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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של חולון בת ים מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי י"ז בסיוון תשע"ח 31/5/18 • גיליון מס' 437

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

03-5796643
פרסם  
ותתפרסם

הסוד 
לדיאטה
100%טבעי

077-5003528

סקר 'קו עיתונות': מצביעי ש"ס דורשים: ריענון בירושלים ובבני ברק / עמ' 6

"המשמעות של אמירה כזאת היא 
שלחרדי לא יכולה להיות גישה 
לראש הפירמידה בשום מקום"

"כל שקל שראש עיר חרדי 
יבקש מהאוצר, יהפוך 
לחלק מהמשא-ומתן 

הפוליטי מול החרדים"

 אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-14

הקרב על ירושלים
פרויקט 

מיוחד המספרים נחשפים:

ברשויות  נציגים  של  גרנדיוזי  במספר  לנופף  אוהבות  החרדיות  המפלגות 
ביקשנו  בפראות,  מגזים  ומי  אמת  דובר  מי  לבדוק  יצאנו   • המקומיות 
להשוות עם רשימות פנימיות ולקבל יעדים לבחירות הבאות, דרשנו הסברים 

מהקדקודים ובעיקר, קיבלנו הצצה אמיתית לכוח החרדי בערי ישראל 

השר זאב אלקין:

סגרה"ע יוסי דייטש: 

כמה חברי מועצה חרדים יש בישראל

 / ישראל פריי, עמ' 10 

הרב מבהיר: נאמן לתנועה, 
ממליץ על חבר מועצה

במכתב הבהרה מיוחד, מאשר הגר"ח רבי 
כחבר  אילן חאמי  את  להציב  את בקשתו 
מועצה בחולון, אך מדגיש מעל לכל ספק: 
"כולנו כפופים למועצת החכמים" • ולמה 

נקרא דרעי 'שר עלוב'?

 / עמ' 4

 / עמ' 4

אבל כבד: 
השליח הרב 

זמרוני ציק זצ"ל
 / עמ' 8

 / עמ' 14

הושלמה רכישת מלון 
היוקרה וולדורף אסטוריה

חב"ד ו'יחד' מקימים מפלגה
להקמת  המגעים  לציון:  ראשון 
כשלו  מאוחדת  דתית  חזית 
לדרך:  יוצאת  חדשה  ומפלגה 
יעשה  ומה   • בראשון'  'מאמינים 

יו"ר ש"ס הרב אריה כהן?
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

על כל המוצרים המשתתפים במבצע
תכשיט בשווי עד 599 ₪

תכשיט קריסטל 
סברובסקי מתנה!
תכשיט קריסטל 
סברובסקי מתנה!

₪4,690
 LG מקרר הפוך

מקפיא תחתון

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪990

מקרר 
מקפיא עליון
כולל הובלה 

חינם

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מקרר 
3 דלתות  

₪5,990סמסונג

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

מכונת 
כביסה 

 LG₪1,690
תכשיט

 בשווי ₪599 
מתנה

₪1,290
שואב אבק 

דייסון  
אלחוטי

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

₪2,490
מדיח כלים 

בוש 

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה מדיח כלים
 אלקטרה

₪1,390
תכשיט

 בשווי ₪299 
מתנה

₪2,390
מכונת 
כביסה 
8 ק�ג

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪1,450
מכונת כביסה 

פתח עליון 
ווירלפול  ₪1,390

מכונת 
כביסה בוש 

עד 1000 סל�ד

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

₪1,590
תנור בנוי 

טורבו
סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪699
כיריים גז 
4 להבות

סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

₪1,890
תנור משולב 

סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

מייבש כביסה 
אלקטרולוקס

7₪990 ק�ג 
תכשיט

 בשווי ₪199 
מתנה

₪99
מגהץ אדים 

טפאל

מיקרוגל 
20 ליטר

₪169

מאווררי התקרה
מאוורר מגדל  
JET STYLE

₪199

 STRIKE AIR  
מאוורר העל טורבו 

הוריקן המקורי
₪349

₪119 ₪95 16"18"

שנתיים אחריות
    מאוורר ''16 עמוד
win air

₪69 16"

    מאוורר ''

מזגן 1 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪40 לחודש
מזגן 2 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪75 לחודש

מזגן 2.5 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪87 לחודש
מזגן 3 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪100 לחודש

מזגן 3.5 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪112 לחודש

מזגנים ניידים   החל מ- ₪40 לחודש
מזגנים מיני מרכזיים   החל מ- ₪114 לחודש

עכשיו כל אחד יכול ! מזגן?

החל מ ₪40  לחודש
כולל התקנה בסיסית

 בשווי ₪599 תכשיט
מתנה

₪169
 מאוורר מיני תעשייתי 
טורנדו

שנות אחריות 
מלאות 2

מצנן אוויר נייד 
Turbo Breeze Air

₪399
שנות אחריות 

מלאות 2

מתנה מצורפת:  2 קרחונים רב שימושיים

כולל 
שלט 

מאוורר תעשייתי 
תלת שימושי

₪35
קטלן יתושים 

חשמלי

עד 60 
תשלומים

במימון מחוץ למסגרת האשראי *

(לא תופס מסגרת אשראי בכרטיס)

מסך מגע "15.6  
 Intel Core i3 7100U מעבד

 ,6GB RAM זיכרון
1TB ד. קשיח

₪1,999
מסך "15.6 

i3-6006u

₪1,849
 HP מחשב נייד
 15-bs001 nj

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מכונת 
₪688כביסה 

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

מקרר 
מקפיא עליון 

שארפ

₪1,680

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪2,990

מקררי 4 דלתות

₪139 החל מ-

החל מ-

לחודשלחודש

₪99
 מאוורר שולחן  

שנות אחריות 
מלאות 2

₪75

₪790
מקרן קול אלחוטי  

SAMSUNG HWM450

מקרן וידאו 
(ברקו) 
Lexus

₪399
מקרן וידאו 

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

LG SJ3 מקרן קול

300w

₪699
כולל מתקן 

תליה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

JBL מקרן קול
BAR 2.1

₪1,099 תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

₪222
בלנדר
שייקר

חכם ומקצועי

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מאוורר ''16 / ''18 תליה

עד יום יריד פתיחת הקיץ
ראשון

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪1,290 החל מ-

מקפיא בקו

 NO
FROST

תנור בנוי 
זנוסי

₪999

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תוצרת 
איטליה

שואבים רובוטים

₪990
תכשיט

 בשווי ₪199 
מתנה

החל מ-

2
שואבים רובוטים

חדש! השואב של שיאומי 
גם שואב וגם שוטף!

מדפסת צבעונית 
משולבת - אלחוטית

₪269
משולבת - אלחוטית

3835

Innova (ברקו) מקרן וידאו

₪499

E1200
באישור ועדת הרבנים

₪199 
המרכזיתע�י החברה שנה אחריותבלעדי!

מוחדש

מדפסת לייזר משולבת 
ברדר כוללת צילום, 

סורק ופקס

₪759

₪599
מערכת מיני מיקרו פיוניר בידורית עוצמתית 

מיקרופון אלחוטי
BLUETOOTH

₪149

₪99
רמקולי בלוטוס 

נטענים מוגני מים  

רק ב- 1+1
₪99

אוזניות 
JBL T210

רכינועים

החל מ- ₪449

מארז רסיבר + סט רמקולים לווינים

₪1,990

₪199
טלפון מבוגרים

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 48 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪2,979 

קורקינט 
חשמלי

סוללת 36 וולט
מעצור תוף אחורי

צמיגים 8"
חישוקי אלומיניום

₪1,690 

קורקינט 
חשמלי

xiaomi

₪1,990 

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 36 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪1,999 

ערכה כוללת זוג צמיגים 
ופנימיות נוספים

טלפון סלולרי חכם 
מתנה
+

מחשב נייד "15.6
X541NA

₪990
15.6"

₪1,499
מעבד INTEL 4 ליבות

1000Gb :איחסון

₪389

רמקול אלחוטי 
JBL Flip 4

₪135

רמקול אלחוטי
JBL GO

₪259
מערכת שמע 

מיני

800X480 :רזולוציה
גודל הקרנה: ''36 ועד ''110 אינטש

₪299
מצלמה לרכב
מצלמה דו כיוונית

₪599
Tello  רחפן 

צילום ושליטה 
ישירות מהסמארטפון

₪1,290

בידורית ''12 
משולבת מיקרופון 

אלחוטי ובלוטוס

₪399

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

בידורית ענקית 
נטענת סוני

HP מחשב נייח
INTEL CORE 2 DUO מעבד

 4GB זיכרון
250GB דיסק קשיח

 NVIDIA כרטיס מסך מסך
Win 10 מ. הפעלה

מחודש
₪499שנתיים אחריות
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

על כל המוצרים המשתתפים במבצע
תכשיט בשווי עד 599 ₪

תכשיט קריסטל 
סברובסקי מתנה!
תכשיט קריסטל 
סברובסקי מתנה!

₪4,690
 LG מקרר הפוך

מקפיא תחתון

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪990

מקרר 
מקפיא עליון
כולל הובלה 

חינם

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מקרר 
3 דלתות  

₪5,990סמסונג

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

מכונת 
כביסה 

 LG₪1,690
תכשיט

 בשווי ₪599 
מתנה

₪1,290
שואב אבק 

דייסון  
אלחוטי

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

₪2,490
מדיח כלים 

בוש 

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה מדיח כלים
 אלקטרה

₪1,390
תכשיט

 בשווי ₪299 
מתנה

₪2,390
מכונת 
כביסה 
8 ק�ג

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪1,450
מכונת כביסה 

פתח עליון 
ווירלפול  ₪1,390

מכונת 
כביסה בוש 

עד 1000 סל�ד

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

₪1,590
תנור בנוי 

טורבו
סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪699
כיריים גז 
4 להבות

סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

₪1,890
תנור משולב 

סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

מייבש כביסה 
אלקטרולוקס

7₪990 ק�ג 
תכשיט

 בשווי ₪199 
מתנה

₪99
מגהץ אדים 

טפאל

מיקרוגל 
20 ליטר

₪169

מאווררי התקרה
מאוורר מגדל  
JET STYLE

₪199

 STRIKE AIR  
מאוורר העל טורבו 

הוריקן המקורי
₪349

₪119 ₪95 16"18"

שנתיים אחריות
    מאוורר ''16 עמוד
win air

₪69 16"

    מאוורר ''

מזגן 1 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪40 לחודש
מזגן 2 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪75 לחודש

מזגן 2.5 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪87 לחודש
מזגן 3 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪100 לחודש

מזגן 3.5 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪112 לחודש

מזגנים ניידים   החל מ- ₪40 לחודש
מזגנים מיני מרכזיים   החל מ- ₪114 לחודש

עכשיו כל אחד יכול ! מזגן?

החל מ ₪40  לחודש
כולל התקנה בסיסית

 בשווי ₪599 תכשיט
מתנה

₪169
 מאוורר מיני תעשייתי 
טורנדו

שנות אחריות 
מלאות 2

מצנן אוויר נייד 
Turbo Breeze Air

₪399
שנות אחריות 

מלאות 2

מתנה מצורפת:  2 קרחונים רב שימושיים

כולל 
שלט 

מאוורר תעשייתי 
תלת שימושי

₪35
קטלן יתושים 

חשמלי

עד 60 
תשלומים

במימון מחוץ למסגרת האשראי *

(לא תופס מסגרת אשראי בכרטיס)

מסך מגע "15.6  
 Intel Core i3 7100U מעבד

 ,6GB RAM זיכרון
1TB ד. קשיח

₪1,999
מסך "15.6 

i3-6006u

₪1,849
 HP מחשב נייד
 15-bs001 nj

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מכונת 
₪688כביסה 

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

מקרר 
מקפיא עליון 

שארפ

₪1,680

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪2,990

מקררי 4 דלתות

₪139 החל מ-

החל מ-

לחודשלחודש

₪99
 מאוורר שולחן  

שנות אחריות 
מלאות 2

₪75

₪790
מקרן קול אלחוטי  

SAMSUNG HWM450

מקרן וידאו 
(ברקו) 
Lexus

₪399
מקרן וידאו 

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

LG SJ3 מקרן קול

300w

₪699
כולל מתקן 

תליה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

JBL מקרן קול
BAR 2.1

₪1,099 תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

₪222
בלנדר
שייקר

חכם ומקצועי

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מאוורר ''16 / ''18 תליה

עד יום יריד פתיחת הקיץ
ראשון

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪1,290 החל מ-

מקפיא בקו

 NO
FROST

תנור בנוי 
זנוסי

₪999

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תוצרת 
איטליה

שואבים רובוטים

₪990
תכשיט

 בשווי ₪199 
מתנה

החל מ-

2
שואבים רובוטים

חדש! השואב של שיאומי 
גם שואב וגם שוטף!

מדפסת צבעונית 
משולבת - אלחוטית

₪269
משולבת - אלחוטית

3835

Innova (ברקו) מקרן וידאו

₪499

E1200
באישור ועדת הרבנים

₪199 
המרכזיתע�י החברה שנה אחריותבלעדי!

מוחדש

מדפסת לייזר משולבת 
ברדר כוללת צילום, 

סורק ופקס

₪759

₪599
מערכת מיני מיקרו פיוניר בידורית עוצמתית 

מיקרופון אלחוטי
BLUETOOTH

₪149

₪99
רמקולי בלוטוס 

נטענים מוגני מים  

רק ב- 1+1
₪99

אוזניות 
JBL T210

רכינועים

החל מ- ₪449

מארז רסיבר + סט רמקולים לווינים

₪1,990

₪199
טלפון מבוגרים

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 48 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪2,979 

קורקינט 
חשמלי

סוללת 36 וולט
מעצור תוף אחורי

צמיגים 8"
חישוקי אלומיניום

₪1,690 

קורקינט 
חשמלי

xiaomi

₪1,990 

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 36 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪1,999 

ערכה כוללת זוג צמיגים 
ופנימיות נוספים

טלפון סלולרי חכם 
מתנה
+

מחשב נייד "15.6
X541NA

₪990
15.6"

₪1,499
מעבד INTEL 4 ליבות

1000Gb :איחסון

₪389

רמקול אלחוטי 
JBL Flip 4

₪135

רמקול אלחוטי
JBL GO

₪259
מערכת שמע 

מיני

800X480 :רזולוציה
גודל הקרנה: ''36 ועד ''110 אינטש

₪299
מצלמה לרכב
מצלמה דו כיוונית

₪599
Tello  רחפן 

צילום ושליטה 
ישירות מהסמארטפון

₪1,290

בידורית ''12 
משולבת מיקרופון 

אלחוטי ובלוטוס

₪399

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

בידורית ענקית 
נטענת סוני

HP מחשב נייח
INTEL CORE 2 DUO מעבד

 4GB זיכרון
250GB דיסק קשיח

 NVIDIA כרטיס מסך מסך
Win 10 מ. הפעלה

מחודש
₪499שנתיים אחריות



בחולון בת ים י"ז בסיוון תשע"ח 431/5/18

מאת: ישראל פריי

דרישת  על  עיתונות'  'קו  חשיפת  בעקבות 
מטעמו  נציג  לקבל  רבי  חיים  רבי  הגאון 
רבי  הרב  הוציא  חולון,  בעיר  ש"ס  ברשימת 
עיקרי  את  מאשר  הוא  בו  הבהרה,  מכתב 
הדברים, אך מדגיש כי הדברים נעשים מתוך 

נאמנות מוחלטת לתנועה וליו"ר השר דרעי.
בהדגשת נאמנות מוחלטת, כותב הרב: "כולנו 
התורה  וחכמי  ישראל  גדולי  של  תלמידים 
...מפלגת  ושמאל  ימין  מדבריהם  זזים  לא 
תורה  ביותר של  הקדושה  התנועה  היא  ש"ס 
אור  הגדול  רבנו  מרן  של  מיסודו  ה'  וקידוש 
היקרים  התורה  חכמי  ומועצת  זיע"א  העולם 
שלנו אשר כולנו תלמידים לדבריהם והנהגות 

ובוחרים ש"ס  ותומכים בש"ס  קודש שלהם. 
ומשפיעים תמיד לבחור אך ורק תנועת ש"ס".

הרב  של  במכתבו  מכונה  דרעי  אריה  השר 
חן  בו  יש  אשר  ישראל  גדולי  של  "השפיץ 
מיוחד מהשמיים  ...וכידוע השי"ת נקרא 'מלך 
עלוב', אריה שלנו שר בממשלה הנקרא 'שר 

ושדרנים  עסקנים  קנאים,  מיני  כל  ע"י  עלוב' 
למיניהם".

יואב  כי ביקש מאת חבר הכנסת  הרב מאשר 
בן צור לשלב את נציגו, אלון חאמי, ברשימה 
וכותב כי הוא שבע רצון מפעילות יו"ר ש"ס 
להיות  מיועד  חאמי  וכי  זברלו,  חיים  חולון 

אחריו, "שני בקודש".
הבקשה  על  דיווחנו  שעבר  בשבוע  כזכור, 
התנועה  ברשימת  חאמי  אלון  את  להציב 
ורב  נמרץ  איש  חאמי,  הקרובות.  בבחירות 
פעלים, שעומד מאחורי הקמת מוסדות חינוך, 
הקים  היתר  בין  ובכלל.  בחולון  וחסד  רווחה 
מוסדות  את  כהן,  ג'סי  בשכונת  רוחני  מרכז 
מנחם'  'בני  התורה  תלמודי  משה',  'האיש 

ו'פרי שעשוע', עמותות וגני ילדים.

 מעצמת קודש: כנס הגבאים
מו"מ  לאחר 
הוחלט  ממושך, 
לקיים  השנה  גם 
הגבאים  כנס  את 
המרכזי של מחוז 
מטעם  אביב  תל 
בתי  התאחדות 
וכתב  הכנסת 
'מקדש  העת 

מעט' בעיר בת ים.
אלחרר,  בנימין  הדתית  המועצה  ראש  בין  בפגישה 
מחזיק תיק בתי הכנסת במועצה הדתית אלברט בן חמו 
ואלי בן הרוש מנכ"ל איגוד בתי הכנסת ומנהל שדולת 
בתי הכנסת, סוכם על המשך שיתוף פעולה עם בת ים 
על אף הצעות מפתות מערים אחרות, זאת בעיקר בשל 

ההצלחה הגדולה של הכנס בשנה שעברה.
"אני שמח על ההבנות, דיברנו רבות על העצמת התוכן 
של האירוע וחיבור גורמים נוספים ביניהם גורמי ממשל 
כדי למנף את מעמד בתי הכנסת ולתת לגבאים את כל 

הכלים הדרושים", סיפר אלחרר.

 2 רוכבים נפגעו קל
שתי תאונות בזמן ובאזור סמוכים: בשעות הבוקר של 
רביעי, התרחשה 
דרכים  תאונת 
מפרץ  ברחוב 
בחולון  שלמה 
מעורבות  עם 
רכב פרטי ורוכב 
רוכב  אופנוע. 
פונה  האופנוע 
החולים  לבית 

וולפסון במצב קל.
דרכים  תאונת  על  קריאה  התקבלה  מכן,  לאחר  מעט 
ורוכב  רכב  מעורבות  עם  בחולון  קהיר  קדושי  ברחוב 
אופניים. רוכב האופניים פונה לבית החולים במצב קל.

 מחירי השכירות מזנקים

כשמדברים על מחירי הדיור, מתכוונים בעיקר למחירי 
לאט  מזדחלים  השכירות  מחירי  גם  אך  דירות,  קניית 
ובבטחה כלפי מעלה, כאשר במשפחות רבות, הוצאה 

זו היא העיקרית והמכבידה על העו"ש.
באחרונה?  השכירות  מחירי  עלו  בכמה  לדעת  רוצים 
נתונים שפרסם אתר 'יד 2' מלמדים כי מחירי השכירות 
ואילו  האחרונות,  שנים  בשלש  ב-%91  עלו  ים  בבת 

בחולון, עלו מחירי השכירות ב-%01 בלבד.

 הרב חיתן את הידוענים
הרבים,  מזכה 
ישראל  הרב 
מבת  לוגאסי 
ערך  ים, 
חופה  השבוע 
ן  י ש ו ד י ק ו
העסקים  לאיש 
'שוקי  ומבעלי 
בטיילת  הדייג' 
החתונה  זקן.  בן  עדן  ולזמרת  ביטון  שוקי  ים,  בת 
בתל  אינטרקונטיננטל  דייויד  מלון  באולמי  התקיימה 

אביב.

מאת: ישראל פריי

רשמי  באופן  הושקה  השבוע 
בשם  חדשה  חרדית  מפלגה 
שתתמודד  בראשון',  'מאמינים 
העיר  במועצת  מקומות  על 
ראשון לציון בבחירות הקרובות. 
שמואל  יעמוד  הרשימה  בראש 
ג'מיל, חבר המועצה לשעבר ומי 
שנחשב לאיש אמונו של אלי ישי. 
גושן,  שרון  הוצב  השני  במקום 
ואיש  חברתי  פעיל  ומגשר,  עו"ד 

חסידות חב"ד.
שקיומה   – המפלגה  להקמת 
עיתונות'  ב'קו  לראשונה  נחשף 
וניסיון  רבים  מגעים  קדמו   –
לכל  אחידה  דתית  חזית  לגבש 
גווני הציבור הדתי והחרדי בעיר. 
כשלו,  המגעים  דבר  של  בסופו 
מפלגות  שתי  שלפחות  ונראה 
ייצגו את הציבור החרדי בעירייה, 
אחוז  את  יצלחו  והן  במידה 

החסימה.
ג'מיל  שמואל  הרשימה  יו"ר 
סיפר כי "הרשימה הוקמה לאחר 
העיר  מבני  רבים  של  פניות 
למועצת  שנתמודד  שביקשו 
חדשה,  יהודית  ברשימה  העיר, 
בעיר.  אמיתית  בשורה  שתהווה 
נדרש  כי  זיהינו  שערכנו  בסקרים 
היהדות  במצב  דרסטי  שיפור 
פניות  את  לפנינו  רשמנו  בעיר. 
עבודה  עוד  לפנינו  התושבים, 
רבה, אך בעזרת ה', ובעזרת הכח 
הרב שנקבל מהתושבים בבחירות 
ולביא  לפעול  נוכל  הקרובות, 

בשורה אמיתית לעיר".

שרון גושן מוסיף כי "לצד שיפור 
לשפר  עלינו  בעיר,  החומר  חיי 
את חיי הרוח.  כאנשים העוסקים 
ותקשורתית  ציבורית  בפעילות 
אנו  לשטח,  היטב  ומחוברים 
חשים את הצורך האמיתי שעולה 
בתחומים  לעשייה  מהתושבים 
יהודי  אמיתי,  ערך  בעלי  נוספים, 
וחברתי, ובשביל זה אנחנו כאן".

היא  דרכים  בצומת  שניצבת  מי 
אריה  הרב  בראשות  ש"ס  סיעת 
בחקירות  מסובך  שבעצמו  כהן, 
תדמית  עם  ומתמודד  משטרה 
לא אהודה בקרב חלקים נרחבים 
האחרונות  בבחירות  בעירו. 
אך  מנדטים   2 הסיעה  השיגה 
מיד לאחר הבחירות, פרש הנציג 
לסיעה  עקיבא,  מאיר  השני, 

עצמאית.
כהן ניסה להביא לאיחוד מפלגות, 
ג'מיל  שמפלגת  לאחר  כעת,  אך 
כי  נראה  לדרך,  יצאה  וחב"ד 
יקשה עליו לצרף נציגים וקהלים 
כשותף  שמוזכר  מי  חדשים. 
המועצה  חבר  הוא  פוטנציאלי 
הירוקים  סיעת  נציג  אוזן,  אוהד 

ואיש דתי לאומי.

מאת: משה אברהמי

 00:91 בשעה  )חמישי(  מחר 
ים  בבת  העירוני  באצטדיון  יתקיים 
הילד  למען  מיוחד  כדורגל  משחק 
בת  תושב   ,7 בן  אבוטבול,  יעקב 
שרירים  ניוון  במחלת  חולה  ים, 
לפני  התגלתה  המחלה  דושן.  מסוג 
כשנה והמשחק יתקיים בדיוק ביום 

ההולדת של יעקב.
קבוצת  את  ישראל  של  האומנים  נבחרת  תארח  המשחק  במסגרת 
ספורטן פתח תקווה. המשחק יערך במעמד ראש העיר בת ים, יוסי 

בכר, נכבדי העיר ואורחים חשובים נוספים.
שיעניק  היהלומים  בורסת  מראשי  יזדי  מנשה  מר  יגיעו:  היתר  בין 
באופן אישי פרס לשחקן המצטיין כתרומה, החוקרת הראשית של 
מחלת השריר בישראל, ושגרירת מולדובה בישראל, אשר במדינתה 

מנהלת מחקרים של SLA ויש שם מודעות אדירה למחלה.
במחלה  לחימה  למען  קרן  הקים   אבוטבול,  רפי  יעקב,  של  אביו 
מעכבת.  תרופה  מצאו  במחלה  מהחולים  לחלק  ילדו.  של  הנוראה 
לייצר  כדי  בהליך  צורך  ויש  תרופה  אין  כרגע  להיום  נכון  ליעקב 

תרופה מיוחדת לגן שלו, ההליך כולו אינו בסל הבריאות.
יעקב זקוק למאות שעות מחקר, עם מיקוד לגן שלו שנפגע ואז ישנה 
אפשרות לייצר תרופה שתעצור את ההתדרדרות ותשאיר את יעקב 
בחיים. ברגע שנמצאת התרופה היא עוצרת את ההתדרדרות, במקום 
בו עומדת המחלה באותו היום. כרגע כל יום מצבו של יעקב מתדרדר 

בעוד קצת.
ניוון שרירים על שם דושן היא המחלה הגנטית השכיחה והחמורה 
ביותר של ניוון השרירים. התסמונת מאופיינת בהרס של תאי שריר 
וברקמת  שומן  בתאי  מוחלפים  אשר   ,)yhportsyd  ralucsuM(
יכולת  הגבלת  הוא  השריר  מסת  אובדן  של  הקליני  הביטוי  חיבור. 

