרפת ובריטניה שיחות תיאום של 
הדרגים הגבוהים עם ישראל. על פי דיווח בערוץ 10 ביום שישי 
שוחח היועץ לביטחון לאומי מאיר בן-שבת עם מקבילו הצרפתי, 
דיפלומטים  ובריטניה.  צרפת  של  לאומי  לביטחון  היועצים 
ששוחחו עם ערוץ 10 אמרו, כי בן שבת אמר למקביליו שישראל 
זאת  עם  אך  בסוריה,  הכימי  הנשק  מתקני  על  בתקיפה  תומכת 
הדגיש כי מבחינת ישראל הבעיה האסטרטגית החמורה בסוריה, 
היא ההתבססות האיראנית, ותקיפת מתקני נשק כימי לא תפתור 

אותה.

לפנות בוקר שבת האחרונה תקפו ארה"ב, בריטניה וצרפת שורת יעדים המזוהים עם ייצור נשק כימי עבור 
משטר אסאד  שגרירת ארה"ב באו"ם הבהירה כי אם אסאד ישתמש בנשק כימי שוב האמריקנים יתקפו 

שוב  לפי דיווחים, התקיפה תואמה עם ישראל, שאף סייעה באיתור המטרות

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943



 

www.trans-reform.org.il | *8787 לפרטים מלאים כל קו
כרטיס הנסיעה של ישראלובאתרים של מפעילי התחבורה הציבורית

ירושליםתל-אביב

לפרטים נוספים ולתעריפי הנסיעה היכנסו לאתר הרפורמה
www.trans-reform.org.il 

מהפכת התעריפים של משרד התחבורה
בקווים הבינעירוניים יוצאת לדרך!

רגע לפני שאתה נכנס למכונית, כדאי שתדע:

הוזלנו מחירים
בתחבורה הבינעירונית!

מהיום אתם יכולים לנסוע חופשי בכרטיס אחד מוזל, בכל אמצעי התחבורה הציבורית בתוך 
ו“חופשי חודשי“ הוזלו בעשרות אחוזים,  יומי“  וביניהם! מחיר כרטיסי המנוי ”חופשי  המטרופולינים, 
וכוללים נסיעה באוטובוסים, רכבות, רכבות קלות, מטרונית חיפה והכרמלית, ובקרוב גם במוניות שירות.
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יענקי קצבורג

זמן  את  השבוע  בתחילת  פתחו  ואברכים  ישיבות  בני  רבבות 
הקיץ תשע"ח, לאחר חופשת הפסח שנמשכה שלושה שבועות. עם 
סיום ימי בין הזמנים ביום שישי ער"ח אייר בשעת בוקר מוקדמת 
התרחשה תאונה קשה בכביש 4 צומת מורשה, בני ישיבות חסידי 
גור שעשו את דרכם מציון הרשב"י במירון לבני ברק התהפכו עם 
רכבם לתעלה בצד הדרך, 6 נפצעו באורח קל ופונו לבתי חולים, 

הטרגדיה  למרבה  אך 
 - מותו של אחד מהם 
חיים  החשוב  הבחור 
נקבע   - ז"ל  אלתר 
כונני  ידי  על  במקום 
הצלה.  ואיחוד  מד"א 
הנפטר הוא בן נין של 
האדמו"ר האמרי אמת 
הלווייתו  זי"ע,  מגור 
יצאה מביתו בבני ברק 
סמוך  הזיתים  להר 
אדמו"רי  לחלקת 
במסע  החסידות, 
השתתף  ההלוויה 
מגור.  האדמו"ר  מרן 
יצא  ביום ראשון טרם 
לשוויץ,  האדמו"ר 
טלפונית  שוחח  הוא 

אחד  עם  בירנבוים  בנימין  אברהם  הרב  אמונו  איש  באמצעות 
הבחורים שנפצעו בתאונה ובירכו ברפואה שלימה. 

בנושא  חיזוק  מכתב  פרסם  אלתר  שאול  רבי  הגאון  כך,  בתוך 
לתלמידו, בו כתב: "העולם מנוהל ע"י המנהיגו בחסד וברחמים 
כל  על  פרוסה  ומצודה  בהשגחה  והכל  מקרה  ואין  שמו,  יתברך 
לַהְפִנים בלב שהעולם רק פרוזדור  החיים, בעיקר המאורע אמור 
והכנה לטרקלין, בוודאי חשובה כל התעוררות אך צריכים תמיד 
שעכשיו  בעצמך  להבחין  תוכל  )ודאי  מעשית,  בקבלה  לַמְמָשה 
פוחת  וכך  הטרגי,  מהמאורע  ַהמּום  פחות  קצת  הנך  במוצ"ש 
והולך בהמשך הזמן(, מה לקבל? ֵלב יודע מרת נפשו במה חשוב 
צריך  לא  לקונו,  בינו  תהא  נדר(  )בלי  שהקבלה  ועדיף  לתקן, 
לזמן  קטנה  קבלה  מספיק  לקיימו,  קשה  בומבסטי שבסוף  משהו 
ממושך, מתוך שיקול דעת אם אפשר יהא לשמור עליה בעקביות 
מבלי לבְטָלה, והשי"ת יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים, ונשמע 

ונתבשר אך טוב". 

ביום ראשון בשעות הערב התקיים מעמד פתיחת הזמן לישיבת 
עטרת שלמה בראשות הגאון רבי שלום בער סורוצקין במעונו של 
נשיא הרשת מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי. בכך בעצם עומדת 
זאת  התורה,  שר  מרן  של  נשיאותו  תחת  רשמי  באופן  הישיבה 
בהמשך לשנים הרבות שהייתה בנשיאותו של מרן ראש הישיבה 
תפילה  מעמד  התקיים  האירוע  במהלך  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי״ל 
כל  סורוצקין מזכיר בפני מרן  מיוחד עבור התורמים כאשר הרב 
פיינשטיין  הגר"ח  הישיבה  ראשי  השתתפו  בכינוס  בפרטות.  שם 

והגרח"מ אוזבנד וכן ראשי הכוללים מכל הארץ. 
הכוללים  שרשת  זצ"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  הסתלקותו  מאז 
על  נטל  הגשמי  מחסורם  לכל  ודאג  עינו  בבת  היו  והישיבות 
עצמו מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי את העול הכלכלי על כל 
הנהלת  פעלה  התורה  שר  מרן  ביוזמת  הדבר.  של  המשמעויות 
את  לאברכים  העביר  התקציביים  הקשיים  למרות  שלמה  עטרת 
יזם  ובמקביל  הממשלה  משרדי  ידי  על  ניתנים  אשר  הסכומים 
תכנית מיוחדת לפיה נגידים ייקחו על עצמם לממן קבוצת אברכים 

או סניף של כולל.
על  גדול  קרב  מתנהל  התורה  עולם  של  הקלעים  מאחורי 
הרישום לישיבות גדולות, באופן רשמי עוסקים הרשמים במלאכת 
וישיבות  הישיבות,  ריבוי  כי  נודע  עיתונות"  ל"קו  אך  הבירורים, 
הטובים,  על הבחורים  לקרב של ממש  מביאות  חדשות שהוקמו 
עומדים בלחץ המאסיבי שמפעילים  לא  הישיבות הקטנות  ראשי 
עליהם הרשמים, כשהבולטים שבהם 
הקטנות  בישיבות  לבקר  החלו  כבר 
והגדולות לפגישות עם רבני הישיבות.

בעשור  והמוכר  הבולט  הרשם 
משמש  זלזניק,  אורי  הרב  האחרון, 
השנה באופן מפתיע כרשם של ישיבת 
גם  יסייע  במקביל  ברכפלד',  'מיר 
שנה.  כמידי  שמואל'  'בית  לישיבת 
רשם  משמש  קורלנסקי  אליהו  הרב 
ציון',  ו'תפארת  יוסף'  'ברכת  ישיבות 
הרב שלמה גליס משמש רשם ישיבות 
'נתיב הדעת' )הרב קפלן( וסלבודקה, 
הרב משה חמד משמש רשם לישיבת 
נוספות.  וישיבות  החדשה'  'קפלן 
כרשם  משמש  ברנשטיין  אלי  הרב 
של ישיבת 'עטרת שלמה', הרב יצחק 
לישיבת  רשם  משמש  אדלשטיין 
'תורה בתפארתה' והרב יעקב מוסקט 

משמש רשם של ישיבת עוצם. 
עיתונות":  ל"קו  אומר  בכיר  רשם 

"יש שמפיצים שמועות שהרישום כבר סגור, זה לא נכון. לא היו 
ועצום  גדול  נכון שהמתח  בינתיים.  דיבורים  ומדובר על  מבחנים 
וישיבות חדשות שהוקמו גרמו ללחץ בשוק. צריך לציין שאפילו 
פוניבז' שבאופן רשמי לא מפעילה רשמים, כבר עסוקה בבירורים 

אחר בחורים". 
מתברר כי ישנו פער עצום בין הנעשה בישיבות היחסית חדשות 
שהוקמו  ישיבות  שיש  למרות  והוותיקות,  החזקות  לישיבות 
זקוקות  הן  עדיין  ומבוקשות,  לטובות  ונחשבות  האחרון  בעשור 
כדי  רשמים  של  צמוד  לליווי 
לעומת  התחרות,  את  לשרוד 
חברון,  פוניבז',  ישיבות  זאת 
אלו  בימים  מתנהלות  תפרח, 
לרישום.  הנוגע  בכל  ברוגע 
בבירורים  החלו  שם  גם  אך 

ובדיקת השטח.
בגבעת  חברון  בישיבת 
לאחר  בירושלים,  מרדכי 
של  האוכל  חדר  שיפוץ 
עשר  של  בעלות  הישיבה 
ימי  את  ניצלו  שקל,  מיליון 
שיפוץ  וערכו  הזמנים  הבין 
בבית המדרש, לצורך כך פינו 

את כל הספסלים.
ישראל'  'עטרת  בישיבת 
שמחת  את  לאחרונה  חגגו 
ראש  אצל  כמשב"קים  ששימשו  הישיבה  מבני  שניים  אירוסי 
הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, מדובר בבחורים החשובים 
בישיבה  הישיבה  ראש  את  ששימשו  קופמן  ושעיה  הררי  משה 
עצמה מלבד יד ימינו הרב יעקב גרוסברד ועוזרו הרב אברהם עוזר, 
בני  בקרב  תכונה  ישנה  השניים  אצל  השמחות  על  שנודע  לאחר 

הישיבה מי יזכה לשמש מכאן ואילך את הגרב"מ אזרחי.
בישיבת הגר"ח מן ההר נערכים לשנה הבאה עם כמה חידושים, 
מ-200  למעלה  ומונה  משמעותי  באופן  גדלה  שהישיבה  לאחר 
בחורים, אשר על כן, עם תחילת זמן קיץ, הצטרף לצוות הישיבה 
הרה"ג צבי סטפנסקי, תלמידו חביבו של ראש ישיבת חברון הגאון 
רבי דוד כהן. כן מונה למשיב בישיבה, הרב אריה ליב ליכטשטיין, 
הידוע  פאלק  שלמה  הרה"ג  בישיבה,  ההשגחה  לצוות  והצטרף 
זכו לברכתם של מרנן  כאיש חינוך מפורסם. המינויים החדשים, 
בנוסף  הירש.  והגרמ"ה  אדלשטיין  הגרי"ג  מרנן  ישראל  גדולי 
לאחר שבזמן חורף, התקיים בקביעות כל מוצ"ש, סדר ד' שעות, 
יועתק  קיץ,  שבזמן  הוחלט  זצ"ל,  הגראי"ל  רשכבה"ג  מרן  לע"נ 
הסדר כצורתו ובמתכונתו המיוחדת, לערש"ק, אחר הצהריים, עד 

זמן הדלקת נרות.
ר"מ חדש מונה בישיבת "תורת זאב" ברמת שלמה, הגאון רבי 
שמואל שלנגר, גם בישיבת מיר ברכפלד מונה משיב חדש - הרב 

ישראל דובינקי.
במעמד  השתתפו  והאברכים  הישיבות  מבני  אלפים  כך,  בתוך 
מרן  של  משנתו  באור  עמד  הגדול  הכינוס  לאחים'  'לב  בכינוס 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  זצ"ל,  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
קניבסקי, בדברים שנאמרו בשמו ובנוכחותו במעמד על ידי הגר"י 
אפרתי אמר: "עיקר השמירה צריכה להיות על הילדים שמתחילת 
דרכם ילמדום תורה בטהרתה לשמה"  מרן ראש הישיבה הגר"ג 
נותן  הרבים  "זיכוי  ואמר:  המרכזי  המשא  את  נשא  אדלשטיין 
זכויות מיוחדות, מידה כנגד מידה, מי שמזכה אחרים בתורה זוכה 
לתורה, ומי שמזכה אחרים בירא"ש זוכה לירא"ש, והמזכה אחרים 

במידות טובות זוכה למידות טובות". 
כהן,  הגר"ד  לנדו,  הגר"ד  אזרחי,  הגרב"מ  דברים:  נשאו  עוד 
מיוחד  שו"ת  ונערך  הירש  הגרמ"ה  של  מכתבו  הוקרא  כן  וכמו 
בנושאי קירוב רחוקים עם הגר"י זילברשטיין והגר"ח מישקובסקי.

חוזרים לסטנדר: 
רבבות החלו את 'זמן קיץ'
בצל החשש מפקיעת חוק הגיוס בסוף השנה - בישיבות ובכוללים 
גור ומכתבו של הגר"ש  • הטרגדיה בחסידות  זמן קיץ  פתחו את 
אלתר, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי פורש את חסותו על 'עטרת 
שלמה', הרישום לישיבות הליטאיות הגדולות שהחל מוקדם מהצפוי, 
הרשמים הבולטים נחשפים, המשב"קים של 'עטרת' התארסו ואלפים 

פתיחת הזמן ב'עטרת שלמה'בכנס 'לב לאחים'

היכל ישיבת חברון כנס לב לאחים

בהיכל ישיבת ביתר

מכתב הגרש אלתר



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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יהיה  לא  זה  הגיוס  חוק  על  רק  תחול  ההתגברות  פסקת  "אם 
לתמוך  צריך  בג"ץ.  נגד  שהחרדים  יאמרו  כי  לרעה,  אלא  לטובה 
חוקים".  עוד  על  כללית  תהיה  ההתגברות  פסקת  אם  רק  בזה 
כחכם העדיף מנביא, העביר מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון 
אדלשטיין את ההנחיה האמורה לחברי הכנסת של דגל התורה, עוד 
בטרם באה לעולם סערת המסתננים. את דגל חוק הגיוס יש להניף 
בחצי התורן. בלי דגלנים נלווים, ללא זיקוקים ונאומים ובלי רוח 

וצלצולים. איזהו מתגבר, הכובש את יצר הפרסום.
זיהה   – אשר  יעקב  לח"כ  האחרון  חמישי  ביום  שהאזין  מי 
ראש  מרן  הכוח שהנחיל  במגבלות  הכרה  רוח של  הלך  אותו  את 
פרופיל  להנמיך  ביקש  אשר  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה 
ודרישות.  איומים  של  מפוצצות  מכותרות  ולהימנע  תקשורתי 
זהות המנהיג השתנתה, אך רוח ההנהגה נותרה כשהייתה. בניגוד 
התורה  דגל  שח"כי  הרי  החסידית,  מהסיעה  אחרים  לחברים 
כשהם  הכוח,  במגבלות  שמכירים  כמי  הגיוס  בנושא  מתנהלים 
נזהרים מלהעמיד את החרדים בראש החוד של מאבקי הכוח של 

הימין מול בית המשפט העליון. 
מי שהתריע בשעתו בקדנציית השובע הקודמת מפני התנהלות 

זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  היה  ידי',  ועוצם  'כוחי  של  חרדית 
לאופוזיציה  נזרקו  כשהחרדים  עצמה  את  הגשימה  נבואתו  שגם 
האמיצים  שח"כינו  לקוות  רק  נותר  לפיד.  האוצר  שר  את  וקיבלו 

ילמדו מטעויות העבר. אם לא של אחרים, לפחות של עצמם.
יהיה  כי מי שיעשה עבורנו את העבודה  נדמה השבוע  לרגעים 
ראש הממשלה. נתניהו שנזהר בעבר מהיקלעות לעימות חזיתי עם 
בג"ץ, התנהל בסופ"ש האחרון כמי שאין לו מה להפסיד כשהוא 
בהפיכת  כשל  הוא  הקודם  המושב  בשלהי  מימין.  בנט  את  עוקף 
הסקרים  לבחירות.  הליכה  של  אמיתי  לטריגר  הגיוס  חוק  משבר 
דרכו  את  לגשש  אותו  דרבנו  רק  פנים,  לו  להאיר  מאז  שהוסיפו 

בחשיכת החקירות, ולמצוא עילה יותר ראויה בואכה בחירות.
ויהפכו  החקירות  יבשילו  בטרם  לבחירות  הליכה  של  המטרה 
נותרה   – לשימוע  בכפוף  אישום  כתבי  על  יועמ"ש  להמלצת 
ללחוץ  ניסה  כשביבי  ושונתה.  שוכללה   – העילה  רק  כשהייתה. 
בעירה,  לחומר  הגיוס  משבר  של  הדלק  אדי  את  ולהפוך  הגז  על 
הוא פגש בדרך אופוזיציה מבית ומחוץ – הן של ראשי המפלגות 
לחשוש  בלי  הבלמים  על  שלחצו  הבכירים,  הליכוד  שרי  של  והן 
של  היזום  במשבר  הימני.  ה'בייס'  בקרב  פוגעניות  מהשלכות 

השבוע החולף ביבי התנהל כמי שהפיק לקחים וזיהה את העילה 
הטובה ביותר ליצירת משבר - הכה בבג"ץ והצל את המפלגה.