התנועה, נכות ומוות בגיל צעיר )כששרירי הלב והנשימה נפגעים(.

חב"ד ו'יחד' מקימים מפלגה ביום הולדת 7: משחק 
למען יעקב אבוטבול

הרב מבהיר: נאמן לתנועה, 
ממליץ על חבר מועצה

להציב  בקשתו  את  רבי  הגר"ח  מאשר  מיוחד,  הבהרה  במכתב 
את אילן חאמי כחבר מועצה בחולון, אך מדגיש מעל לכל ספק: 
"כולנו כפופים למועצת החכמים" • ולמה נקרא דרעי 'שר עלוב'?

חשיפת 'קו 

עיתונות'

סיפור מטלטל: לפני שנה, תקפה מחלת ניוון שרירים 
מתגייסת  כולה  העיר  כעת,  ים,  בת  מהעיר  חינני  ילד 

לקרן שהקים אביו

מאוחדת  דתית  חזית  להקמת  המגעים  לציון:  ראשון 
כשלו ומפלגה חדשה יוצאת לדרך: 'מאמינים בראשון' 

• ומה יעשה יו"ר ש"ס הרב אריה כהן?

על המקום
החדשות המקומיות של    חולון בת ים

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

זירת התאונה ברחוב קדושי קהיר. 
צילום: איחוד הצלה

טבלת עליית מחירי השכירות בערים הגדולות

מתוך הטוויטר של איציק מן



תוקף המבצע עד 18.6.18 או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח' לסניף. המחיר הקודם 
.ERN והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק' המכירה עצמה. *בכפוף לאישור חברת

₪ 5,990
₪ 6,470

חבילת ארד

מקרר בקו   
דגם: 8100

קיבולת כללית: 422 ליטר נטו • כסוף
A דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 8 ק״ג לנקו
דגם: 8100

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב בקו   
FSE62120DWDSL :דגם

A :מכני לבן • נפח תא אפייה 65 ליטר• דירוג אנרגטי

חבילת פלטינה

₪ 8,690
₪ 10,462

מקרר מקפיא עליון אל ג׳י
GR-M6781W :דגם

• נפח כללי: 515 ליטר • נפח תא קירור: 376 ליטר • נפח תא 
הקפאה: 130 • דירוג אנרגטי A • שבת מהדרין

מכונת כביסה 7 ק״ג סימנס
WS10 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב דו תאי לופרא
MSNUD66 :דגם

• נפח תא אפייה עליון 30 ליטר • נפח תא אפייה
A תחתון 57 ליטר • 4 מבערי גז • דירוג אנרגטי

חבילת יהלום

מקרר בקו בד״ץ
DN156821 :דגם

• נפח כללי 505 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו
B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

בהכשר הבד"ץ
מ.כביסה 8 ק״ג בקו

A דגם: 8512 • 1200 סל״ד • דירוג אנרגטי

תנור דו תאי בקו
KFDM62120DWDSL :דגם

 A נפח תאי אפייה 79 ליטר • לבן • דירוג אנרגטי •

מקרר פרימיום שארפ
SL- 2249/55 :דגם

• נפח כללי 473 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו
B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5.5 ק״ג בוש
WAB 16060 IL :דגם

A 800 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב הלכתי סאוטר
SAF-865 B :דגם

 A נפח תא אפייה 65.5 ליטר • דירוג אנרגטי •
הלכתי

חבילת זהב

₪ 6,490
₪ 7,966

₪ 3,890
₪ 4,665

מקרר לנקו   
RDNE 455KO1PT :דגם

• נפח כללי : 317 ליטר • תא קירור:  174 ליטר נפח אחסון
B :תא הקפאה: 64 ליטר • דירוג אנרגיה •

מ.כביסה 7 ק״ג בקו
דגם: 7152

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
דגם: 6040 • נפח תא אפייה: 60 ליטר

B לבן • דירוג אנרגטי •

חבילת כסף

מקרר לזוגות צעירים
FJ-DF285W1 :דגם

• נפח כללי 226 ליטר )ברוטו( • נפח תא המזון 186 ליטר
C נפח תא הקפאה 40 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
EV5600 :דגם

A 600 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
LSF-5050WS :דגם

• נפח תא אפייה 45 ליטר
B  דירוג אנרגטי •

₪ 2,790
₪ 3,604

חבילת בסיס

₪ 4,990
₪ 6,310

במחירים שיעשו לכם שמח!חבילות חתנים של טובי המותגים 
לדוגמא ממגוון המוצרים:

מחיר למתחתן!

יבואנים רשמיים בלבד36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים*
אלעד

שמעון בן שטח 8, 
מרכז רימון 

0737-218-218

 חיפה הדר
הנביאים 25

04-8678877

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

צפת
העליה ב'4

04-9040079

נתיבות
בעלי המלאכה 5,

מתחם צים סנטרס
08-9932290
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אלי כהן

כמידי שבוע בחודשים האחרונים, השתתפו כ-20 אלף מצביעים 
הסקופים',  'חדשות  בשיתוף  עיתונות'  'קו  של  השבועי  בסקר 
המוניציפאליות  בבחירות  שהתמקדו  שאלות  לשתי  והשיבו 

המתקרבות והולכות.
בשבוע האחרון, וכמו גם בשבועות הקרובים, נבחן את מידת 
שביעות הרצון של הציבור משלוחיו המקומיים, בתחילה בפילוח 
– בכל  יותר  ובהמשך באופן מפורט  לפי מפלגות בערים שונות 

עיר ועיר לפי הנציגים עצמם.
דורשת  עיר  באיזו  הסקר  משתתפי  נשאלו  הראשונה  בשאלה 
הנציגים?  והחלפת  בדחיפות  ריענון  המקומית  ש"ס  רשימת 
מתברר כי שתי הערים בהן מצביעי ש"ס אינם מרוצים מתפקוד 
הרשימה באחוז גבוה הם ירושלים ובני ברק. בני ברק מובילה עם 
30%, ככל הנראה בשל פרשת ההקצאות ואירועים נוספים, כמו 
גם טענותיו של הרב דניאל זר ושל קהילות שונות בעיר. ירושלים 

מיד אחריה עם 26% מהמצביעים שאינם מרוצים מהמצב הנוכחי, 
לאחר קדנציה כושלת ורוויית חילופי גברי וחוסר יכולת להוכיח 
הישגים של ממש במאבקי האפליה – למרות החזקת תיק החינוך.

 17% עם  בהתאמה,   3-4 מקומות  את  תופסות  ואשדוד  אלעד 
 12% רק  המקומית,  הרשימה  בהחלפת  שמעוניינים  ו-16% 
דורשים ריענון בבית שמש, אולי משום שלמעט ראש העיר משה 

אבוטבול ישנו רק נציג אחד נוסף ברשימת ש"ס בעיר.
בשאלה השנייה, התבקשו המצביעים לענות על שאלה דומה 
בנוגע לרשימת דגל התורה, כלומר, באיזו עיר רשימת דגל התורה 
דורשת ריענון בדחיפות? כאן לא הייתה עיר שבלטה באופן חריג 
מצביעים  מעט  הכי  בה  העיר  היא  ביתר  למעשה,  השאר,  מעל 
בלבד,   14% עם  התורה  דגל  ברשימת  ריענון  שנדרש  חושבים 
מנגד, ירושלים מובילה עם 25%, רק מעט יותר מבני ברק )21%(, 

בית שמש וטלז סטון )20%( בכל אחת.
'דגל  מצביעי  מרוצים  הללו  הערים  ברוב  הכל  בסך  כי  נראה 
בריענון  מעוניינים  ועדיין  שווה,  במידה  מנציגיהם  התורה' 

השורות ובשילוב כוחות צעירים וחדשים.
כאמור, גם השבוע אתם מוזמנים להשתתף בסקר 'קו עיתונות' 
האחת,  הבאות:  השאלות  לשתי  ולהשיב  הסקופים'  ו'חדשות 
רשימת  עיר  באיזו   - ישראל  אגודת  רשימת  לגבי  זהה  שאלה 
בבני  בירושלים,  האם  בדחיפות?  ריענון  דורשת  ישראל  אגודת 
שבבית  לציין  הראוי  )מן  שמש  בבית  או  בביתר  באלעד,  ברק, 
שמש מדובר בשתי רשימות שונות, לאחר פיצול אגודת ישראל 

בבחירות האחרונות(.
והשאלה השנייה, בה ננסה לברר מי ראש העיר החרדי המכהן 
חנוך  זהו  האם  האחרונה?  בקדנציה  לדעתכם  ביותר  המצליח 
זייברט ראש העיר בני ברק ואיש הסיעה המרכזית, ישראל פרוש 
ראש  אבוטבול  משה  אלעד,  העיר  וראש  אמונים'  'שלומי  איש 
העיר בית שמש מסיעת ש”ס, איש דגל התורה וראש העיר רכסים 
יצחק רייך, עמיתו לסיעה אברהם רוזנטל מטלז סטון, ראש העיר 
הותיק יעקב גוטרמן מקרית ספר או שמא ראש העיר ביתר מטעם 

‘שלומי אמונים’ מאיר רובינשטיין. השתתפו והשפיעו!

עשרות אלפי המשתתפים בסקר 'קו עיתונות' ו'חדשות הסקופים' הכריעו: על ש"ס לבצע ריענון שורות בשתי הערים 
החרדיות הגדולות • ב'דגל התורה' התוצאה מאוזנת יותר והמצביעים מעוניינים בריענון באחוז זהה גם בבית שמש 

ובקרית יערים • המספרים המלאים והסקר הבא

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

בכל שאלה או נושא ניתן לפנות גם במייל 
office@036006060.co.il או לפקס 0774448769

להצבעה חייגו
  03-600-60-60

שלוחה 9
התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

סקר מצביעי ש"ס דורשים: ריענון בירושלים ובבני ברק

'קו עיתונות'

מי ראש העיר החרדי המכהן 
המצליח ביותר לדעתך?

באיזו עיר רשימת אגודת ישראל 
דורשת ריענון בדחיפות?

1. חנוך זייברט מבני ברק
3. משה אבוטבול מבית שמש 
5. אברהם רוזנטל מטלז סטון 

7. מאיר רובינשטיין מביתר

1. ירושלים
3. אלעד

2. בני ברק
4. ביתר

2. ישראל פרוש מאלעד
4. יצחק רייך מרכסים 

6. יעקב גוטרמן מקרית ספר
5. בית שמש

יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
 יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

 ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה
 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

העבודה כוללת:

דרישות:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק
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מאת: משה אברהמי

בת ים איבדה השבוע את בכיר בניה, שליח הרבי ומי שרומם 
את  השקיע  בה  ים,  בת  בעיר  והחסד  החסידות  התורה,  קרן  את 
מיטב כוחותיו ושנותיו. תהא נשמתו של הרב זמרוני זעליג ציק 

צרורה בצרור החיים.
אושפז  ומאז,  מוחי,  אירוע  הרב  את  תקף  וחצי,  כחודש  לפני 
בבית החולים כשתפילות המונים מלוות אותו. בבוקר יום רביעי, 
חב"ד  מבית  הלווייתו  עולמו.  לבית  נלקח  והוא  גופו  הוכרע 
היה   69 בן  אחיעזר.  במושב  נטמן  והוא  העצמאות  בשדרות 

בפטירתו.
במשפחה  ציק,  וציפורה  לחיים  תש"ט  חשון  בכ"ט  נולד 
המשתייכת מזרם הדתי לאומי. כשהיה ילד חיפשו הוריו מסגרת 
בצעירותו  חב"ד.  בכפר  לקייטנה  אותו  ושלחו  דתית,  קייטנה 
הליטאית  בישיבה  תקופה  וכן  "נחלים"  התיכונית  בישיבה  למד 

"ישיבת הנגב" בנתיבות של הרב יששכר מאיר זצ"ל.

התקרבותו לחב"ד

קורס  באמצע  וכשהיה  לצבא,  גויס  לערך  ה'תשכ"ז  בשנת 
לחזית  נשלח  ציק  הרב  הימים.  ששת  מלחמת  פרצה  מ"כים 
המצרית, שם הכיר את הרב אהרון טננבוים איש מילואים, ויחד 
טננבוים  לרב  בינו  שנוצרה  ההיכרות  התניא.  מספר  פרק  למדו 
הלכה והעמיקה, והוא הזמינו לשבת בכפר חב"ד. באותה שבת 
מתורת  התמימים  תלמידי  עם  למד  שם  בישיבה  ציק  הרב  ביקר 
החסידות, ונפשו נקשרה בתורה זו. מאז אותו ביקור, בכל שבת 

בה הורשה לצאת מהבסיס, היה מגיע לכפר חב"ד.
הספר  בית  בוגר  מהמחלקה  חייל  עם  נפגש  הזמן  במשך 
ליקוטי  ללמוד  התחילו  יחד  חת"ת.  ברשותו  שהיה  למלאכה, 

שיחות של הרבי שחולקו בבית הכנסת.
ועבר לגור  בשנת ה'תשכ"ח התחתן תוך כדי שירותו הצבאי, 
מרובה  היה  ברק  לבני  המעבר  אשתו.  להורי  סמוך  ברק  בבני 
בחששות, כיוון שכתב על כך לרבי ולא זכה לקבל מענה. כשידידו 
ליחידות אצל הרבי, שאל האם כדאי  נכנס  הרב אהרון טננבוים 
שהוא  ש"מכיוון  ענה  הרבי  חב"ד.  לכפר  לעבור  עליו  להשפיע 

התקרב זה עתה וגם זוגתו התקרבה, המעבר מהעיר לכפר עלול 
לפעול שבירה, ולכן לא כדאי להשפיע בכיוון זה"

הורי אשתו הכירו את הרב גדליה אקסלרוד מרמת גן, וזה הציע 
לו ללמוד חסידות בקביעות עם הרב מאיר בליז'ינסקי.

בשנת ה'תשכ"ט סיים את שירותו הצבאי, והרב בא-גד, ראש 
קבלת  לאחר  בישיבה.  כמדריך  לשמש  לו  הציע  נחלים  ישיבת 
עם  רבות  פעל  בנחלים  בישיבה.  לעבוד  החל  הרבי,  של  ברכתו 
מהם  רבים  על  והשפיע  החסידות,  תורת  בדרך  הישיבה  בחורי 
לנהוג במנהגי חסידים. הנהלת הישיבה לא ראתה בעין יפה את 
הפסח  חג  ובסביבות  חב"ד,  לחסידות  הבחורים  התקרבותם של 

בשנת ה'תש"ל התבקש לסיים את תפקידו.

ביחידות הראשונה

הרב ציק רצה מאוד להיכנס ליחידות, אך מהמזכירות נמסר לו 
שעליו לחכות זמן רב. לאחר תקופה שהמתין והתור עדיין נותר 
רחוק כתב לרבי שרצונו עז להיכנס ליחידות, ואם אין אפשרות 
בזמן הרגיל הוא מבקש להיכנס שלא בזמן הרגיל. תשובת הרבי 

הייתה ש"הזמן הזה אינו מסוגל לזה ומה יועילנו?!"
בי"ג בתמוז הגיע תורו להיכנס ליחידות. טרם היכנסו לרבי הכין 
רשימת שאלות שהתפרשה על דפים רבים, והגיש למזכירות כדי 
שיכניסו לרבי. דקות לפני שנכנס ליחידות ניגש אליו בחור ודיבר 
איתו על האמונה ברבי כמשיח, אז החליט הרב ציק שצריך לכתוב 
הכול בצורה אחרת ובסוף הדף החדש כתב כי מאחר שהרבי הוא 

משיח, הוא מתקשר ומתבטל לפניו כמשיח ומבקש ברכה.
ענה  ציק  הרב  לדבר.  שפה  באיזו  שאלו  הרבי  לרבי,  כשנכנס 
שאידיש קשה לו, והרבי החל לדבר בלשון הקודש. כשהגיש לרבי 
במהלך  כתבת".  כבר  "הרי  הגיב  הרבי  החדש  השאלות  דף  את 
היחידות ענה לו הרבי על כל השאלות, מלבד שני נושאים עליהם 
הרבי דילג. בסוף היחידות שאל את הרבי על שתי הנושאים והרבי 

השיב לו גם עליהם.
כשיצא מהיחידות התיישב להתוועד עם חבריו התמימים, אז 
שם לב שאינו זוכר חלק מתשובותיו של הרבי אליו. בעצת חבר 
הכניס לרבי פתק בו כתב את התשובות אותם הוא זוכר, והשאיר 
מקום ריק לתשובות אותם שכח. כעבור זמן השיב לו הרבי את 

הפתק מלא.

בבת ים

לאחר שחזר לארץ עבר בהוראת הרבי לקריית 
בישיבת  כמדריך  לעבוד  והחל  ים,  בבת  באבוב 
"אדרת" שפעלה במתכונת דומה לישיבת נחלים. 
גם שם פעל רבות בקרוב הנוער לחסידות חב"ד 

ובסוף השנה פוטר גם משם.
לאחר שפוטר מ"אדרת" התחיל ללמד בכיתה 
על  רבות  והשפיע  בעיר,  חב"ד  ספר  בבית  ו' 
הסביבה.  בחנויות  ל"מבצעים"  לצאת  הילדים 
לאחר שנה נסגר בית הספר ממחסור בתלמידים, 

בשל האוכלוסייה המבוגרת שהתגוררה באזור.
לפתוח  רעיון  לחבריו  הציע  ה'תשל"ד  בקיץ 

תשמישי  לממכר  חנות  ותפעל  תורה  שיעורי  ימסרו  בה  ספריה, 
היה  והרעיון  חב"ד"  "בתי  פעלו  לא  עדיין  אלו  בשנים  קדושה. 
חדש. בשל כך התקשר לרב חודקוב, מזכירו של הרבי והציע את 

הרעיון.
הרב חודקוב בירר מה מתוכנן לפעול בספריה, ובאיזה אופן, 
כשבמשך כל זמן השיחה היה על הקו הרבי בעצמו. הרב חודקוב 
התעניין האם הדבר ייעשה בפרסום ובשטורעם גדול, ואיך יגיעו 
לכמות גדולה של אנשים. הרב ציק הציע שיעברו בכל הקייטנות 
הפועלות בעיר ויפרסמו את חמשת המבצעים, והתקבל האישור. 
לבית  במכתבים  הרבי  התייחס  בה  הראשונה  שבפעם  לציין  יש 

חב"ד היה זה לבית חב"ד בת ים.
על  עלונים  בעיר  הפיצו  חב"ד(  )בית  הספריה  בפתיחת  מיד 
בדיקת מזוזות, חלוקת קופות צדקה ועוד. בזמן קצר החלו להופיע 
ידועה  כיום  הפעילות.  על  אוהדות  כתבות  המקומיים  בעיתונים 

העיר בשם עיר הגאולה בזכות פרסום שם זה בשיחת הגאולה.

אצל הרבי בשנית

וכשהגיע  לרבי,  השניה  בפעם  נסע  שנה  אותה  אלול  בחודש 
האם  הרבי  שאל  פנימה  כשנכנס  התוועדות.  באמצע  הרבי  היה 
הקבוצה שצריכה להגיע הערב כבר הגיעה, וכשנענה בחיוב שאל 
הרב  את  וביניהם  שמות  כמה  לרבי  שאמרו  אחרי  בקבוצה.  מי 
ציק, שאל הרבי: "איפה זמרוני? הוא כותב כל הזמן אודות מאות 
יהודים מכתבים, שיגיד לחיים עבורם ועל כוס גדולה. אינני מכירו 
בפנים – היכן הוא?" כשהצליח להתקרב לרבי ואמר לחיים על 
כוס גדולה, אמר הרבי )בתרגום חופשי( "זה זמרוני? איני אחראי 

אם הוא לא ישכים מחר לסליחות…"
בפעם  ליחידות  נכנס  גם  הרבי  אצל  שהיה  הזדמנות  באותה 
הפנה  כעת,  עיסוקו  עיקר  יהיה  מה  שאלתו  על  במענה  השנייה. 

אותו הרבי לעסוק בחינוך.
בשעות  התעסק  בהם  ה'תשל"ז  בשנת  לשנתיים,  קרוב  אחרי 
הבוקר בחינוך ילדי ישראל, ביקש מהרבי רשות להשקיע את כל 

מרצו רק בעבודה בבית חב"ד, וקיבל ברכה.
בשנת ה'תשל"ט פתח את ישיבת הדר התמימים בת ים שנועדה 
שנות  בסוף  ה'תשמ"ב.  עד שנת  ופעלה  בעלי תשובה,  לצעירים 
השבעים קיבל הרב ציק מהרבי את קונטרס אהבת ישראל – בתור 
רב"  לך  וכ"עשה  ים  בבת  אנ"ש  כמשפיע  משמש  מאז  משפיע. 

של רבים.
נמנה כחבר בארגון חגיגות הרמב"ם של צא"ח. ובשנת תשמ"ז 
הקודש,  בארץ  השלישי  הרמב"ם"  ה"סיום  חגיגת  את  ארגן 
שנערכה ב"בנייני האומה" בירושלים. מעמד בו השתתפו גדולי 

האדמו"רים וראשי הישיבות וזכה לברכתו של הרבי.
שמטרתו  עיתון,  לאור  להוציא  החל  ה'תנש"א  סיוון  בחודש 
התגלותו  תהליך  עם  בעולם,  שקרו  מאורעות  לקשר  הייתה 
ופעולתו של משיח בעולם. הדבר הגיע כתוצאה משיחות הרבי 
בהם ביאר מאורעות מיוחדים שקרו בעולם, והראה כיצד הם חלק 
מפעולתו של משיח שהתחילה בעולם. באחת הפעמים לקח הרבי 
כינוסי  ועד  את  הקים  האוהל. בשנת תשנ"ה  אל  עותק מהעיתון 

הקהל הארצי, במסגרתו ארגן שלושה כנסי הקהל ארציים.

תודה לאתר 'חב"ד אינפו'

אבל כבד: השליח הרב 
זמרוני ציק זצ"ל

לעולמו  הנערץ שהלך  ובצער משליח חב"ד  בכאב  נפרדה  ים  בת 
למגלדור של  דתיה  צנוע ממשפחה  ילד  הפך  איך   •  61 בן  והוא 

חסידות וחסד? פרקים נרחבים בתולדות חייו

 שידורים חיים
 וארכיון התוכניות
 של רדיו קול חי
ורדיו קול ברמה

לקבלת מספר אישי:
ניתן להקיש על שלוחה 7 

מיד בכניסה למערכת
 מועצת הפרשנים

 של הסקופים
 עם מיטב הפרשנים

 בימי א' ג' ו-ה'
במהדורת חצות

 מהדורת חצות
 מידי יום

 בשעה 12 בלילה
 לסיכום כל

חדשות היום

  

 הקראת כותרות
 עיתוני הבוקר

 מידי יום
 בשעה 9 עדכוני
 חדשות און-ליין
בכל שעות היום

פינות פרשת 
השבוע, הלכה 

יומית, משנה 
להשארת הודעה: הקישו 9יומית ועוד...



מהדורה 28 לקראת סגירה!!!

www.maft.co.il :המהדורה הוירטואלית של מפתח העיר

03.6748888

חייג עכשיו, ההזדמנות הבאה
שלך תגיע רק בעוד שנה...

   maft@maft.co.il :עדכון תושבים ומידע: בתא קולי: 03-5746887 בדוא"ל

”מפתח העיר” מחולק בערים:  בני ברק | אלעד | פתח תקוה | מ. עילית | תל אביב | ישמח משה | ראשל”צ | בת ים | חולון | אור יהודה

 מידי יום, כל היום.

להיחשף

 לקוחות!
לעשרות אלפי

עשרות אלפי בתי אב מחפשים את השירות שלך קודם כל במפתח העיר.
שריין את מקומך במדריך המבוקש ביותר בציבור החרדי

 ותן ללקוחות שלך למצוא אותך בקלי קלות!

הזדמנות של פעם בשנה!



י"ז בסיוון תשע"ח 31/5/18בחולון בת ים1210

ישראל פריי

יום יפתחו הקלפיות. כולם יעטו על פניהם ארשת  בעוד 155 
חגיגיות ויכריזו על ניצחון סוחף. האמת, קשה יהיה להתמודד עם 
ההצהרות. תמיד אפשר לשחק עם הנתונים, להצביע על הצלחות 
שיתאים  באופן  אחרת,  בעיר  כישלונות  ולהצניע  אחת  בעיר 

להצהרה השחוקה; "הכוח שלנו גדל דרסטית".
החרדי  הכוח  את  לאמוד  אמיתיים  כלים  לכולנו  לספק  בכדי 
על  עומק,  לסיור  מוניציפאלי"  "שטח  יצא  המקומיות,  ברשויות 
ברשויות  חרדית  מפלגה  כל  מחזיקה  נציגים  בכמה  לבדוק  מנת 

המקומיות.
אי שם בשלהי אוקטובר 2018,  לפני שיפתחו הקלפיות  ועוד 
הופתענו לגלות "חורים" לא מעטים במצג השווא של המפלגות. 
חברי  של  אסטרונומיים  במספרים  לנופף  מרבים  נציגיהן  בעוד 
ושהמספרים  רחוקה  שהאמת  מסתבר  מפלגתם,  מטעם  מועצה 

קטנים בהרבה.
לקבל  גם  כמו  הנתונים  עם  המפלגות  ראשי  את  לעמת  ניסינו 
תחזית כמה מנדטים הם שואפים להשיג בבחירות הבאות, אך כפי 
שמיד תיווכחו, התשובות מיאנו לבוא. ועכשיו קדימה, לנתונים:

ש"ס

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 156
לזהות  יחסית  קל  ש"ס,  תנועת  חברי  את  בהולכים:  ומי  מי 
תחת  רצה  ש"ס  הערים,  בכל  כמעט  המועצות.  חברי  ברשימות 

המותג המפלגתי והנציגים מזוהים עמה באופן מובהק.
שלהם  שהקשר  נציגים  גם  צירפנו  המועצה  חברי  למניין 
לתנועה קלוש אך קיים. כך למשל זקפנו לזכותם את כל ארבעת 
נציגי רשימת "חנוך לנער" בבית שאן בראשות הרב פנחס בדוש, 
את רשימת ס"ד במבשרת שאיכשהו מזוהה עם התנועה, בראשון 
לציון החשבנו שני נציגים למרות שאחד מהם כבר פרש ואפילו 

נציג שהלך למרבה הצער לעולמו, נכנס לרשימה.
נציגי  כמספר  ב-170  התנועה  ראשי  נוקבים  שונים,  בראיונות 
התנועה ברשויות המקומיות, אך כפי הנראה, המספר "מעוגל" 

כלפי מעלה, אם כי לא באופן מאד דרסטי.
חיים ביטון, מנכ"ל התנועה ואיש השטח, כמה חברי מועצה 

באמת יש לש"ס?
"ש"ס היא התנועה הגדולה ביותר במוניציפאלי, אפשר לראות 
בדו"ח המבקר על מימון בחירות 2013, ש"ס קיבלה 22 מיליון ₪ 
והבאים אחריה הם "הליכוד" עם 14 מיליון ו"ישראל ביתנו" עם 
11 מיליון ₪, זה נתון שמראה את הגודל של התנועה, כל פעם 
שאני אומר שש"ס היא הגדולה ביותר אנשים מעקמים את האף, 

אבל אלה הנתונים".
ולמספרים?

מהם  חלק  מדויק.  נתון  לא  זה  אבל  נציגים,   178 יש  "לש"ס 
שותפים שלנו, קח לדוגמא את שלום אזרד מגדרה, הוא לא הלך 
תחת הטיקט של ש"ס אבל הוא שלנו במאה אחוז. יש הרבה ערים 
כאלה. בסך הכל, 162 נציגים הם שלנו ממש, והיתר הם צד שני".

מה היעד שלכם לבחירות הקרובות?
"תראה, לא תמיד ש"ס הייתה הכי גדולה ברשויות המקומיות, 
מבחינת  בתולדותיה,  לגדולה  הפכה  התנועה  האחרונה  בפעם 
מנדטים. מרן לפני פטירתו היה יותר משמעותי במידה מסוימת 
בלהגיד "תבחרו". בנוסף, אי אפשר לקחת את זה שאריה דרעי 
מיני  כל  על  אותו  לבקר  אפשר  בעולם,  הטוב  השטח  איש  הוא 
דברים האם הוא נוגע בנושאים חילוניים או לא, לא ניכנס לזה, 
כל בן אדם אפשר לבקר, אבל הוא איש השטח הכי טוב שבעולם. 
התנועה  יו"ר  הנציגים,   178 של  הגרביים  מספר  את  יודע  אני 
נמצא בקשר שוטף וישיר ועובד צמוד עם כל אחד מהם שהופך 
מתרגשים  לא  שאנחנו  גם  הסיבה  זו  בשטח,  שלך  ל"מאסטר" 

מהסקרים".
ובכל זאת, היעד במספרים?

"המספר הקולקטיבי לא משמעותי, פחות ירגש אותי להכניס 
עשרה מנדטים מפוזרים אם נרד במנדט בירושלים, בסוף מספר 
הקולות הוא שמשמעותי, בטח בבחירות שצפויות להיות סמוכות 

לבחירות הכלליות לכנסת".

דגל התורה

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 67
בכדי  סבוכה.  למלאכה  הגענו  כבר  כאן  בהולכים:  ומי  מי 
עליכם  הפריפריה,  בערי  "דגל"  של  המועצה  חברי  את  לזהות 
לנבור היטב ולחפש ברשומות באשר רובם לא מופיע כלל תחת 
וזאת עליכם לדעת,  ג'.  רשימת "יהדות התורה", "דגל" או אות 
ל"דגל" יש נטייה לנכס לעצמם נציגים מרשימות שונות, חלקם 
רחוקים מהיכלי התורה ובעלי כיפה ארעית, ולמנות אותם כחלק 
מכוחותיהם. קחו למשל את יעקב קורצקי מרמת השרון או מיכאל 
מלמד מראש העין שמוצגים כנציגי התנועה אף כי הקשר שלהם 

אליה חלקי בלבד.
בראיון לתקשורת, טען באחרונה יו"ר המחלקה המוניציפאלית 
נציגים  ב-103  מחזיקה  התנועה  כי  שפירא,  מנחם  "דגל",  של 
ב-49 ערים. בחשבון המדוקדק שערכנו ולאחר שהכנסנו את כל 
מי שאי פעם נצפה בסיורי המחלקה המוניציפאלית והוצג כאיש 
 - ש"ס  של  במניין  שנמצאים  נציגים  הכנסת  גם  כמו   – התנועה 

הגענו ל-67 חברי מועצה.
שלום לבכיר "דגל" שביקש להשמיט את שמו, כמה נציגים 

יש לכם בעיריות ובמועצות?
"מעל 100".

ברשימה שלנו הגענו לפחות מ-70, איפה טעינו?

"מאיפה אני יכול לדעת? יש לי רוח הקודש?"
אולי תציגו לנו את רשימת הנציגים, שנדע להשוות?

"אנחנו לא מוציאים אותה".
כמה נציגים שואפים להכניס בבחירות?

"אני לא מתראיין".

אגודת ישראל

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 50
הסיעה  המחייב-משהו,  המותג  למרות  בהולכים:  ומי  מי 
הגזרה  לגבולות  מעבר  מורחבת  בנציגות  מחזיקה  לא  החסידית 
בתוך  החרדיות.  בערים  מרוכז  כוחה  מלוא  וכמעט  החרדיים 
"אגודת ישראל" המנדטים מתפצלים בעיקר בין "שלומי אמונים" 

ל"סיעה המרכזית", עם יתרון מובהק לראשונה.
ואם נידרש לחדד, המנדטים של "אגודת ישראל" לאו דווקא 
נמצאים בבירות החרדיות, אלא בכל מקום בו נמצא ריכוז חסידי 

מובהק, כמו למשל הערים תל אביב וערד.
בנדיבות רבה, צירפנו לרשימה גם את נציגי חב"ד, את הנציג 
סיעת  את  וכמובן,  פרוש  למנחם  נעורים  חסד  שזוכר  האשקלוני 

הלוויין "כח" בבית שמש, ובצירוף הכל, הגענו לסכום האמור.
מנעו  מרביתם,  ושתיקת  ישראל"  ב"אגודת  הקדקודים  ריבוי 
את  ולקבל  התנועה  נציגי  עם  בדברים  לבוא  היכולת  את  מאתנו 

התייחסותם.

חרדים לא מפלגתיים

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 27
מי ומי בהולכים: כשמדברים על מפלגות חרדיות המתחרות 
במפלגות הוותיקות, תמיד עולה בראש מפלגת "טוב" המזוהה 
עם החרדים העובדים, שנחלה כישלון חרוץ ולא הצליחה לבסס 

אחיזה ברשויות המקומיות.
חרדיים  נציגים  שורת  מתגלה  כולל,  מבט  מפנים  אם  אך 
הסיעות  עם  מזוהים  להיות  מבלי  בתפקידם  האוחזים  מרשימה 

השולטות, חלקם למרות התמודדות מול הסיעות הרשמיות.
המפלגות  על  נמנים  שאינם  חרדים  מועצה  חברי  ברשימת 
"אגודת ישראל", "דגל התורה" וש"ס, נמצאים "סדינים אדומים" 
כמו מפלגת דב בקשט בטלז סטון, מפלגת התימנים באלעד של 
ברק צברי ומנחם זיידה בביתר, בנוסף, מפלגות מקומיות חזקות 
חרדים  וגם  בחדרה,  יהודית"  ו"זהות  באשדוד  הלב"  "קול  כמו 
שהשתלבו איכשהו במועצות עיר, כמו רחמים דוידי ביבנה )תודו 
שלא הכרתם( ורשימת קירוב לבבות בדימונה המזוהה עם חב"ד.

 – תורה"  "בני  מטעם  מועצה  חברי  רשימה:  לאף  נכנסו  לא 
בשל  אך  חרדית,  כמפלגה  נפרדת  לקטגוריה  היו  שראויים  עץ, 
מיעוטם, נמנה את כולם בדיוק נמרץ: 2 חברי מועצה בבני ברק, 
2 במודיעין עילית, ונציג אחד במועצת העיר שחוברה לה יחדיו.

המספרים נחשפים: כמה חברי 
מועצה חרדים יש בישראל

המפלגות החרדיות אוהבות לנופף במספר גרנדיוזי של נציגים ברשויות המקומיות • יצאנו לבדוק מי דובר אמת ומי 
מהקדקודים  הסברים  דרשנו  הבאות,  לבחירות  יעדים  ולקבל  פנימיות  רשימות  עם  להשוות  ביקשנו  בפראות,  מגזים 

ובעיקר, קיבלנו הצצה אמיתית לכוח החרדי בערי ישראל

צילומים: יעקב כהן, ארכיון

פרויקט 
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בהכרח  ולא  המנוח  זאבי  רחבעם  אמר  בא",  אני  לי,  "קוראים 
הפכה  הזאת  האמרה  אלקין  זאב  השר  אצל  חיוביים.  בהקשרים 
עצמו  מוצא  אלקין  חיוביים.  יותר  קצת  ובמובנים   – חיים  לדרך 
מוסקבה-ירושלים,  ציר  על  הממשלה  ראש  עם  ונד  נע  לאחרונה 
צמוד לנתניהו עוד יותר מהרעייה. הוא מתרגם את ביבי בפני פוטין 
במוסקבה וחוזר בו ביום כדי לתרגם את נתניהו לשותפיו החרדים. 
מוציא ומביא אמיתי, עם שתי ידיים ימניות. ראש עיריית ירושלים 
כדי להפוך לשר שכזה. השר אלקין  היה משלם הרבה  ניר ברקת 

למרבה ההפתעה, מבקש לעשות את הדרך ההפוכה.
כשזאב אלקין שודרג בראשית הקדנציה מחבר כנסת שאחראי 
על תחזוקת הממשלה לשר בממשלה וחבר בקבינט, הוא סיכם עם 
ראש הממשלה כי עם השבעתו לשר יפקע מינויו הבלתי רשמי כידו 
לממשלה  נכנס  לא  אלקין  ובמליאה.  במשכן  נתניהו  של  הארוכה 
רק כדי ליהנות מהפוזה, העוזרים והשררה, והסביר לנתניהו שהוא 
חייב להתרכז בענייני משרדו. אלא שנתניהו מצדו התקשה להיגמל 
לידני.  אוטומט  ממצב  יעבור  שאלקין  הייתה  שנמצאה  והפשרה 
בשמן  אינסופי  ידיים  ולכלוך  תקרית  בכל  שוטף  טיפול  עוד  לא 
ובגריז, אלא התייצבות על פי בקשה מפורשת של ראש-הממשלה 
שלדת  את  שמסכנת  פוליטית  תאונה  כשמתרחשת  משבר.  ברגעי 

הממשלה, תמיד תמצאו את אלקין בסביבה.
השר לירושלים ומורשת שמחזיק גם בתיק להגנת הסביבה, עוסק 
ומתורגמן אישי  כיועץ  בנושאים סביבתיים.  ויותר  יותר  לאחרונה 
של ראש הממשלה הישראלי מול הנשיא הרוסי, אלקין מצא עצמו 
המדיניים  המגעים  לניהול  הסוד  משותפי  כאחד  האחרונה  בשנה 
הפוליטי  המזנון  של  והחלב  הלחם  כידוע,  ביבי  אצל  אך  באזור. 
חשובים לא פחות מהקוויאר הרוסי שמוגש במטבח המדיני. את 
הוא  לפתור,  לנתניהו  הבטיח  שאלקין  במשברים  הטיפול  שעות 
בילה לא מעט בחברת החרדים. במשבר הכותל, הגיוס והשבת הוא 
להתנהל  שמעדיפים  החברים  של  במחיצתם  נוספות  שעות  עשה 
תחכום  המון  שמסתיר  הסרוגה,  הכיפה  חובש  הרוסי  השר  מול 

ויצירתיות מתחת לחזות מטעה של נעימות ונחמדות. 
כשהוא  היום  עצמם  ומוצאים  אחריו  לחזר  שהתרגלו  לחרדים 
לראש  כל  קודם  אך  ומיד,  תכף  נחזור  עוד  אחריהם,  מחזר 
דומה במידת מה. בשבועות  גם הוא בפוזיציה  הממשלה שנמצא 
האחרונים זהו לא נתניהו שמבקש מאלקין לסור ללשכתו ולהתגייס 
לעזרתו, אלא אלקין הוא שפונה לראש-הממשלה בבקשת תמיכה 
נתניהו לא ממהר להכריע  ירושלים.  עיריית  במועמדותו לראשות 
ונכון לשעת כתיבת השורות מתקבל הרושם כי בחסות המתיחות 
המתרגשת מדרום, ביבי יעביר עוד שבוע של הימנעות מהכרעה, 

בפוזיציה החביבה עליו כל כך שמשמרת בידיו שליטה מלאה.
בצוותא עם עמיתי להגשת "פילפוליטיקה׳, פרשן בקהילה יעקב 
ריבלין, התארחנו השבוע בלשכתו של השר אלקין בכנסת. פתחנו 
ושאלנו את השר המבקש להתמודד, מהו הערך המוסף של תמיכת 
ראש-הממשלה מעבר לארבעת הפתקים שיכולים לשלשל לקלפי 

ארבעת בני המשפחה. 
הימין,  בוחרי  בקרב  מוסף  ערך  יש  כיום  נתניהו  של  "לתמיכה 
הקודמת",  המוניציפאלית  הבחירות  במערכת  מאשר  יותר  עוד 
התשובה  הכל  לפני  "אבל  בוחריו,  נפש  את  שמכיר  אלקין  השיב 
מתנועת  חלק  אני  מפלגה,  איש  שאני  היא  שלי  התמיכה  לבקשת 
של  כהצהרה  גם  לי  חשובה  התנועה  ראש  של  והתמיכה  הליכוד 
תנועת הליכוד ולא פחות מכך, כגב כלכלי למימון מערכת בחירות 
שדורשת משאבים כספיים לא מבוטלים". היד הקפוצה על הארנק, 

יכול אפוא להוות סיבה נוספת לכך שביבי לא ממהר להכריע. 

ירושלים, מאז פרש  אלקין מזכיר שזו הפעם השנייה בתולדות 
ראשות  על  להתמודד  כדי  בכנסת  הליכוד  מסיעת  אולמרט  אהוד 
לכבוש  ממשי  סיכוי  יש  הליכוד  מתוך  שבא  שלמועמד  העירייה, 
את ראשות הבירה. ובאותה נשימה, הוא מודע לשיקולים הנגדיים 
שמונעים מנתניהו להכריע: "אני מודע לכך שאני יושב על משבצת 
חשובה שמחברת את הליכוד הן לציבור העולים מחבר העמים והן 
לציבור הדתי לאומי" – ועל האחיזה ב׳בייס׳ הידוע, ביבי לא ימהר 

לוותר בנקל, גם לטובת אחיזה בראשות עיריית ירושלים. 
להתלבטות של ביבי, שאף פעם לא צריך סיבות מיוחדות כדי 
איווט  של  תמיכתם  נוספים:  שיקולים  גם  יש  מהחלטה,  להימנע 
דמותו  בן  מחליף  ימצא  שלא  מכך  והחשש  ליאון  במשה  ודרעי 
המשברים  פותר  הנאמנים,  ראשון  ובממשלה.  בכנסת  אלקין,  של 
והוא בא. אלא שנתניהו צריך  לו  האולטימטיבי, האיש שקוראים 
פניו של אלקין  ישיב את  לקחת בחשבון, שאם בפעם הזאת הוא 
ריקם – לא בטוח שהוא יחזה בפרצופו כשיתחולל לו המשבר הבא.

ישראל מחר
עם  מתמידים  לוויכוחים  אלקין  נקלע  ירושלים  לענייני  כשר 
הפקידות הבכירה באוצר על התקצוב התכנוני של העיר. הפקידים 
בלשונם, תיארו בפניו את אותו משל של ביבי על השמן והרזה – 
רק שבנמשל שלהם, הרזה שנושא את השמן, הוא המגזר החילוני 
שמתגוררים  והערבים  החרדים  את  כתפיו  על  שנושא  הירושלמי 

בעיר.
"כשאתם דנים בירושלים היום, תחשבו על ישראל מחר", השיב 
שאיפותיו.  את  כיום  גם  בכך  ומסביר  אז  האוצר  לפקידי  אלקין 
"כשבוחנים את המספר של תלמידי כיתות א׳ ברחבי המדינה במגזר 
שרואים  חרדית  דומיננטיות  של  מספרים  לאותם  מגיעים  החרדי, 
בשנים  בירושלים  שנעשה  מה  לכן,  הבוגרת.  בירושלים  היום 
הקרובות – ישליך על האתגר של התמודדות עם פניה המשתנות 
של המדינה בעוד עשרים שנה. יש אתגר אדיר בירושלים, כלכלי 
ותרבותי. במצבה הכלכלי הנוכחי ירושלים היא בור בלי תחתית. 
הרי לכולם ידוע שהארנונה העסקית ולא הארנונה למגורים, היא 
הארנונה  בירושלים,  המבוססות.  הערים  את  כלכלית  שמחזיקה 
המציאות  חרדי.  הלא  היהודי  מהשליש  בעיקר  מגיעה  העסקית 
מרכזי  לפיתוח  אסטרטגית  תכנית  ניזום  אם  רק  תשתנה  הזאת 

תעסוקה משמעותיים למגזר החרדי".  
אלקין הוא המועמד הלא חרדי היחיד שמוכן לדבר בקולו לעת 
עתה נגד הדרת חרדים מהשכונות המעורבות, אבל גם הוא מעדיף 
לקמץ במילים – שיכולות לפגוע בו בשאר המגזרים. שאלנו אותו, 
מדוע הוא מצפה מהחרדים שיתמכו בו כאשר האופציות להרצת 
יוסי דייטש, או אפילו מועמד שיהיה חייב את  מועמד חרדי כמו 

בחירתו לחרדים לבדם, כמשה ליאון – עומדות על הפרק. 
"החרדים צריכים לשאול את עצמם לא רק מי מבטיח יותר, אלא 
השיב  הבטחות",  קיום  של  מוכחת  ויכולת  ביצוע  יכולת  יש  למי 
אלקין וביקש מחברי הכנסת לעמוד מול המראה. הם ולא יועצים, 
לתווך  צריך  לא  אני  "הרי  עצמם:  את  ולבחון  מתווכים,  ולא  הם 
את עצמי לחברי הכנסת ולנציגים דרך יועצים חרדים. הם מכירים 
אותי, יודעים שאיתי סוגרים דברים בתוך החדר ולא דרך מתווכים, 
יכולת  לי  ושיש  מילה  זו  מילה  שאצלי  יודעים  החרדים  הנציגים 
לקיים הבטחה. שכל אחד ישאל את עצמו מי מבין המועמדים, עם 
יכול ללכת למשרד  והרקורד,  היכולת, הבסיס הפוליטי, הקשרים 
מועמד,  באף  מזלזל  לא  אני  לירושלים.  כספים  ולגייס  האוצר 

אבל ראש עיר חרדי בירושלים יגרום לכך שכל שקל שהוא יבקש 
זה  החרדים.  מול  הפוליטי  מהמשא-ומתן  לחלק  יהפוך  מהאוצר, 
לטובת  וגם  ירושלים  לטובת  פעם.  אף  ייגמר  שלא  וקח  תן  יהיה 

החרדים שמתגוררים בה, עדיף שאדם כמוני יעמוד בראשה".
כדי  לו  תספיק  הממשלה  ראש  של  שתמיכה  מבהיר  אלקין 
תכף  בי  יתמכו  שהחרדים  מצפה  לא  "אני  מועמדות:  על  להכריז 
ובניגוד  ראשים  כאן מאבק של כמה  להיות  הולך  אחרי ההכרזה. 
למועמדים אחרים שהחרדים שוקלים לתמוך בהם, אני מביא גם 
העמים  חבר  עולי  את  לאומי,  הדתי  הציבור  את  אחרים.  קהלים 
וציבור חילוני של מצביעי הימין. אני בטוח שבהמשך הדרך ייווצר 
יהיה  שזה  ומקווה  בעיניי  טבעי  חיבור  שהוא  חיבור  החרדים  עם 

במוקדם ולא במאוחר". 
שאלנו את אלקין למה להם לחרדים להכריע עכשיו, כשאופציית 
וייכשל. האם תנקום  ירוץ  החבירה קיימת גם אם מועמד חרדי – 

בחרדים אם יחליטו לנסות את כוחם ובכל זאת תיבחר, שאלנו.
וזה גם לא יקרה", השיב אלקין,  "לא תשמעו מפי מילה כזאת 
יכול להבין מה המשמעות של התמודדות חרדית  "אבל כל אחד 
אחרים  מועמדים  מצד  שיצופו  האמוציות  כל  עם  בראש  ראש 

והתחושה שתיווצר מול הציבור החילוני. בעיניי, זה מיותר".
אלקין קורץ לחרדים אבל את המבט הוא צריך להישיר בראש 
ובראשונה לעבר ראש הממשלה. נתניהו נכון לעכשיו, טרם סיפק 
את הסחורה, וכשאלקין נאמנו נאלץ להאיץ בו דרך התקשורת, זה 
מלמד רבות על יחסי הגומלין ויחסי האנוש בסביבתו הקרובה של 

ראש-הממשלה.

חובת ההוכחה
על קו הזינוק לפני המרוץ מתייצבים שלושה מועמדים המבקשים 
או  בליאון  תמיכה  וליאון.  דייטש  אלקין,  החרדים:  תמיכת  את 
באלקין תלמד שהחרדים לא התאוששו מטראומת כישלון המועמד 
כמה  שלנו,  במקרה  בצוננין.  נזהר  ברותחין  שנכווה  מי  העצמאי. 
כוויות  קפואים.  במים  מלאים  דליים  בידיהם  אוחזים  מהשותפים 

קור קשות לעיתים מפגעי החום.
העבר,  וממאבקי  מהאבק  להתנער  הזמן  שהגיע  בטוח  דייטש 
להרים את הראש ולהמשיך קדימה: "שמעתי מה אלקין אומר על 
כך שמועמד חרדי יהפוך ויכוח על כל שקל לחלק מהמו"מ החרדי 
מול האוצר", אומר דייטש, "אבל המשמעות של אמירה כזאת היא 
מקום.  בשום  הפירמידה  לראש  גישה  להיות  יכולה  לא  שלחרדי 
הבריאות  במשרד  לא  הפנים,  במשרד  לא  הכספים,  בוועדת  לא 
הזאת  מהתפיסה  שניגמל  הזמן  הגיע  כלשהו.  ציבורי  בגוף  ולא 
ונתחיל להאמין בעצמנו". כשדייטש מדבר על השתלבות חרדית 
בשוק התעסוקה, הוא נראה לרגע כמי שמסיר את כובעו כסגן ראש 
עיריית ירושלים וחובש את המגבעת של אחד ממייסדי קרן קמ"ח 
- שמקדמת במשך שנים את תחום העסקת החרדים במגזר הציבורי 

והעסקי. 
מדגל התורה ומש"ס, כל אחת בנפרד, דייטש מקבל לעת עתה 
תשובה זהה ולפיה עליו להביא ראשית לכל, את תמיכת היהדות 
של  בלשכתו  ארוכות  לאחרונה  ישב  כשדייטש  כולה.  החרדית 
דרעי הוא קיבל תשובה כנה. יו"ר ש"ס לא טשטש בפני דייטש את 
הרושם כי בחירתו הראשונה היא במשה ליאון – כמועמד לא חרדי 
שיהיה חייב את בחירתו לגורמים שנשאו אותו על כפיים ללשכה 
בכיכר ספרא. באותה נשימה הבהיר דרעי כי בניגוד לתקדימי עבר 
שאחרים קבעו, הוא לא יישאר מאחור אם תסתמן תמיכה חרדית 

בית ספר לפוליטיקה

חלום ירושלים

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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אלקין מבקש מחברי 
הכנסת לעמוד מול 

המראה, הם ולא 
יועצים, הם ולא 

מתווכים, ולבחון את 
עצמם: "הרי ראש עיר 
חרדי בירושלים יגרום 
לכך שכל שקל שהוא 
יבקש מהאוצר, יהפוך 
לחלק מהמשא-ומתן 

הפוליטי מול החרדים. 
זה יהיה תן וקח שלא 

ייגמר אף פעם"

"המשמעות של 
אמירה כזאת היא 

שלחרדי לא יכולה 
להיות גישה לראש 

הפירמידה בשום 
מקום, לא בוועדת 

הכספים ולא במשרד 
הפנים. הגיע הזמן 

שניגמל מהתפיסה 
הזאת ונתחיל להאמין 

בעצמנו", משיב דייטש 
לאלקין ונראה לרגע 

כמי שמסיר את כובעו 
כסגן ראש עיריית 

ירושלים וחובש את 
מגבעת מייסד קמ"ח 

מקיר לקיר במועמד מתוך המגזר. "לא אהיה הראשון, אבל אם תושיב את 
כולם סביב השולחן והם יכריזו שהם תומכים בך – תמצא שם גם אותי", 
התורה  דגל  בין  המתדרדרת  היחסים  מערכת  לאור  לדייטש.  דרעי  אמר 
לשלומי אמונים, יש מי שיאמר שהיתכנותו של קיום תנאי שכזה, מזכירה 

את סוגיית חז"ל על האומר "הרי את מקודשת על מנת שתעלי לרקיע".  
הראשון  הוא  ליצמן  הגבול.  אינם  גם השמים  דייטש,  יוסי  אלא שעבור 
מבין ח"כי דג"ל )דרעי, גפני ליצמן( שהודיע השבוע על תמיכתו בדייטש. 
במבוך  מעיניהם  ונעלם  לחברים  התחמק  שכבר  האיש  של  כוונותיו  את 
סמטאות ירושלים בשתי מערכות הבחירות הקודמות בבירה, יש מי שמפרש 
גם הפעם שלא כפשוטו של מקרא. בצמרת ש"ס מעריכים כי המסלול של 
התורה  ודגל  כשש"ס  דייטש.  יוסי  אצל  עובר   – באלקין  לתמיכה  ליצמן 
לא ימהרו להכריז על תמיכתם במועמד החרדי, ליצמן יוכל להתנער מכל 
את  הוא,  כי  ויבהיר  ליאון  במשה  התומכים  למחנה  אותו  גם  לצרף  ניסיון 
המאמץ המלחמתי הקולקטיבי - כבר מיצה. בשלומי אמונים מבהירים כי 
בגלל  תמוסמס  החרדי  במועמד  והתמיכה  תתפתח  שכזאת  סיטואציה  אם 
מאבקים פנימיים – הדבר האחרון שאגודת ישראל תעשה זה להביע תמיכה 

במועמד שמריצים המטרפדים.
אך  סיעתית,  פוליטיקה  של  ותג  תג  כל  על  מחר  עד  להתפלפל  אפשר 
יוסי דייטש עצמו להתייצב ולהוכיח לחברים שאכן  דומה שלפני הכל על 
מועמדותו ברת סיכויים – היצוקים באבן ירושלמית קשיחה ולא באבן גיר 
פריכה. כישלון נוסף של מועמד היהדות החרדית בירושלים – ידרדר את 
מנהרות  של  המפלס  לעומק  בעיר  החרדית  היהדות  של  הפוליטי  מעמדה 
הכותל. דייטש יודע זאת ומתחייב להתייצב לפני חברי הכנסת עם נתונים 
כבר בימים הקרובים. היות ומדובר באנשים שיודעים לקרוא מספרים, צריך 
השווה  כסך  יתברר  חסידי,  אחד  ועוד  אחד   – אכן  האם  ולראות  להמתין 
ויוכיחו  עצמם  בעד  ידברו  הנתונים  אם  ובספרדית.  בליטאית  גם  שתיים 
לבקש  הלגיטימציה  מלוא  את  תהיה  לדייטש  אמיתית,  היתכנות  שישנה 
חובת  זולתו,  אחר  על  ולא  עליו  מוטלת   – יקרה  שזה  עד  רחבה.  תמיכה 

ההוכחה. 