מתקנא בתלמידתו
והפופולריות  המשפטים  במשרד  שקד  איילת  של  הקדנציה 
ה'בייס' הימני בעקבות התנהלותה  חסרת התקדים שצברה בקרב 
המבריקה בוועדה למינוי שופטים ובראשות ועדת השרים לחקיקה, 
אין  כי  לימדונו  כבר  חז"ל  ראש הממשלה.  מעיניו של  נעלמו  לא 
אדם מתקנא בתלמידו, אך כשמדובר בתלמידה שפרשה מהלשכה 
שיוצאת  לקנאה  גבול  אין   – משלה  יום  סדר  ומנהלת  בבלפור 

מלשכת ראש הממשלה.
פסקת  של  כללית  בהסדרה  תומך  הוא  כי  הצהיר  כשנתניהו 
בעבר  הלכו  בה  מהדרך  שונה  בגישה  נקט  הוא  ההתגברות, 
כשר  שכיהן  הנגבי  צחי  בפלילים.  ונחשדו  שנחקרו  פוליטיקאים 
משפטים שכתב אישום תלוי מעל ראשו, נזהר במשך שנים בכבודם 
של העליונים. כמוהו אינספור פוליטיקאים כולל אריה מכלוף דרעי 
ברותחין  שנכוו   – התשעים(  שנות  של  ולא  הנוכחי  העשור  )של 
וכמה  כמה  אחת  ועל  שנפתחה  בחקירה  היה  די  בצוננין.  ונזהרו 
בהמלצת משטרה, כדי לגרום לפוליטיקאי החרד לעורו – להישמר 

ולהיזהר מכל עימות חזיתי עם העליונים.
נתניהו עצמו נהג כך במשך שנים כשתפקד למעשה כ'כחלון' של 
הקדנציה הנוכחית. הוא בלם בגופו כל הצעה שביקשה להלום בבית 
החקירות  כשעניבת  הנוכחית,  בקדנציה  אפילו  העליון.  המשפט 
המשטרה  את  ולתקוף  לבדל  הקפיד  הוא  צווארו,  סביב  התהדקה 
בעודו שומר על כבודם של היועמ"ש ומערכת המשפט. בסופ"ש 
שעבר, הוא סימן לראשונה גם את מערכת המשפט – ונראה כמי 
שזיהה את הפרצה דרכה יוכל ללכת לבחירות בלי לספוג חבטות 

פנימיות.
שרי הליכוד שיודעים את נפש בוחריהם ונמנעו מלהעניק גיבוי 
על  כי  בשידור  להבהיר  מיהרו  הקודם,  הגיוס  במשבר  לנתניהו 
אישור פסקת ההתגברות הליכוד יהיה מוכן למסור את הנפש עד 
כדי הליכה לבחירות. חברי הכנסת החרדים חיככו ידיים וכבר ראו 
יודעים  ידי אחרים. גם הם  לשעה קלה כיצד מלאכתם נעשית על 
הקיץ  במושב  גיוס  לחוק  מתוקנת  נוסחה  למציאת  שהסיכויים 
על  בזק  לבחירות  הליכה  אפשריים.  בלתי  עד  קלושים   – הקרוב 
רקע משבר פסקת ההתגברות בסוגיית המסתננים, עשויה לאפשר 
את  ולהחיל  התקשורתי  לרדאר  להסתנן מתחת  החרדים,  לחברים 
הפסקה גם על חוק הגיוס, מבלי שתיאמר מילה בענייני דת ומדינה.

המנדט הבריטי 
כי  שעבר  בסופ"ש  והסבירו  בלשונם  צקצקו  כבר  הפרשנים 
מנוי וגמור עם נתניהו ללכת עד הסוף לבחירות מהירות, אך שוב 
התברר כי האיש המתזז בין בלפור לקיסריה, מקפיד לשמור את כל 

בית ספר לפוליטיקה

התקווה החרדית

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

ראשות עיריית בית שמש לענייני תכנון ובנייה, מונטג בסיור בשטח המיועד לבניה
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 "אם פסקת 
ההתגברות תחול 
רק על חוק הגיוס 

זה לא יהיה לטובה 
אלא לרעה, כי יאמרו 
שהחרדים נגד בג"ץ. 
צריך לתמוך בזה רק 

אם פסקת ההתגברות 
תהיה כללית על עוד 

חוקים". כחכם העדיף 
מנביא, העביר מרן 

ראש הישיבה הגאון 
רבי גרשון אדלשטיין 
את ההנחיה האמורה 

לחברי הכנסת של דגל 
התורה, עוד בטרם 
באה לעולם סערת 

המסתננים

מהשבוע הזה וללא 
כל אחריות למה 

שיקרה כאן בשבועות 
הקרובים, החרדים 

יוצאים מורווחים. 
היועמ"ש מנדלבליט 

הבהיר השבוע כי 
לא ייתן יד להעברה 

ספציפית של פסקת 
התגברות בנוגע 

למסתננים – שלא 
באמצעות חקיקת חוק 

יסוד, ובכך פתח סדק 
צר שיאפשר לחרדים 

להכליל בכל הסדר 
חקיקתי עתידי גם את 

עניין הגיוס

הקלפים צמוד לחזה. אחרי סדרת פגישות עם שורה של משפטנים ובראשם 
נשיא העליון לשעבר אהרון ברק, עשה נתניהו ברקזיט מהיר למודל הבריטי 

שאותו ביקש לקדם, ואשר מונע מבית המשפט לבטל חוקים. 
רגע אחרי שכחלון נתפס בלשונו כמי שצופה לנתניהו עשרים וחמישה 
מנדטים מקסימום, במקרה של הקדמת בחירות – נראה נתניהו כמי שקשוב 
יתר על המידה לתחזית העגומה כשמיהר לסכם עם שר האוצר טרם צאתו 

לאירופה על הפתרון המפא"יניקי הישן והטוב: הקמת ועדה. 
שרת המשפטים שנודבה בניגוד לדעתה לעמוד בראש הוועדה, מיהרה 
להבהיר כי לא תשתתף בהצגה, אך נתניהו את שלו עשה – ושוב הצליח 
ליצור משבר מתגלגל שאותו יתחזק בשבועות הקרובים עד שיחליט האם 

פניו לחקירות עכשוויות או לבחירות מהירות.
הקרובים,  בשבועות  כאן  שיקרה  למה  אחריות  כל  וללא  הזה  מהשבוע 
לא  כי  השבוע  הבהיר  מנדלבליט  היועמ"ש  מורווחים.  יוצאים  החרדים 
שלא   – למסתננים  בנוגע  התגברות  פסקת  של  ספציפית  להעברה  יד  ייתן 
באמצעות חקיקת חוק יסוד, ובכך פתח סדק צר שיאפשר לחרדים להכליל 

בכל הסדר חקיקתי עתידי גם את עניין הגיוס. 
את הסדק הזה יש להרחיב, בעיקר בגלל המודל שמציע היועמ"ש ולפיו 
הכנסת תוכל לאשר חוק שייפסל בבג"ץ – אך ורק ברוב מיוחס של שבעים. 
יהיה להשיג בדוחק כדי לפתור את בעיית המסתננים  ניתן  את הרוב הזה, 
לא  אך  מאודם,  בכל  להתמרכז  החפצים  עתיד'  'יש  מחברי  כמה  בתמיכת 
יהיה בו די כדי לאשרר מחדש את חוק הגיוס – גם אם כל ח"כי ליברמן יענו 

בעל כרחם אמן. 
אך  בעמדתו,  עתה  לעת  מתבצר  כחלון  וגם  שלו  את  אמר  היועמ"ש  אז 
הצה"ליות  ההמלצות  ובהינתן  גרועות  היותר  האופציות  כל  בשקלול 
הצפויות – פסקת ההתגברות הכללית, מסתמנת כתקווה האחרונה להסדרת 
דיחוי הגיוס לחרדים בקדנציה הנוכחית. עוד לא אבדה תקוותנו להיות עם 

חופשי בישיבותינו.

שלום בונייך
שטח  ברכב  השבוע  הסתובב  שמש  בבית  האותיות  מרובות  הרמות  על 
היהדות  של  ביותר  המשמעותי  המוניציפאלי  בג'וב  שמחזיק  האיש  צנוע, 
ואולי גם במשרה הארצית המשפיעה מכולן. ביום רביעי שעבר,  החרדית 
יצאתי לסיור בגבעות ההולכות ונבנות בבית שמש, עם יו"ר הוועדה לתכנון 

ובנייה המקומית, משה מונטג.
בכהונתו כשר שיכון הציע אטיאס למונטג להפוך לנציג ש"ס בעיר, אך 
נותר  הדדית,  בהכרח  הייתה  לא  גם כשהנאמנות   – למפלגתו  נאמן  מונטג 
חודשים  כמה  לפני  הציע  אבוטבול  משה  העירייה  כשראש  התורה.  בדגל 
 – העירייה  לראשות  מוסכם  כמועמד  במונטג  תמיכתו  את  התורה  לדגל 

השתררה בצמרת דגל התורה שתיקה ומנהיגיה הבהירו כי לא יתנו לאחרים 
לקבוע את זהות המועמדים מטעמה.

כמועמד  הדרך  את  לעצמו  לפלס  שהצליח  אבוטבול  של  התרגיל  על 
מחודש לראשות העירייה בתוך מפלגתו תחילה, ולאחר מכן גם מטעמה של 
חלק מסיעת אגודת ישראל ומפלגת הליכוד – דובר כאן בעבר ועוד ידובר. 
נכון ליום העצמאות השבעים, משה אבוטבול ינצח על חגיגות העצמאות 
בבית שמש כראש העירייה. המהלכים הטקטיים שנקט עשויים להביא לכך 

שזה יקרה גם בשנה הבאה.
הטקסיות חשובה ותנועה פוליטית שמגדירה עצמה כמפלגה חיה, נושמת 
ובועטת אינה יכולה להתעלם מפוטנציאל של כיבוש עוד ראשות עירייה. 
תחת  הנוכחית,  שבקונסטלציה  מכך  להתעלם  אפשר  אי  נשימה,  ובאותה 
דגל   – סמכויות  עם  תיקים  לשותפיו  שמעניק  אבוטבול  משה  העיר  ראש 
שהיא  ובנייה,  תכנון  לענייני  שמש  בית  עיריית  בראשות  מחזיקה  התורה 
הלכה למעשה, המשרה המשמעותית ביותר בזירה המוניציפאלית החרדית 

בישראל.
כשמסתובבים עם מונטג על ההרים ומקפצים על הגבעות, מבינים עד כמה 
עוצמתית הפונקציה שהוא ממלא כיום. 5,000 יחידות דיור הולכות ונבנות 
מסתובבים  אנו  עמו  האיש  מתוכננות.  דיור  יחידות  אלפי  ועוד  זמנית  בו 
עושה רושם כמי שמזהה כל מערבל בטון ומשייך אותו לקבלן הנכון, עוקב 
אחר כל כביש שנסלל ומעדכן את התושבים מתי תשודרג המדרכה מאספלט 
לאבני שפה – עם השלמת העבודות ברחוב, ומוודא את הפקתם המואצת 
לו  יש  או בקיצור:  ביעדים.  של טפסי האכלוס בהתאם לעמידת הקבלנים 

יציקה על הראש. 
קונסטלציה  בכל  תונצח  החרדית,  באוכלוסייתה  המגוונת  שמש  בבית 
לבסוף  תתמודד  התורה  דגל  אם  השונים.  התפקידים  של  החלוקה  תכנית 
על ראשות העירייה ותיאלץ להכריע למי מבניה בעיר להעניק את הבכורה 
)גרינברג או מונטג. שניהם יפים לכהונה, שניהם ראויים לעשייה אבל רק 
וטקסים  סמלים  לענייני  העיר  בראשות  להסתפק  תיאלץ  היא  יזכה(  אחד 
ולחלק את התפקיד העוצמתי החולש על התכנון והבנייה לשותפה חרדית 
אחרת. ח"כ יעקב אשר הבהיר השבוע כי בדגל התורה טרם נפלה ההחלטה 
וכשנשאל מדוע לוותר על מוקד עוצמה שכזה הסביר כי למפלגה פוליטית 

יש די.אן.איי שממנו אי אפשר להתעלם.
צריך  הגבעות,  על  הדי-ניין שעולים  לדחפורי  הדי.אן.איי המפלגתי  בין 
לקוות למען שלום היהדות החרדית בעיר וגם למען עתיד הזוגות הצעירים, 
שהתפקיד הסופר-חשוב שמרכז את עתודות הבנייה החרדית, יישאר בידיים 
האמונות של משה מונטג, בעל הניסיון והיכולת. גדולי ישראל הם שיחליטו 
בונייך' – שלום בבית  'שלום  אך אם תיפול ההכרעה שתקנה לבית שמש 
יש  התורה  שלדגל  לקבוע  יהיה  ניתן  והבנייה,  התכנון  בענייני  והמשכיות 

די.אן.איי משל עצמה.

צופה 25 מנדטים לנתניהו, כחלון באיטליה, השבוע. צילום: דוברות מפלגת כולנו
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

וכל אדם לא יהיה באוהל 
מועד בבואו לכפר בקודש

ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

על הפסוק "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש 
עד צאתו" )ויקרא טז, יז( נאמר בתלמוד ירושלמי )פרק ה' סוף הלכה 
גדולה.  בכהונה  ישראל  את  הצדיק  "ארבעים שנה שימש שמעון  ד'( 
אתה  מהיכן  לו:  אמרו  מת.  אני  הזאת  בשנה  להן:  אמר  האחרונה  ובשנה 
יודע? אמר להן: כל שנה ושנה שהייתי נכנס לבית קודש הקדשים היה זקן אחד 
לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויוצא עמי, ובשנה הזו נכנס עמי ולא יצא 
עמי. שאל ר' אבהו – הרי כתוב: וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבאו לכפר 
בקודש עד צאתו, אפילו מלאכים – אותן שכתוב בהן 'ודמות פניהם פני אדם 
לא יהיו באוהל מועד? אמר להם: מי אמר לכם דהוה בר נש )אדם או מלאך(? 

אני אומר: הקב"ה היה.
דברי הירושלמי אלו מופיעים גם במדרש רבה על פסוק זה )פרשה כא, יב(. 
כמו  אלא  "אדם"  שעה  באותה  היה  לא  הגדול  שהכהן  אבהו  רבי  אומר  ושם 
שאמר ר' פנחס בשעה שהיה רוח הקודש שרוי עליו היו פניו בוערות כלפידים...

שהכהן  לנו  עושה  מה  זצ"ל  מבלז  דוב  יששכר  רבי  האדמו"ר  כך  על  שאל 
אסור  היה  למלאך  גם  הרי  כמלאך.  הקודש  רוח  עם  שעה  באותה  היה  הגדול 
להכנס באותה שעה לפני ולפנים, ועל אדם ומלאך כאחד חל הציווי: "וכל אדם 
לא יהיה באוהל מועד", כך שהפיכתו למלאך לא תרמה כלום לכניסתו לכפר 

בקודש?
י"ל שהרי כל מטרת כניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים היתה כדי להמליץ 
טוב על ישראל. ובעת הזו שעם ישראל זקוק כל כך למליץ יושר, סתם מלאך 
לא יכול להמליץ טוב על ישראל. מלאך שלא היה בעולם הזה, שלא שמע ולא 
יודע על קיומם של ניסיונות ופיתויים כה קשים אינו יכול להבין את נפש האדם 
ולהמליץ עליו יושר. כמו שהשיב משה רבינו למלאכים אשר ביקשו 'תנה הודך 
על השמים' השיב להם: צריך להתנסות בחיים הגשמיים כדי לקיים את התורה. 
וא"כ מלאך רגיל ברגע שהוא רואה מאן דהו שנכשל – הוא לא מסוגל ללמד 

עליו זכות. הוא מסתכל על הבריות, ב'משקפיים' של מלאך.
איזה מלאך כן מכיר את כל מה שמתחולל בעולם הגשמי והמגושם שלנו? רק 
'מלאך' כזה שהיה קודם 'אדם'. 'אדם' שחי בעולם הזה, ומכיר את כל ההעלמות 
וההסתרים הקיימים כאן. מיהו זה האדם – מלאך הזה? זה הוא הכהן הגדול! 
הכהן הגדול עד רגע קודם כניסתו לפני ולפנים, עם כל קדושתו ורוממותו – הוא 
'אדם', ורק עם כניסתו לקודש הקדשים נהיה מלאך. לכן דווקא הוא זה שיכול 
להמליץ טוב על ישראל. כי הוא יודע גם יודע, מה הם גודל הנסיונות שעובר 
היה  הקודשים  לקודש  לכניסה  שעד  הגדול,  הכהן   – הוא  הזה.  בעולם  יהודי 
'אחד משלנו', מרגיש את מצוקות בני האדם, את תלאותיהם – יסורי הפרנסה 
ובריאות ל"ע, את אלו הזקוקים לשידוך ולזרע של קיימא, את הכאבים, הצער 

והמכאובים ש'אידישע קינדר' עוברים.
משום כך רק הוא הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים לשטוח תחינתו לפני אב 
לחטאות.  ואל  התלאות  אל  נא  הבט  ולומר:  ישראל  עם  על  ולבקש  הרחמן 
ביום  בקודש  לכפר  צווה  הוא  שרק  אדם  בדמות  שהוא  בלבד  אחד  מלאך  יש 

הכיפורים. 
הכהן הגדול הוא כמו חנוך בשעתו עליו נאמר "ויתהלך חנוך את האלוקים", 
השי"ת  עשה  מדוע  מלאך".  לחנוך  )הקב"ה(  "שעשהו  יונתן  התרגום  ומפרש 
הזה.  בעולם  האדם  בני  על  טוב  להמליץ  שיוכל  כדי  זאת,  למלאך?  חנוך  את 
ולכאורה, החסר הקב"ה מלאכי רום, עד שהיה צריך להפוך בן אדם למלאך? 
אלא שמלאך מ'לידה' אינו מסוגל להמליץ טוב על בני אדם. הוא לא מכיר את 
הבלי העולם, הוא אינו יודע כמה בוער יצרו של האדם! אבל, כשלוקחים בן 
אדם שמכיר ויודע כמה הרפתקאות עוברים, ועם כמה וכמה ניסיונות מתמודדים 

– 'מלאך' שכזה מסוגל לעמוד במשימה וללמד עלינו סנגוריא.
זוהי כוונת התרגום יונתן בהוסיפו את המילים "לכפרא בקודשא על חוביהון 
דישראל" שהוא נתינת טעם על שלא היה יכול להיות שם אפילו מלאך, כי רק 

הכהן הגדול בעצמו שהוא אדם יכול לעמוד במשימה הזו.
אמר:  הוא  וכה  ישראל,  עם  על  זכות  ולימד  המליץ  זי"ע,  משפאלי  ה'סבא 
והגיהנום  עדן  הגן  תיאור  את  ישראל?  עמך  על  לך  יש  תביעה  מה  רבש"ע! 
הכנסת להם בספר המוסר 'ראשית חכמה', ואילו את העולם הזה על כל מאווייו 
– הצבת להם, וויזואלית, נוכח בעיניים. ואיך לא יחטאו? אילו, רבש"ע היית 
עושה הפוך: היית מכניס את העולם הזה על כל מאווייו...בספר 'ראשית חכמה', 
ואילו את הגיהנום והגן עדן היית מציב עלי אדמות, מול העיניים – האם מישהו 

היה מעלה בדעתו לעשות היפך רצון הבורא?
צדיקים אלו הם המלאך בדמות האדם, אשר מליצים יושר עלינו בעת הדין 

ועליהם מבכים בסליחות: אנשי אמונה אבדו.