מאחורי המחיצה
למריבות  שקד  של  השופטים  ומינויי  ההתגברות  פסקת  קרבות  בין 
התרבות של מירי רגב, מתחולל לו בתקופה האחרונה מאבק יצרי לא פחות 
עם כסף הרבה יותר גדול על דמותה של המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג(. 
במהלך שמשמעותו הציבורית שוות ערך לשבירת הטאבו בוועדה לבחירת 
ראש המטה  ימינו,  יד  באמצעות  לא מעט   – החינוך  הצליח שר  שופטים, 
טל גן צבי – לשנות את הרכב המועצה להשכלה גבוהה ולהקטין במידה 
משמעותית את הדומיננטיות של האוניברסיטאות הגדולות. אם נדמה זאת 
שר  שבה  מציאות  לעצמכם  תתארו  להבדיל(  )להבדיל,  הישיבתית  לעגה 

ש"סניק בוגר ישיבה אליטיסטית ליטאית משנה את הרכב ועד הישיבות – 
ומנציח בו רוב של ראשי ישיבות ספרדיות.

אם לוועד הישיבות במשל, כמעט ואין השפעה תקציבית, למעט אמירה 
מעמדית, הרי שככל שמדובר במל"ג משמעות השינוי היא אדירה: תקציבית, 
מעמדית וארגונית. רק בשבוע שעבר חשף אור קשתי ב׳הארץ׳ כיצד מתחת 
לאפם של ראשי האוניברסיטאות ובחסות חברי ההרכב החדש של המל"ג, 
הדתיות  המכללות  מעבר  את  המכשירות  התקנות  את  החינוך  שר  העביר 

להוראה - מאחריות משרד החינוך לזו של המועצה להשכלה גבוהה. 
כשפוליטיקאים שאינם חשודים באהבת חרדים מעוניינים לפרגן לנציגינו 
הנאמנים, הם נוהגים להלל, לשבח, לפאר ולרומם את הנציג החרדי שדואג 
בכל מאודו לקהל עדתו. בפוליטיקה החדשה, הדתיים-לאומיים הם החרדים 
החדשים. החרדים יכולים רק להתבונן בקנאה במצביעי הבית היהודי, ולא 
רק מקרב ציבור המתיישבים, שנציגיהם בכנסת ובממשלה מסוככים עליהם 
תקציבית בדאגת אב ואם. כל מי שקורא את השורות ומתחיל לצקצק בלשון, 
שמוכנים  מסלולים  בבוגרי  כלל,  בדרך  שמדובר  לעצמו  להזכיר  רק  צריך 
להשליך את חייהם מנגד כדי להגן על ביטחון ישראל. אם נציגיהם בכנסת 

דואגים לחבר׳ה האלה בסיום השירות, הם עושים זאת בדין.
האקדמיים  המסלולים  גם  ובעקיפין,  במישרין  נהנים,  הזאת  מהדאגה 
החרדים – ששר החינוך בקדנציה הנוכחית פרש עליהם את חסותו. שרת 
המשפטים שקד, בשיתוף פעולה עם היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט, 
נטרלה את הגורמים העוינים בלשכת היועמ"ש שכילו את זעמם על תכניות 
ההפרדה – מונח שמותר לאומרו בקרב אותם חוגים רק לצרכי שלום עם 
הפלסטינים ולא לצרכי שלום בית. בנט מצדו נתן אור ירוק להעברה רשמית 
ולאחריות רשמיות של המל"ג, מה  לבנות, לחסות  של המכללות הדתיות 
ברבים  כשהתפרסמה  הלימודים.  מתוכנית  לחלק  ההפרדה  את  שהפך 
התמונה של האדמו"ר החילוני אהרון ברק, נואם בפני התלמידים במכללת 
אונו, כשבין הגברים לנשים מחיצות אטומות עוד יותר מאלה שהציב הרב 

רבינוביץ׳ ברחבת הכותל, אזלה לנאבקים גם האנרגיה ולא רק התחמושת.

המרוץ למיליארד
מהגנה  במעבר  האחרונה  בתקופה  חוזים  אנו  במלחמה,  כמו  במלחמה 
להתקפה. אחרי השינוי הפנים-ארגוני שחולל בנט בתוך המועצה להשכלה 
גבוהה, כאשר לראשונה נכלל בגוף גם הרב ישראל תיק החרדי, רב הניסיון 
קרב  לראשונה,  כאן  שמתפרסם  כפי  לאחרונה,  מתפתח  הכישרון,  וברוך 
פנים אקדמאי על השליטה בגוף שמנווט את הכסף הגדול. הוועדה לתכנון 
ותקצוב של האוניברסיטאות )הות"ת( שעומדת בלבת הוויכוח, היא הוועדה 
שנשלף  טרכטנברג  מנואל  פרופסור  של  דמותו  בשעתו  התבלטה  ממנה 
את  שחיסלה  הממשלתית  הוועדה  בראש  לעמוד  כדי  האקדמיה  מספסלי 
במפלגת  כח"כ  נוסף,  מחוסל  לגוף  המשיך  כך  ואחר  החברתית,  המחאה 

 שומר עליו צמוד צמוד, אלקין לצד נתניהו. צילום: אוהד צויגנברג
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אם גם המעוז האחרון 
של האליטה האקדמאית 

ייכבש – ובוועדה לתכנון 
ותקצוב יישבו אישים 
מהפריפריה וחובשי 

כיפות, ניתן יהיה לסכם 
את הקדנציה כתור הזהב 
של הבית היהודי. עם נתון 
צנוע של שמונה מנדטים 

בכנסת ואחיזה בשני 
תיקים בינוניים, מצליחים 

בנט ושקד לחולל מהפכה 
משפטית-אקדמית שלא 

התרחשה כאן מימי 
קום המדינה. לחגיגות 

השבעים הללו, גם 
החרדים יצטרפו בשמחה, 

בהפרדה מלאה

העבודה.
טרכטנברג נהג להסביר איך מכל תפקידיו, כולל 
בתפקיד  דווקא  האוצר,  שר  לתפקיד  מועמדות 
התואר  את  ראה  הוא  הות”ת,  ראש  של  האקדמי 
החשוב והמשפיע על החינוך בישראל. מדובר בגוף 
שמחלק בנדיבות מיליארדים ולא במסגרת תכניות 
כתב  המדינה  מבקר  בשנה.  שנה  מדי  אלא  חומש, 
הכספית  ההתנהלות  על  כרס  עבי  דו”חות  בשעתו 
השערורייתית של הגוף – אך בפועל לא התחולל כל 
שינוי. אם אלפית מהביקורת הייתה מוטחת במנהלי 
הישיבות, אגף המוסדות התורניים כבר היה מגייס 

את כל משרדי החוקרים הפרטיים בישראל.
רגל  לדריסת  לראשונה  שזכו  המכללות  לנציגי 
גם  משמעותית במבנה הארגוני של המל”ג, חברו 
גופים אקדמאיים שלא רואים עצמם מחויבים יתר 
היום  שעד  הוותיקות,  לאוניברסיטאות  המידה  על 
בעדשה  לא  גם   – ממטר  אחרים  גופים  ראו  לא 
את  למנות  ניתן  הרשימה  בראש  מיקרוסקופית. 
אחיותיה  ידי  על  המושמצת  אריאל  אוניברסיטת 
גופים  גם  אך  הירוק,  הקו  שבתוככי  הוותיקות 
)שאזכור  ובצפון  וותיקים בשפלה  נוספים  מדעיים 

שמם המפורש רק יזיק למימוש מטרות המאבק(. 
הללו  האקדמיים  מהגופים  כמה  נציגי 
בטון  תיארו  המדינה  ידי  על  בחסר  שמתוקצבים 
תוצאות  על  המספר  הישיבות  באגף  פקיד  של 
עגומות של ביקורות בישיבות )שוב, להבדיל אלף 
מאות  כשמונה  העברת  על  גילו  איך  וכו’(,  אלפי 
מיליוני שקלים לכיסוי גירעון כולל של יותר משני 
מיליארד שקלים של גוף אקדמאי ידוע באזור חיוג 
02. עם הכסף הזה לבדו, הם שחו בהשתאות, ניתן 
כמה  בפריפריה.  חדשה  אוניברסיטה  להקים  היה 
מהמשתתפים שגדלו על ברכי סיפורי האפליה בין 
בימי מפא”י העליזים,  נזכרו  המושבים לקיבוצים, 
גירעונות  כל  את  רחבה  ביד  מימנה  כשהמדינה 

הקיבוצים. 
הקרב הזה טרם הסתיים, אך אם בסיומו ייכבש גם 
המעוז האחרון של האליטה האקדמאית – ובוועדה 
מהפריפריה  אישים  גם  יישבו  ותקצוב  לתכנון 
וחובשי כיפות, ניתן יהיה לסכם את הקדנציה כתור 
הזהב של הבית היהודי. עם נתון צנוע של שמונה 
בינוניים,  תיקים  בשני  ואחיזה  בכנסת  מנדטים 
משפטית- מהפכה  לחולל  ושקד  בנט  מצליחים 
המדינה.  קום  מימי  כאן  התרחשה  שלא  אקדמית 
יצטרפו  החרדים  גם  הללו,  השבעים  לחגיגות 

בשמחה, בהפרדה מלאה. 

האדמו"ר ברק בהופעה נפרדת
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פישלרוזנפלד

מזה  הזאת.  העסקה  על  דובר  מעט  לא 
גורמים בתעשייה, כמו  מספר חודשים מנסים 
ולגלות מה  בקדרה  לבחוש  הנדל"ן,  כתבי  גם 
עלה בגורלו של מלון היוקרה שבבעלותו של 
הנגיד החרדי למשפחת האצולה הקנדית – פול 

רייכמן.
וולדורף אסטוריה הוא מלון יוקרה הממוקם 

הרחובות  בפינת 
המלך  ודוד  אגרון 
היכן  בירושלים, 
 1935 לשנת  שעד 
הפאר  מלון  שכן 
פאלאס.  הערבי 
את  שרכש  רייכמן, 
המלון  חורבות 
כ-13  לפני  הערבי 
במקום  בנה  שנה, 
חדשני  פאר  מלון 
שעריו  את  שפתח 
כשנתיים לאחר מכן.

רייכמן  השקיע  המלון  הקמת  במסגרת 
המלון  קווי  בשחזור  דולרים  מיליוני  עשרות 
וסוויטות,  חדרים   227 כולל  והוא  הקודם 
שנות  שבע  בתום  אירועים.  ואולם  מסעדות 
בנייה וכחצי שנה לאחר מותו של רייכמן פתח 

המלון את שעריו לפני כארבעה שנים.
לעסקת  הסיבה  כי  מעריכים  בעיר  גורמים 
מכירת המילון נעוצה בכך כי רווחיותו נמוכה 
שאינו  על  זאת,  מוגבלת.  העסקית  והצלחתו 

נחשב למלון מפסיד.
מעורים  שהיו  גורמים  פי  על  זאת,  עם 

הרווחיות  איננה  היא  לכך  הסיבה  בעסקה, 
המלונאות  תחום  כי  הסיבה  אלא  המוגבלת, 
רייכמן.  של  יורשיו  עוסקים  בו  התחום  אינו 
אין  וגם  בישראל,  נוספים  עסקים  להם  "אין 
המתווך  אמר  בישראל",  נוספים  מלונות  להם 
את  תיווך  משה  שאביו  פולק,  אלי  הירושלמי 

העסקה. "זה לא תחום ההתמחות שלהם".
מי שרכש את המלון הוא איש עסקים יהודי 
מצרפת, מישל אוחיון. אוחיון מחזיק כיום נכסי 
באירופה  רבים  מלונאות 
וולדורף  מלון  ובהם 
ורסאי  בעיר  אסטוריה 
כאמור,  השבוע  בצרפת. 
הבעלות  העברת  הושלמה 

של המלון הירושלמי.
על  המלון  של  רכישתו 
שומר  עסקים  איש  ידי 
את  מרגיעה  ומצוות  תורה 
לצביונה  באשר  החששות 
שהיו  לאחר  השכונה,  של 
המלון  כי  שחששו  מי 
גורמים  ידי  על  יירכש 

שישנו את אופייה של השכונה.
זאת, על אף עסקת הרכישה המדוברת,  עם 
רשת  זיכיון  תחת  להתנהל  ימשיך  המלון 
וולדורף  במותג  המחזיקה  'הילטון',  מלונות 

אסטוריה לעוד 15 שנה.
כחודשיים  לפני  הרכישה,  דבר  פרסום  עם 
בגאווה  אוחיון  אמר  עיתונות',  ב'קו  כאן 
לתיירות  דופן  יוצא  יעד  היא  "ירושלים  כי 
גאה  אני  הרחוק.  והמזרח  אירופה  מארה"ב, 
שלי  המלון  בתי  למבחר  המלון  את  לצרף 

באירופה".

הושלמה רכישת מלון 
היוקרה וולדורף אסטוריה

הושלמה  שנה  כחצי  שארך  ומתיש  ארוך  מו"מ  לאחר 
מכר  רייכמן  פול  הקנדי  הנגיד   • הענק  עסקת  השבוע 
את המלון לאיש העסקים היהודי-צרפתי מישל אוחיון 
רווחי  למלון  נחשב  שאינו  אף  על   •  ₪ מיליון  ב-600 

ביותר, מעריכים בתעשייה כי המלון איננו מפסיד

פישל רוזנפלד

המיליונר  יורק:  בניו  החרדי  ברחוב  דרמה 
הסכם  במסגרת  הודה  הברפלד  מוריי  החרדי 
והוא  ושחיתות  מרמה  שוחד,  בעבירות  טיעון 

ירצה 6 עד 12 חודשי מאסר בפועל.
לפני  שהתפוצצה  הפרשיה  במסגרת 
הוגש  בהאשמות,  הברפלד  כפר  אז  כשנתיים, 
כתב אישום לפיו קיבל מהברפלד נשיא האיגוד 
המקצועי לשוטרים וסוהרים בניו יורק, נורמן 
והבטחה  דולר  אלף   60 של  סכום  סיטברוק, 
לסכומי כסף נוספים, על מנת שישקיע 20 אלף 
דולר מכספי הפנסיה של האיגוד לקרן הגידור 

שהקים הברפלד בעבר - קרן פלטינום.
על אף שהכחיש זאת, טענו סוכני ה-FBI כי 
הברפלד עדיין קשור לקרן הגידור ואף מחזיק 

בהשפעה גדולה בה.

החרדי  המיליונר  השתמש  התביעה,  פי  על 
כדי  פיקטיבית  בחשבונית  הברפלד  מורי 
להסוות את תשלום השוחד שבוצע באמצעות 

רכישת כרטיסים לאירועי ספורט מקומיים.
עוד נכתב בכתב האישום, כי מי שתיווך בין 
איל  מאשר  אחר  לא  הוא  והברפלד  סיטברוק 
התפוצצות  שעם  רכניץ,  יונה  החרדי  הנדל"ן 
הסכם  במסגרת  האשמות  בכל  הודה  הפרשה 
קרובה  ידידות  לרכניץ  בפרשה.  מדינה"  "עד 
לראש העיר ויחד עם שותפו ג'רמי רייכברג הם 
מכרו משקאות חריפים באופן לא חוקי וביקשו 

כי המשטרה תעלים מהם עין.
מעדותו של רכניץ עולה כי בנוסף לתשלומי 
השוחד והתיווך בין הברפלד לסיטברוק, הוא 
אף 'פינק' אותם בטיולים לישראל, לרפובליקה 
ללונדון,  הקריביים,  לאיים  הדומיניקנית, 

לרומא וללאס וגאס.

מוריי הברפלד, טייקון חרדי אמריקני, ירצה עונש מאסר בפועל לאחר 
שהודה במסגרת עסקת טיעון בעבירות שוחד, מרמה ושחיתות 

פרשת השוחד בניו יורק: המיליונר 
החרדי ירצה עונש מאסר

צילום:גוגלמפות

קמפוס
פסטורלי

בנתניה

לאירוח קבוצות החל 
מ-200 עד 400 אורחים
nניתן להזמין לינה בלבד o f e s h b a t e v a . c o . i l

04-826-7854

מותאם למוסדות,
סמינרים ומחנות קיץ

יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
 יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

 ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה
 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*
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הסלון של אלקטרה מארח 

ענקית המיזוג הישראלית, 'אלקטרה' 
מיזוג אוויר ואקלים, אירחה באירוע ראשון 

מסוגו את מיטב טכנאי המיזוג מהציבור 
החרדי-דתי. במסגרת פורמט 'הסלון 

של אלקטרה', מארחת החברה אירועים 
אישיים וייחודיים למתקיני החברה 

מתוך מטרה לשתף במגמות העולמיות 
והמקומיות בשוק המיזוג, וכן לקיים שיח 

פתוח על הצרכים והתמודדויות היום 
יומיות של אנשי המקצוע. 'אלקטרה' 

מאמינה בכל לבה כי השגרירים האמתיים 
הם הטכנאים המקצועיים שנמצאים 

בשטח, רואים, שומעים ומבצעים את 
העבודה. לכן 'אלקטרה' אירחה עשרות 

מתקינים וטכנאי מיזוג לערב מגוון שכלל 
שיח פתוח והדרכה מקצועית, בתוספת 

שילוב חיזוק חיצוני של המנטור הידוע 
והמוביל לעסקים, ניר דובדבני, שהעניק 
ארגז כלים מקצועי ויעיל לכל משתתף. 

מתוך אמונה אמתית באנשיה, משקיעה 
'אלקטרה' אנרגיה רבה בהדרכות והענקת 

פתרונות מקצועיים לטכנאים על מנת 
שישלטו בחומר ויידעו להתאים את 

פתרון המיזוג הטוב ביותר לכל בית ובית 
על פי צרכיו וסגנונו. לרווחת הטכנאים 

והמתקינים החרדים התקיימו שני אירועים 
נוספים: באולמי 'סיטי טאוור' ברמת גן 

ובמלון 'קראון פלאזה' בירושלים ויתקיימו 
כאלו עוד בהמשך. מנכ"ל אלקטרה מיזוג 

אוויר, יגיל וויט, נשא דברים ואמר כי 
"החיבור בין אלקטרה והציבור החרדי הוא 

עמוק ורב שנים". ואכן, 'אלקטרה' היא 
החברה הראשונה שהביאה בעבר ומביאה 

בהווה פתרונות לנושא השבת למהדרין, 
מתוך השקעה עצומה בכספים וכח אדם 

ואינה חוסכת בתוספת ידע והשקעה 
לטובת ציבור לקוחותיה שומרי תורה 

ומצוות. סמנכ"ל השיווק, משה בטיטו, 
אמר בדבריו: "יזמנו את הכנסים הללו 

מתוך הבנה והכרה שלמתקינים החרדים 
יש צרכים משלהם, וכדי לתת להם את כל 

הכלים לתת שירות לקהל הלקוחות החרדי 
בפריסה ארצית". שירות 'אלקטרה', זוכה 

בפעם השנייה ברציפות  בפרס 'המצוינות 
בשירות' של המרכז הישראלי לניהול 

)המי"ל(.



מבצעים חמים 

פתיחת עונת הקיץ מסתמנת כהזדמנות 
נוספת מצד רשת 'שוק מהדרין' לבוא 

לקראת ציבור הלקוחות החרדי ולהוזיל 
את עלות סל המזון הכללי. מבצעי מוצרי 

תינוקות יוצאים לדרך ברחבי הרשת, 
ותוכלו להשיג מוצרי צריכה בסיסיים 
בעלות משתלמת. כך לדוגמא תוכלו 

לרכוש חבילת חיתולי האגיס פרידום דריי 
2 יחידות רק ב- 70 ₪. חיתולי בייביסיטר 5 

יחידות רק ב- 100 ₪. מגבוני פרש וואנס 
מארז רביעייה 2 מארזים רק ב- 25 ₪. 

מוצרי מחיות מטרנה  4 יחידות רק ב- 20 
₪. מוצרי שמפו/ אל סבון סרקל 1 ליטר 2 
יחידות רק ב- 30 ₪. )בקנייה מעל 150 ₪, 

לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע 
ומוגבל לשלושה מימושים או שש יחידות(. 

עוד במבצעי מוצרי תינוקות טיטולים 
פרימיום 4 יחידות רק ב- 100 ₪. מטרנה 
מהדרין 700 גרם 2 יחידות רק ב- 80 ₪. 
סימילאק מהדרין 900 גרם 2 יחידות רק 

ב- 130 ₪. )בקנייה מעל 150 ₪, לא כולל 
המוצרים המשתתפים במבצע ומוגבל 
לשני מימושים(  ועוד מבחר מגוון של 

מוצרי תינוקות שונים במחירים משתלמים.  
בנוסף: מוצרי היגיינה, סבונים, משחת 

שיניים, נוזלי כלים ואבקות כביסה במחירי 
מבצע שווים במיוחד. מבצעי מוצרי 
תינוקות בין התאריכים: 27.5-2.6.18



להסתכל על מחיר הקנקן

כשמזג האוויר בחוץ מתחמם, אין דבר 
מתאים יותר מלשבת בבית במזגן, וללגום 

משקה צונן ומרענן יחד עם המשפחה 
והחברים. טוב שבאיקאה ניתן למצוא 

מגוון רחב של קנקנים, בקבוקים, כוסות, 
מגשים, מתקן לקרח – בקיצור, כל מה 

שדרוש לבילוי ואירוח ביתי בעונת הקיץ: 
בקבוק עם פקק KORKEN זכוכית שקופה 
1 ל'- 9 ₪, קנקן עם מכסה MOPPA כחול 

כהה/שקוף 1.7 ל' - 19 ₪, צנצנת עם 
ברז FORFRISKNING 5.5 ל' - 79 ₪, כוס 

POKAL זכוכית שקופה 35 סנטל - 3 ₪, 
סט כוסות KALLNA ירוק 31 סנטל' - 25 

 SOMMAR 6 יח', קשית לשתייה /₪
6 / ₪ 5 - 2018 יח', מגש קוביות קרח 

PLASTIS ירוק/ורוד/טורקיז - 5 ₪, מגש 
STOCKHOLM 2017 פלדת אל-חלד 40 

ס"מ - 89 ₪. 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.



ארוחה מהירה? מה הבעיה? 

פסטה 'מעולה' יכולה להיות רגע השיא 
של כל ארוחה, זו בדיוק הסיבה לבחור 

ברוטב עגבניות לפסטה של מעולה 
ולקצור מחמאות. בסדרת הרטבים של 

'מעולה' ניתן למצוא: רוטב עגבניות, רוטב 
עגבניות לפיצה, רוטב עגבניות לשקשוקה 
ורוטב עגבניות לפסטה. הרטבים מיוצרים 
מ-100% רכיבים טבעיים, מטובלים בטעם 

נהדר ומשדרגים כל מאכל. הרטבים 
של 'מעולה' הם פתרון נהדר לארוחה 

קלילה או לשדרוג כל מנה. תטעמו תבינו. 
המוצרים של 'מעולה' עוברים בקרת איכות 

מהטובים בעולם, כדי שאתם הצרכנים 
תוכלו ליהנות ממוצר איכותי, טעים ומזין. 
את מוצרי 'מעולה' ניתן להשיג ברשתות 

השיווק המובחרות ברחבי הארץ.



מטליות ענק לחות לרצפה 

מדהים איך לא חשבו על זה קודם – סנו 
מציגה  את ריצפז פרש – מטליות ענק 
לחות חד פעמיות לניקוי של הרצפה.  

מטליות ריצפז פרש מנקות ומבריקות את 
הרצפה ומבשמות את האוויר בשימוש 

קל ונוח ללא צורך בדלי ובכמויות גדולות 
של מים.  המטליות, בניחוח לילך לבנדר,  

מגיעות בגודל ענק של X 7040  ס"מ 
לשימוש נוח ומתאימות לכל סוגי הרצפות: 
קרמיקה, טראצו, גרניט פורצלן, שיש ועוד.



מילקי פסק זמן וטורטית
לקראת הקיץ ובמטרה לגוון לקהל 

הצרכנים, שטראוס משיקה מהדורה 
מוגבלת וחדשה למילקי. המילקי יוצע 

למכירה בשני טעמים חדשים ואהובים: 
מילקי בטעם פסק זמן ומילקי בטעם 

טורטית.  החיבור בין הטעמים האהובים 
של חטיפי עלית לבין הקצפת המוכרת של 

מילקי, הופכת את המהדורה המוגבלת 
והחדשה למעניינת, ובעיקר טעימה. מילקי 

שטראוס הושק על ידי חברת שטראוס 
בשנת 1979. בשנות ה-80 הושקו רק מילקי 
וניל ומילקי קפוצ'ינו. כיום למותג מעל 14  

פריטים: מילקי שוקולד, וניל, תות, הפוך, 
קל, מיני, מילקי טופ, מילקי עדשים, מילקי 

EXTRA  קצפת ומילקי מוס. מחקרים 
מראים כי הקצפת של מילקי שטראוס היא 

הקצפת האידיאלית לטעמו של הצרכן 
הישראלי. הצרכן הישראלי מעוניין בכמה 

שיותר קצפת במוצר. מתכון הקצפת הוא  
אחד הסודות השמורים ביותר בשטראוס  

– רק 5 אנשים יודעים את סוד הכנתה. 
המוצר הנמכר ביותר של מילקי הינו מילקי 

שוקולד. אופן האכילה של המילקי ייחודי 
לכל צרכן: 53% אוכלים כל שכבה במיוחד, 
38% רוצים בכל ביס קצפת, 8% מערבבים. 

מילקי בטעמי פסק זמן וטורטית בכשרות 
בד"צ למהדרין בראשות הגר"א רובין 
שליט"א ומגיע בגביעים של 170 מ"ל.



פחות נפוח, יותר נוח 

קימברלי קלארק ישראל גאה להשיק את 
 Huggies Freedom הדור החדש של

Dry, החיתול המוכר והאהוב עם כל 
יתרונות הספיגה והיובש לעור התינוק, 
עכשיו גם נוח מתמיד. האגיס פרידום 

דריי החדש מאפשר לתינוק נוחות 24/7 
וחופש תנועה מקסימלי הודות לטכנולוגיית 

ה- Active Channels – תעלות ספיגה 
חדשניות הממוקמות לאורך החיתול, 

מסייעות בפיזור נוזלים אחיד ומהיר, ובכך 
מפחיתות את התנפחותו ומאפשרות 

לתינוק נוחות בכל תנועה. רויטל אברהם-
אלנקווה, מנהלת השיווק של האגיס 

בקימברלי קלארק ישראל: "כמותג 
מוביל בשוק החיתולים, האגיס מחויב 

להביא לצרכנים בישראל את המוצרים 
המתקדמים, החדשניים ובאיכות הגבוהה 
ביותר. דור החיתולים החדש, מציג חיתול 
בטכנולוגיה חדשנית שהופכת אותו לנוח 

מתמיד עבור התינוק. מדובר בבשורה 
חדשנית, המביאה ערך מוסף של נוחות 

להורים ולתינוקות".



סנובון נוזלי – ואין חיידקים!
לשמירה על היגיינה מקסימלית, אתם 

זקוקים לסנובון נוזלי – מוצר מוביל של סנו 
לאסלה מבריקה ונקייה מחיידקים. לסנובון 

נוזלי נוסחה חדשה פעילה ומקציפה 
במיוחד, שמשדרגת את הניקיון והברק. 

סנובון נוזלי משמיד 99.9% מן החיידקים, 
מנקה ומבריק ובונה שכבת הגנה עמידה 

נגד לכלוך, כתמים ואבנית. סנובון נוזלי 
גם מבשם ומנטרל ביעילות ריחות בלתי 

נעימים, ומשווק בשלושה ניחוחות: ניחוח 
רענן, ניחוח לימון וניחוח לבנדר.

יש קטשופ, ויש קטשופ מעולה!
קטשופ 'מעולה', כמטבל לצד צ'יפס או 

כבסיס לרוטב טעים. קטשופ 'מעולה' 
כתוספת טעם לתבשיל או כציור מעורר 

תאבון בצלחת של ילד. הקטשופ של 
'מעולה' מכיל 

חומרים טבעיים 
בלבד, ללא חומר 

משמר וללא 
צבעי מאכל, 

בטעם משובח 
וכשרות מהודרת 
של בד"צ העדה 

החרדית. מגיע 
באריזות חיסכון 

של 750 גרם. את 
מוצרי 'מעולה' 

ניתן להשיג בחנויות השיווק המובחרות 
ברחבי הארץ.



משו חדש וטוב קורה בלב העיר

בנוסף לכל האוכל הטעים והמשובח שיש 
ב"מטעמי שלמה", נפתח יריד אוכל מוכן 

שמתקיים בכל יום שישי. ביריד תמצאו 
את כל סוגי האוכל המוכן דגים, סטייקים, 

עופות בגריל, ממולאים, ומגוון ענק של 
תוספות. כל המנות טריות, עסיסיות 

ומבושלות על ידי שף בינלאומי שבישל 
בבתי המלון הכי יוקרתיים בארץ ובעולם. 

אז אם אתם רוצים ל"הרגיש במטבח" 
ולהתפנק אתם יותר ממוזמנים ליריד 

מטעמי שלמה רחוב הרב שך 3 בני ברק.



מהפכת כשרות בחו"ל

מהפכת כשרות קולינרית, שעושה למלון 
את מה שעשו חברות התעופה לארוחות 

בטיסה. שירות בינלאומי חדש לתיירים 
שומרי כשרות, עם מוצר קולינרי מהפכני 

חדש בכשרות מהודרת שעתיד לפתור 
את הבעיה המרכזית של אנשי עסקים, 

תיירים ומטיילים יהודים בעולם. מעתה, 
יוכלו נוסעים שומרי כשרות להזמין אוכל 
כשר וטעים גם למלונות "רגילים" שאינם 

כשרים, ברחבי אירופה. אתר כושר בוקינג 
)www.kosher-booking.com( החדש, 
מאפשר הזמנת חדרים במלונות אירופאים 

כולל ארוחות ערב, בוקר וסנדוויצ'ים 
איכותיים וטעימים למשך היום, ובכך 

פותר למעשה את הצורך שהיה נחוץ עד 
כה: להביא מהארץ מזון כשר וקופסאות 

שימורים. ברוך פדר, בעל חברת התיירות 
תור עולם, שהקים את המיזם החדש יחד 
עם שותפים, יוזם ומפעיל נופשים כשרים 

למהדרין בחו"ל כבר למעלה מעשרים 
שנה. החברה בראשותו מתמחה בהכשרת 

בתי מלון וארגון חופשות כשרות ברחבי 
אירופה והוא זיהה את בעיית זמינות האוכל 

הכשר בעולם כבעיה המרכזית לנוסעים 
שומרי תורה ומצוות. "מהפכת השמיים 

הפתוחים והטיסות המוזלות הובילו למצב 
שיותר ויותר שומרי כשרות, מנצלים 

את מחירי הטיסה הנמוכים כדי לצאת 
לחופשות בחו"ל", הוא מחדד, "גם כשלא 

מדובר בנופש מאורגן וכשר".



פינוק אמיתי ביום קייצי
החום והלחות של ימי הקיץ מעייפים את 

כולנו ודורשים פסקי זמן להתרעננות. 
בשמרלינג'ס מזמינים אתכם לקחת 

לעצמכם כמה רגעים ולהתמלא באנרגיות 

עם פינוק שוקולדי אמיתי. חטיפי המינור 
של שמרלינג'ס בעלי המרקם הנימוח 

והטעם המשובח עשויים משוקולד  
שווייצרי חלבי במילוי פרלין נוגט ותוספת 
אגוזים קלויים גרוסים. חווית טעם אנינה 

ומפנקת שתעניק לכם אנרגיות מרעננות. 
כשרות: בד"צ ציריך וניתנים להשגה 

ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.



טיפים לקיץ ממוזג במיוחד
מזג האוויר: אולי זה הנושא 'החם' ביותר 

בימים אלו... יום אחד אנחנו מקבלים 
'טעימות' מהחורף שהיה, וביום שלאחריו 
'טעימות' מהשרב, שמזכיר לנו - איך לא, 
הקיץ האמיתי כבר כאן... פנינו למר יוסי 

אסרף – מנכ"ל רשת 'שיא החשמל והמיזוג'  
בכדי שייתן לנו טיפים יעילים לפני רכישת 

מזגן לקיץ הקרוב:
טיפ מס' 1: איך בוחרים - מזגנים עיליים, 

או מערכת מיזוג מרכזית?
אין תשובה חד-משמעית, הכול תלוי באיזה 

בית מדובר, איזו תשתית קיימת בו, כמה 
חדרים יש בבית, מהם הרגלי הצריכה 

שלכם ואם תנאי השטח מאפשרים לכם 
לבחור כרצונכם או שהקבלן כבר קבע 

עבורכם... לפרמטרים האלו עשויה להיות 
השפעה מרחיקת לכת על איכות המיזוג 

שתקבלו ועל ההוצאה. 
בבואכם לרכוש מזגן – חשוב להגיע עם כל 
המידע על התנאים הסביבתיים ולרכוש רק 

לאחר יעוץ מקצועי עם אנשים המבינים 
במיזוג

טיפ מס' 2: לא מספיק מזגן טוב חשוב 
שיותקן ע"י מתקין טוב

בסקר שנעשה לאחרונה, עלה שעיקר 
הבעיות במיזוג אויר קשורות להתקנה, 

דהיינו אם ההתקנה לא הייתה מקצועית 
הסיכוי של המזגן לתקלות גדל 

משמעותית. ב'שיא החשמל והמיזוג'  
בוררים את המתקינים של המזגנים, 

והרוכשים מקבלים עבודה יהודית, באיכות 
וברמה גבוהה ואנחנו בעצם אחראים גם 

על ההתקנה! ולא רק על המזגן.
כמובן שיש חשיבות רבה גם לטיב המזגן, 

לכן אצלנו ב'שיא החשמל והמיזוג' דואגים 
להביא רק מזגנים מומלצים מהמותגים 

הטובים בעולם.
טיפ מס' 3 - מהו הזמן החסכוני והטוב 

ביותר לרכישת מזגן לבית?
בשיא החשמל והמיזוג – מחירי המזגנים 

יהיו תמיד זולים בהשוואה למקומות 
אחרים. יחד עם זאת, יש תקופות בהן 
המחירים ירדו עוד יותר מהמחיר הזול 

בד"כ. לרוב זה יהיה בתקופות טרום עונה – 
לפני בא הקיץ או החורף. גם זמני ההמתנה 

למתקין איכותי ומוסמך – קצרים יותר 
באופן משמעותי 

שיטת 36 התשלומים ב'שיא החשמל 
והמיזוג', מאפשרת לכל בית, בכל זמן, 
ליהנות ממיזוג אוויר, בלי להרגיש את 

ההוצאה הכלכלית בכיס. 
טיפ מס' 4: איך לחסוך עוד יותר בחשמל 

תוך כדי שימוש במיזוג אוויר?
בהדלקת המזגן, לא צריך להגזים ולכוון 

את התרמוסטט ל-15 מעלות. רוב האנשים 
מרגישים נוח עם טמפרטורות של 20-25 

מעלות. טמפרטורה של 24 מעלות נחשבת 
אידיאלית. חשוב לדעת שכל מעלה נוספת 

שמורידים, תגרום לעלייה של 5% במחיר 
צריכת החשמל.

נציגי השירות שלנו ישמחו להעניק לכם 
ייעוץ חינם, בכל אחד מהסניפים שלנו 
בירושלים, בני ברק, אלעד, בית שמש, 
ביתר, מודיעין עילית ואשדוד. לפרטים: 

03-5045000

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

 קצרצרים
מרבה ישראל נכנסת לקטגוריית המזון 

המוכן ומשיקה את Heat & Eat – סדרת 
ארוחות להכנה מהירה במיקרוגל מ- 

100% רכיבים טבעיים. הסדרה כוללת 
4 תבשילים שונים. מחיר: 15 ₪ כשר 
פרווה בישול ישראל בהשגחת הרב 

רלב"ג ארה"ב ובאישור הרבנות הראשית 
לישראל

קבוצת מאפיות ברמן מציגה פיתוח 
טכנולוגי ראשון מסוגו בתחום הלחם: ברמן 

E-FREE סדרת לחמי מחמצת ארוזים 
ללא חומרים משמרים וללא תוספים 

מלאכותיים, מקמחים מלאים. מחיר: כ- 17 
₪ בהשגחת  בד"ץ העדה החרדית
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יטבתה מרחיבה 
את סדרת רטבי 

השמנת ומשיקה 
טעם חדש: רוטב 
שמנת חריף עם 

פלפלים 9% . 
כשרות בד"צ 

למהדרין בראשות 
הגר"א רובין 

שליט"א

חדש על המדף: בימים אלו משיקה 
חברת "סוכרזית" ממתיק חדש על 

בסיס סוכרלוז – ללא קלוריות. "סוכרזית 
סוכרלוז החדש" – אפס קלוריות לשקית

שטראוס משיקה מעדן ספלנדיד בלונדי 
בטעם קרמלי עשיר ומפנק, בגביע 

המיוחד במפתח הרחב בכשרות בד"צ 
למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א

יין הדגל של יקב 
 Mountain ,טורא

Peak ממשיך לזכות 
במדליות. השבוע 

הוכרז בתחרות  
 DECANTER

2018  הבריטית כי 
המאונטין פיק זכה 
במדליית כסף )90 

נקודות(

חדש מיקבי 
כרמל: פרייבט 

קולקשן מוסקטו 
מבעבע בבקבוק 

כחול, עם אחוז 
אלכוהול נמוך 
)5.5%( ובעבוע 

קל ומרענן.
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מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

מילקשייק וניל- שוקולד לבן

טיפים

טעימה

סידור וניקיון הבית ב-20 דקות
בית נקי ומסודר כל השבוע? הסוד הוא בכ- 20 דקות עבודה ביום . איך מנקים 

את הבית ב-20 דקות לכל היותר? הנה כל הטיפים לניקיון וסדר שיצרו מראה של 
בית נקי, מסודר ונקי  וגם יישאר לכם זמן לשתות קפה ולהרים רגליים.  

חברת דוט-קום המתמחה בשיווק ומכירת חומרי ניקוי, טואלטיקה, מוצרי כביסה, 
מוצרי תינוקות ועוד ממליצה על מספר טיפים שיגרמו לבית שלכם לעמוד דום 
בזמן קצר ובלי מאמץ גדול. אז לפני שיוצאים לדרך, הם ממליצים להכין ערכת 
ניקיון זריז בה תשימו פריטים ומוצרי ניקיון המיועדים לכך- למשל: סמרטוטים 

חד פעמיים לניקוי אבק, מגבוני ניקיון ייעודיים חד פעמיים, סמרטוטי רצפה חד 
פעמיים, נוזל לניקוי כללי  ועוד. אלו יהפכו את המשימה ליותר קלה.

מטבח
 לנקות את הכיור )5 דקות(.

 להעביר את הכלים המלוכלכים למדיח ולנגב את הכיור עם ספוג. במידה ואין 
מדיח לדאוג לשטיפת כלים לפני שהם נערמים.

  לנקות את התנור )דקה אחת(- להעביר סמרטוט לח על התנור
 לנקות כתמים על הרצפה במטבח )2 דקות(- לעבור עם סמרטוט לח או מגבון 

ענק חד פעמי על רצפת המטבח ולנקות כתמים בעייתיים. זה ימשוך גם חול 
 ואבק מהרצפה וייתן לה מראה נקי.

 לקפל ולתלות את מגבות המטבח )30 שניות(- גם אם המגבות נקיות, ערבוביה 
שלהן יכולה ליצור מראה מבולגן. לכן קפלו את המגבות והניחו בצד או תלו אותן 

 על המתלה.

 אמבטיה 
  לנקות את הכיור )30 שניות( עם מגבון לח או סמרטוט לח. 

  לנקות את המראה )15 שניות( עם ספריי ניקוי מראות ומגבת נייר. 

 לנקות את מכסה האסלה )15 שניות(, המושב וקצה האסלה עם סמרטוט לח 

 או מגבונים
  לנקות את פנים האסלה עם המברשת וחומר ניקוי )15 שניות(

 לנגב את דלת המקלחון )30 שניות(- נגבו טיפות מים מדלת המקלחון כדי 

שלא יצרו כתמים. אם זה לא מתנקה השתמשו במגבת יבשה.
חדר השינה 

 לסדר את המיטה )2 דקות(- למתוח את הסדין ולפרוש את השמיכה. נותן 

לחדר מראה מסודר. 
 לקפל את הבגדים ולהכניס לארון )4 דקות(- בגדים נקיים לקפל ולהכניס 

לארון. בגדים מלוכלכים לשים בכביסה. תכשיטים להכניס לקופסת התכשיטים. 
 נעליים לארון הנעליים.

 לסדר את השידה )30 שניות(- קחו את כוס המים שהנחתם על השידה בלילה 

אל המטבח, משקפי קריאה שימו בקופסה או בנרתיק שלהם, ליישר ספרים או 
 מגזינים בערימה מסודרת.

 סלון
 לסדר את הספה )2 דקות(- הספה היא המוקד של הסלון, קחו ממנה דברים 

 מיותרים למקום שלהם, ישרו את הכריות.
 לאסוף פירורים עם שואב אבק ידני )דקה אחת(- התרכזו במשטחים של הסלון 

 שנוטים לצבור פירורים: כריות הספה, שולחן הקפה, שטיחים.
 לנקות שולחנות וארונות )דקה אחת(- איפה שאתם רואים טביעות אצבעות או 

 אבק, עיברו עם מטלית. אם יש לכלוך דביק, נקו אותו עם מגבון או מטלית לחה.
 ליישר את הספרים והמגזינים על שולחן הקפה )1 דקות( ספרים שנערמו 

 להחזיר לסיפרייה - זירקו עיתונים ישנים, שימו את שלט המזגן במקום שלו.
 סדרו את העומס העיקרי שבסלון )3 דקות(- כל מה שנמצא בסלון ולא צריך 

להיות שם, החזירו למקום- משחקים, ספרים, גרביים ונעליים ועוד מה שזה לא 
יהיה.

נשאר זמן ? שתו קפה והרימו רגליים ! 

 אופן הכנה:
 מכניסים את כל המצרכים לבלנדר כדי 

להגיע למרקם אחיד
 ממיסים במיקרוגל 30 גר’ שוקולד מריר 

62%, וזולפים על פנים דפנות כוס גבוהה 
ושקופה לקישוט.

 ממלאים את הכוס במילקשייק ומקשטים 

מעל עם ה קצפת וזולפים שוקולד מריר 
מעל, מוסיפים קשית ומגישים.

מתכון משפחתי של השוקולטיירית קרינה צ’יפלינסקי “דה קרינה”

איך תדעי שלתינוק שלך נוח?

במילים  להסביר  יכולים  תמיד  ולא  מדברים  לא  שהם  יודעות  אנחנו 
מה נוח להם, אבל אם תכירי את הסימנים, תוכלי בקלות לבחור להם 
מוצרים נוחים ולדאוג שיהיה להם נוח ונעים. על מה כדאי לך להסתכל 

לפני שאת מחליטה אם לתינוק נוח?

למעשה תינוק טוב ולו ונוח לו הוא תינוק רגוע. קל לנו לראות את זה 
כיוון שהוא לא בוכה ולא מסמן לנו על כאב או צורך מסויים. כשלתינוק 

כאמור  הוא  נוח  לא 
לנו  ויראה  יבכה 
מרוצה.  לא  שהוא 
לזהות  נדע  איך 

מדוע הוא בוכה?

בכי בגלל כאבים
קוליקיים  בטן  כאבי 
בתינוקות  מופיעים 
החודשים  בארבעת 
לחייהם.  הראשונים 
בעיקר  מגיעים  הם 
הערב  בשעות 
תינוק  והלילה. 
בטן  בכאב  שנתקף 
בדרך  מגיב  קוליקי 
בכיווץ  בבכי,  כלל 
שרירי הבטן ובהרמת 
לפעמים  ברכים. 
תעזור  מזון  החלפת 
פשוט  ולפעמים  לו 
קצת  לחכות  צריך 
שהכל  ולגלות 
 4 בגיל  משתפר 

חודשים.
כאבי שיניים או כאבים אחרים: אחרי שנגמרו הקוליק מתחילים כאבי 
נדבקים  שהקטנטנים  וירוסים  סתם  או  אוזניים  גם  ולפעמים  שיניים 
בהם. שללי שלא כואב לתינוק שום דבר ואל תרגישי מבוכה להתייעץ 

עם רופא.

בכי בגלל רעב
הוא רעב. נכון אולי לא עברו 3 שעות מהארוחה הקודמת או שבכלל את 
בטוחה שהוא אכל היטב במשפחתון, אבל רעב הוא סיבה לבכי אצל 

קטנטנים, גם בגילאים גדולים יותר. בדקי שהוא לא רעב.
מה עושים: אם לא בחרת בהנקה  אז בוחרים בקבוק טוב, שעוזר לתינוק 
לבקבוק  גדל.  שהתינוק  ככל  פיטמה  להחליף  שוכחים  ולא  לאכול 
של  הצורך  לפי  מאכילים  וכמובן-  הארוחה  על  השפעה  יש  ולתמ”ל 

התינוק ולא רק לפי שעות קבועות.

בגדים

מרגישות  סובל  הפעוט  אם  בעיקר  מציקים,  להיות  יכולים  בגדים 
תחושתית או שהבגד לא נוח לו, הבד לא נעים וכו’. בחרי בגדים מבדים 

נעימים ולא לוחצים. 
מה עושים: בוחרים בגדים מבדים נושמים, ללא כפתורים או גומי לוחץ. 
גדול מדי.  או  לוחץ  ולא  לגודל התינוק  בודקים תמיד שהבגד מתאים 
ולבדוק  לפני את הבגדים  לכבס  הבגד,  תווית  לגזור את  אפשר תמיד 

בזמן הקנייה איך המגע של הבגד מרגיש מבפנים.

חיתול יבש
לובשים  והפעוט  התינוק 
שנולדו  מהרגע  חיתול 
זהו  הגמילה.  ועד 
למעשה האביזר המלווה 
הוא  ולכן   24/7 אותם 
עוטף  נעים,  להיות  חייב 
סופג  וכמובן  ומחבק 
תחושה  ומשאיר  היטב 
של  עורו  על  יבשה 

התינוק.
בוחרים  עושים:  מה 
כזה  ונוח,  יבש  חיתול 
לאחר  מתנפח  שלא 
דק  שעתיים,  או  שעה 
ונעים לעורו של התינוק. 
פרידום  האגיס  לדוגמה 
חיתול  הוא  החדש  דרי 
אבל  מתנפח  שאינו  דק 
את  היטב  סופג  עדיין 
הנוזלים. פחות נפוח הוא 

תמיד יותר נוח.

מה לעשות כדי לתת לתינוק הרגשה נוחה ונעימה?
הליכה  גם  כמו  עוזרת  פיזיו  כדור  על  ישיבה  וכן  קבוע:  בקצב  נדנוד   

בבית.
 שירים, מוזיקה וסתם דיבורים: עוזרים להרגיע ולתת לתינוק תחושה 

נעימה יותר וזה נכון גם לכאלה שהגיעו לגיל 3. נסי לשיר להם בערב 
בקול שקט, תראי שלא יהיה אכפת להם אם את מזייפת. 

 מוצץ: לא כולם בעד מוצץ. אם את לא מתנגדת, למציצה עצמה יש 

תכונה מרגיעה את התינוקות ומאפשרת להם להרגיש נוח יותר.
 עטיפת התינוק: חפשי ספרים המסבירים איך לעטוף את התינוק ונסי 

את זה. תינוקות רבים נרגעים מעטיפה בשעות היום כמובן )בלילה לא 
מומלץ לעטוף את התינוק(

 חיתול ובגדים נוחים: אל תתפשרו על חיתול נוח לתינוק, כזה שהוא 

יכול להסתובב איתו ביום בלי להרגיש שהחיתול מלא או כבד. ספיגה 
טוב לחיתול ובגדים נעימים – יעזרו לו להרגיש בנוח.

הם אולי לא מדברים אבל בהחלט יודעים להסביר לנו מתי נוח להם ומתי פחות 
 טיפים לבחירת מוצרים נוחים ומדריך לאמא להבין איך לבחור נכון

מצרכים למילקשייק:
2 כדורים גדולים של גלידת 

וניל איכותית
150 מ”ל חלב

35 גר’ שוקולד לבן קצוץ

מצרכים לקישוט:
30 גר’ שוקולד מריר “ 62%

40 גר’ קצפת
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מצבי רוח ורגש

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.כושר הדבור. "ולך אתן ___  ___" )יחזקאל כט כא(
7.גרירה, המשכות אחרי,זיקה. "נטילת ידים לחולין מפני 

____ תרומה" )חולין קו.(
8.נזדקף כמסמר. "____ מפחדך בשרי" )תהי' קיט קכ(
9.אחד מתכשיטי הנשים בימי קדם עשוי זהב או כסף. 

"חח ונזם וטבעת ו_____" )שמות לה כב(
11.קיצור שם הספר : ויקרא.

12.כלי הקשה עשוי גליל רחב שמשני צדדיו מתוחים 
עורות,מקישים עליו בקנה או ביד. "בשמחה ובשרים 

ב____ ובכנור" )בראשית לא כז(
13.כפוף,פונה הצידה או כלפי מטה. "אילן שהוא ____ 

לשדה חברו" )בבא בתרא ב יג(
15.גאוה,יהירות. "לכן קראתי לזאת ____" )ישעיה ל ז(
17.נביא ישראל בימי אחאב ואחזיה בנו. נקרא גם בשם 

נוסף. "ויאמר אליהו ____" )מלכים א יז א(
19.מבנה של עץ,אבן,ברזל,נטוי על פני נהר,נחל,גיא 
וכדומה  - למעבר. "שעוברים על ה___" )שבת לב.(

20.אבל בעברית. ובארמית? "דברים שאמרתי לכם טעות 
הם בידי ____ כך אמרו" )שבת סג: (

1.סיר גדול. "כופה עליהן _____" )תמיד ה ה(
2.רפואה,סם מרפא. "פריו למאכל ועלהו ל____" )יחזקאל מז יב(

3.בעל שכל,נבון. "בן ____ ישמח אב" )משלי י א(
4.פלא כפול ומכופל. "ויבלע מטה אהרן את מטותם א"ר אלעזר ___ 

בתוך ___" )שבת צז.(
5.בסיס לנר. "_____ שהדליקו עליו" )שבת מד.(

6.הרים גדולים מאוד. "כאילו עוקר ____   ____" )סנהדרין כד.(
10.מכל המינים,מבחר גדול. "מלאים מפיקים מ___ אל ___" )תהלים 

קמד יג(
14.מפרשיות השבוע.
16.מפרשיות השבוע.