ֶאל  ַּדֵּבר  ֵּלאמֹר  ֶאל מֶֹׁשה  ה'  "ַוְיַדֵּבר 
ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל 
ם:  ֱאֹלֵקיֶכֽ ה'  ֲאִני  ָקדוֹׁש  ִּכי  ִּתְהיּו  ְקדִׁשים 
ִאיׁש ִאּמוֹ ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ֲאִני 
ַמֵּסָכה  ֵואֹלֵהי  ָהֱאִליִלם  ֶאל  ִּתְפנּו  ם: ַאל  ֱאֹלֵקיֶכֽ ה' 
ם )ויקרא יט, א-ד(".  ֹלא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכֽ
הפרשה  את  הפותחים  בפסוקים  המתבונן 
השניה – פרשת קדשים, ירגיש תמיה רבתי, בדרך 
הכבד,  אל  הקל  מן  ולעלות  לעבור  רגילים  כלל 
ואילו כאן מתחילה התורה מהכבד לקל, בתחילה 
דורשת התורה "ְקדִׁשים ִּתְהיּו" שהיא מעלה גבוה 
וגדולה מאוד לנהוג פרישות וקדושה אף בדברים 
המותרים, קדש עצמך במותר לך )יבמות כ ע"א(.  
ִאּמוֹ  "ִאיׁש  לדרגת  התורה  יורדת  מכן  לאחר 
כיבוד  מחייבו,  שהשכל  דבר  ִּתיָראּו"-  ְוָאִביו 
ִּתְׁשמֹרּו"- שמירת  ַׁשְּבתַֹתי  "ְוֶאת  ואם,  אב  ומורא 
שבת שאיסורה בסקילה, רח"ל, הלא ודאי שאדם 
שנמצא בדרגת קדושה ישמור את השבת ומדוע 

יורדת התורה בדרגת הציווי? 
לאיסור  דרגה  עוד  התורה  יורדת  ולבסוף 
ולכאורה  ָהֱאִליִלם",  ֶאל  ִּתְפנּו  "ַאל  זרות  עבודות 
הדבר פשוט שהרי כל המודה בעבודה זרה ככופר 
יורדת  וכיצד  ע"א(,  ה  )חולין  כולה  התורה  בכל 
התורה מדרישת קדושה לאיסור עבודה זרה שאף 

האדם הפחות שבישראל אינו עובר עליה? 
אלא שהתורה הקדושה בפסוקים אלו מדברת 
כלפי כל הסוגים והדרגות בעם ישראל, "ַּדֵּבר ֶאל 
ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"- בעם ישראל קיימים סוגים 
מסוגים שונים והקב"ה מדבר אל ליבם של כולם 

ואינו דוחה אף אחד מהם:
אדם  בני  ישנם  ִּתְהיּו"-  "ְקדִׁשים  בתחילה, 
כל  תורה  לומדים  עילאית,  בקדושה  שנמצאים 
חיים  טובים,  ובמעשים  בתפילה  עוסקים  היום, 
ה'  ִׁשִּויִתי  בעצמם  ומקיימים  וטהרה  בקדושה 
ְלֶנְגִּדי ָתִמיד )תהילים טז, ח(, מהם דורשת התורה 
ויתקדשו  הקדושה  במעלות  לעלות  שימשיכו 
מקדשים  למטה  מעט  עצמו  מקדש  אדם  יותר, 

אותו הרבה מלמעלה )יומא לט ע"א(. 
ביכולתם  שאין  ישראל  בעם  אחר  סוג  יש  אך 
להיות במדרגת הקדושה כל היום, בלימוד התורה 
שלפחות  התורה  דורשת  מהם  חסדים,  ובעשיית 
יהיו בדרגת "ִאיׁש ִאּמוֹ ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי 
השבת  את  וישמרו  ההורים  את  יכבדו  ִּתְׁשמֹרּו", 
הקדושה יחד עם שאר מצוות התורה שביכולתם 

לקיים. 
מארבעת  החמישי  הבן  אחר,  סוג  יש  אולם 
במדרגה  נמצאים  לא  שאפילו  שבהגדה,  הבנים 
התרחקו  אלא  שבת,  ושמירת  הורים  כיבוד  של 
לגמרי, נסעו לחו"ל ולא מוכנים ליצור קשר, מהם 
דורשת התורה שלפחות לא יפנו אל האלילים, לא 

יאמינו בכל מיני אמונות תפלות.
במילים  פסוק  בכל  הקדוש  התורה  ומסיימת 
ם", להורות לנו שלא משנה באיזה  "ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכֽ
מצב נמצא היהודי, גם אם פרק עול תורה ומצוות, 
לא שמירת שבת ולא כיבוד הורים, גם במצב הזה 
הקב"ה אוהבו ומעריכו על עצם זה שמשתדל כפי 

יכולתו והשגתו ואינו פונה אל האלילים.
"אני מתפלל  לומר:  רגיל  היה  הבעל שם טוב 
כמו  ביותר  הגדול  הצדיק  את  לאהוב  שאזכה 
שהקב"ה אוהב את היהודי הרשע והגדול ביותר". 

ִנָּדח )שמואל ב  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  ְלִבְלִּתי  וזאת מפני ש- 
יד, יד(, הקב"ה לא דוחה אף יהודי, וכשם הקב"ה 
אוהב ומעריך כל יהודי כך צריכים אנו לאהוב את 
ה' אהבה אמיתית, ולהראות לבריות כמה חביבים 

הם לפני המקום וכמה ה' יתברך אוהבם. 
להרצאה  הוזמן  הרבנים  אחד  נספר,  ולסיום 
הרצאה  מסר  הרב  חיילים,  גם  נכחו  בו  במכון 
החיילים  מכן  ולאחר  שעה  במשך  מעניינת 
חייל  היה  החיילים  מתוך  הרב,  סביב  התאספו 
לדברי  ולהאזין  לשמוע  מעוניין  היה  שלא  אחד 
כמשחק  ההרצאה  כל  במשך  עצמו  ועשה  הרב 
בפלאפון שלו, הרב הבחין בדבר ולאחר השיעור 
בו  מקנא  שהוא  ואמר  לשלום  שאלו  אליו  ניגש 

קנאה גדולה. 
"מדוע  הרב,  דברי  את  הבין  ולא  החייל  צחק 

אתה מקנא בי?" 
"אני רואה שיש עליך כנפי צניחה" השיב הרב 
כמה  שאלתי  ויסוריים,  פחד  עברת  "אתה  ואמר, 
צנחנים והם תיארו בפני שיש להם במידה מסוימת 
מכך  וכתוצאה  יפתח  לא  המצנח  שמא  פחד 
כותב  יונה  ורבינו  חלילה,  להתרסק  עלולים  הם 
שיסורים כאלה של "פחד מוות" נחשבים לאדם 
כאילו מת וחי מחדש, ומכפרים על עוונותיו. לכן 

אני מקנא בך". 
שהתחיל  החייל  של  פניו  על  עלתה  צהלה 
מתנהגים  כך  באמת,  "מה  ולשאול:  להתעניין 
ויסורים?", וכך שוחח עמו  עם אדם שעבר פחד 
בשיעור  ולהשתתף  שבת  להתארח  והזמינו  הרב 
מתורה  רחוק  שהיה  צנחן  אותו  ולבסוף  תורה, 
ומצוות ולא רצה לשמוע אף מילה של תורה, חזר 

בתשובה שלימה ונהפך לירא שמים בתכלית". 
לו  ופתח  אליו  התייחס  שהרב  מפני  זאת  וכל 
פתח ותקווה באומרו אליו שהוא מקנא בו, ְוֶׁשֵאינוֹ 
יוֵֹדַע ִלְׁשאֹל- ַאְּת ְּפַתח לוֹ )מנוסח הגדה של פסח(, 
לכל יהודי אפילו הרחוק ביותר יש נקודת אור, רק 

צריך לחפש לפתוח ולהאיר אותה.
 

ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתוֹ ִיְחֶיה
זכינו בסוף שבוע הקודם להתחיל זמן לימודים 
תיבות  ראשי  שהוא  אייר,  חדש,  וחודש  חדש 
א'ני ה' ר'ופאך, לפי שחודש זה מסוגל לישועות 

ורפואות, רפואת הנפש ורפואת הגוף. 
ישנם בני אדם שלדאבון לב חולים בגופם, כואב 
להם היד, הרגל או כל איבר אחר, וישנם שחולים 
בנפשם, ברוחם, ברוחניות שלהם, נשמתם חולה 
שירפאו  ומחפשת  ומבקשת  העת  בכל  ובוכיה 
את  עבורה  למצוא  אפשר  אייר  ובחודש  אותה, 
אנו  נמצאים  זה  שבחודש  מפני  וזאת  הרפואה, 
מתן  חג  לקראת  הגדולה  הצעדה  של  בעיצומה 
המרפאה  שהיא  התורה,  קבלת  לקראת  תורה, 
ְוִׁשּקּוי  ְלָׁשֶּרָך  ְּתִהי  ִרְפאּות  לאדם,  והרפואה 
עירובין  במסכת  וע"ע  ח.  ג,  )משלי  ְלַעְצמוֶֹתיָך 
נד ע"א מה שדרשו רבותינו בזה(, לימוד התורה 
הקדושה וקיום הלכותיה והנהגותיה הם הרפואה 
האמיתית לאדם, וכשצועדים אנו לקראתה זוכים 

אנו לקבל רפואה שלימה לגוף ולנפש גם יחד.
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שוקולדים לאניני טעם
 

לכולנו ישנם לפעמים רגעים של חיפוש 
אחר נשנוש מתוק, אבל לא כזה של סתם 

עוגיה מתוקה או חטיף פשוט, אלא ממתק 
איכותי שיעניק לנו חוויית טעם משובחת 
באמת. עם השוקולדים של שמרלינג'ס 

תוכלו ליהנות בדיוק מרגעים מתוקים 
כאלה. סדרת השוקולדים היוקרתית 
של שמרליגנ'ס כוללת מגוון רחב של 

שוקולדים משובחים ואניני טעם: החל 
מסדרת ה'רוזמרי' – שוקולד במילוי פרלין 

משובח, המשך בסרת ה'סוליד' הקלאסית 
הכוללת שוקולד לבן עם שקדים, שוקולד 
מריר או חלבי ועוד וכלה בחטיפי המינור 

הנימוחים והמשובחים. השוקולדים כשרים 
בכשרות המהודרת של "בד"צ קהל עדת 

ישורון – ציריך".



מקדימים ריסוס לכביסה

סנוקל ביו רסס וכבס -  
להסרת כתמים ולכלוך לפני 

כביסה ללא צורך בהשריה. 
להסרת כתמים במקומות 

בעיתיים במיוחד כמו 
חפתים, צווארונים או כתמים 

קשים, מציעים לכם בסנו 
את "סנוקל ביו רסס וכבס" 

להסרת כתמים ולכלוך לפני הכביסה, 
סנוקל ביו מסיר כתמים מכל סוגי האריגים: 

צבעוניים ולבנים, לפני הכביסה ביד באו 
במכונה, הריסוס אינו מצריך כביסה 

מיידית! ניתן לרסס על האריג ולכבסו 
במועד מאוחר יותר, סנוקל מסיר גם כתמי 

שומן, קטשופ, שוקולד ומתאים לכביסה 
בכל הטמפרטורות. ניתן להשיג גם בשקית 

מילוי חסכונית.



'פרילי' בעיצוב חדש

לקראת ימי הקיץ החמים, 
משיקה תנובה בקבוקים 

חדשים בעיצוב מיוחד 
למשקאות פרילי עם תות 
שדה ופרילי עם אפרסק. 

בשני הטעמים, מדובר 
בבקבוקים אישיים בתכולה 

של 250 גרם ו- 1.5% שומן בלבד. המוצרים 
בהכשר ועדת מהדרין תנובה בראשות 

הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן.



20% הנחה

בימים חמישי- ראשון, ד'-ז' באייר (-19
22.4.18), תוכלו ליהנות באיקאה מהנחה 
של 20% על כל ריהוט המרפסת והגינה 

בארבעת חנויות הרשת בנתניה, קרית 
אתא, ראשון לציון ובאר שבע. ההנחה 

תינתן החל מיום חמישי ד' באייר, בו 
תיפתחנה ארבעת חנויות איקאה בשעה 
15:00 ותפעל לאורך כל היום, עד השעה 

22:00. בין המוצרים שימכרו בהנחה ניתן 
למצוא סטים של שולחנות וכסאות לגן 

ולמרפסת, ערסלים, פינות ישיבה, אחסון 
גן, שמשיות ופתרונות הצללה, כסאות 
אוכל, מגוון שולחנות, כריות לריהוט גן 

ועוד. רשימת הסניפים: נתניה:  רח' גיבורי 
ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ:  רח' 

היוזמה 1 מרכז עסקים  שורק כביש 
פלמחים. קריית אתא: רחוב תפוצות 

ישראל (דרך חיפה 52 קריית אתא(. חדש!! 
באר שבע: הירדן 24.



קובץ חדש של "בנתיב החלב"

"בנתיב החלב", 
הקובץ ההלכתי 

של בד"צ 
ועדת מהדרין 

המוקדש 
לסוגיות 

בתעשיית 
החלב, הופיע 

לקראת כינוס הכשרות השנתי של תנובה. 
זהו הקובץ השביעי ואף הוא כקודמיו, 

עוסק בסוגיות הלכתיות הקשורות לכשרות 
החלב ומוצריו, תוך התמקדות ברמת 

הידורי הכשרות המיושמים במוצרי החלב 
של תנובה. בקובץ, בעריכתו של רב תנובה, 

מתפרסמים מאמריהם ההלכתיים של 
חברי בד"צ ועדת מהדרין תנובה, הרבנים 
הגאונים שליט"א, המאירים זוויות שונות 

בהיבטי הידורי הכשרות בענף החלב – 
בכלל, ובתנובה – בייחוד וכן מאמריהם של 

רבנים ומורי הוראה העוסקים בכשרות, 
בארץ ובעולם. בקובץ – תשובת הגראי"ל 

שטיינמן זצ"ל בעניין חליבה בשבת.



להרגעת העור של הקטנטנים

האביב הגיע ואיתו היתושים, המעופפים 
והעקיצות. כצט מביאה לקטנטנים 

פתרון יעיל בסדרה המצליחה "טפטפים 
בייבי באז": אפטר ג'ל. ג'ל להרגעת 

העור במקרה של גירויים לאחר עקיצות 
יתושים, חרקים ומעופפים אחרים. הג'ל 
מכיל אלנטואין ותמצית צמח הקמומיל 
המקלים על גירויים וגרד של העור והוא 
מתאים לשימוש מגיל 3 חודשים. סדרת 

טפטפים בייבי-באזז: סדרת מוצרים 
בעלת רכיבים ירוקים על בסיס שמן 

ציטרונלה, מכילה תערובת ייחודית של 
שמנים טבעיים היפואלרגניים אשר נבדקו 
קלינית ומותאמים גם לעור רגיש. הסדרה 

כוללת בקבוק רול-און, מגבונים, שמנים 
ארומטיים וג'ל למריחה לאחר עקיצות 

והינה היחידה המותאמת לשימוש מגיל 3 
חודשים. הסדרה כולה ללא פרבנים, ללא 
SLS, ללא חומרי הדברה ובעלת רכיבים 

ירוקים הידועים ביעילותם ומתאימים 
במיוחד לשהייה מחוץ לבית ובטבע. 

להשיג ברשתות הפארם ובבתי המרקחת 
הפרטיים ללא מרשם רופא.



התזונה הטובה ביותר 

אמא של מיכל, תינוקת מלאת שמחת 
חיים בת שנה וחודשיים, חשבה, קראה 

והעמיקה בנושא של התפתחות תינוקות 
עוד הרבה לפני שמיכל נולדה. "קראתי 

המון על התפתחות תינוקות, לכן היה 
חשוב לי לבחור בצורה אחראית את 

התזונה הטובה ביותר כדי שההתפתחות 
שלה תהיה מיטבית." לתזונה כבר בתחילת 

החיים השפעה משמעותית וארוכת טווח 
על היכולות השכליות, הקוגנטיביות 
והמוטוריות של התינוק, בגילאי הגן, 

בגילאי בית הספר ולכל אורך חייו. 
מחקרים הראו, שמחצית מהאינטליגנציה 

הפוטנציאלית של האדם מתפתחת עד גיל 
4. בתקופה זו נוצרים קשרים חשובים בין 
תאי המוח המשפיעים על מנת המשכל 
של התינוק ועל ההתפתחות המוטורית 

שלו. המוח קולט, מנתח ומפרש את 
הגירויים הנקלטים על ידי החושים, הוא 

מפעיל את מערכות הגוף ואף יוצר רגשות 
ותחושות. על ידי קבלת המסרים החושיים 

ושליחת מסרים עצביים, מתפתחות 
היכולות השכליות של התינוק: מנת 

המשכל (IQ), השפה והיכולות המוטוריות 

שלו. לשם כך דרושה לתינוק אספקה 
 LC-PUFA שוטפת של חומצות שומן
מסוג אומגה 3 ו- 6, שנמצאו כחשובות 

במיוחד להתפתחות המוח ומערכת 
העצבים והראייה. סימילאק למהדרין 

הינו הפורמולה היחידה בישראל בכשרות 
למהדרין, המכילה LC-PUFA בכל 

שלושת השלבים. מחקרים שערכה חברת 
אבוט, יצרנית סימילאק למהדרין, מראים 

שתינוקות שניזונו מההרכב הייחודי של 
סימילאק עם LC-PUFA השיגו תוצאות 

התפתחות שיכליות ופסיכומוטוריות דומות 
לאלה של תינוקות יונקים. 



לניחוח קסום של בית

סנו מציגה 
את סנו פרש 

 -HOME
סדרת מבשמי 

אוויר לבית 
במגוון ניחוחות 

מרעננים 
ומפתיעים. מבשמי האוויר של סנו פרש 

הום מעניקים ניחוח ייחודי ואווירה קסומה 
לחדרי הבית, בהתזה קלה ופשוטה. סדרת 

המבשמים נטולת גז ומנטרלת ריחות לא 
נעימים. אתם מוזמנים לפנק את הבית עם 

מבשמי האוויר החדשים של סנו, ולהריח 
את הטיפוח בחלל הבית, להנאתכם 

ולהנאת המשפחה. ניתן להשיג במגוון 
ניחוחות.