18.נקי,טהור. "זך לקחי ו____ הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

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

אימה, חרדה, לב נדכאים, בהלה, חרון, לנשברי לב, בושה, יגון, מפח נפש, דאגה, יראה, מר נפש, זלעפה, 
כעס, סר וזעף, זעם, מורא, ועצובת רוח, חיל, פחד, רוח נכאה, חלחלה, ודאבון נפש, שמחי לב, חמה, ונכה רוח

סנדהנאמאנתחמישראח

תחנגאריתדמעאירשיח

פשיאהלהבהזגתשגלרא

שישדישינחורהכנותג
פתרנמבגוהרשישניתא
נחתחוארימפחנפשגבד

נסישנתארשיעסנגאלא

ולהשבנודפאאלנתייא

בסנותחמחיענכזימרג

אנצתנרוליגזאדיהבא

דעיכנירחכררואנישא

ושאפתדאלתעאארגבנא

תהשיגונהשנסהיסתלד

1.מי זכאי בתרומת מעשר ומידי מי?
2. "רוב שני סימנים" קשור ל...

3. המושג פנים חדשות קשוק ל...                                                                                                            
4. את מי משלחים במצות שילוח הקן?

5. ארבעה אבות נזיקין: השור, הבור...
6. ע"י מי נעשית הפרת נדרים?

7. "יום טוב שני של..."
8. את הכבד מכשירים על ידי...

9. שומר חינם, שומר שכר, ... ושואל
10.המשפט הראשון הנאמר ביום

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. הכהן מהלוי 2. שחיטת בהמה 3. שבעת ימי המשתה של נישואין 4. את האם 5. 
המבעה וההבער 6. ע"י חכם 7. גלויות 8. צלייה 9. שוכר 10. "מודה אני"



 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(_____________________________________________

טז’-יח’  בסיון  תשע”ח  
30/5-1/6/2018
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3-3.5 חדרים

בני ברק
פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

וילות ובתים

אחיסמך

אלעד

אשדוד

באר שבע

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

ש"ח תיווך יעקב, 
054-4901948)22-22(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א, 
משופצת, מחסן, 1,140,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)22-22(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באנילביץ השקט, וילה 
דו משפחתית, ק"ק + 

ק"א, 350 מ"ר, 3 כ"א, 
מיקום מעולה, ענקית 

+ גינה וחניה + אופציה 
ליחידות, 5,500,000 

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

050-5308742)18-18(_____________________________________________

 מכירה/השכרה, 4 חד', 
ק'ב, 3 כ"א + אופציה 80 
מטר, מיידי, 4,300 ש"ח, 

1,540,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(058-5892020

 בט' מול ז', דופלקס 
5.5 חד' + מרפסת סוכה 

בהזדמנות, 2,000,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22(050-9012993, פינוי מיידי

 בגני זוהר, 145 מ"ר, 5 
חד' גדולים, שמורה + חצר 

+ מחסן וחניה, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)20-23ל(054-3977553

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 
היוקרתי דירות פנטהאוז 

בסיום שלד + מפרט 
גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

4-4.5 חדרים

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

ממיליון ש"ח. נדל"ן אחיסמך 
08-6335335)21-32/18(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 באזור ו' דירת 4 חד' קומה 
ג' + מעלית, 1,400,000 ש"ח 

גמיש, ואחרי תמ"א. לל"ת 
054-8432257)21-24(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך מאירוביץ, הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות בשיכון ה' 
ברחוב ברויאר בבנין של 2 

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

סוכה גדולה, 3,580,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אופקים
 דירת 3 חד', משופצת, 
צנרת חדשה, ליד הסמינר, 

460,000 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ל(050-41103791

 בהלל דירת גן 5 חד' + 
גינה 100 מ"ר, מושקעת 

מאוד, 1,880,000 ש"ח, לל"ת, 
050-4141804)21-24(_____________________________________________

 דירת גן 6 חדרים איזור 
מעולה ומבוקש, ק"ק, 

2,350,000 ש"ח, 
050-3003331 ,03-5328805)22-25(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת גן, 4 חד' + אופ' 

להרחבה, כניסה פרטית, 
1,900,000 ש"ח, גמיש! 

052-5752500)22-22(_____________________________________________

 מציאה מחולקת ל- 3 
ויחידת דיור בפרויקט, ממ"ד, 

_____________________________________________)22-22(סוכה, 054-9200277

 פנטהאוז רחבעס 160 
מ"ר לחלוקה, אכלוס שנה, 

1,660,000 ש"ח, 
054-9200277)22-22(_____________________________________________

 4 ח' באדמור מבעלזא, 
משופצת, 1,400,000, מטבח 

_____________________________________________)22-22(מפואר, 054-9200277

 מציאה בהאמוראים, 4 
חד', ענקית, מסודרת מאוד, 

1,680,000 ש"ח, 
054-8513551)22-22(_____________________________________________

 מציאה לאנש בהלל, 3 
חד', 1,365,000 ש"ח, 

054-84513551)22-22(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
מושכרות ב- 4,000 ש"ח נטו 

בשכונה יא'. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)22-22(דרך, 054-3255667

 דירה מחולקת בשכונה ג', 
מושכרות ב- 3,500 ש"ח נטו 
במחיר מציאה. משה אלוש, 

_____________________________________________)22-22(אבני דרך, 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיףור, מושכרות ב- 9,000 

ש"ח נטו בשכונה א'. 
משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)22-22(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
מושכרות ב- 5,200 נטו 

בשכונה ד'. משה אלוש, אבני 
_____________________________________________)22-22(דרך, 054-3255667

בית שאן
 4 חד', מפוארת, רק 

390,000 ניתן להשכרה 1,700, 
053-3154818)22-22(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א, החל מ- 1,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי מתאימה 
לטאבו משותף, מרווחת, 

2,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות לזריזים 
בעקיבא-סוקולוב, ק"ק, 4 

מדרגות, 94 מ', צדדים טובים 
ושקטים. פנחס מילר, מתווך 

_____________________________________________)22-22(מוסמך, 050-4103310

 בסוקולוב, 2 חד' + 
30 מ"ר רצפה להרחבה 

***בשיכון-ג', 5 חד', 
בבנין חדש, חזית, 

2,500,000 ש"ח. "יאיר 
_____________________________________________)22-22(נדל"ן" 052-7633978

 למבינים בברוט, 
מחולקת ל- 3, שכירות 
6,200 ב - 1,280,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)22-22(_____________________________________________

 פרסמו בחינם! פרסמו 
דירתכם למכירה והצטרפו 
גם אתם להצלחת מכירת 

הבלעדיות של 'אפיקי 
_____________________________________________)22-22(נדלן בועז' 050-4156080

 באזור יהודה הנשיא,
דירות אחרונות בבניה,

3 חד', 1,600,000 גמיש.
4 חד', 2,100,000. דירת גן + 
חצר, 2,650,000 גמיש. תיווך 

_____________________________________________)B.D.A)22-22, טל':054-8449423

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
השומר, ק"ב, עורף, 63 

מ', שמורה מאוד! רק 
ב- 1,250,000 לסגירה. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)22-22(_____________________________________________

 באזור אדמור מגור - חזון 
איש!! 120 מ"ר, מטופחת 

ק"א, עורף, 2,500,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)22-22(_____________________________________________

 באזור שמעון הצדיק, 
דירות 3 ו- 4 חדרים בשלבי 

_____________________________________________)22-23(היתר, 03-7153000

 באזור לנדא!! פנטהאוז 
מושקע, 6.5 ח' + מרפסת 
גדולה + מעלית + חזית + 

מחסן וחניה, 3,700,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)22-22(_____________________________________________

 בחנה סנש, דירת גן, 
120 מ', משופצת ויפה + 
2 יחי' מושכרות ב- 5,500 

ש"ח, 3,250,000 ש"ח. 
"חמד נכסים" 
053-3357316)22-22(_____________________________________________

 באדמו"רי אלכסנדר, 10 
חד', ק' 3, 200 מ"ר, דופלקס, 

מחולקות בכניסות נפרדות. 
רי/מקס - משה דסקל, 

050-5926021)22-22(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העיריה, דופלקס 8 חד', 

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

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

_____________________________________________)22-22(נכסים" 053-3357316

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס, 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל- 4 חד' + יחידת דיור, 
ק"ג, חזית, מאווררת, חדשה 

+ פיר למעלית )שכנים רוצים 
לעשות(, 2,450,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-22(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! ביהושע רחוב 
שקט, 4 חד', דופלקס, 90 
מ"ר, ק"א, חזית, שמורה, 

1,890,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 באזור רש"י דופלקס ענק, 
3,900,000 ש"ח. 3.5 חד', 

1,800,000 ש"ח + אפשרויות 
בניה. 4 חד', 2,100,000 ש"ח. 

תיווך B.D.A, טל': 
054-8449423)22-22(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, דופלקס 6 חד', 

כ- 180 מ"ר, משופץ 
מהיסוד! כולל מרפסת 

שמש + מעלית, ב- 
2,550,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)22-22(נכסים, 050-4177750

 מציאה! בדבורה-הנביאה, 
דופלקס מפואר + מחסן, 
2,780,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בלעדי ברמת אהרון 
אזור הוילות, דירת-גג, 

כ- 220 מ"ר, ק"ב, 
5 חדרים + גג-ענק, 
חזית, מושקעת + 

חניה, 3,890,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות! בר"ע-
הרצוג, דופלקס 6 חד', 
175 מ"ר, ק"ג-מעלית, 

משופצת מהיסוד, הכנה 
ליח' דיור. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)22-22(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה 
בהרב-גוג, דירת-גג 

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

בטאבו, 2,550,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה-סנש, 
דירת גג, 300 מ"ר, 
קומה א' ואחרונה, 

150 מ"ר, 5 חדרים, 
מושקעת ברמה גבוהה 

+ 150 מ"ר גג ענק 
פתוח )ניתנת לחלוקה(, 
לפרטים: "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)22-22(_____________________________________________

 ברחוב הרב קוק/
חברון, 4 חדרים גדולים, 

ק"ג עם מעלית, 
מושקעת ומעליה 3 
חדרים גדולים עם גג 

גדול, חזית עם נוף פתוח, 
3 כ"א עם חניה. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הרב שר, 
קומה ג' עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חדרים + 
יחידה מושכרת של 2.5 

חד', 3 כ"א, מאווררת עם 
נוף, 3,060,000 ש"ח, 

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

 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בויז'ניץ, דופלקס 160 
מ"ר + אופציה ענקית 

מיידי - כולל אישורים + 
יחידות, חזית, 3,700,000 

ש"ח. "א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)22-22(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס 
200 מ"ר 2,700,000 
ש"ח, עסקת מזומן. 

"א.צ.נכסים" 
 ,050-9777755
050-2044100)22-22(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 
דופלקס מושקעת מאוד, 

כ- 10 חד', חזית + 
מעלית + נוף מרהיב + 
מרפסת שמש ענקית, 

נית ןלחלוקה/טאבו 
_____________________________________________)22-22(משותף. 050-2044100

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

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

053-3128884)22-22(_____________________________________________

 בפרויקט "גן הזית" דירת 
5 חדרים, קומה 5, נוף מדהים, 

דירה חדשה מקבלן. 
_____________________________________________)22-22("פנחס נכסים" 052-7609646

 באביעד, 5 חד', 
יפיפיה, ענקית, 120 

מ', משופצת ברמות, 
מרפסת שמש/סוכה, 

בחזית, רק ב- 1,900,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)22-22(_____________________________________________

 בתל גיבורים, 5 חד', 
124 מ"ר, מחולקת ל- 3 

יחידות + חצר לכל אחת, 
חדשה + אופציה של 30 מ"ר, 

2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' השומר אזור 
רמת אהרון, 5 חד', 115 מ"ר, 

זקוקה לשיפוץ, ק"א + מעלית 
+ חניה, 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-22(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור צמח-צדיק!! 5 
ח', ק"ב + מעלית, חזית, 

2,550,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)22-22(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5 ח' גדולים, 
ק"ב + מעלית, 3 כ"א, מטבח 
וסלון גדולים, 2,250,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)22-22(_____________________________________________

 באזור גורדון, 5 חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 
+ י.הורים, מיידי! 2,500,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)22-22(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד' + יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית, 

2,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בשיכון-ג', 5 חד', 
מפוארת, חזיתית, ק"ב, 

2,500,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בפרויקט אדירים 
המפואר בקרית הרצוג! 

5 חד', משודרגת, 
רק 1,800,000 ש"ח, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)22-22(מתווכים" 03-5701010

 בק.הרצוג, רח' אביעד 
7, 5.5 חד', קומה א', חזית, 
מרווחת, 1,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-25ל(053-2703924, יוסף

 הר השלום, 9 חד', 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 
לים. רי/מקס משה דסקל, 

050-5926021)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג, 
5 חד', 130 מ"ר, מחולק 

ל- 4 חד' + יחידה, ק"א, חזית, 
חדשה, מושקעת ברמה גבוהה 

+ סוכה גדולה. א.פנחסי, 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות בדנגור, 4 
חדרים, קומה 1, 90 מטר + 
יחידת הורים + סוכה, דירה 

משופצת קומפלט, כיווני אוויר 
צפון מערב, כניסה מיידית. 

_____________________________________________)22-22("פנחס נכסים" 052-7609646

 במכבים, 4 חדרים, 
קומה 1, 80 מטר, דירה 

יפהפיה, כיווני אוויר דרום צפון, 
1,540,000 ש"ח )גמיש(. 

_____________________________________________)22-22("פנחס נכסים" 052-7609646

 בדב הוז 20, 4 חד', 
ק"א + מעלית, כחדשה, 

מרפסת שמש/סוכה, 3 כ"א, 
2,200,000 ש"ח, 

_____________________________________________)22-25ל(052-3874944

 בלעדי! בנורוק, 
4.5 ח', 118 מ', ק"א, 
מטבח גדול, מרפסת/

שמש, סוכה גדולה, ב- 
1,800,000 ש"ח. 'אפיקי 
_____________________________________________)22-22(נדלן בועז' 058-3200078

 מיקום בניין מעולים 
בקובלסקי, 4 חד', ק"ב, 

חזית, 95 מ"ר במחיר 
לסגירה! 1,750,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)22-22(_____________________________________________

 שימו לב! מחיר 
לחטוף, 4 חד', גדולה, 
ק"ב, מושקעת מאוד, 

1,580,000 לסגירה 
באבוחצירא, מיקום ובניין 
מעולה. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)22-22(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 4 ח', 
ענקית, 95 מ', משופצת 

כחדשה, מטבח חדש, 
רק ב- 1,600,000 ש"ח. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)22-22(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג, 4 
חד', 92 מ"ר, ק"ב + מעלית 

+ חניה, משופצת, 3 כ"א, 
2,300,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)22-22(_____________________________________________

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

03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא, 4.5 חד', 
115 מ"ר + יחידה בקרקע 26 
מ"ר + מרפסת שמש, ק"ב + 
מעלית, 2,400,000 ש"ח )לא 

כולל את היחידה(. 
_____________________________________________)22-22(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור החלוצים, 4 חד', 
95 מ"ר, קומה א', מעלית, 

מרפסת סוכה, מחיר: 
1,650,000 ש"ח. תיווך ארמני, 

054-4481627)22-22(_____________________________________________

 בלנדא! ק"ב + מעלית, 
4.5 ח' + מ.שמש + י.הורים 
+ יח"ד מושכרת, 2,770,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)22-22(_____________________________________________

 מציאת השנה!!! 4 
חד' )אמיתית( + מעלית 

+ חניה + סוכה + יחידת 
הורים + מזגנים!!! 

1,450,000 ש"ח. "אלוני 
_____________________________________________)22-22(נכסים" 052-7610603

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד' + סוכה, משופצת, 
אופציה ענקית לבניה, 

1,650,000 ש"ח. 'אפיקי-
_____________________________________________)22-22(נדלן-בועז' 054-8474843

 יגאל אלון, 4 חד', 
ק"א, חזית, 9 מ' סוכה 

מרפסת גדולה, משופצת 
יפה. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)22-22(_____________________________________________

 מציאה! באלישע, 4 
חד', משופצת מהיסוד 
+ מרפסת סוכה כולל 
מעלית וחניה, רק ב- 

1,850,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)22-22(נכסים, 050-4177750

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

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

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

מ- 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

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

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בעזרא/בן-יעקב, 4 חד', 
ענקית ומרווחת, מיקום מצוין, 

2,100,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! ביוחנן הסנדלר 
)מרכז בעלי מלאכה(, 

4 חדרים בפרוייקט 
חדש על הנייר, חזית, 

קומה נוחה, 1,450,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)22-22(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"ב + מעלית, 
מושקעת, חזית, 4 כ"א, 

1,880,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג + מעלית + 

חניה + מרפסת שמש, חזית, 
2,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)22-22(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 4 חד', 
87 מ"ר, ק"ב + חניה, חזית, 

משופצת כחדשה, 1,900,000 
_____________________________________________)22-22(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 מבחר דירות גדולות 
לחלוקה ברחבי באר שבע 

במחירים שפויים במחיר 
מציאה. משה אלוש, אבני דרך, 

054-3255667)22-22(_____________________________________________



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

3-3.5 חדרים

מגדל

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בחנקין, 4 חד', ק"2, 
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(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לרחוב בעלזא, 2 יחידות 

של 2 חדרים, משופצות, 
בקומת קרקע ומושכרות, 
1,480,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
משופצים, חצי קומה + 
אופ' של 20 מ' הרחבה, 

1,270,000 גמיש. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הר' קוק 23 

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

 לל"ת, ברבי אליעזר, 4 
חד' גדולים, סוכה גדולה, עורף 

פתוח, 1,890,000 ש"ח, 
_____________________________________________)17-24ל(052-7651162

 לל"ת ברב קוק, 4 חד' + 
חניה, מעלית, 80 מ"ר, 3 כ"א, 

2,050,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7661363

 בהלוחמים קרוב לרחוב 
רמב"ם, בבנין חדיש, 4 

חדרים משופצים מחדש 
עם נוף, קומה ג' עם 

מעלית, 2,350,000 ש"ח, 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בבלוי, 80 מ"ר, 
משופצת, עולים חצי 

קומה, 1,670,000 ש"ח. 
תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 ברוזנהיים ק"א, 
עורפית, 3.5 חד', 90 מ"ר 

+ אופ' לתוספת של 45 
מ"ר, עורפית, 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)17-17(_____________________________________________

 באברבנאל 20, 4 חד', 
חדשה, משודרגת, נוף פתוח, 

סוכה מהסלון, קומה 5 + 
מעלית, מיידי, 1,830,000 

_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-4466654

 ברח' דסלר, 3 חד' + 
יחידה מושכרת, קא', חדשה 
ומפוארת, 2,330,000 ש"ח. 

_____________________________________________)19-22ל(תיווך, 054-8561750

 בשדרות גרשטנקורן, 3 
חדרים עם מרפסות, 80 
מ"ר, חזית, ק"א, חניה 

צמודה, 1,850,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)18-18(_____________________________________________

טז’-יח’  בסיון  תשע”ח 30/5-1/6/2018

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 4 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

 ברחוב חברון, 
קרוב לרב קוק, דירת 

3 חדרים, 72 מ"ר, 
מסודרת ומאוורת, ק"ד 

ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,500,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בסמטת אז"ר, 3 חדרים 
גדולים+ מרפסת, קומה ב',  

1,680,000גמיש. 
052-7604375)20-23(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 3 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

גבוה + נוף + מרפסת 
שמש, 03-7443649, 
054-3973917, שיווק 

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

3-3.5 חדרים
גבעת שמואל

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 

_____________________________________________)49-21/18(ש"ח, 052-7103979

חיפה
 בארלוזורוב החרדי, 4 

חד', ק"ג, 3 כיווני אוויר + נוף, 
משופצת ומרווחת, 890,000 

_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 050-4167200

 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

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמות א', דירת גן, 5 

חד', נוף לירושלים + מרפסת 
גדולה + אפש' להוספת חדר 

+ מחסן, קרובה לאוטובוס 
ובי"כ, 2,750,000 ש"ח,

_____________________________________________)20-23ל(054-2228828

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(_____________________________________________

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

 ברח' רוטשילד - מעלית 
שבת+סוכה+מטבח 

חדיש+סלון ענק כ100 מ"ר 
052-5520309)20-23(_____________________________________________

 בשיכון ו', 2 חד' ק"ק+ 
אופציה לבניה, לל"ת 

שלמה 050-4171759 
_____________________________________________)21-22ל(משה 052-7201904

 בקרית הרצוג - בעמק 
יזרעאל, 4 חדרים, 100 מ"ר 

+ מרפסת שמש, ק"ב, 6 
דיירים בבנין, 3 כ"א, מושקעת 

ושמורה + כל התוספות, 
מוארת, מאווררת, שטופת 

שמש, מיזוג מרכזי + מזגן בכל 
חדר, פרקטים בחדרים, צנרת 
חדשה, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח גדול מושקע חדש, 
ארונות קיר, חימום מים בגז 

מרכזי + דוד שמש, מחסן + 
חניה, 1,730,000 ש"ח, 

מיידי - ללא תיווך, 
050-4343474)18-21(_____________________________________________

 בגני גד 4.5 חד', ק"ב, 
עורפית, 110 מ"ר+ סוכה, 

ממוזגת ומושקעת, 1,900,000 
_____________________________________________)21-24ל(ש"ח. 050-6794317

+5 חדרים

+5 חדרים

 ברב זוננפלד! 4 חד', 
קב', חזית! ענקית! 

מיידי! 2,150,000 ש"ח. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)22-22(_____________________________________________

 מבחר ענק ברחבי 
העיר של פרויקטים לפני 

בניה/בגמר בניה, 
מחיר מיוחד ל"אביחי - 
_____________________________________________)22-22(מתווכים" 03-5701010

 מחיר מפתיע! 
במהרש"ל! 90 מ"ר, קג', 
אפשרות לבניה וחלוקה! 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)22-22(_____________________________________________

 באזור אלישע, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + סוכה 
גדולה + מעלית + חניה, 

רק 2,100,000 ש"ח. 
 ,050-9777755
050-2044100)22-22(_____________________________________________

 חדשה בשוק! 
בבלעדיות! בעמק-

יזרעאל, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, מפוארת 

ומושקעת!!! מ.שמש-
סוכה, מחסן וחניה, רק 

1,680,000 ש"ח. מ.כהן 
_____________________________________________)22-22(נכסים, 052-7684074

 ברב-קוק, 4.5 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"ב ואחרונה + 
אופ' 1,940,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)22-22(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 ביגאל אלון, 4 חד' + 
מעלית, קומה מעולה, 

בנין מעולה, דירה 
מדהימה, אופציות יפות 

מאוד, ב- 1,650,000 
ש"ח לסגירה. 

'אפיקי נדלן בועז' 
054-8474843)22-22(_____________________________________________

 בהרב שך-ז'בוטינסק,י כ- 
4 חד', משופצת, 1,475,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה 
בשלוש-השעות בסיום 
בניה, 4 חדרים, ק"ד, 

חזית סוכה, 1,700,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! בפדרמן, 
4.5 חדרים, מושקעת, 
קומה 5, חזית לגינה, 
נוף מדהים + מעלית, 

2,080,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)22-22(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, דירת 
4 חדרים, קומה ב', כ- 100 

מ"ר + אופציה, שמורה באזור 
המכבים, 1.6 מליון, גמיש, 

03-5444815/054-7477054)22-22(_____________________________________________

 אולי זה המזל שלך! 
בבנין המבוקש בנורוק 

15! 4 חד', חזית, 
מעלית, סוכה, הצעות 

החל מ - 1,750,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)22-22(_____________________________________________

 ביונה הנביא השקט! 
כ: 90 מ"ר, קא', חזית! 
הזריז נשכר! "אביחי - 
_____________________________________________)22-22(מתווכים" 03-5701010

 בברטנורא, 4 חד', כ- 105 
מ"ר, ק"ב, מפוארת + סוכה, 
1,950,000 ש"ח, גמיש. נדל"ן-

_____________________________________________)22-22(הקריה, 050-3000121

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

_____________________________________________)22-22(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בקובלסקי מקבלן, דירת 
נכה, 4 חד', 90 מ"ר + 70 

מ"ר חצר, 1,700,000 ש"ח, 
054-5706488)22-22(_____________________________________________

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 4.5 חד', 110 מ"ר, 

ק"א, חזית + מרפסת סוכה, 
פתוחה, משופצת, ניתנת 

לחלוקה בקלות, 2,050,000 
_____________________________________________)22-22(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בפ"כ, דירת 3 חדרים, 70 
מטר + ממ"ד וסוכה + יחידת 

דיור 30 מטר, קומה 2, הכל 
משופץ קומפלט. 

_____________________________________________)22-22("פנחס נכסים" 052-7609646

 בדנגור, 3 חדרים, 60 
מטר, קומה 3, חזית, משופצת 

ח. אופציה לעוד 25 מטר, 
1,230,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-22("פנחס נכסים" 052-7609646

 ברח' בלוי, 3 חד', ק"א, 
76 מ"ר, חזית, יפה ושמורה, 

1,590,000 ש"ח, 
_____________________________________________)22-23ל(052-7140850

 בנחמיה, 3 חד', כ- 95 
מ"ר, ק"ג, אופציה בגג, 

_____________________________________________)22-25ל(054-4445548

 דירה להיכנס! 
בז'בוטינסקי, עורפי, 65 

מ"ר, 3 חד' ומרפסת, 
ק"א, ב- 1,280,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)22-22(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, דירת 3 חד' 
בשלבי בניה, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23(תיווך, 03-7153000

 בפרדס כץ בבנין בוטיק 
בשלבי היתר, 4 חדרים, 

_____________________________________________)22-23(1,800,000 ש"ח, 03-7153000

 באזור העיריה, דירת 3.5 
חד', 90 מ"ר, יפה, 1,750,000 
ש"ח. דירת 5 חד' + אפשרויות 

בניה, 2,000,000 ש"ח. 
תיווך B.D.A, טל': 

054-8449423)22-22(_____________________________________________

 בדוב הוז, ענקית, 3 
חד', ק"א, 75 מ', חזית, 

1,390,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)22-22(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
92 מ"ר + אופציה להרחבה, 

45 מ"ר, משופצת, ק"א, 
1,950,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)22-22(_____________________________________________

 ברוזנהיים, 3.5 חד' גדולה 
+ אופציה ממשית, 1,950,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בצייטלין, 3.5 חד', 
משופצת + מעלית, 

1,800,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בפלמ"ח במקום 
מנצח, 3 חד', ק"א, 
משופצת כחדשה, 

אופציה, 1,300,000 
ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)22-22(_____________________________________________

 בדנגור, ק"ב, 3 חד', 
כ- 60 מ"ר + אופציה 

30 מ"ר מחיר לסגירה!, 
1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי נדלן בועז' 

058-3200078)22-22(_____________________________________________

 בבלוי, 3 חד', ק"א, 
חזיתית + אופציה, 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה 
בז'בוטינסקי )הרב שך(, 

3 חדרים, משופצת 
מהיסוד, 70 מ"ר, 

עורפית, ק"א, 1,330,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)22-22(_____________________________________________

 בלעדי מציאה!! 
בחרל"פ, 3 חדרים, 70 

מ"ר, משופצת, ק"ג )גג-
בטון(, 1,550,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! באפשטיין, 
100 מ"ר, 3 חדרים, 
ענקית + מרפסות, 

קומה ב' ואחרונה, חזית 
+ אופציה לבניה בגג 
וחלוקה, 1,820,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)22-22(_____________________________________________

 לראות את המחר - 
ביונתן המתפתח! 3 חד', 
קג' ואחרונה, מושכרת! 

בלעדי  ל"אביחי - 
_____________________________________________)22-22(מתווכים" 03-5701010

 בנויפלד - רגע לפני 
הרחבה! 3 חד', קב', 

חזית, 1,490,000 
ש"ח, בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)22-22(מתווכים" 03-5701010

 ברמב"ם, 3 חד' 
מסודרים, ק"א, חזית, רק 
1,300,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 
חד,' ק"א, כ- 95 מ"ר, 

מושקעת ביותר, חזית + 
יחידת הורים + מעלית, 

רק 1,750,000 ש"ח. 
"א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)22-22(_____________________________________________

 באזור רש"י ק"ק,ך 
3 חד', מחולקת ל- 2 
יחד' דיור, הכול חדש, 
רק 1,180,000 ש"ח, 

לעסקת מזומן, תשואה 
יפה. "א.צ.נכסים" 

 ,050-9777755
050-2044100)22-22(_____________________________________________

 באורליאן, 3 חד', 70 
מ"ר, מפוארת במיוחד + 

סוכה, טאבו משותף, ללא 
משכנתא, רק 1,100,000 

ש"ח. מ.כהן נכסים, 
052-7684074)22-22(_____________________________________________

 באברבנאל, 3.5 חד', ק"ד, 
כ- 78 מ"ר, 3 כ"א, מעלית + 
חניה, 1,535,000 ש"ח. נדל"ן-

_____________________________________________)22-22(הקריה, 050-3000121

 בקובלסקי, 3 חד', ק"ד, 
גג בטון, חתימות שכנים, 
1,390,000. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)22-22(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי-הרב שך, 3 
חד', כ- 80 מ"ר, ק"ג ואחרונה, 

משופצת, רק 1,350,000 
ש"ח. נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)22-22(_____________________________________________

 מחיר מעולה! בברוט, 
ק"ב, 2.5 חד', 3 כ"א, 50 

מ"ר, חזית + אופציות 
גדולות, 1,220,000. 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)22-22(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח, 2 
חד', 55 מ"ר, אופציה 

לבניית סוכה, 1,230,000 
גמיש. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)22-22(_____________________________________________

 מציאה! בירושלים, 2.5 
חד', משופצת, חזיתית, 

1,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, דירת 2.5 
חדרים, קומה ב' )אחרונה(, 
כ- 55 מ"ר, משופצת באזור 

השניים + אופציה גדולה, 1.3 
מליון, גמיש, 

03-5444815/054-7477054)22-22(_____________________________________________

 המציאה!! בסמטת 
רחל, 2.5 חד', ק"ב, 70 

מ"ר, מושקעת ומפוארת, 
אופציה של 24 מ"ר, 

רק, 1,480,000 ש"ח, 
בבלעדיות! מ.כהן נכסים, 

052-7684074)22-22(_____________________________________________

 הזדמנות במלאכי!! 
2.5 חד', ק"ג, משופצת, 
סוכה, אופציה לבניה בגג 

)בטון(, רק 1,490,000 
ש"ח. מ.כהן נכסים, 

052-7684074)22-22(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"א, מתוחזקת 
ויפה, רק 1,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-22(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 לל"ת, מיידי, באבן גבירול, 
קומה ב', 65 מ"ר, 2.5 חד' + 
אופציה 3 כ"אך, 1,390,000 

ש"ח, 053-3109311, 
_____________________________________________)22-25ל(058-3258848

 בנתניהו, ברמת הדר, 4 
או 5 חדרים. רי/מקס משה 

_____________________________________________)22-22(דסקל, 050-5926021

גני תקווה
 בהזדמנות!!! בגני 

תקווה, דירת 5 חד', חדשה 
מהניילון, סטנדרט גבוה, ק"ה, 
נוף פתוח, 3 כ"א, 2,190,000 

ש"ח בלבד! לפרטים: 
053-3177272 ,052-7627237)22-22(_____________________________________________

חשמונאים
 בישוב חשמונאים, 2 חד', 
50 מ"ר + 50 מ"ר חצר, חלק 

מוילה טאבו משותף, 800,000 
ש"ח צפי שכירות 3,000 ש"ח, 

054-5706488)22-22(_____________________________________________

 בשיכון ד' באזור החרדי 
)מול יש(, דירת 5 חדרים, 130 

מטר + מרפסת סוכה + 
נוף, דרוש שיפוץ. IRC, טל': 

050-244-244-6)22-22(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 באזור קרית שמואל, 4.5 
חדרים, 110 מטר, קומה 1.5, 

מסודרת, 550,000 ש"ח, 
מושכרת. 

_____________________________________________)IRC)22-22, טל': 050-244-244-6

 ליד קבר רבי עקיבא, 
דירת 3 חדרים, 70 מטר, 

קומה ראשונה + מרפסת 
גג + זכויות בנייה + ממ"ד, 
695,000 ש"ח. IRC, טל': 

050-244-244-6)22-22(_____________________________________________

ירוחם
 מבחר דירות להשקעה 

סולידית מתחת ל- 400 אלף 
ש"ח בירוחם ודימונה. 

משה אלוש, אבני דרך, 
054-3255667)22-22(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים, קומה 

ב', רחוב הפלמ"ח, מושכרת 
1,600 רק 385 אלף ש"ח. 

משה אלוש, אבני דרך, 
054-3255667)22-22(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, קומה ב', 
משוכרת 1600 במחיר מציאה. 

משה אלוש, אבני דרך,
054-3255667)22-22(_____________________________________________

 5 ח', קומה ראשונה 
בעמרם גאון, 134 מ"ר, לא 

למתווכים, גישה לנכים, 
3,500,000 ש"ח, 

054-6600198)22-25(_____________________________________________

 בפרויקט היוקרתי "מצפה 
נוף" מושקעת במחיר מציאה, 

3 חדרים, ק"ה, 95 מ"ר, ק"ו 
99 מ"ר + 7 מ"ר סוכה, נוף 

מהמם, 052-7616600, 
052-7618800)22-25(_____________________________________________

עמנואל

עפולה

 דו משפחתי, 6 חדרים, 
250 מטר על מגרש 350 

מטר, ניתן לחלוקה 3 דירות 
+ מרפסת + גינה + נוף 

מהממם, מצוין לנופש, 
1,250,000 ש"ח. IRC, טל': 

050-244-244-6)22-22(_____________________________________________

 3.5 חד' ש"כ בהגר"א *3 
חד' כיוונים טובים ש"כ בפנחס 

_____________________________________________)22-25(לוין, גמיש, 054-8446858

 מציאה מחולקת במרכז 
העיר, רק 630,000, שכירות - 

_____________________________________________)22-22(4,000 ש"ח, 053-3154818

3-3.5 חדרים
 מציאה, דירת 3 חדרים 

במרכז העיר, ק"ב, רק 
435,000 ש"ח, שווה לחלוקה 

ושכירות ב- 4,000 ש"ח, 
053-3154818)22-22(_____________________________________________

 הזדמנות למשקיעים, 
מרווחת, רחוב מעולה, 

מושכרת ב- 10,000 ש"ח, 
מחיר 1,530,000 ש"ח. "בית 

_____________________________________________)22-22(ישראל" 0548-070418

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

6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)22-22(חניות, 0522-656825

 בעמישב, וילה על 750 
מ"ר, 150 מ"ר בנוי עם 

אופ' לבניה של עוד 70%, 
5,500,000 ש"ח גמיש

050-3631140
_____________________________________________)22-22("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 בית קרקע עם זכויות 
בניה, 150 מ"ר בנוי + זכאות 

לבניה רוויה. 050-3631140
_____________________________________________)22-22("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 דירת גן, 5.5 חד' ביהודה 
הנשיא עם מחסן ענק, אופציה 

ליחידת דיור. FOX נדל"ן, 
050-6925400)22-22(_____________________________________________

 ברוזובסקי, 5.5 חדרים, 
ק"ב, יחידת הורים, מרווחת, 

050-4180218/9)22-25(_____________________________________________

 ברח' כץ )סמוך לביה"ח 
השרון(, 5 חד' )6 במקור(, 3 
מ.שמש וגג, מעלית, חניה, 
מחסן. ג'ניה אמא נכסים, 

054-2390027)22-22(_____________________________________________

 בתשעים ושלוש, רח' 
אנה פראנק, 5 חד', מעלית, 

יח' הורים. ג'ניה אמא נכסים, 
054-2390027)22-22(_____________________________________________

 בכפר גנים, 5 חד', 130 
מ"ר + גג 130 מ"ר + יח"ד + 
חניה בטאבו + אופ' להרחבה, 

2,100,000 ש"ח.
050-3631140

_____________________________________________)22-22("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 בטרומפלדור, משופצת 
אדריכלית, ק"א, בנין מעולה, 

1,630,000 ש"ח. "בית ישראל" 
03-9508808)22-22(_____________________________________________

 ברח' השלושה )כפר 
אברהם(, 4 ח' + מעלית 
+ חניה מקורה - גדולה! 

מסודרת, רק 1,490,000 ש"ח, 
050-4811122)22-22(_____________________________________________

 כפר-אברהם, רח' 
שלומציון-המלכה, 4.5 חד' 
)115 מ"ר(, ק"א, מ.שמש 

לסוכה, יח' הורים. ג'ניה אמא 
_____________________________________________)22-22(נכסים, 054-2390027

 "דרך-עיר-נכסים" 
בכפר-אברהם, אונטרמן, 4 
ח', משופצת, ק' 13/14, 

2 מעליות )1 שבת(, סוכה, 
_____________________________________________)22-22(חניות, 0522-656825

 ברח' ה-93, בית חדש 
אחרי תמ"א, 4 חד', מושקעת, 
מהממת + חניה, 1,650,000 

ש"ח גמיש 050-3631140
_____________________________________________)22-22("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 באיזור החרדי, רחוב 
מבוקש, ק"ב, 1,200,00 ש"ח 

בלבד. "בית ישראל" 
054-8070418)22-22(_____________________________________________

 בהסתדרות, דירת 3.5 
חדרים, מרווחת, נאה, מציאה, 

מחיר 1,280,000 ש"ח, 
052-4286589)21-22(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהזדמנות! 
בארלוזורוב המבוקש, 

בחרדי, 3 חדרים, משופצת, 
ממוזגת, חניה, שירותים 

כפולים )פוטנציאל עסקי(, 
רק 1,350,000 ש"ח, לפרטים 

נוספים: רם נכסים, 
054-5566145)22-22(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

צפת

דירות 
להשכרה

בני ברק

עסקים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

ביקוש 
דירות

 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(_____________________________________________

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

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

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

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

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בק.הרצוג - גני הזית, 5 
חד', ק"ב, בנין חדש, ממוזגת, 

4,700 ש"ח, מיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7127207

 להשכרה דירה ברחוב 
דסלר, ממוזגת, 7 חדרים, 170 

מטר + גג גדול, 
052-4788488)15-23(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידה משופצת, 
נקיה וממוזגת, ללא ריהוט - 

מיידי, 2,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-22ל(054-5634160

3-3.5 חדרים

רעננה

קריית ים

 בפנקס 5 ח', משופצת, 
מפוארת, ק"א, 6,600 ש"ח. 
_____________________________________________)18-22ל(לתווח ארוך, 052-8316333

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 

במבצע, במיידי, רק 2,250 
_____________________________________________)22-25(ש"ח, 052-7658517

 בז'בוטינסקי פינת 
רמב"ם, יח"ד משופצת, 

מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, 
_____________________________________________)20-23ל(054-8597986

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 למכירה מותג למוצרי 
טיפוח שמשווק בעיקר דרך 
אמזון, חשיפה כלל עולמית, 

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

2-2.5 חדרים

 דירה מחולקת, מצוינת 
להשקעה, משופצת עם 

תשואה גבוהה, 920,000 
_____________________________________________)19-22(ש"ח, 052-6655309

 דירה, 4 ח', 130 מ"ר, 
יוקרתית + יחד"ה מרוהטת 
ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון 

_____________________________________________)19-26(ה', 050-7877492

 ברח' רבי עקיבא/
הראשונים, 4 חד' + מחסן + 

סוכה, חזית, קב', ממוזגת, 
052-7161685)19-22(_____________________________________________

 הרב שך רד"ק, 2.5 חד', 
קב', משופצת חלקית, מזגן, 

דו"ש, מיידי, מ- 15:00, 
_____________________________________________)19-22ל(052-7161475

 2.5 חדרים גדולים 
ומשופצים!! ברחוב 
הרצוג קרוב לרחוב 

טבריה, ק"ב, חזית, 
3,700 ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק, יח"ד 
מרוהטת, משופצת, ממוזגת, 

מיידי, מתאים ליחיד, 1,700 
_____________________________________________)19-22ל(ש"ח, 054-5634160

גבעת שמואל

 למכירה מכולת בפונוביז' 
)מהרש"ל 16(, מרוויחה 
ופעילה, 160,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-22(לרצינים בלבד! 052-7712484

 דירה בקומה א' מעל 
הקרקע, פינתית, אופציה 

להרחבה, מושכרת ב- 
2,100 ש"ח, טווח ארוך, 

מחיר מציאה שלא יחזור, 
470,000 ש"ח. 

תיווך גולד השקעות, 
054-5818486)19-22(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"א, 
_____________________________________________)20-23(3,000 ש"ח, 054-4797080

 באמרי חיים יח"ד לזוג, 
יפיפיה, חדשה, מרוהטת 

וממוזגת, קד' ללא + סוכה, 
_____________________________________________)20-23ל(052-7178480

 להשכרה יחידת דיור 
מרוהטת וממוזגת בקרית 

_____________________________________________)20-23(הרצוג. 050-2352359/4

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

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, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

גליל מערבי

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

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

בר יוחאי

 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

 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(_____________________________________________

 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,04-9969141
052-8669090, בקרו באתר:

mikibs.co.il)12-14/19(_____________________________________________

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)17-28(לבעלז, 052-7118100

 מבחר וילות, צימרים 
ודירות נופש, בבר יוחאי, 

אור הגנוז, מירון והסביבה, 
למשפחות ולקבוצות, 

_____________________________________________)11-30ל(050-4105896

משרדים

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

מחסנים

 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(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-12/19ל(050-4157897

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

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

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 וילה + בריכה לשמחות 
_____________________________________________)17-50(ולכל מטרה, 055-9278552

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה

 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(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

מגרשים

 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

 ברשותנו מס' חנויות 
ומשרדים להשכרה בב"ב, 

_____________________________________________)17-22(לפרטים: 050-4195190

 להשכרה מחסן 12 מ"ר 
בסוקולוב, גישה לרכב, חשמל 

_____________________________________________)19-22ל(ומים, 050-4163546

 יזם? עצמאי? במרכז 
אחים בב"ב, תהנה 

מסביבת עבודה חרדית, 
גברים בלבד! + שירותי 

משרד מלאים ברמה 
אחרת, החל מ- 990 ש"ח 
לחודש וללא התחייבות! 

_____________________________________________)19-22ל(1-700-705-507

 למכירה בהזדמנות 
חנות 21 מ +גלריה של 
21 מ, ברחוב רבי טרפון 
ליד רבי עקיבא מידי!! 

1,080,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)20-20(_____________________________________________

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי במרכז אלעד, מתאים 
למשרדים/טלמרקטינג ולכל 

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-34/18(_____________________________________________

דימונה

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

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

 3 חד', 69 מ"ר, ק"א, 
בטרומפלדור, שמורה, 

מרווחת + חניה במיידי, 
_____________________________________________)19-22ל(052-8259700

 בנורדאו דירת קרקע, 
140 מ"ר מהממת, ממוזגת 

ומשופצת, באזור החרדי. 
050-7954475 050-2256662)21-24(_____________________________________________

קריית אתא

 להשכרה דופלקס 5 
חד' לאחר שיפוץ כללי מיידי 
3 כ"א מלאים 6,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-24ל(052-7143994

 בדנגור 3 חד' כ- 60 מ"ר 
ק"א, משופצת+ ממוזגת+ 

דו"ש, 3,500 ש"ח מיידי.
054-5523432)21-24(_____________________________________________

 בדון יוסף הנשיא 2 חד' כ- 
_____________________________________________)21-24(40 מ"ר, מיידי. 052-6445213

 יח"ד בר' עקיבא מרווחת, 
מרוהטת, ממוזגת, ק"א, 

_____________________________________________)21-22ל(2,900 ש"ח. 054-3008991

 להשכרה יח"ד כחדשה 
באזור רח' צפניה, ריהוט מלא, 

כניסה מיידית. לפרטים: 
054-7493007)21-22(_____________________________________________

 יח"ד חדשה, ברחוב 
אליעזר, מושקעת מאד, 

מרווחת, מאווררת. 
053-3119123)21-24(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בב"ב ק. הרצוג, לל"ת. 

_____________________________________________)21-22ח(052-7396092

 בק. הרצוג, 3 חד', יפה, 
ק"ב, ממוזגת, ללא ריהוט, 

בנין שקט, לזו"צ בלבד, 3,300 
_____________________________________________)21-24(ש"ח. 054-6969961

 בכהנמן/ עזרא, דירת 
חדר גדול, מרוהטת קומפלט, 

מטבח נפרד, מיידי. 
050-4122080)21-24(_____________________________________________

 מכולת למכירה במרכז 
בני ברק הכנסה חודשית נטו 

03-7153000 .20,000-30,000)21-22(_____________________________________________

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
_____________________________________________)21-32(לקיץ! 052-7632474

 להשכרה במרכז בבית 
ישראל ליד מיר, 70 מ"ר, לכל 

_____________________________________________)21-22(מטרה. 052-7638172

 להשכרה חנות בנחמיה 
פינת חזון איש ב"ב, משופצת, 

לכל מטרה, מיידי.
054-3062814)21-25(_____________________________________________

 חנות משופצת ומפוארת 
מתאימה לקוסמטיקה/ 

פאנית, כניסה מחנות חזית 
בלב העיר, מיקום מרכזי. 

03-6166003)21-24(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8169217 / 

להשכרה בלב הנגב
מתחם הורדוס

054-2323915
054-2323954

184משרדים-מ"ר, 
לכניסהמיידית 

במיקוםמרכזיבב"ש

  תי המתווך 
לציבור החרדי

מומחה בשיווק וניהול משא ומתן

משרד ראשי: רח‘ פינסקר נתניה

דירות לקניה ולהשקעה
בנתניה, צפת וטבריה

0505-766979

נ

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

ג'קוזי+ בריכה ונוף. 
052-7703470)21-32(_____________________________________________

 מתחם נופש בהרי יהודה, 
עד 20 מקומות, בריכה 

להשכרה צמודה למתחם. 
050-9133361)21-28(_____________________________________________

הרי יהודה

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" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

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

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח, החל מ- 150 ש"ח 

לאדם למינימום זוג.
בר השגה - נופש בהישג ידך, 

מבצעים מיוחדים לשבתות 
חתן וסמינרים, החל מ- 85 

ש"ח לאדם, ניתן להיכנס 
 barasaga.co.il :לאתר

 055-992327)19-23(_____________________________________________

 יומיים- 900 שקל! דירה 
מרווחת ומאווררת 5 חד', 

על הכינרת, נוף קסום. 
050-4124556)21-24(_____________________________________________

 לנופש מושלם- בית שתי 
קומות 3 חד'+ מרפסת+ 

נוף מדהים לכינרת, מאובזרת 
_____________________________________________)21-32(ויפה! 055-6782491

 2.5 חדרים, שמורה, 
קומה 2, מיקום מעולה, ללא 

_____________________________________________)22-22(תיווך, 054-8059071

 בשפירא! 2.5 ח', קרקע 
- משופצת, רק 1,230,000 

_____________________________________________)22-22(ש"ח, 050-4811122

 דירת 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א מתוך 2, פינוי בינוי 

גמיש, 1,020,000 ש"ח, ניתן 
להרחבה 050-3631140
_____________________________________________)22-22("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 בכפר אברהם, 2.5 חד' + 
מרפסת, ק"ב + אופציית בניה 
בגג, 1,500,000 ש"ח, בתהליך 

פינוי בינוי 050-3631140
_____________________________________________)22-22("ישי חלילי תיווך ויזמות"

 דירת גן בנויה 100 
מ' כולל יח"ד 3.5 חד' 

וקומת עמודים לבניה עם 
גינה ענקית, אזור חרדי, 

1,050,000 ש"ח, 
052-2888181)22-22(_____________________________________________

 הנשיא )לעלוב( 3 ח', 
קומה נוחה, צופה לנוף, 

אופציה לבניה, 650 אלף, 
052-8045458)22-22(_____________________________________________

 שפרינצק המבוקש, 
3 ח' במצב טוב, נוף, אופציה 

לבניה, 600 אלף, 
050-3202551)22-22(_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת 
עם מרפסת לנוף, 
מדהימה ואופציית 

הרחבה, אזור חרדי, 
מושכרת, 690,000 ש"ח, 

052-2888181)22-22(_____________________________________________

 דירת 3 חד', משופצת 
ויפה באזור חרדי עם 

אופציה להרחבה, 
650,000 ש"ח, 

052-2888181)22-22(_____________________________________________

 בשביט! נדיר! חצי 
בנין )2 דירות(, משופצות 

ומושכרות + אופציה 
קיימת, נוף, 1,500,000 
ש"ח, תוכניות ותמונות 

ב"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)22-22(_____________________________________________

 רח' הר סיני, דופלקס 
6 חד' ו- 3 מ.שמש, מעלית 

וחניה. ג'ניה אמא נכסים, 
054-2390027)22-22(_____________________________________________

 בבנין חדש בפ"כ, 
ובפרויקט אדירים, 4, 5 

חד', מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)22-22(_____________________________________________

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

גדול, מרווח מאוד, חני,ה 
אופ' ליחי' נוספת 2 חד'. 

"חמד נכסים" 
053-3357316)22-22(_____________________________________________

 מציאה!! בכהנמן 83,
 קד', 123 מ"ר, 5 חד'גדולים,
מטבח חדש, 3 כ"א, סוכה  

מיידי, 5,950 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ל(050-7489258

 בלעדי בפדרמן, 
חדשה, 5 חדרים + 

מרפסת שמש, קומה 5 
+ מעלית, 4,500 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)22-22(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן - 
פנטהאוז 5 חדרים + 2 
מרפסות שמש גדולות, 

קומה 7, חזית לגינה, נוף 
מדהים + מעלית-חניה, 

5,600 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)22-22(_____________________________________________

 ברח' רבי עקיבא/
הראשונים, 4 חד' + מחסן + 

סוכה, חזית, ק"ב, ממוזגת, 
052-7161685)22-25(_____________________________________________

 להשכרה! בלעדי ברמז 
חדשה, 4 חדרים, ק"א, 
חזית, ממוזגת, י' הורים 

+ מעלית + חניה פרטית 
+ מרפסת שמש, 6,200 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)22-22(_____________________________________________

 באזור המכבים אברבנאל, 
דירת 3 חדרים, 75 מטר + 
סוכה, קומה 2, שמופצת, 

קומפלט + מרפסת פתוחה 
35 מטר, הדירה מתפנה באב, 

052-7609646)22-22(_____________________________________________

 בגני גד 3ח' מרוהטת, 
סוכה גדולה, ממוזגת, מיידי, 

משופצת, ק.ד', 
_____________________________________________)22-25(050-4173862, מציאה

 בבלעדיות, בגניחובסקי 
22, 3 חד, 65 מ"ר, ק"ב 
עורפית ושקטה, כניסה 

01/07. דוד גרוס רי/מקס, 
050-4122744)22-22(_____________________________________________

 בלעדי במוהליבר, 
3 חדרים בבנין חדש, 

משופצת, ריהוט מלא, 
קומת קרקע, מיידי, 

4,300 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)22-22(_____________________________________________

 בפלמ"ח, 3 חד', ק"ב, 
משופצת כחדשה + מרפסת 

שמש, 3,200 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בקפלן, 2 חד' )לא יח"ד(, 
מטבח, מזגן, חצר קטנה, 

_____________________________________________)22-25ל(טל': 03-5781358 גם תא קולי

 2.5 חד', יפה, ממוזגת, 
ברח' ז'בוטינסקי-הירדן, 

_____________________________________________)22-22ל(055-6787034

 בירדן 2 חד', 45 מ"ר, 
קד'-ללא, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת + סוכה + דו"ש, 
_____________________________________________)22-25ל(052-5501870

 באברבנאל, יח"ד 
מרוהטת, ממוזגת, כחדשה, 
ק"ג + מעלית, מיידי, 2,800 

ש"ח )כולל ארנונה ומים(, 
052-2578770)22-25(_____________________________________________

 בגני-גד, יח"ד, 32 מ"ר, 
מתוחזקת ויפה, 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בוותיקה, 3 חד', וברח' 
נתניהו, ברמת הדר, 5 חדרים. 