כביסה מהירה

ממהרים? קפסולות ג'ל כביסה מרוכז של 
סנו מקסימה BIO לשימוש מהיר ונוח 

במיוחד. כביסה היא לא בהכרח משימה 
קשה, בסנו 

מציעים 
עבורכם את 

קפסולות 
ג'ל הכביסה 

של מקסימה 
BIO, ג'ל 
בתוספת 

אנזימים להסרת כתמים ולניקוי יסודי 
לשימוש מהיר ונוח במיוחד. קפסולות 
הג'ל של סנו מתאימות לשימוש בכל 

הטמפרטורות  ומותאמות לכל סוגי 
מכונות הכביסה. מארז הקפסולות של 

סנו מקסימה מגיע עם 28 יחידות מסיסות 
המכילות ג'ל כביסה מרוכז במשקל 21 

גרם כל אחת. טיפ מסנו: לשמירה על 
הבגד לאורך זמן יש לפעול תמיד לפי 

הוראות הכביסה של היצרן ולהקפיד על 
הטמפרטורה המומלצת.



הדרך הקצרה לסיום הכביסות 

הררי הכביסה מאיימים עלייך? משתוקקת 
לסיים עם הייבוש והקיפולים? עוברים 

למייבש הכביסה המופעל בגז וחוסכים 
זמן וכסף, עם מייבש 'רינאי' מבית 'פזגז' 
השגרה קרובה מתמיד. בדיקת השוואה 

שנערכה בין מייבש הכביסה 'רינאי', המותג 
המוביל מתוצרת יפן המשווק על ידי חברת 

'פזגז', למייבש חשמלי רגיל העלתה, כי 
זמן הייבוש ב'רינאי' לאותה כמות כביסה 

מתקצר בחצי לעומת הייבוש במייבש 
כביסה חשמלי, מה שמביא גם לחסכון 

בהוצאות החשמל בגין ייבוש. זמן ההפעלה 
של מכונה אחת במייבש 'רינאי' הוא כ-40 
דקות (!) בלבד לעומת כ80-120 דקות (!) 

במייבשים חשמליים. הייבוש באמצעות גז 
כמעט ואינו מייצר חשמל סטטי, כך שסיבי 

הבד אינם נהרסים והבגדים נשמרים 
לאורך זמן.



איך זה לבן בוהק?

הקיץ כבר כאן והקולקציה הבהירה נשלפת 

מהמדפים. זה הזמן לשמוע מהמומחים 
ביותר כיצד לשמר את הלבן הבוהק וכיצד 

להסיר כתמים ממגוון בגדי העונה באופן 
היעיל ביותר. נטע מיכנובסקי מנהלת תחום 
כביסה ברקיט בנקיזר עונה על השאלות: - 

כיצד ניתן לשמר את הלבן הבוהק ולהימנע 
מגוון צהבהב / אפרפר בבדים הלבנים 

בקיץ? כאשר לובשים בקיץ חולצות לבנות 
או כל פריט לבוש אחר בצבע לבן, עצם 

החשיפה לשמש עלולה לגרום לבד לקבל 
צבע צהבהב. כמו כן, הכביסות המרובות 
גורמות לבדים לאבד מצבעם הלבן ואף 

לקבל צבע אפרפר. אבקת ווניש קליה 
גולד לכביסה לבנה מציעה פתרון מיוחד 

לבעיות הללו וכאשר מוסיפים אותה באופן 
קבוע לכביסה לבנה במכונת הכביסה, 

הבגדים שומרים על צבעם הלבן הבוהק 
לאורך זמן. - נשים רבות מאמינות שככל 

שהמעלות במכונת הכביסה גבוהות 
יותר- הכביסה תצא נקיה ולבנה יותר. האם 

זה נכון? בניגוד למיתוס הרווח כי כיבוס 
במעלות גבוהות גורם לכביסה להיות נקיה 
יותר וצחורה יותר, העובדה היא שהמעלות 
הגבוהות דווקא פוגעות בתהליך הכביסה. 

הן גורמות לשחיקת הבדים וגם פוגעות 
ביעילות האינזימים של אבקת הכביסה. 

האבקה של ווניש גולד לכביסה לבנה 
מביאה לתוצאות מעולות ולבנות יותר גם 

בכיבוס במעלות נמוכות! כך שניתן ליהנות 
מתוצאות מדהימות של לבן יותר, וגם 

לשמור על הבגדים מפני שחיקה ובלאי 
מיותרים.



לאפייה מושלמת

מכירים את תבניות האלומיניום 
שמתעקמות עם כל תזוזה? סנו מציגה 

את סנו סושי תבניות אלומיניום איכותיות 
לאפייה. התבניות של סנו סושי גדולות, 
עבות וחזקות במיוחד, הן עמידות מאוד 

ומתאימות לשימוש חוזר. המפרט של סנו 
סושי תבניות אלומיניום הוא עבה, יציב 

וחזק. את סנו סושי תבניות אלומיניום ניתן 
להשיג במגוון מארזים גדולים: 7 תבניות 

 L 23*33 מוארכות 10.5*31 ס"מ, 4 תבניות
ס"מ, או 2 תבניות XL 33*39.5 ס"מ.



אוסטיאופורוזיס וסידן - עובדות 
שצריך לדעת

 סידן חיוני לרבים מתפקודי הגוף: ויסות 

קצב הלב, העברת מסרים עצביים, גירוי 
הפרשת הורמונים, קרישת דם, בניית 

השלד ושמירה על בריאותו.
 גוף האדם אינו יכול לייצר סידן.

 הגוף מאבד סידן באופן יומיומי דרך עור 

שנושר, ציפורניים, שיער ועוד
 חייבים להחליף את הסידן האובד, 

באמצעות המזון.
 כאשר הדיאטה אינה מכילה מספיק סידן 

לביצוע הפעילויות שהוזכרו, הגוף פונה 
למאגר בעצמות.

 מבוגרים זקוקים ל – 1000-1200  מיליגרם 

סידן ליום. מתבגרים זקוקים ל – 1300 
מיליגרם סידן ליום.

 צריכה מספקת של סידן חיונית להשגת 

צפיפות עצם מקסימלית עד סוף תקופת 
הצמיחה ושמירה עליה בשנים שבאות 

לאחר מכן על מנת למנוע שברים 
הקשורים לאוסטיאופורוזיס. 

 גורם חשוב נוסף הוא ויטמין D  שעוזר 

בספיגת הסידן. ויטמין D עוזר לסידן לעזוב 
את המעי ולהיכנס לזרם הדם. הויטמין גם 

עוזר לכליות לשמור על הסידן שלא יופרש. 
ויטמין D יכול להיווצר בעור (חשיפת 

הזרועות, הידיים והפנים – 3-2 פעמים 

בשבוע, 15-10  דקות). מקורות מזון: חלמון 
ביצה, דגי מים מלוחים, כבד.  

 רוב האנשים מכירים את חשיבות הסידן 

אך הפער בין הידע לבין הצריכה בפועל 
הוא גדול. נשים רבות צורכות פחות 

ממחצית הסידן המומלצת ליום.
 מזון הוא המקור הטוב ביותר לסידן. 

 חלב ומוצרי חלב הם המקור העשיר 

ביותר לסידן. 
 מזונות נוספים המכילים סידן כמו תרד, 

עלי סלק ושקדים מכילים גם אוקסלטים 
ההופכים את הסידן לבלתי זמין. קטניות 

עשירות בפיטאטים המקטינים גם הם את 
זמינות הסידן.  סובין חיטה עשיר אף הוא 

בפיטאטים. עודף חלבון ומלח מקטינים את 
זמינות הסידן לגוף.

 אנשים שמתקשים לעכל חלב רגיל, 

מאחר וחסר להם האנזים המפרק את 
הסוכר הטבעי בחלב, יכולים לצרוך חלב 
דל-לקטוז, יוגורט וגבינות קשות – כולם 
מכילים כמויות קטנות של לקטוז. ישנן 

גם טבליות המכילות את האנזים החסר 
ואפשר לבלוע אותן במקביל לאכילת 

מוצרי חלב.
 גם כאשר מחליטים לצרוך תוסף של 

סידן, רצוי לבדוק את האפשרויות הקיימות 
עם הרופא המטפל ובעיקר לבדוק בתווית 

כמה סידן הוא מכיל. חשוב לבדוק 
 .D שהתוסף מכיל גם ויטמין

 סידן לבדו אינו יכול למנוע או לרפא 

אוסטיאופורוזיס אבל הוא מרכיב חשוב 
בתכנית כוללת של מניעה וטיפול. פעילות 
גופנית במהלך הילדות וההתבגרות עוזרת 

להשיג את מקסימום צפיפות העצם. 
 פעילות גופנית קבועה עוזרת לשמור 

על עצם צפופה וחזקה בהמשך החיים. 
הפעילויות הרצויות: הליכה, ריצה, ריקוד, 

טיפוס במדרגות, טניס כלומר פעילויות 
כנגד כוח המשיכה וסוג נוסף של פעילויות 

הוא פעילות כנגד התנגדות המיועדת 
לחיזוק השרירים (מכונות בחדר כושר 

והרמת משקולות). 



חיסכון כספי

לקראת בוא ימי הקיץ החמים מעניקים 
מומחי ענקית המיזוג הישראלית, 

'אלקטרה', טיפים להכנת המזגן לפני 
הפעלתו הראשונה לעונה. תחזוקה נכונה 

מונעת תקלות וחוסכת בכסף, כיצד אם כן 
מכינים נכון את המזגן לקיץ?

ראשית, מסבירים מומחי 'אלקטרה', 
יש לבצע ניקוי יסודי של מסנני אוויר 

המתמלאים באבק, אשר את כניסתו למזגן 
הם מונעים. ככלל, מומלץ לנקות את 

הפילטרים באופן יסודי מדי חודש, ובפרט 
לפני הפעלה ראשונה לעונה חדשה. פעולה 

זו של ניקוי משפרת דרמטית את יעילות 
המיזוג, מונעת תקלות ומאריכה את חיי 

המזגן. כיצד מנקים מסנני אוויר? מוציאים 
את גריל האוויר החוזר, שנמצא בחזית 

היחידה הפנימית של המזגן, מוציאים את 
המסננים, שוטפים במים פושרים בכיוון 

נגדי לזרימת האוויר, מייבשים היטב באוויר 
הצח ומחזירים אותם למקומם. פעולה 

פשוטה שהתוצאה שלה שווה הרבה מאוד.

 הקפידו לוודא כי אין חפצים המפריעים 

לזרימת אוויר חופשית מהיחידה החיצונית 
כגון עלים, פסולת וכדומה.

 התאימו את תפוקת המזגן לגודל השטח 

שאותו אתם מקררים.

 לנוחות מקסימלית של מיזוג החדר, 

לחצו על כפתור ייעודי בשלט הרחוק לכיוון 
תריס המזגן עד שהכנפיים יהיו בזווית של 

45 מעלות כלפי מטה.

 בעונת הקיץ החמה בה משתמשים 

במזגנים כמעט לאורך כל שעות היממה, 
מומלץ לרכוש מזגנים בטכנולוגיית 

אינוורטר. בטכנולוגיה זו פועלים המזגנים 
בתפוקה מרבית על מנת לקרר במהירות. 

עם ההגעה לטמפרטורה הרצויה, מזגן 
אינוורטר מוריד בהדרגה את התפוקה 
שלו עד למינימום הנדרש לשמירה על 

הטמפרטורה המבוקשת. כך משיגים קירור 
מהיר, יעיל וחסכוני בחשמל.

 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 
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 קצרצרים
מותג השוקולד 'דה קרינה' במיתוג 

חדש: סטודנטים של 'הבצפר' פיתחו 
אריזות חדשות המציגות שלושה 

דורות של שוקולד הבוטיק דה 
קרינה. כשרות מהודרת, חלב ישראל. 

להזמנות: 04-699-3622

חטיפי עלית בטעמים חדשים, של פסק 
זמן קינוחים: בטעם טריקולד ובטעם 

בננה ספליט 

תנובה משיקה קוטג‘ 7% לרגל 7 עשורים 
לישראל. יימכר במהדורה מוגבלת 

למספר שבועות

יוגטה, מותג הסוכריות ודברי המתיקה 
חוגג עם יוגטה מרשמלו כחול לבן המוצע 

כעת במהדורה חגיגית ומוגבלת. מחיר: 
6.00 ₪ ל- 180 גרם. כשר פרווה בהשגחת 

בד“צ, חוג חתם סופר ב“ב

חברת בלדי, משיקה סדרת מוצרים 
קפואים המבוססת על 100% ירקות 

מהטבע בקטגוריית: אפונה, אפונה וגזר, 
לקט ירקות, שעועית ירוקה שלמה, 

שעועית צהובה שלמה, שעועית ירוקה 
חתוכה , גזר גמדי ועוד. בהשגחת בד“צ 

העדה החרדית

חברת ”אחוה“ משיקה טחינה אורגנית 
רגילה ומלאה בעיצוב חדש, עשירה 
בסידן, ברזל וסיבים תזונתיים וללא 

תוספת מלח. כשרות: הבד“ץ העדה 
החרדית. מחיר: 10 – 13 ₪ ל-500 גרם

לרגל חגיגות ה-70 
סודהסטרים, במהלך 

שכולו גאווה ישראלית: : 
מארז הכולל בר משקאות 
מדגםSPIRIT  ושלישיית 

בקבוקים מעוצבים, 
המאוירים בפניהם של גדולי 

האומה, ב- 70% הנחה
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לאישה
רגישות עור התינוק בעונת 

המעבר ובכלל

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לחם טחינה ללא גלוטן 

טיפים

מרכיבים:

טעימה

5 טיפים לשיקום 
השיער מנזקי החורף

6 כפות טחינה
4 ביצים

כף וחצי דבש
כפית אבקת אפיה

מלח


      
    
     

    
PAUL  
      MITCHELL
    



טיפ ראשון:
בתקופת החורף השיער נוטה להיות יבש 
לטיפול  להוסיף  מומלץ  לכן,  במיוחד. 
היומי בשיער שימוש בקרם לחות עשיר, 
והעור.  השיער  של  המרקם  את  המשפר 
המכילים  במוצרים  להשתמש  מומלץ 
אוופוהי  האקזוטי  כמו  מרפא  צמחי 
בסיס  על  מרככים  בתוספת  מהאוואי, 
חיטה המשפרים את המרקם של השיער. 

טיפ שני:
שיער  במייבשי  השימוש  את  להפחית 
באופן  להתייבש  לשיער  ולתת  זו  בעונה 
כבר  המעבר  שעונת  משום  זאת  טבעי. 
גורמת להתייבשות השיער ועור הקרקפת.

טיפ שלישי:
בברזל,  עשירה  נכונה  בתזונה  להרבות 
להועיל  B12העשויה  ו-  מגנזיום  אבץ, 

בשיקום מראה השיער ובמניעת נשירה.

טיפ רביעי:
בתדירות  השיער  את  לחפוף  מומלץ 
קשקשים.  נגד  עדין  שמפו  עם  גבוהה 
לחוץ  הפנים  בין  האוויר  מזג  הבדלי 
לחוסר  לגרום  עשויים  החורף,  בתקופת 
ולעור  הקרקפת  עור  חומציות  של  איזון 
למזער  בכדי  קשקשת.  בליווי  מגורה 
את  לחפוף  כאמור  מומלץ  התופעה  את 
עדין  שמפו  עם  גבוהה  בתדירות  השיער 
בשמפו  להשתמש  מומלץ  קשקשים.  נגד 
המסייע לבעיית הקשקשת, המציע שילוב 
עור  את  המנקים  פעילים,  חומרים  של 
התה,  עץ  שמן  כמו   ביסודיות,  הקרקפת 
המותירים את השיער מלא חיוניות וזוהר. 

טיפ חמישי:
לחפוף בעונת המעבר את השיער בשמפו 
למנוע  המסייע  מאוד  עדין  מקציף  לחות 
תופעה של חשמל סטטי בשיער, האופייני 

לעונת המעבר. 

ד"ר ורד עטר-שניר, מומחית ברפואת עור, רופאת עור ילדים ויועצת למותג 
הסיבה  על  ומסבירה  רבים  הורים  המטרידות  לשאלות  עונה  "בלנאום" 

לרגישות המיוחדת של התינוק וכן כיצד ניתן להקל עליו.

         


הורניקס  "ורניקס".  הנקראת  שומנית  בשכבה  עטוף  כשהוא  נולד  התינוק 
שומר על לחות העור של התינוק בסביבה המימית של הרחם. לאחר הלידה, 

התינוק,  של  הראשונה  הרחצה  עם 
נותר  התינוק  ועור  נשטף  הורניקס 
או  מהסביבה,  למזהמים  חשוף 
הפרשות  כמו  חומציים  לרכיבים 
הגוף ואף נוטה לאבד לחות. בנוסף, 
 40-60% בכ-  דק  התינוק  של  עורו 
המקשה  עובדה  מבוגר,  עור  לעומת 
שינויים  עם  גם  להתמודד  עליו 
טמפרטורה,  שינויי  כמו  חיצוניים 
לחות, הימצאות לכלוך או כימיקלים 
המצויים בסביבתו והעלולים לגרום 

עקב כך לגירוי בעור התינוק.

    
     


מותאמת  סביבה  על  לשמור  מומלץ 

האזור  קירור  או  חימום  בחדר:  נעימה  טמפרטורה  על  ולהקפיד  לתינוק 
בהתאם ולא יתר על המידה כך שאינו מייבש את העור, בגדים נושמים כמו 
רבע שעה,  עד  יחסית,  קצרה  רחצה  על  הקפדה  לעונה,  המתאים  כותנה  בד 
בייבי"  "בלנאום  כדוגמת  אמבט  שמן  של  ובתוספת  נעימה,  בטמפרטורה 
שמסייע בהגנה החיונית לעור התינוק. שימוש בשמן אמבט מסייע להעניק 
את המעטפת הטבעית החסרה לאורך השנה הראשונה לחיי התינוק. מומלץ 
עור  את  לייבש  העלולים  הראשונים  בחודשים  בסבונים  משימוש  להימנע 
בקרם  הרחצה  בסיום  ולמרוח  להשלים  ניתן  הצורך  במידת  בנוסף,  התינוק. 

לחות מתאים לתינוקות.   

          


על  ולא  צמחיים  שמנים  על  מבוססים  האמבט  שמני  כי  לציין  חשוב 
למצוא  שניתן  כמו  מקציפים,  וחומרים  אגרסיביים  ניקוי  חומרי  דטרגנטים, 
בחלק מהסבונים. בנוסף, אחד היתרונות הבולטים של שמני הרחצה כדוגמת 
התינוק  עור  על  נעימה  הגנה  מעטפת  מותיר  שהשמן  הוא  בייבי"  "בלנאום 
המגנה על הלחות הטבעית שלו עד לרחצה הבאה למחרת. מה שסבון, אפילו 

סבון המותאם לתינוקות, אינו עושה.

         


כן, אין צורך בכלל בשימוש בסבונים בתינוקות בחודשים הראשונים. אנחנו 
לא מדברים על ילדים שרצים ומשחקים אשר להם יש צורך בפעולת הניקוי 
שעושה הסבון. בתינוקות יש חשיבות גדולה יותר לפעולות השימון וההגנה 
המאסיבית שאותה עושה שמן האמבט. ובכל מקרה, לתינוקות וילדים גדולים 
עם  השהייה  (משך  ההכרחיים  האזורים  לניקוי  בסבון  להשתמש  ניתן  יותר 
הסבון במים צריך להיות מינימלי) ולסיים את פעולת הרחצה בשמן אמבט 
אופן  העור.  ושימון  ההגנה  לשם 
המתרחצים  לילדים  בשמן  השימוש 
יש  בסבון.  לשימוש  דומה  בעמידה 
למרוח  שמן  מעט  היד  על  לשים 
קלות  לשטוף  הרטוב,  העור  גבי  על 
עדינות  בטפיחות  העור  את  ולייבש 
על מנת לא להסיר את שכבת ההגנה 

שהותיר השמן.


    


בחירת שמן האמבט נעשית בהתאם 
מדובר  אם  התינוק.  של  העור  לסוג 
מספיק  רגיל,  עור  עם  בתינוק 
להשתמש בשמן אמבט רגיל המכיל 
100% שמן ממקור צמחי ואינו מכיל 
 SLS  , כגון  או מקציפים  דטרגנטים שונים  חומרים משמרים,  חומרי צבע, 
המעניק לעור שכבת הגנה. אם מדובר בעור יבש מאוד, מתקלף או במקרה של 
מחלת עור, מומלץ להשתמש בשמן טיפולי עם הזנה אינטנסיבית יותר כגון 
"בלנאום בייבי פורטה", שמכיל בנוסף לשמנים הצמחיים גם שמן מינרלי, 
שהוא הרכיב שנותן הזנה ולחות אינטנסיביים יותר לעור יבש ופגום המתאים 
ניסיון של  יש  ותיק, אשר  עדיף לבחור בשמן אמבט  כן,  כמו  אלו.  למקרים 
שנים בשימוש בו. ניתן להיוועץ ברופא הילדים, רופא העור או רוקח במידת 

הצורך.


ההגנה על עורו העדין של התינוק חשובה לפחות עד גיל שנה ולכן מומלץ 
להשתמש בשמן אמבט ללא סבון או בשילוב עם סבון, לפי הצורך. גם לאחר 
שעור  נראה  אם  גם  בשמן,  להשתמש  להפסיק  למהר  לא  מומלץ  שנה  גיל 
השימוש  חשובה.  היא  וההגנה  השימור  ופעולת  מאחר  יבש  אינו  התינוק 
בשמן האמבט מסייע למנוע את היובש וקילוף העור שעלולים להופיע בעור. 
לתינוקות הקטנטנים פשוט להוסיף את השמן למי האמבט ולאחר מכן שהם 
גדלים ומסיימים עם האמבט אפשר להשתמש בו גם ברחצה במקלחת באופן 
דומה לשימוש בסבון ולהקפיד על ניגוב בטפיחות על מנת לשמר את שכבת 

ההגנה.

אופן ההכנה:
1. להדליק תנור לחום של 180 מעלות

2. לערבב הכל ולהכניס לתבנית אינגלישקייק ארוכה
3. להוסיף פיצוחים מעל

4. להכניס לתנור בחום של 180 כחצי שעה
5. לבדוק בעזרת קיסם שיצא יבש

בהמשך  מלמעלה  לכסות  מעל,  ישחים  שלא  כדי   .6
האפייה

עורם של תינוקות דק ורגיש יותר מעורם של מבוגרים, בעיקר בשנה הראשונה לחייהם
 ○ לאחר הלידה, נחשף עורו העדין של התינוק להשפעות של טמפרטורה, מזג אוויר, 
כימיקלים המצויים בסבון, חומרי כביסה, משחות וכו‘ ולכן נוטה להיות יבש ומגורה בקלות  ○   גם עונת 
החורף ועונות המעבר אינן מקלות עליו והדבר בא לידי ביטוי ביובש ובהרגשת אי נוחות  ○  הכל על 
רגישות עור התינוק והחשיבות של שימוש בשמן אמבט בשנה הראשונה והדרכים שניתן להקל עליו

בקבוצת הנשים "אימהות מבשלות ביחד" נערכה תחרות בחסות "סאוטר" שבה נבחר התפריט המנצח. 
לפניכם מתכון ללחם טחינה מבין המתכונים שהציעה נורית גיספאן וזכתה במקום הראשון

 28 בבית שמש 1//18 תשע"ח בשב "
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כתב וכתיבה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.בוקר,שחר. "הנה באה יצאה ה____")יחזקאל ז י(
5.מפרשיות השבוע.

7.בית מגורים,מעון. "קנה בה ____   ____")בבא בתרא א ה(
9.נתינה. "אמירה נעימה כתיבה _____" )שבת קה.(

10.קיצור המילים : חפץ חיים.
11.ילד,תינוק שנולד. "אין לה ____" )בראשית יא ל(

13.כנוי לטורפים שבין החיות."____    ____ אכלתהו" 
)בראשית לז כ(

15.כנוי לגיבור וחזק. "סבבוני ____ רבים")תהלים כב יג( 
)בלשון יחיד(

16.שם נרדף לישימון,מקום שומם וצחיח שאין בו       כל 
צמחיה. "תעו ב ____" )תהלים קז ד(

17.בנו של אדם הראשון שנולד לאחר שנרצח הבל     על ידי 
קין. )בראשית ד כה(

18.חי. "נשא אשה ו____ עמה" )יבמות ו ו(

1.פאר,יופי,הדר. "_____ תפארתו" )ישעיה כח א(
2.מתחנות בנ"י ביציאת מצרים."ויסעו מאתם וישב על ____   ____" 

)במדבר לג ז(
3.תסיסה,העלאת קצף. "ו____ גריסין")טבול יום א א( )לא בלשון 

סמיכות(
4.המציא מליבו,הודיע דבר שלא היה."לשון ש____ להם 

חכמים")נדרים י.( )בלשון יחיד,עבר( )בהיפוך אותיות(
5.תבואה מנוקה ממוץ לאחר הדיש,הזריה והניפוי."ומלאו הגרנות 

____" )יואל ב כד(
6.____ בן גרא. השופט השני בישראל. )שופטים ג טו(

8.בן אחז בן מיכה בן מריבעל בן יהונתן בן שאול.        "ואחז הוליד 
את ____" )דברי הימים א ח לו(

12.אש _____. אש חזקה מאוד."ונגה אש ____" )ישעיה ד ה(
13.תר ובדק,חיפש. "____ כל חדרי בטן" )משלי כ כז(

14.שם כולל לכל בע"ח הזוחלים על האדמה או שוחים במים. "עד 
בהמה עד ____" )בראשית ו ז(

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

בדיו, סופר, בחרט, ספר, גליון, עט, ואגרת, פרשגן, ונחתם, פתשגן, חרות, קסת, מגלה, בתער הספר

יתדגשגסנישרנמאאמא

שסנדלאנתאנאחשישתנ

אבסיתשסאריראנשסוא

סנואשואנאותגעקאתש
ונסנפדתיתראטשגיתג
נישרגאשנפתישראריש

חשגאנאשסנשתתוששיא

תנמאהיהאינשינפאנא

מדאלשרתדאשדנרתאגש

סנגיעשסנטבסשאשנשי

שמיתאנארגתגשאריתא

בסבאמאחאשנישרפשפד

ירשאאבסאנאנמאסאמא

1.כינויו של ר' יוסף קארו
2. בעל "ההשגות"על "משנה תורה"

3. האם ר' חיים בן עטר היה בא"י?                                                                                                            
4. ר' שלום שרעבי היה: פרשן, פוסק, מקובל?

5. "מדרש הגדול" חובר בארץ...
6. מייסד ישיבת וולוז'ין

7. מי כיהן תחילה בבואו לא"י כרבה של יפו?
8. ספר "התשבץ" עוסק ב...

9. הרמ"ק הוא...
10. שם משפחתו של ה"בבא סאלי"

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. "מרן" 2. הראב"ד 3. כן 4. מקובל 5. תימן 6. ר' חיים מוולוז'ין 7. הרב קוק 8. הלכה 
9. ר' משה קורדבירו 10. אבוחצירה



 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(_____________________________________________

ב’-ד’  באייר  תשע”ח  
17-19/4/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

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

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

אופקים

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

 ברח' העליה השניה, 
דופלקס בק"ג עם 

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

וחניה,  2,750,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 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

3-3.5 חדרים4-4.5 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(_____________________________________________

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

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

 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 ב- 7,000 ש"ח 
+ גינה וחניה, 5,500,000 

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

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

לפרסום
03-6162228

 למהירי החלטה, קוטג' 
מיוחד, 3 מפלסים ברמה 

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

052-8935435)15-18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

ש"ח, בלעדי תיווך יזהר, 
054-4901948)16-16(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 3.5 חד', 
משופצת מאוד, תיווך יזהר, 

054-4901948)16-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברשותינו מבחר גדול של 
דירות/וילות למכירה ולהשקעה 
בכל רחבי העיר, לפרטים תיווך 

ארץ הצבי: 052-5253470, 
08-9931163)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן, 5 חד', מושקעת, 
מטבח חדש, אופ' ליח"ד 
1,870,000 ש"ח גמיש! 

052-5752500)16-16(_____________________________________________

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

בנין קטן, אופ' מוכנה 
_____________________________________________)16-16(להרחבה, 054-9422194

 בהזדמנות אדמו"ר 
מבעלזא )חרדי(, דירת 3 חד' 
+ שלד מוכן 2.5 חד' ממ"ד, 

מעלית, מרפסת סוכה, 
054-8413551)16-16(_____________________________________________

וילות ובתים
 וילה ענקית בגן יבנה, 6 

חד', 150 מ"ר + 80 מ"ר גינה 
+ 2 מרפסות, 2,120,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 054-8413551

פנטהאוזים ודירות גן
 פנטהאוז אחרון באברהם 

שפירא מול השטיבלאך, 
באמצע הבניה עם מרפסות 

_____________________________________________)16-16(ענקיות, 054-8413551

 קרקע בחטיבת הנגב, 
שלושה חדרים גדולה + חצר 

יפה, במחיר מציאה, 
054-9200277)16-16(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות באמוראים, 
4 חד', ענקית + אופציה 
עתידית, מסודרת מאוד, 

1,760,000 ש"ח, 
054-8413551)16-16(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות באדמור 

מבעלזא, 3 חדרים + מתחילים 
כבר לבנות חדר רביעי ענק, 

מטבח מפואר, שירותים 
אמבטיה משופצים, 

054-9200277)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהלל לאנ"ש, 
3 חדרים, ענקית, מסודרת, 

1,360,000 ש"ח, 
054-8413551)16-16(_____________________________________________

 במחיר הכי זול בשוק 
בשועלי שמשון, 2.5 חדרים, 

משופצת מאוד + תמ"א 
בהמשך, 895,000 ש"ח, 

054-9200277)16-16(_____________________________________________

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

משופצת, מעולה לחלוקה, 
598,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות בשכונה-ו' 
החדשה, 3 חד', ק"ד, משופצת 

ומושכרת ב - 2,100 ש"ח, 
535,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)16-16(_____________________________________________

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א, 
משופצת, מחסן, 1,142,000 

ש"ח. תיווך יזהר, 
054-4901948)16-16(_____________________________________________

 בר"ע כ- 100 מ"ר, ק"א, 
מושכרת כחנות, 1,690,000 

ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 ברמבם לפני בניה, 
דירות 4, 5 חדרים, 

גדולות, נוף משגע, קבלן 
אמין. מתחם הנדלן, 

050-4000640)16-16(_____________________________________________

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

מושכרת ב- 7,500 לחנות 
1,810,000 ש"ח. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)16-16(_____________________________________________

 בלעדי!! ביעבץ 5 חד', 
125 מ', משופצת + 100 
מ' חצר פרטית + מרתף. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)16-16(_____________________________________________

 בחידושי-הרי"ם 
)בחלק השקט!(, ק"ב, 

חזית-פתוחה, 100 מ"ר + 
סוכה + מעלית, במיקום 

מבוקש מאאאד! + 
א.הרחבה. "מקסימום-

_____________________________________________)16-16(נדלן" 052-7683068

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בהר השלום 
בבניה, 180 מ"ר במפלס, 

4 כ"א, חזית, אפשרות 
ליחידה + מעלית + 

חניה, 3,500,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

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

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

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא עורפית, כ- 
55 מ"ר, ק"ג + "היתר" בגג-

רעפים, כ- 42 מ"ר, 1,430,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 למבינים ורציניים! 
באבני נזר! בבנין 

בוטיק!! 200 מ"ר יחידה 
בקומה 4 כ.א. אפשרות 

פיצול חוקית 2 תתי 
חלקה בטאבו. תיווך, 

03-8050080)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשפת 
אמת! בנין חדש! קומת 

קרקע על עמודים! 4 
חדרים! 3 כ"א. 

_____________________________________________)16-16(תיווך, 03-8050080

 בחיים-לנדאו בבניה מבחר 
דירות החל מ- 1,299,000 

ש"ח, תוכניות במשרד נדל"ן-
_____________________________________________)16-16(הקריה, 050-3000121

 בבן-דוד מבחר דירות 3/4 
חד' החל מ- 1,650,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)16-16(_____________________________________________

 ברוט, ק"ק, שוכרים 
כבר 4 שנים + ניהול, 
מחולקת 3 - שכירות 

6,200, 1,280,000 ש"ח, 
גמיש. "אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)16-16(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי - פינת 
השומר, ק"ב, עורף, 

63 מ"ר, שמור הויפה, 
1,250,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)16-16(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באזור אהרון 
דב, ק"א, 80 מ"ר, 3 כ"א, 

1,490,000 ש"ח. 
053-3128884 ,03-5791514)16-16(_____________________________________________

 באזור יגאל, 100 מ"ר, 
ק"ק, חזית, 1,850,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-9168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

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

 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)16-16(_____________________________________________

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

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

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

 מוכרים פרסמו חינם 
ב'אפיקי נדלן בועז' וקבלו 

שירות אמין ומקצועי 
בבלעדיות עם יעוץ 

למחירים אמיתיים, אצלנו 
תראו שמוכרים, למסירת 

פרטים למכירה התקשרו: 
_____________________________________________)16-16(050-4156080, בועז

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

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בשכונת הלל 
היוקרתית, דו משפחתי, 

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

4,290,000 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)16-16(נכסים" 053-3357316

 בשיכון ה' באזור הוילות, 
בנין דו משפחתי, דופלקס 200 
מ"ר, 7 חד' + אופציות גדולות 
גם לחלוקה, 3,900,000 ש"ח. 

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

 בשיכון ה' באזור הוילות 
בנין דו משפחתי, דופלקס 200 
מ"ר, 7 חד' + אופציות גדולות 
גם לחלוקה, 3,900,000 ש"ח. 

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

 בשיכון-ה' בבניין-חדש 
מיידי! פנטהאוז מפואר, מעל 
200 מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

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

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)16-16(_____________________________________________

 בשבטי ישראל בבניה, 
פנטהאוז 5 ח', 130 מ' 

+ גג, דירת 5 ח' 100 מ'. 
מתחם הנדל"ן, 
050-4000640)16-16(_____________________________________________

 באזור מוהליבר, דירת 
גן, 5 חד', מטופחת מאוד 

+ 2 מרפסות שמש 
גדולות + חזית, רק 
2,950 מליון ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת גן, 
רחוב אבן גבירול ב"ב 
שקט ופסטורלי, בנוי 

85 מ"ר, גינה 200 
מ"ר, אופציה הרחבה 
לעוד כ- 80 מ"ר, יש 

תוכניות והסכם חתום 
עם השכנים, 2,520,000 

ש"ח. דניאל שמואל 
הום-דיל נכסים, 

052-8750321)16-16(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת 
גן, 120 מ"ר, משופצת 
ויפה + 2 יחי' מושכרות 
ב- 5,500, 3,350,000. 

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

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

דיירים 3 כ"א, 7 חדרים, 
דירה גדולה ומסודרת + 

סוכה גדולה, 3,700,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים 
דופלקס, מושקעת מאוד, 

כ- 10 ח', חזית + 3 
אמבטיות + 4 שירותים 
+ מעלית + נוף מרהיב 

+ מרפסת שמש ענקית, 
ניתן לחלוקה/טאבו 

משותף. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)16-16(_____________________________________________

 באזור אלישע, ד.גג, 
170 מ"ר, 5 גדולים + 

מרפסת, 2,190,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

053-3357316)16-16(_____________________________________________

 בבעש"ט דופלקס 164 
מ"ר, משופצת מהיסוד, ניתנת 

לחלוקה, 2,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 מציאת החודש!!! 
בנורדאו דופלקס כ- 100 מ"ר, 

3 כ"א, 1,420,000 ש"ח, 
גמיש. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)16-16(_____________________________________________

 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 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 ברחוב אדמורי שץ, 
ק"ג, 3 חדרים עם אופציה 

ממשית לבניה על הגג 
עם הסכמת שכנים, גג 
בטון, מדרגות קיימות, 

מתאים לטאבו משותף או 
יחידות, 1,820,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 דופלקס 4 חדרים בנורדו, 
120 מ' - 1,620,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(פנחס נכסים, 055-6789653

 ברח' ירושלים מול 
העיריה, דופלקס 8 חד', 

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

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

_____________________________________________)16-16(נכסים" 053-3357316

 חדשה בשוק!! בר"ע-
הרצוג דופלקס 6 חד', 175 

מ"ר, ק"ג - מעלית, משופצת 
מהיסוד + הכנה ליחידה, רק 

2,550,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)16-16(_____________________________________________

 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. 

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

 בלעדי בהרב-קוק-
השקט, דירת-גג 

)דופלקס(, 6 חדרים, 170 
מ"ר, ק"ד + מעלית + 

חניה, מיידי, 2,550,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 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, 
3,500,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)16-16(_____________________________________________

 בק.הרצוג, דופלקס 
מגה מפואר תכנון 

אדריכלי, מחולק ל- 2 
דירות, 5ח' ו- 3ח' + 

מרפסת 30 מ', מעלית, 
230 מ', 3,200,000 
ש"ח. מתחם הנדלן, 

050-4000640)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! בפנקס, 
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)16-16(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק 
אליעזר, דירת גג 

)דופלקס( חזית, ק"ג 
)ללא מעלית(, למטה 95 

מ"ר )ניתן לחלוקה( + 
למעלה 95 מ"ר מחולק 

ליחידה + אופציה מוכנה 
ליחידה נוספת סוכה וגג 
פתוח, 3,200,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בויז'ניץ במיקום מעולה!! 
5 גדולה, ק"ב, חזית + 

מעלית, 2,690,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

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

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

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

 למבינים ורצינים!!! 
באבני נזר!!! בבנין 

בוטיק!! 200 מ"ר יחידה 
בקומה 4 כ.א. אפשרות 

פיצול חוקית 2 תתי 
חלקה בטאבו. תיווך, 

03-8050080)16-16(_____________________________________________

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, ק"ב, מפוארת, רק 

2,170,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן-
_____________________________________________)16-16(הקריה, 050-3000121

 בגן הזית בקרית הרצוג, 5 
חדירם, קומה 5, נוף מקסים, 

דירה חדשה, 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(פנחס נכסים, 055-6789653

 באבן שפרוט, 5 חדרים, 
120 מ' + 12 מ' סוכה, קומת 

קרקע יכולה לשמש כדירת 
נכה, 2,400,000 ש"ח. פנחס 

_____________________________________________)16-16(נכסים, 055-6789653

 בהזדמות, בקרית 
הרצוג, נ.סירוקה, 

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

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

050-4000640)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב שר, ק"א, 
כ- 8 חד', ענקית, כ- 250 

מ"ר שמורה + 2 מרפסות 
ענקיות מאוד, ניתנת 

לחלוקה + מתאים למעון, 
רק 2,950 מליון ש"ח, 

גמיש, מיידי. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בפדרמן חדשה, 5 חד', 
מעלית, כניסה מיידית, 
הדירה בגובה בנין עם 

דיירים מעולים מפתחות 
במשרד! 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)16-16(בועז' 050-4156080

 הזדמנות ברוזובסקי!! 5 
חד', ק"ק, 140 מ"ר, משופצת 

+ יחי' דיור ואופציה. 
_____________________________________________)16-16(מ.כהן נכסים, 052-7684074

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

חדש, ק"ד, 2,350,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! בבנין חדש בעזרא 
חזו"א, 6 חד', ענקית, 150 
מ"ר, ק"6 + מלעית, חזית, 
ניתנת לחלוקה, 2,550,000 

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

 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)16-16(_____________________________________________

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

לשנתיים, בטאבו: חניה 
+ גג + סוכה, 3 כ"א, 

מחיר גמיש. "אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)16-16(בועז" 058-3200078

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

מפוארת מאוד, רק 
לסגור ויש עוד חדר, 3 

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

ש"ח. "אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)16-16(_____________________________________________



ב’-ד’  באייר  תשע”ח  217-19/4/2018 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

4-4.5 חדרים

חצור הגלילית

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

 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, 1,450,000 

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, 
1,880,000 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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
 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

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

1,920,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 

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

 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(_____________________________________________

 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

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

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

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

 במתתיהו באיזור הטוב, 4 
חד' + אופציה לחניה בטאבו! 
1,150,000 ש"ח. "אודי נדל"ן" 

054-8493483)16-16(_____________________________________________

 מציאה! באלישע, 4 
חד', משופצת מהיסוד! 

+ מעלית וחניה + רק 
ב- 1,850,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)16-16(נכסים, 050-4177750

 במתחם אוסם 
היוקרתי, 4 חד', 

משודרת, קומה ראשונה, 
חזית, כ- 90 מ"ר, רק בכ- 

2,090,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)16-16(נכסים, 050-4177750

 ביהודה הנשיא, 4 חדרים 
גדולה, ק"ב + מעלית *בשיכון 
ג', 4 חדרים בהזדמנות! ק"ק. 
_____________________________________________)16-16("תיווך-אריה" 0533-172-172

 ברחוב טבריה/הרצוג, 
4 חדרים, 110 מ"ר, 

ק"ג גג בטון עם אופציה 
על הגג, בנין מסודר, 

1,940,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב-קוק, 4 ענקית! 
ק"ג, חזית, רק 1,940,000 
ש"ח. *3.5ח', ק"ב, עורף, 

1,640,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)16-16(_____________________________________________

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

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

 באזור לנדא במיקום שקט 
בבניה, 4 יפהפיה + מרפסות 

+ י.הורים לבד בקומה, 3 כ"א. 
_____________________________________________)16-16("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)16-16(_____________________________________________

 בית פתוח היום, 
בנורוק 15! כולם באים! 

4 חד', חזית, מעלית 
וחניה! בלעדי 

ל"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

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

12 מ"ר, משופצת, 1,530,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 א.רח'-הרצוג, כ- 4 חד', 
ק"ד, כ- 78 מ"ר, עורפית + 

מעלית + מ.סוכה, 1,630,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות! בשפת 
אמת! בנין חדש! קומת 

קרקע על עמודים!
4 חדרים! 3 כ.א. 

_____________________________________________)16-16(תיווך, 03-8050080

 ברח' ירושלים, 4.5 חד' + 
מחסן, ק"א + מעלית, חזית, 

מסודרת, 2,300,000 ש"ח, 
_____________________________________________)16-19ל(052-6036476

 בבלעדיות בגן וורשא, 
4 חדרים, קומה ב', 95 מ"ר, 
רק 1,750,000 ש"ח למהירי 
החלטה. תיווך BA יזמות, 

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

 ברב-קוק 4.5 חד', כ- 100 
מ"ר, ק"ב ואחרונה + אופ' 

1,970,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)16-16(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4 חד', כ- 105 
מ"ר, ק"ב מפוארת + סוכה, 

1,950,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 באברבנאל, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, משופצת מהיסוד + 
חצר גדולה, 1,750,000 ש"ח. 

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

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

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

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

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

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

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

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

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

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

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

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

 בבניה ברח'-הלפרין, דירות 
4 חד', 2,200,000 ש"ח. 

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

 ביאליק, 4 חד', 80 
מ', ק"א, חזית, שמורה 
מאוד, 1,560,000 ש"ח, 
מיידי! 'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080)16-16(_____________________________________________

 בחזון-איש, 4.5 חד', 
ק"ג-מעלית, 3 כ"א, ענקית, 

נוף פתוח, סוכה גדולה וחניה. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)16-16(_____________________________________________

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

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

03-5799308)16-16(_____________________________________________

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

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 4.5 חד', 
100 מ"ר, ק"ג + פיר למעלית, 

שכנים רוצים, משופצת, 
סלון ענק, חזית + אופציה 
בגג בטון, 2,200,000 ש"ח. 

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

 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)16-16(_____________________________________________

 נורוק, ק"א, 118 
מ"ר, 4.5 חד', מטבח 

גדול + מרפסת/סוכה, 
1,830,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)16-16(_____________________________________________

 באזור רמב"ם! דירות 
4,5 חד' לקראת אכלוס, 

1,780,000 ש"ח, 
תוכניות במשרד! 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 באזור ריינס היוקרתי! 
4 חד', ופנטהאוז מדהים! 

תוכניות במשרד! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', 75 
מ"ר, כחדשה, מעלית + 
חניה, 1,750,000 ש"ח. 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 
4 חד', 90 מ"ר, מרווחת, ק"ג, 
חדשה, מושקעת, 1,880,000 
ש"ח. *בבירנבוים, 4 חד', ק"ב 

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

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בחנקין, 3 חד', ק"א, 
כ- 70 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

1,450,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3.5 
חד', מפוארת, חצר ענקית, רק 
1,545,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בנגב, 3 חד', כ- 75 מ"ר, 
ק"ב-ואחרונה, משופצת 

מהיסוד, 1,380,000 ש"ח. 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

 באזור דנגור המכבים, 
3 חדרים, משופצת, קומה 
3, 1,230,000 ש"ח. פנחס 

_____________________________________________)16-16(נכסים, 055-6789653

 בדנגור, 3 חדרים + סוכה 
מקורה 64 מטר, חזית, קומה 

א', אופציה ענקית, 1,260,000 
ש"ח. פנחס נכסים, 

055-6789653)16-16(_____________________________________________

 ברב שך, 3 חדרים, קומה 
3, חזית, גג בטון, אופציה, 
יש רוב חתימות שכנים על 
תכניות, 1,530,000 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16(פנחס נכסים, 055-6789653

 ברמת אהרון, 3.5 גדולה 
ומושקעת, ק"ב + יח"ד. 

_____________________________________________)16-16("תיווך-אריה" 0533-172-172

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, 65 מ"ר, 

3 חד', עורף, ק"א, 
אפשרות לחלוקה, מחיר 

מציאה, 1,280,000 ש"ח, 
גמיש. "אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)16-16(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

1,580,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

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

 בלוי-יצחק, 3 חד', גדולה 
ומרווחת, 3 כ"א + מרפסת, 

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

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

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

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

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 רחוב-הנגב, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"ב + א.גג-רעפים 

מ.מהיסוד "מפוארת" 
1,370,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)16-16(_____________________________________________

 "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)16-16(_____________________________________________

 המציאה!! א.הרצל, ק"ב 
ואחרונה, 3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 

א.בגג-כעפים, 1,360,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

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

1,320,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/סוקולוב 
עורפית, 3 חד', מפוארת + 
היתר 75 לגג-בטון + כ- 35 

מ"ר/צד 1,490,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)16-16(_____________________________________________

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

_____________________________________________)16-16(רי/מקס, 050-4122744

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

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

_____________________________________________)16-16(הנדלן, 050-4000640

 בלעדי, 3.5 ח' גדולים 
בפ"כ בנין אברכים, קומה 
ב', חזית לגינה + אופציה 

לסוכה, 1,420,000 מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)16-16(_____________________________________________

 בלעדי, 3.5 ח', משופצת, 
גדולה, בפ"כ, בנין אברכים, 

קומה ג', חזית, גג בטון, 
1,550,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)16-16(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ בניין 
אברכים, חזית + מעלית + 

חניה, 1,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)16-16(אלטרנטיב, 054-5500263

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

גמיש. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

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

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

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 בעזרא, 3 חד' + יח"ד, 
ק"א, חזית, 85 מ"ר, 
משופצת. "מקסימום-

_____________________________________________)16-16(נדלן" 054-4340843

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

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

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3 
חד', 75 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
מושקעת, חדשה, 1,750,000 
_____________________________________________)16-16(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

+ סוכה, 1,650,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(א.פנחסי, 03-5799308

 הקודם זוכה, 
אבוחצירא, חזית, 3 

חד', ק"ג, 60 מ"ר, 3 
כ"א, אופציות 45 מ"ר, 

1,330,000. "אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)16-16(בועז" 058-3200078

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

13 מ"ר, ק"ב, 
חזית, משופצת. 
"מקסימום-נדלן" 

052-7683068)16-16(_____________________________________________

 בחלוצים, 3 חד', 
מטופחת, כ- 80 מ"ר + 

חזית + אופציה פינוי 
גמיש, רק 1,450 מליון 

ש"ח. "א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, 
3 חד', ק"ב, ענקית, 

שמורה ומטופחת, 1,690 
מליון ש"ח. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)16-16(_____________________________________________

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

1,690,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור בית-הלל, 3.5 
גדולה, משופצת, ק"ג, 

חזית + שתי יחידות יפות 
מושכרות, 3,050,000 ש"ח. 

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

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

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

1,300,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)16-16(_____________________________________________

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

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

03-5701010)16-16(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 בהזדמנות! בעסקת-
מזומן, 3 חד', חדשה-מקבלן, 

חזיתית + מרפסת-שמש, 
1,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

 דוב הוז, 3 חד', 
גדולה מאוד, ק"א, 

חזית, 1,380,000 ש"ח, 
מעולה! 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)16-16(בועז' 050-4156080

 בקובלסקי, 3 חד', 
ק"א, חזית + סוכה, 

מעלית אופציות, 
בנין ודיירים מעולים! 

1,430,000 ש"ח מחיר 
אמיתי! עסקה מיידית! 

בלעדי ב'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080)16-16(_____________________________________________

 הזדמנות בדובק!! 
3.5חד', ק"ה-מעלית, חדשה 

ומפוארת, נוף, רק 1,600,000 
ש"ח. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)16-16(_____________________________________________

 בחפץ חיים, דירה 
70 מ"ר, קומה א', 

עורפית משופצת חלקי, 
1,650,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

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

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

 בגן וורשא, 2 חד' במצב 
מצוין, פינוי מיידי, לל"ת, 

_____________________________________________)16-19ל(050-4168985

 בבלעדיות ברחוב מוהליבר 
3, דירת 2.5 חדרים, חזית + 
מרפסת, קומה 2, 60 מ"ר + 
אופציה להרחבה. דוד גרוס, 

_____________________________________________)16-16(רי/מקס, 050-4122744

 בלעדי, 2 חד', 
בטרומפלדור, כ- 50  מ"ר, 
ק"ד, גג רעפים, 1,230,000 

ש"ח. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)16-16(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

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 חדשה בשוק!! מציאה!! 
בירושלים-סמטת רחל, 2.5 

חד', ק"ב, 70 מ"ר, מושקעת 
ומפוארת + אופציה, רק 

1,490,000 ש"ח. 
מ.כהן נכסים, 
052-7684074)16-16(_____________________________________________

 המציאה!! במלאכי, 2 
חד' + 3 מרפסות, ק"ב, 65 
מ"ר, רק 1,400,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות ברוט, ק"ב, 
2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית, אופציות, 
1,250,000 ש"ח. 

"אפיקי-נדלן-בועז" 
058-3200078)16-16(_____________________________________________

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

ומנוהלת, רק 450,000 
ש"ח בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

 דירת 3 חד', אופציה, 
מצב מעולה, אזור דתי/

חרדי, קומה 1, 
520,000 ש"ח, 

052-2888181)16-16(_____________________________________________

 בפרויקט החרדי, דירת גן, 
מושקעת, 5 חדרים, 150 מטר 
+ מרפסת סוכה, קומה 2 + 
מעלית + נוף לכינרת, מחיר 
IRC 050-244-244 .16-16(מציאה(_____________________________________________
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דופלקסים

רחובות

פנטהאוזים ודירות גן

מבנים

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
להשכרה

בני ברק

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

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

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

פתח תקווה

 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

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)12-16ל(050-2448311

 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

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

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

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

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

קיט 
ונופש

 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(_____________________________________________

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

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

 למכירה בגלבוע הקסום! 
חמישה בתי נופש + גן 

אירועים + אפשרויות בניה! 
פוטנציאל רווחי גבוה, 

_____________________________________________)13-17ל(054-2830466

 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(_____________________________________________

 בר"ע/הראשונים, 4 חד' 
+ מחסן + סוכה, חזית, ק"ב, 

ממוזגת, 5,100 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ל(052-7161685

 באוסישקין, 3 חד', ק"ג 
+ מעלית, 3,900 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)15-16ל(יוסי, 050-5277929

 ברח' נורוק, ק"ב, 2 חד', 
גדולה, משופצת, מרוהטת, 

2,950 ש"ח כולל ארנונה, 
_____________________________________________)15-19ל(050-4187756

 בעמק יזרעאל, גדולה 
ומפוארת - חדשה, ריהוט 

קמפלט, סוכה, נוף, 
_____________________________________________)15-18ל(054-7739255, מיידי

 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

 בארלוזורוב, דירת 4 
חדרים מרווחת ושמורה, 

_____________________________________________)15-16(חזיתית, טל': 054-8418243

 דרוש מחסן 15 מ"ר 
ומעלה גישה לרכב, כניסה 

_____________________________________________)15-16ל(מיידית, 053-4316416

מגרשים

 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(_____________________________________________

 בקרית אתא בהזדמנות, 
מגרש לבניה רווייה מחיר לא 
לפרסום! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
04-8441111)15-15(_____________________________________________

 למכירה/השכרה גן ילדים 
פעיל בקרית אתא, ללא דמי 
מוניטין! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 המציאון - חנויות החל 
מ- 300,000 ש"ח, מרכז העיר! 

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

עמנואל

+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

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

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

נתיבות

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עפולה

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

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

דופלקסים

+5 חדרים

 ביצחק שדה גבול 
טרומפלדור, 4 חד' גדולה 

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

3-3.5 חדרים

קריית אתא

 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(_____________________________________________

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 מצויינת להשקעה, דירת 
4.5 חדרים, קומה 1.5 קרובה 

לקרית שמואל מושכרת, 
550,000 ש"ח, 

IRC 050-244-244-6)16-16(_____________________________________________

 למכירה/השכרה בבית 
וגן, 1 חד', 2 חד', 3 חד', 4 

חד', 5 חד', 6 חד', וילה. תיווך, 
053-3196069)16-16(_____________________________________________

 ברמות א', דירת גן, 5 
חד', נוף לירושלים + מרפסת 

גדולה + מחסן, קרובה 
לאוטובוס ובי"כ, 2,750,000 

_____________________________________________)16-19ל(ש"ח, 054-2228828

 דירת 5 ח', קומה 
ראשונה בעמרם גאון 10, לא 
למתווכים, 143 מ"ר, נגישה 

לנכים, 3,750,000 ש"ח, 
054-6600198)16-19(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
למכירה ולהשכרה בכל העיר 
נתיבות להשקעה ולמגורים, 

לפרטים נוספים: 08-9931163, 
052-5253470 תיווך ארץ 

_____________________________________________)16-16(הצבי

 ברחוב הרימון החרדי, 
קומה שלישית עם מעלית 

)עולים רק 2 קומות(, 4 חדרים 
+ מרפסת גדולה + ממזוגת, 
קרובה מאוד למסודות חינוך 
ולמרכז קניות ולרכבת, רק 

850,000 ש"ח. 08-9931163, 
052-5253470 תיווך ארץ 

_____________________________________________)16-16(הצבי

 ברב צבאן החרדי, קומה 
שניה, 4 חדרים + מרפסת 

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

 052-5253470 ,08-9931163
_____________________________________________)16-16(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 ,08-9931163

_____________________________________________)16-16(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. 08-9931163, 

 052-5253470
_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 דירה ענקית 117 מ"ר, 
קומה א' עם מעלית במרכז 

העיר ניתנת לחלוקה ל- 2, רק 
410,000 ש"ח במזומן, רשומה 
_____________________________________________)16-16(בטאבו כמחסן, 053-3154818

 למכירה בעפולה, דירה 
מחולקת ל- 3, מושכרת 

ב- 6,800 רק 959,000 ש"ח, 
053-3154818)16-16(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 להשקעה, מחולקת ל- 2 
של 2 חד' גדולים, תשואה 

5,300 ש"ח, 1,170,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(תיווך-יוחנן, 050-4104044

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

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

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

_____________________________________________)16-16(טרגט

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מיני פנטהאוז 7 חדרים, 

ענקית, 4 כיוונים, סוכה, 2 
חניות, מפרט-גבוה, ללא תיווך, 

055-9385311)16-16(_____________________________________________

 בשפירא בבנין חדש, 
פנטהאוז 5 חדרים, מרפסת 60 

מ"ר, מחסן, 2 חניות, 
_____________________________________________)16-16(ללא-תיווך, 055-9385311

 בקיש, דירת גג 3 חדרים, 
כניסה נפרדת לגג, 1,420,000 

ש"ח. אתי, 054-3320655, 
_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

 בהיבנר, 5 חדרים, 118 
מטר, מ.שמש 12 מטר, 

משופצת, 2,170,000 ש"ח. 
אתי, 054-3320655, תיווך 

_____________________________________________)16-16(דרים טרגט

 ברוטשילד, 4 חד' גדולה-
מאוד, 116 מ"ר, ק"5, מעלית 

+ חניה, 1,490,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(תיווך-יוחנן, 050-4104044

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

ומזגנים בכל הבית, חניה 
פרית בטאבו, מחיר מעולה 

רק 1,650,000 ש"ח. לפרטים: 
 052-5253470 ,08-9931163

_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, סוכה, 
מפרט גבוה, ללא תיווך, 

055-9385311)16-16(_____________________________________________

 בעיר, דירת 3 חד', 
מרפסת גדולה סגורה, מעלית. 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)16-16 נדל"ן

 במרכז-העיר, 3 חד', ק"א, 
מעלית + חניה, 3 כ"א. 

_____________________________________________)16-16(תיווך-יוחנן, 050-4104044

 באורלנסקי, 3 חדרים, 
גדולה ומשופצת, 1,370,000 

ש"ח, גמיש. אתי, 
054-3320655, תיווך דרים 

_____________________________________________)16-16(טרגט

 ברוטשילד, 3 חדרים 
גדולה, עורפית ושקטה, מעלית 

וחניה משותפת, 1,400,000 
ש"ח. אתי, 054-3320655, 

_____________________________________________)16-16(תיווך דרים טרגט

 בבלפור/ברנדה, 3ח', 
ק"ק, מסודרת ויפה, רק 

1,149,000 ש"ח, 
050-4811122)16-16(_____________________________________________

 ברוטשילד )חיים כהן( 3ח' 
ענקית! ק"ג )לא אחרונה(, 

מיידית!! רק 1,235,000 ש"ח, 
050-4811122)16-16(_____________________________________________

 באחד העם/קלישר, 
3.5 ח' + מעלית + חניה, 
משופצת, רק 1,350,000 

_____________________________________________)16-16(ש"ח, 050-4811122

 בית דו משפחתי, 4 חד', 
צמוד לגני הדר, מצוין גם 
להשקעה. 050-6925400 

_____________________________________________)FOX)16-16 נדל"ן

2-2.5 חדרים
 בחפץ חיים, 2.5 חדרים, 

מסודרת, 1,250,000 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16(אתי, 054-3320655

 מציאה, 4 חד', נוף 
מדהים, כ"פ, סוכה, 695,000 

_____________________________________________)16-19(ש"ח, גמיש, 054-8405940

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות! דירת 
קרקע, 3 חד', גינה 

ענקית ויחידת דיור באזור 
חרדי! 1,100,000 ש"ח, 

052-2888181)16-16(_____________________________________________

 3 חד' במצב מעולה, 
אזור מתחרד, קומה 

נוחה, מרפסת קטנה - 
600,000 ש"ח, 

052-2888181)16-16(_____________________________________________

 בקרית אתא למכירה דירה 
מחולקת למשקיעים,תשואה 

גבוהה! כל הקודם זוכה! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 

052-2790370)16-16(_____________________________________________

 משרדינו מתמחה 
בהשבחת דירות, חלוקה, 

תחזוקה, מגרשים, השכרה 
מגורים ומסחר! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)16-16(_____________________________________________

 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)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', 
כחדשה + מעלית, 5,200 

ש"ח. באוסם, 3.5 חד' 
יוקרתית + מעלית, 

5,200 ש"ח. "יאיר נדלן" 
052-7633978)16-16(_____________________________________________

 מבחר דירות ומסחר 
למכירה/השכרה בכל 
רחבי העיר, במחירים 

אטרקטיביים, שרות אמין 
מקצועי. "א.צ. נכסים" 

נייד: 050-9777755, 
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בבניין חדש בפ"כ! 
3, 4 חדרים, חזית, 

סוכה ומעלית, מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בהרצוג, יחידת דיור 
מקסימה, 2,700 ש"ח 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

 בלוין פנטהאוז מפואר, 
חדש, 5 חד', מיידי, 9,000 

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

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

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

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

 בלעדי בהרצל, 5 חד', 
כ- 120 מ"ר, גג מרוצ, של 50, 

קומה ג', חניה, 4,200 ש"ח. 
 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)16-16(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)16-16(_____________________________________________

 בלעדי ברמז חדשה, 
4 חדרים, 100 מ"ר 
+ מ' שמש, ק"א, 

חזית, מיידית, 6,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)16-16(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 3ח' בבנין 
חדש! ק"ג, 4,500 ש"ח. 

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

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינברג, 3 חד' + מרפסת 

ענקית, ק"ב, שמורה, מיידי, 
4,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)16-16(_____________________________________________

 בהרצוג-ישעיהו, 
3.5, ענקית, 110 מ"ר, 
מטופחת, חזית, ק"א, 
4,700 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 להשכרה! בדוד המלך, 
3 חדרים, משופצת 
מהיסוד, קומה ב', 

ממוזגת, כניסה מיידית, 
3,900 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בהשנים, ק"ד, חדש 
מהקבלן, 3 חד', עורף 

+ מעלית, 3,600 ש"ח. 
"אפיקי-נדלן-בועז" 

058-3200078)16-16(_____________________________________________

 באזור מוהליבר, 3.5 
חד', ק"ב, מטופחת 

מאוד, כ- 85 מ"ר, רק 
4,200 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 באזור רבי עקיבא, 
3 חד', חדשה, ק"ב + 
מעלית + סוכה, מיידי, 

רק 4,000 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בהתנאים גבול ר"ג, 
מרווחת, עורפית ומאווררת 

עם חניה כפולה, מעולה 
למשפחה, חצי עמלה. מיטל 

דהרי - שיווק ויזמות נדל"ן, 
054-3080050)16-16(_____________________________________________

 בדב גרונר, 3.5 חד', קו' 
ג', מעלית, חניה, 4,400 ש"ח, 

מיידי. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 בביאליק, 3 חד', 
משופצת כחדשה, כ- 85 

מ"ר, רק 3,500 ש"ח. 
"א.צ. נכסים" נייד: 

 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ה', אזור 
שפירא, 3.5 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד ברמה 
גבוהה, 3 כ"א, כל הבית 
ממוזג, רק 5,100 ש"ח 

לממושכת. "א.צ. נכסים" 
נייד: 050-9777755, 

050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בחברון, יחידת 2 חד', 
ממוזגת, קומה נוחה, 2,900 

_____________________________________________)16-17ל(ש"ח, 050-5296356

 בבנימין-אברהם, יח"ד, 2 
חד', ק"ב, כ- 35 מ"ר מפוארת 

מרוהטת, מיידי, 2,900 ש"ח. 
נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 באבן שפרוט, 2 חד', 
ק"א, ממוזגת, מוארת, 

מסודרת, מרוהטת קומפלט + 
_____________________________________________)16-17ל(דוד"ש, 050-4113059

 2.5 חד', ק"א לכל מטרה, 
ממוזגת במצב מצוין, מטבח 

נפרד, מרוהטת למשרד בהרב 
_____________________________________________)16-19(קוק, 054-6804376

 לזו"צ, 2 חד' ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)16-19(3,000 ש"ח, 054-4797080

 באזור הצבי, כ- 2.5 
חד', כ- 45 מ"ר + 35 

מרפסת שמש, מושקעת, 
יפה, רק 3,200 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 בסמטת רחל, 2.5 
חד', כ- 55 מ"ר, קומה 
ג' מתאימה לשותפים/
זו"צ, שמורה, מרווחת 

ומאווררת, 3,100 ש"ח. 
"חמד נכסים" ליאת, 

054-7413041)16-16(_____________________________________________

 להשכרה בהחלוצים/
הנגב, 2.5 חד' + ריהוט 

ומרפסת כ- 40 מטר, 2,350 
ש"ח. תיווך: 054-2345633, 

_____________________________________________)16-16(מיידי!!

 יחידת דיור חדשה 
מהניילונים, 2.5 חד', יפיפיה, 

יוקרתית, מיוחדת, ק"ד, 3,300 
_____________________________________________)16-17(ש"ח. 050-4183837

 בגני-גד, 1.5 כ- 32 מ"ר 
גדולה ומרווחת, מיידי!!! 

2,200. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 למשרדנו דורשות דירות 
מושכרות למכירה כולל דירות 

מחולקות. אור-לנכס, 
050-9500075)16-16(_____________________________________________

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

_____________________________________________)16-17ח(לל"ת, 052-7396092

 רוצה להשקיע בכספך 
ולהרוויח בן 15% ועד 25%? 
יש לך 1,500,000 ש"ח? אם 

כן תתקשר ל:
 052-5253470 ,08-9931163

_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 בקרית אריה המבוקש, 
ק"ק מסחרי, 200 מ"ר + 
כ- 200 מ"ר גלריה, לכל 

מטרה, יש חניות צמודות 
לנכס, רק 17.000 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק? בשביל 

זה אנחנו כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות, 

03-6138886
0544-980-159)16-16(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר קומת קרקע משופץ איזור 

אבן גבירול, רק 1,700 ש"ח. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980-159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 

בעיר במחיר לא לפרסום, 
למהירי החלטה. 
תיווך BA יזמות, 

0544-980-159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, רק 3,500 ש"ח 
יצאה משיפוץ על רבי עקיבא. 

תיווך BA יזמות, 
0544-980-159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 להשכרה למשרד או 
לחנות ברחוב ירושלים 5, 

50 מ"ר על הרחוב עם חצר, 
לכניסה מיידית, רק 6,500 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
0544-980-159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 חנות 20 מטר ברבי עקיבא 
143 לכניסה מיידית, רק 4,300 

ש"ח. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)16-16(אורי תיווך אדוארד

 במרכז ר'-עקיבא, חזית, 
משרד 20 מ"ר )בתוך משרד( 
)אפשרות ל- 60 מ"ר לשעות 

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

 להשכרה בדבורה 
הנביאה, לישיבה/ת"ת, 
בנין בשלמות "אביחי - 
_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

 לרציניים בלבד! 
למכירה! באזור ויז'ניץ! 
בנין בשלמות שמתאים 
לישיבה/ת"ת, כ: 1000 

מ"ר. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בבר כוכבא מחסן, 
ק"ק, מיידי לכל מטרה, 

גישה נוחה העמסה 
ופריקה, רק 2,900 ש"ח. 

"א.צ. נכסים" נייד: 
 ,050-9777755
050-2044100)16-16(_____________________________________________

 מציאה, משרד 20 מטר 
ברבי עקיבא פינת ירושלים, 

קומת גלריה, מרוהט עם 
מיזוג, רק 2,900 ש"ח כולל כל 

ההוצאות. תיווך BA יזמות, 
054-4980159 ,03-6138886)16-16(_____________________________________________

 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: 08-9931163, 

 052-5253470
_____________________________________________)16-16(תיווך ארץ הצבי

 להשכרה במגדלי 
שקל, משרד 120 מ"ר 
+ מחסן של 40 מ"ר + 

2 חניות צמודות, דמי 
שכירות כולל ניהול, 

11,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 בכהנמן, בכניסה לעיר, 
להשכרה משרדים ולכל מטרה, 

אפשרות לפי מטרים, 
053-3167051)16-17(_____________________________________________
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 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

 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(_____________________________________________

סובארו

 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

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהיום להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-17(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

החזרי מס

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

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

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

אמבטיות

מוצרים 
ושירותים

 "זאב אמבטיות" -
לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006
(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

 "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

״הבית בצפת״
 מארח ל"ג בעומר

2100 ₪ לזוג
רביעי – ראשון

  077-3601130
04-6972555

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

 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

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(_____________________________________________

 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

מאזדה
 מאזדה לאנטיס 323 

מושקעת ושמורה, שנת 2003, 
מנוע 1600, ב"ב, 

053-5553979 ,058-5862312)16-17(_____________________________________________

 סובארו B-4, מודל 2009, 
טסט לשנה, 193,000 ק"מ, 

מחירון )גמיש(, 052-2511917, 
_____________________________________________)16-17ל(054-8435119

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056
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לפרסום
בלוח

03-6162228

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(_____________________________________________

תינוקות 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

■ 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(_____________________________________________

ריהוט

 8 כיסאות ושולחן לסלון, 
אפשרות לשולחן או כסאות 

בלבד, ספות 2+3 מעור 
איטלקי בצבע שחור כחדשים, 
_____________________________________________)15-18(שנה בשימוש, 052-4227714

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)15-18(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

יעוץ ועזרה

 בעיה בזוגיות? יועצת 
MA, מדריכה לאושר 

וסיפוק, ייעוץ בטל' 
בדיסקרטיות, בנושאים 

רגישים, 077-4361430, 
054-5359072)08-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

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

_____________________________________________)16-23(סמינרים, 052-3245153

 הוחלפה בטעות מגבעת 
בטרמפ ממירון לכיוון רכסים 

ביום חמישי כז' ניסן, 
_____________________________________________)16-17ל(054-8402520

 נשכח תיק גב שחור 
בטרמפ מצומת כינרת 

ליבניאל, 22.3.18 ובו תפילין 
_____________________________________________)16-17ח(וכו', 058-4471790

 נמצאו משקפי שמש 
של נשים באזור גן הוורדים 

_____________________________________________)16-17ח(בירושלים, 02-6535280

 אבד אוטו פלא צבע אדום/
צהוב באזור ירושלים. דניאל, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4176776

 הגמ"ח הארצי להשבת 
אבידה. אבד לך משהו? מצאת 

משהו? התקשרו בהקדם: 
_____________________________________________)16-17ח(1-599-500-003

 מחפשים לקנות גגון 
לעגלת בוגבו בי 5, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7139395

 דרוש מקפיא או מקרר 
קטן לאברך בתרומה/מחיר 

_____________________________________________)16-17ח(סמלי, 054-7938941

 דרוש לאברך אופנים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7621791

 דרוש מקפיא מגירות/
מדפים בתרומה/מחיר סמלי 

_____________________________________________)16-17ח(לבן תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)16-17ח(בתרומה, 054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)16-17ח(תורה, 052-7396092

 מכונת גילוח פילפס חדש 
באריזה, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-2786557

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

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים: 054-8453370

 מקרר אמקור XL צבע בז' 
_____________________________________________)16-17ח(- 400 ש"ח, 03-5791261

 מכונת תפירה ביתית 
במצב מעולה - מציאה, 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-5791261

 מסרטה דיגיטלית חדשה 
באריזה, מצויינת + צלום 

והקלטה, 250 ש"ח, פלא': 
_____________________________________________)16-17ח(055-6703524

 מסגרת דיגיטלית חדשה 
באריזה, איכות מעולה, רק 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 055-6703524

 שעון פלאפון עם אביזרים, 
איכותי ביותר - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(פלא': 055-6703524

 רמקול jbl clip 3 רק 
150 ש"ח, עוצמתי ובאס ברור, 

_____________________________________________)16-17ח(פלא': 055-6703524

 זוג רמקולים איכותיים 
ממערכת סטריאו שנקנתה 

בחו"ל - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7628985

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

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 מכשיר לבישול ביצים 
- חדש באריזה! - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7139395

 מיחם מים לשבת - חדש 
באריזה!! - 40 כוסות - על 

פלטה - 150 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7139395

 זוג רמקולים למחשב/
טייפ/נגן - היה בשימוש מספר 
פעמים בודדות - במצב חדש - 

_____________________________________________)16-17ח(70 ש"ח, 052-7139395

 סיר לטיגון צ'יפס - חדש! 
_____________________________________________)16-17ח(40 ש"ח, 052-7139395

 נפה חשמלית - חדש 
באריזה! - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7139395

 בלנדר כוס - חדש באריזה 
_____________________________________________)16-17ח(- 70 ש"ח, 052-7139395

 מעבד מזון קנווד - היה 
בשימוש פעמיים בלבד! -כשר 

לפסח כולל גם מסחטה - 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7139395

 10 ספוטים חדשים 
לתקרה לבן, 13.5 ס"מ, 20 

_____________________________________________)16-17ח(ליחידה, 050-4141542

 מטחנת בשר ודגם חדשה 
_____________________________________________)16-17ח(- 200 ש"ח, 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין, 120 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מקפיא מצוין 4 מגירות, 
_____________________________________________)16-17ח(200 ש"ח, 050-9089110

 מדיח כלים 
BLOMBERG במצב 

מעולה במחיר נוח במיוחד 
)בני-ברק(, 450 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

 כיריים בילד אין לבן )קינג( 
4 להבות, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-3463482

 מכונת קפה חם/קר 
תוצרת NESCAFE חדשה 

באריזה מקורית )בני-ברק, 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 מיקסר גולד ליין דרוש 
תיקון )החלפת מנוע( בשימוש 

כשנתיים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(058-5624792

 נייד HP מסך 10 אינץ, 
כחדש להקלדות וכדומה + 

וינדוס מקורי, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(058-5624792

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט, 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)16-17ח(052-2437292

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

באריזה, 300 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)16-17ח(052-2437292

 מכונת תספורת, חדש 
חדש באריזה, 100 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)16-17ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולב 

פקס,צילום מסמכים ועוד, 
מסך גדול מגע, 400 ש"ח, 

נייד: 052-2437292, כל הקודם 
_____________________________________________)16-17ח(זוכה

 שעון יד חכם - בלוטוס, 
מצלמה, מיקרופון ועוד 

באריזה, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-2727474

 מכשיר חדש להורדת 
שיער לצמיתות, חברה מצוינת 

_____________________________________________)16-17ח(- 300 ש"ח, 054-5482231

 הוברבורד, נקנה לפני 
שבועיים אם אחריות לשנה, 
_____________________________________________)16-17ח(רק ב- 370, 050-4142171

 מכונת אפילציה מקצועית 
להורדעת שיער מיותר, רק 

500 ש"ח! כל הקודם זוכה! 
דגם Epilot k2000 + דוושת 

_____________________________________________)16-17ח(רגל, 052-2515782

 מסך מאג 22 אינץ' רק 
ב- 150 ש"ח! כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)16-17ח(054-6927766

 מדפסת אלחוטית 3835 
HP משולבת חדשה, רק 

ב- 150 ש"ח! כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)16-17ח(054-6927766

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7396092

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

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

 תנור חד-תאי בילד-אין 
איטלקי-מכני, מעולה + 

אחריות, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(0544-514210

 מצלמת קנון דיגיטלית 
כחדשה ממש )עם בטריות(, 

_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 054-8464909

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

_____________________________________________)16-17ח(054-8520535

 כיריים גז 5 להבות, 
זכוכית, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7188017

 למסירה בחינם מיקרוגל 
_____________________________________________)16-17ח(במצב מצוין, 054-5482231

 פלטת גריל חדש, 60 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7188017

 מיחם למים רותחים, 
מתאים לפסח, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 רדיאטור חימום מצוין, 
12 צלעות חימום, 100 ש"חל 

_____________________________________________)16-17ח(בלבד, 052-5737813

 מחשב שולחן במחיר 
הזדמנות במצב מצוין כולל 
מקלדת ועכבר - 300 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5482231

 כסא משרדי, 4 גלגלים 
+ משנעת + הגבהה במחיר 
נוח במיוחד, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

 שולחן סלון קטן 
70X70X40 )חום וונגה(, 100 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-3463482

 תחתית מיטה היי רייזר 
בצבע אפור, מצב מצוין, ב- 

250 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)16-17ח(03-6749553, 052-7107003

 ארון אמבטיה + כיור, 
חדש באריזה!!! צבע לןב, 

רוחב 80 ס"מ, ב- 400 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(050-4145592

 שולחן נפתח ל- 3 מטר + 
6 כסאות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(03-6743681

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

_____________________________________________)16-17ח(054-5705546

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר, חדש בקופסה במחיר 

מציאה - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(052-7621791

 שולחן פדיקור/מניקור 
במצב מצוין במחיר 400 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 052-7690601

 ספה מתנפחת זוגית + 
משאבה, 140 ש"ח, מתאים 

_____________________________________________)16-17ח(לים ועוד, חדש, 055-6703524

 למסירה בחינם שולחן 
לסלון בצבע חום, חדש, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5482231

 למסירה בחינם כסא גדול 
בצבע שחור כסא מנהלים 

_____________________________________________)16-17ח(מסתובב, 054-5482231

 מראה לחדר אמבטיה, 60 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7188017

 מיטת נוער + מזרון, מצב 
מצוין, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7188017

 כורסת יחיד חזקה ויציבה, 
110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 מגירות "כתר" 60 ש"ח 
בלבד, חזק וטוב, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 מראה 56X56 ממוסגרת 
פרזול פרחים שחורים כחדשה 

_____________________________________________)16-17ח(70, 052-5555489

 כסא שחור ריפוד כחול 
כחדש, בב"ב, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5555489

 שידה 3 מגירות איקאה, 
270 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5555489

 שלישיית מגירות כתר, 70 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח בב"ב, 052-5555489

 רביעיית מגירות ראטן 
פלסטיק, 70 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5555489

 סלקל שחור/אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש, 80 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-4843223

 תלת אופן מגיל לידה עד 
שלוש כולל ידית להורים, 40 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-4843223

 סל-קל + כסא בטיחות, 
_____________________________________________)16-17ח(רק 200 ש"ח, 050-9089110

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 עגלת תאומים/עגלת 
תאומים טיולון - 450 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-6651365

 סלקל שחור אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש וגגון, 80 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-8443223

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 
של חברת maxi cosi, ב- 80 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-5385013, ב"ב

 סדינים למיטת תינוק, 20 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7676856

 סלקל - כסא לרכב חברת 
"איזי בוב" 150 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7676856

 מזרון לעגלת בוגבו, 50 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7676856

 עגלת אמבטיה חברת 
"ציקו" גלגלי אוויר נוחה וטובה, 

_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח, 052-5737813

 מיטת תינוק + מזרון 
תינוק, מצב מצוין, 190 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בלבד, 052-5737813

 מגן ראש לתינוקת, חדש, 
_____________________________________________)16-17ח(60 ש"ח, בב"ב, 052-5555489

 כסא אוכל מתקפל, 
משענת מתכווננת, פלסטיק, 
_____________________________________________)16-17ח(90 ש"ח בב"ב, 052-5555489

 בסיס ושלדה עגלת מוצי, 
זהוב, שמור, 500 כ"א, 

_____________________________________________)16-17ח(052-5555489

 שידת החתלה במצב טוב 
למכירה במחיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(באלעד, 052-7621797/1

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(050-6499997

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

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח, 050-6499997

 כיסא אוכל לתינוק, 80 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7188017

 מטרנה מהדרין גדולה, 2 
_____________________________________________)16-17ח(ב- 60 ש"ח, 052-7188017

 סמסונג c3300 טאצ' 
כשר כחדש + מטען, אוזניות 

_____________________________________________)16-17ח(ומגן, 250 ש"ח, 053-3166432

 סמרטפון דור 3, שני 
כרטיסי סים, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8484675

 SyncMastar 17" מסך 
במצב מעולה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(טלפון: 052-7651694

k - 34  - כשר - )כמעט 
חדש, 8 חודשים בערך(, 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7621107

TEC  - כשר - )מסך 
נשכר( - 120 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7621107

 שעון פלאפון עם אביזרים, 
איכותי ביותר - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(פלא': 055-6703524

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

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

 סוכת נחלים חדשה, 
מוטות ברזל + בדים + נרתיק, 

750 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)16-16ל(054-7216671

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8454536

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5705546

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7621791

 סט רכבי לגו של איחוד 
הצלה + שטיח, חדש באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(180 ש"ח, 055-6703524

 ספר לתסרוקות של דיוויס, 
_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח, 058-4843223

 תלת אופן מגיל לידה עד 
שלוש כולל ידית להורים, 40 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 058-4843223

 בוסטר לרכב - 25 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(058-4843223

 אופני הילוכים מידה 24 - 
_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח, 052-7139395

 מושב שיאצו חדש - 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-9342918

 שמלת ערב סגולה - 120 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 03-9342918

 מעיל חורפי לגבר - 180 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 2 כובעים איטלקיים, 
100% לבד חדשים במחיר 

מציאה, כ"א 400 ש"ח, 
בירושלים, מידה 58, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4142656

 שמלת תחרה אפשרס, 
מידה 46 - כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8460621

 אופני הילוכים מידה 20 
כחדשות במחיר - 300 ש"ח, 

גמיש, טל': 050-4147729 
_____________________________________________)16-17ח(בירושלים

 סט ג'ח רפואות תימן - 
180 ש"ח, טל': 050-4147729 

_____________________________________________)16-17ח(בי-ם

 אופניים מס' 24 מצויינות 
_____________________________________________)16-17ח(- 250 ש"ח, 050-4147729

 תוכי אהבה חמוד במיוחד 
בבני-ברק, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)16-17ח(03-5796430, מרדכי

 אוגרים סיבירים מתוקים 
לא נושכים בב"ב, ב- 15 ש"ח. 

_____________________________________________)16-17ח(03-5796430, מרדכי

 6 חולצות גברים חדשות 
בניילון enzo brunatti כל 

_____________________________________________)16-17ח(אחת, 50 ש"ח, 050-4158575

 כיסויים לכסאות, צבע 
לבן, 25 ש"ח ליחידה, 

_____________________________________________)16-17ח(0533-157005

 במציאה!!! אופני "הלו 
קיטי" BMX לגיל 3-7 כולל 

גלגלי עזר, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8443223

 בוסטר הגבהה לילד עם 
_____________________________________________)16-17ח(ריפוד, 25 ש"ח, 054-8443223

 עיתונים "בית יעקב" לפני 
50 שנה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7698767

 אופני הילוכים 26", 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 אופני ילדים BMX מידה 
14, 120 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)16-17ח(054-5385013



ב’-ד’  באייר  תשע”ח  617-19/4/2018 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
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גב
ם ו

שי
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עד

מיו
ה 
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מו
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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/בישול, 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

 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(_____________________________________________

 דרוש סוכן עצמאי 
)פרילנסר( למכירת מוצר 

מצליח, רווחים טובים, 
050-7877492)11-19(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)11-16(מעולים, 050-6857584

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

 דרוש מזכיר לישיבה, 
קו"ח למייל:

moshecoen.535@gmail.com
_____________________________________________)13-17ל(או לפקס: 03-9587819

 עובד רציני לעבודה 
בסופרמרקט. נסיון חובה, 

תנאים מעולים למתאימים! 
050-3235555)12-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים עד גיל 
3.5 דרושה סייעת במשרה 

מלאה תנאים מעולים! כולל 
_____________________________________________)13-17(תשלום חגים, 052-3838484

 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

 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

 דרושה עובדת נקיון, 
5 ימים בשבוע, 4 שעות 

ביום ל"אגודה למען 
הזקן" בני-ברק, 

03-5782628)15-16(_____________________________________________

 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 קלדן/
ית מעמד/ת ליומיים 

בשבוע בב"ב, הקלדה 
מהירה ומדוייקת + ידע 

ב-InDesign חובה.
קו"ח למייל:

 yair@kav-itonut.co.il
_____________________________________________)15-20(או לפקס: 077-2204728

 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

 עובדים/ות לחנות 
צעצועים בבורסה/ ז'בוטינסקי
09:00-18:00 תנאים טובים 

ואפשרויות קידום מעולות 
052-7235555)15-18(_____________________________________________

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

052-7626309/10

למעון חרדי 
בשיכון ה‘ בני ברק

למ. מלאה כיתת בוגרים

דרושה 
מטפלת מצויינת

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

+ סייעות מטפלות ומבשלת 
דרושה גננת לגיל שנתיים

למשרה מלאה/ חלקית
שכר החל מ- 6000 ש“ח
050-888-3909

למעון בגבעת שמואל  

לבירורים ותיאום ראיון
077-3609555

לארגון זיכוי הרבים וקירוב רחוקים בראשל“צ

דרושים נציגים למוקד הטלפוני (למוקד גברים)
 נמרצים   בעלי יכולת הסברה   כושר ביטוי

 סביבת עבודה משפחתית       
 שעות עבודה נוחות 

 עבודה בסביבה דתית

 שכר גבוה
 ליווי מקצועי 

 אפשרויות קידום

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בגבעתיים 8:00-1:00, 

_____________________________________________)16-19(לפרטים: 052-8680032

 לפעוטון בק.אונו דרושה 
מטפלת מנוסה אחראית 

למ.מלאה/חלקית, ת.טובים + 
_____________________________________________)16-19(נסיון. שרית, 050-4102929

 לקונדטוריה בגאולה 
דרושים *מנהלים *מוכרים 
*עובדי יצור מעל גיל 24, 

ת.טובים למתאימים, 
053-3133344)16-17(_____________________________________________

 למוסד תורני בב"ב, עובד 
תחזוקה 4 שעות ביום, 6 ימים 
בשבוע, 38 ש"ח לשעה, קו"ח 

_____________________________________________)16-16(לפקס: 077-470-2345

 למעון באזור )ליד 
חולון( דרושות מטפלות 
+ נסיון, תנאים טובים! 

א.להסעה, 
052-4825215 - חדווה

)16-19(_____________________________________________

 לרשת מעונות בק.הרצוג, 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים טובים, 
054-4499177)16-19(_____________________________________________

 במרכז - איש אחזקה/רקע 
טכני + רשיון נהיגה, הכשרה 

_____________________________________________)16-17(במקום! 03-6160186

 לחברה בהתרחבות 
המובילה בתחומה, 
דרושים נציגים/ות 

ורכזים/ות אזוריים למגוון 
תפקידים, מתאים גם 

לאברכים ולמורים/
ות אפשרות מהבית/

חלקי, לא מוצרים ושיווק, 
לפרטים: 

054-6283245)16-19(_____________________________________________

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 למעון חרדי מקסים 
בת"א, דרושה מנהלת מובילה 

ומסורה, תנאים מעולים 
_____________________________________________)16-17ל(למתאימה, 054-4591535

 באיזור ירושלים, דרוש נהג 
רשיון 15 טון ומעלה, חרוץ 
ובעל נסיון, לחברה קטנה 

יחסית, יחס חם ואישי, תנאים 
_____________________________________________)16-17ל(מעולים, 052-3330524

 סייעת למעון בגבעתיים 
למשרה מלאה/ 3/4 משרה, 

תנאים ושכר מעולים. אודליה, 
0544-819667)16-15/19(_____________________________________________

 למשרד הנה"ח גדול 
דרושים/ות מנה"ח עם 

נסיון, התפקיד כולל הנהלת 
חשבונות מלאה לחברות 
ועצמאים עד למאזן, כולל 

התאמות כרטיסים וידע 
בהכנת משכורות, קו"ח ל: 

sharona@cpa.co.il
_____________________________________________)16-17(לפקס: 03-7601100

 למשרד הנה"ח גדול 
דרושים/ות חשבי/ות שכר עם 
ניסיון בהכנת משכורות, טיפול 

בפרישת עובדים והפרשות 
סוציאליות, קו"ח ל:

sharona@cpa.co.il
_____________________________________________)16-17(לפקס: 03-7601100

 לתות קידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מנהלת חנות, 

ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)16-17(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לפלאפל 
באזור שיכון ו', למשמרת ערב, 

_____________________________________________)16-19(שכר נאה, 050-2263352

 לחברה צעירה ודינמית 
מנהלות/צוות למוקד מכירות, 
תנאים מעולים, 072-3902280

jobs@kidumplus.co.il)16-19(_____________________________________________

 למעון בחולון דרושה 
מטפלת למ.מלאה/חלקית, 
עבודה מיידית, נסיון יתרון, 

054-4445755)16-19(_____________________________________________

 מתגבשת קבוצת 
טלמרקטינג לעבודה קבועה, 

תנאים מעולים, שכר גבוה 
ומשתלם ביותר!! אווירה 
נעימה, הדרכה מקצועית, 

_____________________________________________)16-17(פרטים נוספים: 03-7717845

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

לצהרון בצפון ת“א
דרושה גננת

054-4827797

+נסיון והמלצות
תנאים מעולים למתאימות

 התפנה טבח מנהל מטבח 
עם ידע ונסיון, טלפון: 

_____________________________________________)16-17ח(052-2935219

 נקיון כולל תיקון ואחזקה 
לבניינים ומשרדים עם שפע 
_____________________________________________)16-17ח(של המלצות, 050-7771014

 חרד"ל מעונין לעבוד 
בתחום הפיזיותרפיה במוסד 

שיקומי/פני להצעות, 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 מסורה ואחראית מעוניינת 
לסייע למבוגרים לא סיעודיים 

_____________________________________________)16-17ח(כולל לינה, 052-3165160

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 למשרד תיווך בב"ב דרוש 
סוכן לשעות אחה"צ, קו"ח 

_____________________________________________)16-16(לפקס: 03-6195923

 למשרד תיווך בב"ב 
דרושה מזכירה לשעות 

אחה"צ בלבד 15.00 עד 
20.00, לפרטים: 

052-7652801)16-16(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
נושרות/מתחזקות בבית 

שמש, דרושה מדריכה + לינה, 
052-7672561)16-17(_____________________________________________

 עובד/מוכר לחנות צילום, 
ידע במחשבים, 17:00-22:00 

_____________________________________________)16-17(כולל שישי, 03-6199392

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

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

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(65 ש"ח, 052-4831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים, מעודד אכילה בריאה, 
_____________________________________________)16-17ח(חדש, 40 ש"ח, 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

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

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-4831449

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

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

 אופנים חשמליות, תקין 
וללא סוללה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(050-4169137

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 054-4514210

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-6800702

 נגרר לאופנים, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(054-8520505

 זוג אוגרים חמודים, רק 
ב- 20 ש"ח )אפשרות לכלוב(, 

_____________________________________________)16-17ח(054-8423151

 תמונות מצלמה של רבנים 
מאדמורי"ם, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)16-17ח(052-7154392

 נדנדה לשלושה + חיפוי 
במצב טוב, מתאי לגן/מרפסת 

גדולה, צבע ירוק, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(03-9307308

 משקפת מקצועית של 
 Bushnell 50X20/1000 'חב

_____________________________________________)16-17ח(ב- 430 ש"ח, 054-2633790

 חצובה איכותית למצלמות 
אלומיניום, 130 ש"ח. י-ם, 

_____________________________________________)16-17ח(054-2633790

 בלון גז גדול, 180 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(בבני-ברק, 052-3500137

 שובר של טיול ג'יפים 
)באיזור ירושלים( 8 נפשות 

בשווי 550 נמכר ב- 450 ש"ח, 
_____________________________________________)16-17ח(גמיש, 058-3265244

 סיר פלא, מתאים לפסח, 
_____________________________________________)16-17ח(40 ש"ח, 052-7676856

 אדניות גדולות לצמחים, 
_____________________________________________)16-17ח(10 ש"ח כ"א, 052-7676856

 שטיח יפה 80 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 נעלי גבר "פאקו מארטין" 
כמעט חדשות, מידה 42, 100 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח, 052-7676856

 שמלה למחותנת מחנות 
רצי במצב מצוין, 300 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בב"ב, 052-7676556

 עגילי זהב תלויים, 
משובצים, כחדשים באריזה, 

_____________________________________________)16-17ח(450 ש"ח, 052-5555489
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