רי/מקס משה דסקל, 
050-5926021)22-22(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
בעצמאות ליד הספריה, 5 

ח', ק' 5 מ"ש/סוכה, מעלית, 
חניה, מ- 1/8/18, 

0522-656825)22-22(_____________________________________________

 דירת 4 חד' מרווחת, 
מעלית וחניה, יהודה הנשיא 
בחזון עובדיה. FOX נדל"ן, 

050-6925400)22-22(_____________________________________________

 בכפר אברהם, 2.5 
חד', מטבח נפרד, אמבטיה 

וממוזגת, מצויינת לזוג צעיר. 
_____________________________________________)FOX)22-22 נדל"ן, 050-6925400

 לתיווך דרושים בדחיפות 
דירות בב"ב להשכרה לדיירים 

טובים, אפשרי מרוהטות, 
כניסה מיידית, 

03-5444815/054-7477054)22-22(_____________________________________________

 ברבי-עקיבא הרב-קוק, 
חנות להשכרה, 20 מ"ר, חזית, 
4,500 ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)22-22(_____________________________________________

 בדימונה דירת 3 ח', 
קומה ראשונה, 440,000 ש"ח, 
_____________________________________________)22-22(משופצת. אלי, 054-2388654

 בבאר שבע, בית קרקע, 
פינתית, מחולק ל- 8 יח"ד 
מושכרות ב- 10,000 ש"ח, 

מחיר מציאה - 800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(אלי, 054-2388654

 להשכרה חנות בר"ע 
מתחם דובק, 30 מטר, 
 R.B 5,000 ש"ח. תיווך

_____________________________________________)22-22(רועי, 052-6224648

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים ומחסנים. 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)22-22(_____________________________________________

 הקודם זוכה! בר"ע, 
קא', חזית! 85 מ"ר, 

משמש למרד, רק 
1,320,000 ש"ח. 

"אביחי - מתווכים" 
03-5701010)22-22(_____________________________________________

 בקניון באלעד, חנויות 
ב- 450,000 ש"ח, תשואה 

של 3,000 ש"ח, וחנות 
ב- 300,000 ש"ח + מע"מ, 

תשואה של 3,000 ש"ח. 
050-3631140

_____________________________________________)22-22("ישי חלילי תיווך ויזמות"

מגרשים בטאבו, במחיר שאסור לפרסם
לדירות 4 חדרים, בהליכי אישור מתקדמים

במצפה יהודה ליד מעלה אדומים

  בהזדמנות נדירה

לפרטים:054-2802550

 מגרש גדול בתל אביב 
ניתן לבנות 120 דירות יוקרה 

לקראת היתרים. 
_____________________________________________)22-22(פולטוב נכסים, 052-3646632

 קרקע בחטיבת הנגב חצר, 
1,410,000 לנכים לחלוקה, 

054-9200277)22-22(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח, 

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 להשכרה, 60 מ"ר עד 
250 מ"ר בחניון בגני גאולה 

_____________________________________________)22-23(בירושלים, 052-7184181

 להשכרה מחסן 30 
מ"ר בקומת קרקע, 

מקורה, גישה נוחה לרכב 
ברחוב מינץ קרוב לרבי 

עקיבא, מיידי, 2,200 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)22-22(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה, במיקום מצוין, 

0522-656825)22-22(_____________________________________________

 להשכרה, 60 מ"ר עד 
250 מ"ר בחניון בגני גאולה 

_____________________________________________)22-23(בירושלים, 052-7184181

 דירה מרווחת + גג חציו 
מקורה + מזגנים באיזור 

_____________________________________________)22-23(ויז'ניץ, 050-4123938

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 חדש בטבריה! )קרית 
שמואל( דירת נופש מפוארת 

ברמה גבוהה מאוד, קרובה 
מאוד לשטיבל ולכינרת, 

_____________________________________________)22-23ל(054-8523020

 וילה יפיפיה 4 חד', ממוזגת 
+ חצר גדולה, דקות מהכינרת 

_____________________________________________)22-30ל(והשטיבלעך, 052-7606968



4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

 "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)19-30(_____________________________________________

 "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, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 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)25-28/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה, 
050-5990545)20-23(_____________________________________________

טז’-יח’  בסיון  תשע”ח 30/5-1/6/2018

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)18-29(ריינר 052-3540874

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 דירה מרוהטת ומרווחת 

למשפחה לתקופת הפסח, נוף 
_____________________________________________)07-30(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

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 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

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(.
050-7220147

www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

מגדל

 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

יבניאל

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

לפרסום
03-6162228

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל 

מ- 350 ש"ח, 055-6733843 
050-4102275)18-29(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)18-25(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)18-29(60 איש, 052-8860953

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739, 
050-2403750)19-30(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים ברמה 
אירופאית לזוגות ומשפחות 

סמוך לכינרת, לפרטים: 
050-6377843)20-45(_____________________________________________

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!
_____________________________________________)22-47/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 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

יעוץ ועזרה

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

פורד

מכירת רכבים

הסעות

הלוואות ומשכנתאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

הובלות

הוצאה לאור

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

מאזדה

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

סאניונג

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 מאזדה 5, 82,000 קמ', 
שנת 2011, מצב מצוין, 

שמורה, גמיש, 050-4448665, 
_____________________________________________)18-22ל(053-5579384

 קריאה בכף היד ע"פ 
האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה 

_____________________________________________)18-25(מעכב, 054-7396312

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

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

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 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(_____________________________________________

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

רמת מגשימים
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 סאנגיונג רודיוס 2011 
שלישית 7 מקומות מרווח 

חסכוני, מטופל, 
_____________________________________________)19-22ל(050-8834873

טכנאי מחשבים
 טכנאי מחשבים - טיפול 

בכל בעיות המחשב, התקנות, 
שידרוגים, תוכנות ומשחקים, 

_____________________________________________)19-22ל(055-6651237

 אבחון אישיות דרך חוש 
הריח למבוגרים וילדים כולל 
המלצות, ויעוץ לגבי עבודה, 

חינוך, זוגיות והתפתחות 
אישית, דיוק גבוה במיוחד. 
_____________________________________________)19-26(יהודית גרוס, 055-6786818

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

 "אתנחתא בעתיקה" 
- חדרי אירוח באווירה אחרת, 

מרפסת נוף, עד 13 איש,
052-8785596 ,052-8785591)20-31(_____________________________________________

 יחידה יפיפיה לשבתות 
וחגים בלב העתיקה לזוגות/

משפחה נוף להרים.
054-5259470)20-23(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

 רכב על 6 מקומות - חדש 
- 2017, לכל רחבי הארץ, 

053-3148062)20-32(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-26/18(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 צימר לימי חול 
ושבתות, בעתיקה של 
צפת, מיקום מעולה, 

מאובזר בכל, לזוג+ ילד. 
052-7153475)21-24(_____________________________________________

 בעתיקה דירת נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

יונדאי

משתחררים
 מהחובות!

שקוע בחובות???
קיבלת עיקולים???

פיגורי משכנתאות???
הבנק לוחץ???

054-3815710

איחוד תיקים !!!
צוואות וירושות!!!
ביטול על הגבלת רשיון!!!

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)21-24(רחבי הארץ. 053-4271269

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

 קירור ומיזוג ייעוץ מכירה 
והתקנה, לכל סוגי המזגנים, 

צוות מקצועי ואמן. 
052-6068697)21-28(_____________________________________________

מיזוג אויר

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

■ "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(_____________________________________________

 מאגר דירות לשבתות, 
חגים ותקופות קצרות, 

ממוזגות, נקיות ומאובזרות, 
054-8432637)22-23(_____________________________________________

 דירת 2/4 חד' לימים 
שבתות וחגים, באזור גאולה/

_____________________________________________)22-23ל(הבוכרים. גוטמן 050-2638641

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

מטע
 במושב מטע, ג'קוזי + 

בריכה + טרמפולינה + סנוקר 
+ אופניים + דשא, ח.גדולה, 

050-6265183 ,050-8845744)22-28(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

גבוהה, במחירים מיוחדים 
_____________________________________________)22-33(לקיץ, 054-5990551

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, חצר 
גדולה ויפה לשבתות ובין 

הזמנים, א.לקייטרינג, 
052-7142331)22-33(_____________________________________________

נטועה
 במושב נטועה, צימרים 

מרווחים וגדולים, מתאים 
למשפחות ברוכות ילדים, קרוב 
למירון + בריכה גדולה בחצר, 
052-4022289 ,052-6058873)22-22(_____________________________________________

 וילה עד 20 איש. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,850 ללילה, 050-3804386

 "בית ארז" - מתחם 
למשפחה המורחבת, 55 

מיטות, בריכה, חדר אוכל, 
חצר גדול ובית כנסת, 

052-4281804)22-25(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

 וילת נופש משפחתית 
קסומה ויחודית בקרית 

האומנים, קרוב לברסלב 
ומקוה האר"י )עד 15 איש(, 

052-5534475)22-25(_____________________________________________

 צימר בצפת בעיר העתיקה 
עד 10 איש. רחל, 

058-7683975 ,058-5225174)22-29(_____________________________________________

 ינדואי אילנטרה 2005 
אוטומטי פרטי, שמור ומטופל 

+ טסט בהזדמנות, 8,500 
_____________________________________________)22-22(ש"ח, 054-3309235

 פורד פוקוס סטיישן 2009 
יד שניה אוטומטי 150 ק"מ 

רכב במצב חדש, 19,500 
_____________________________________________)22-22(ש"ח, 055-9798321

 הלוואה מיידית לעסקים 
של 200,000 ש"ח, ללא צורך 

בערבויות, תנאים מעולים, תוך 
ימים ספורים הכסף אצלך, 

שרות למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל הבנקים 

המובילים, שעות פעילות - 
10:00-15:00, כתובת: 

שפת אמת 10 ב"ב, מייל:
y055678089@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

 פרימה משכנתאות 
הכתובת שלך למשכנתא 

חכמה, בטוחה, ללא הפתעות, 
טל': 03-6419021

office@primacredit.co.il)22-29(_____________________________________________

 "הסעות רחמים" רכב 
16 מקומות ממוזג להסעות 

פרטיות, מוסדות ולנתב"ג, 24 
_____________________________________________)22-22(שעות, 054-7703664

לפרסום
03-6162228
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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

אבידות

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע 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

ריהוט

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידי יום, 050-5274348, 
03-6884123)19-22(_____________________________________________

 "אסתוש" מכירה 
של ה.אישית, פיג'מות, 
כותנות ומטפחות, ברח' 

ביאליק 9 בבני-ברק, ימים 
א' ב' וד', בנין השעות 

 ,20:00-22:00
052-7133153)19-22(_____________________________________________

 כורסת נדנדה להנקה, 
052-4227714)20-23(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

רפואה משלימה
 אברך חרדי מוסמך עושה 
מסאז'ים רפואיים וקלאסים, 

בבני-ברק, לגברים בלבד! 
_____________________________________________)19-22(יחזקאל, 052-7122279

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי 

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

_____________________________________________)16-23(סמינרים, 052-3245153

שידוכים

 ממשיכים בגדול!! 
"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(_____________________________________________

 שידוכים "הרי את" - שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב', חרדים וחוזרים בתשובה, 

052-3245153)12-38(_____________________________________________

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 052-7396092

 למכירה שואב אבק 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 שואב אבק פיליפס. -054
_____________________________________________)21-22ח(6951960

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין לכתיבה וצפיה 
בהזדמנות, 280 ש"ח. -053

_____________________________________________)21-22ח(3346080

 מסך דק lcd רק 120 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 053-3346080

 למכירה בהזדמנות מזגן 
אלקטרה ג'וניור עובד מצוין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח. 054-9033098

 מחשב נייח במצב מצוין 
לצפיה בדיסקים ולשעורי תורה 

_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח. 054-4992952

 מיקסר קנווד מיג'ור כל 
החלקים+ מטחנת בשר, 400 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 052-2437292

 למכירה רמקולים למחשב 
סבופר ענק 2 רמקולים + 

שלט חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(052-2437292

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה משולב 
פקס, צילום מסמכים ועוד. 
מסך גדול מגע 400 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 מקרר אפולו תדיראן 500 
ליטר בב"ב, 500 ש"ח. -054

_____________________________________________)21-22ח(3077179

 מסך צ'ימה 22 אינץ' רק 
100 ש"ח! כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)21-22ח(053-8585960

 למכירה מצלמת קנון חצי 
מקצועית שמורה כחדשה+ 

אביזרים 400 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)21-22ח(054-8567481

 בירושלים מקסר ריצ'רד 
מורפי בשימוש חודש בלבד 

_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח. 054-8415306

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

מציאה 90 ש"ח.
_____________________________________________)21-22ח(052-7621791

 שידת החתלה במצב טוב 
למכירה ב- 100 ש"ח באלעד. 

_____________________________________________)21-22ח(052-7621791/7

 שידת איפור עם מראה, 
כחדשה מעץ מלא, 250 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(גמיש. 052-7167287

 2 כסאות גבוהים בר, 
מרופדים כחדשים 160 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(050-9089110

 ספת סלון 2+3 קטיפה 
במצב מעולה ב- 500 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(053-3160767

 מזנון, ארון בגדים, ספריה 
עקב מעבר דירה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(050-7251390

 למכירה כסא במצב מצוין 
100 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 ציוד לביהכ"נ ספסלים 
מתקפלים+ סטנדרים עם 

_____________________________________________)21-24(תיבה. 053-3138467

 טיולון תאומים של חברת 
"אייה בייבי" 250 ש"ח. -052

_____________________________________________)21-22ח(3595314

 עגלת בוגבו קימליון 3, 
כחדשה אמבטיה+ טיולון+ 

כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(052-7172778

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה 400 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 
_____________________________________________)21-22ח(ב- 500 ש"ח. 052-3073826

 שידת החתלה לתינוק 
במצב טוב, עץ אורן צבע לבן, 

_____________________________________________)21-22ח(400 ש"ח. 03-9307308

 כסא אוכל 80 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)21-22ח(058-3245685

 מציאה! עגלת ABC דיזיין 
שחורה, אמבטיה וטיולון כמעט 

_____________________________________________)21-22ח(חדש! 058-3245685 ב"ב

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה, rel bob דו צדדי 200 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. בב"ב 058-3245685

 כסא בטיחות לרכב עד 
שנת 2005 95 ש"ח. -054

_____________________________________________)21-22ח(8430281 בי-ם

 סלקל שחור אדום, במצב 
טוב, כולל כרית לראש 80 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 058-4843223

 מושב הגבהה בוסטר 25 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 058-4843223

 מטרנות ללא שלבים 
מהדרין 40 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(050-4110991

 מעונין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצוין 

חברת אורנג' ב- 200 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 נוקיה c2 מחודש סגור 
באריזה 250 ש"ח. -050

_____________________________________________)21-22ח(3118231

 למכירה שעון יד חכם 
עם מצלמה מקרופון בלוטוס 

ועוד... חדש באריזה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(052-3437292

 אבדו מפתחות לרכב 
סקודה בסביבת ויזניץ' בני 

ברק. ישראל 050-8875666 
_____________________________________________)21-22ח(052-3011110

 במוצאי תענית אסתר 
נמצאו אופניים במתחם שוק 

העיר מול קוקה קולה. -03
_____________________________________________)21-22ל(6760106

 נמצאה שרשרת זהב 
המאבד יפנה ל: 053-4158852 

_____________________________________________)21-22(באזור פוברסקי

 נמצאה לפני תקופה 
עגלת תינוק מחברת בייבי 

_____________________________________________)21-22ח(ג'וגר במרכז ב"ב. 03-6743356

 מדף לדלת מקרר 
"לבקבוקים" לאמקור אפולו 

צמורת תשלום! תא קולי 
_____________________________________________)21-22ח(02-5868095

 דרוש לאברך אופניים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי.
_____________________________________________)21-22ח(052-7621791

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה. 

_____________________________________________)21-22ח(052-3595314

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים.

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)21-22ח(תורה. 052-7396092

 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)09-44(_____________________________________________

 למכירה שואב אבק 
איכותי רק 110 ש"ח. -052

_____________________________________________)21-22ח(5737813

 טאבלט איכותי 7 אינץ' 
במצב מצוין כולל נרתיק 
ומטען, 250 ש"ח. -054

_____________________________________________)21-22ח(7561146

 מחשב נייד איכותי במצב 
שמור 500 ש"ח. -054

_____________________________________________)21-22ח(7561146

 מכונת תספורת חדש 
חדש באריזה, 100 ש"ח. -052

_____________________________________________)21-22ח(2437292

 מקרוגל "גרץ" 20 ליטר 
ללא צלחת 100 ש"ח. -052

_____________________________________________)21-22ח(3463482

 למכירה מסך מחשב+ 
מכונת גילוח+ שידה 3 

מגירות+ מזוודה מצויינת 
וחזקה, 70 ש"ח בלבד כל דבר. 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 למכירה שידת מגירות 4 
מגירות 80 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 שולחן סלון קטן 
70x70x40 ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-3463482

 וילונות חוטים לבן נצנץ 
מהמם, זוג ב- 40 ש"ח. בב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(050-4110991

 שטיח מהמם בצבע בז' או 
שחור 150 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(050-4110991

 נברשת קריסטלית יפיפיה 
בהזדמנות בב"ב 300 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(050-4110991

 למכירה ארון מעץ מלא 
סנדביץ חזק ואיכותי 390 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה שולחן פינת 
אוכל נפתח 110 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 למכירה כסאות פלסטיק 
גדולים, נוחים ושמורים 

מתאימים לגן/ מרפסת, 30 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח כ"א. 03-9307308

 תלת אופן עם מוט לילד 
קטן 50 ש"ח. מכונית ענקית 

ממונעת מתאימה לנהיגה 
עצמאית של ילד קטן 100 

ש"ח. ברמת גן גבול ב"ב 
_____________________________________________)21-22ח(054-4980062

 למכירה ספה ישיבה 3 
מושבים שחור 310 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 למכירה שולחן פינת 
אוכל נפתח 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 למכירה כורסא איכותית 
ונוחה 120 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 למכירה ספה עור במצב 
מצוין 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 למכירה מיטת תינוק+ 
עגלת אמבטיה "צ'יקו" כ"א 

200 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 ארונות מטבח כולל שיש 
6 מ"ר + עליון במצב מצוין 

_____________________________________________)18-21(בב"ב, 053-3100605

 שולחן + 6/8 כסאות, 
אפשרות לשולחן או כיסאות 

לבד. *ספה מעור איטלקי, 
3+2, שנה בשימוש, 

052-4227714)20-23(_____________________________________________

 כורסת הריקליין בז'/מוקה 
כחדשה באחריות, 2,000 ש"ח, 

_____________________________________________)19-20ל(050-4187800

 עגלת שכיבה "פג" שמורה 
כחדשה כולל גגון ותיק וכיסוי 

צבע כחול/ לבן, 500 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(בלבד. 050-4105102

לפרסום
בלוח

03-6162228

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

לפני שתפרוץ מלחמה 
כוחות הביטחון צריכים 

שישמעו רק בקולי! 
ועם ישראל שילכו בדרך חב"ד 

בהכי גדול.

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-29/18(לחתונות 0525-778544

צילום

משכנתאות

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(_____________________________________________

 מבצע צילום מקצועי, 100 
תמונות + וידיאו + אלבום 
- 600 ש"ח. ברית/בריתה, 

בר מצווה/חינה - 900 ש"ח, 
052-8510980)20-32(_____________________________________________

 משכנתא לפנסיונרים 
מחברת הביטוח עד 50% 

משווי הדירה ללא החזר חודשי. 
 055-2235331)21-24(_____________________________________________

להזמנות 054-8416644 

שיווק כיסאות 
במחירים זולים

מפעל שומר שבת!

משלוחים בפריסה ארצית
חזק במיוחד

תקליטנים
 הפקת אירוע ברמה 

מקצועית, 450 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)DG)22-22 איצק, 050-2483248

 נמצא לפני חצי שנה צמיד 
זהב עם חריטה נשמח להשיבו 

לבעליו עפ סימנים
_____________________________________________)22-23ח(0504333232

 אבד תיק בטרמפ בחמישי, 
י' סיוון מאלעד לב"ב, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7132903

 נאבד ספרון תחינות קטן 
לבן + סידור עם חמישה 

חומשי תורה עור בצבע חום, 
במוצאי שבועות ברובע היהודי 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים, 054-8454536

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במסירה/מחיר סמלי בב"ב, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8437747

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה למסיר או בתשלום, 

_____________________________________________)22-23ח(טלפון: 050-4164968

 דרוש לקניה בדחיפות קיר 
מתקפל בבני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8463244

 אם ברשותכם מקיפא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)22-23ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקרר במצב מצוין 
וכן ספה של 2-3 מושבים, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8417863

 דרוש ארון 4 דלתות במצב 
טוב )לא סיבית ולא מנלמין(, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4175368

 קונים אומנות ואספנות, 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)22-23(כסף, 052-4040221

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

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצוין מנוע חדש 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 050-9228222

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 למכירה שואב אבק רובוטי 
חדש בקופסא 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 למכירה מצלמת ניקון 
מעולה תקלה בתריס סגירה 

150 ש"ח + מטען
_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 מדיח כלים גדול כחדש 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 03-6196572

 מזגן מפוצל 1 כ"ס תדיראן 
_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח 0504128920

 מחשב נייד לנובו מצב 
מעולה. עובד רק עם מטען. 

450 ש"ח )בלבד(. 
_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 054-8441504

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין לכתיבה וצפייה 

בהזדמנות 280 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(0533346080

 מיקרוגל דיגיטלי כחדש רק 
_____________________________________________)22-23ח(180 ש"ח בשרי 0509089110

 XL למכירה מקרר אמקור 
באזור בני ברק במצב מצוין - 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 050-9340317

 למכירה פלאפון סמסונג 
x3. חמש מאות שקל 

_____________________________________________)22-23ח(050-9340317

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7396092

 רדיאטור 8 צלעות 120 
ש"ח גמיש 

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכשיר אינהלציה קטן 
100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכונת קפה חדשה 
איטלקית באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8408867

 מדף לדלת מקרר 
"לבקבוקים" לאמקור: 

AT:560 אפילו תמורת 
_____________________________________________)22-23ח(תשלום! 02-5868095

 מחשב שולחני אינטל 
)כונן בלבד( לשימוש בסיסי 
)הקלדות, אופיס( 200 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2423765

 מסך דק 17" אינץ 100 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-2423785

 עכבר ומקלדת עם חוט 
_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 054-2423785

 כבלים להתנעה 600 
אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0542252171

 תנור בילדין שתי תאים 
חברת בקו מצב מצוין 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 053-3100396

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(0523463482

 ארון 3 דלתות גמיש 
500 ש"ח 052-7612293, 

_____________________________________________)22-23ח(03-6745516

 מיטה זוגית פשוטה ללא 
הפרדה 220*200 ללא מזרון 

_____________________________________________)22-23ח(בב"ב 500 ש"ח 054-2423785

 מזנון ספרים 240 ס"מ*40 
ס"מ במצב מעולה + וטרינה 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח טל' 053-3100396

 למכירה שידה לבנה 
מגירות מצב מצויין 240 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 055-8817872

 חדשה מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה 499 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-4783220

 למכירה ארונית שרות 
במצב חדש נקנתה בהום 

סנטר, חלוקת אחסון מעולה. 
300 ש"ח נמכרת עקב מעבר 

דירה. לפרטים יעקב 
_____________________________________________)22-23ח(050-8550196

 למכירה כסא נוח מתקפל 
)מתאים לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 למכירה בבני ברק ספריות 
כחדשות ותיבה לבית כנסת 

500 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)22-23ח(054-8454729, 054-8453834

 למכירה בבני ברק מיטת 
נוער היי-רייזר כחדשה ממש 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח מיידי 052-7145778

 למכירה כורסא איכותית 
ונוחה 120 שח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה ספה עור מצב 
מצויין 260 שח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה ארון 2 דלתות 
+ 6 מגירות עץ מלא סנביץ 

איכותי וחזק 310 בלבד
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שידה לבנה 
מגירות מצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 055-8817872

 2 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

למסירה שולחן נוער עץ 
מלא 75*70*190 ס"מ במצב 

_____________________________________________)22-23ח(מצוין בב"ב. 054-4575757

 למסירה ספסלים 
וסטנדרים כ- 400 מקומות 

ישיבה במצב טוב לישיבה/בית 
_____________________________________________)22-23ח(כנסת 052-7161520

 למכירה ארון קיר במצב 
מצויין 500 ש"ח סופי. 

_____________________________________________)22-23ח(050-9340317

 למכירה שולחן פינת אוכל 
נפתח 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
איכותי רק 110 שח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שידה 2 דלתות + 
3 מגרות יפיפיה 430 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5316312

 מיטת נוער נפתחת צבע 
שמנת וסגול 500 ש"ח בני 

_____________________________________________)22-23ח(ברק. 054-8457681

 למכירה ספה ריפוד 
בד בלגי חזקה גווני החום 

80/.1.80. 400 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)22-23ח(במחיר. 054-9446320

 ארון דלת אחת בצבע 
שמנת, מורכב ממגרות 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בבני ברק 054-8457681

 למכירה כורסת הנקה 
שמור במצב מצוין ריפוד חדש 

_____________________________________________)22-23ח(כביס. 054-8443855

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400

_____________________________________________)22-23ח(נייד 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

_____________________________________________)22-23ח(במחיר 500 נייד 052-3073826

 כורסת הנקה במצב מצוין 
ריפוד חדש 400 ש"ח כביס 

_____________________________________________)22-23ח(054-8443855

 כסא אוכל שמונים ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(ב"ב 058-3245685

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!!! במצב טוב רק 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7603865

 כיסוי גשם בייבי ג'וכר 
מקורי רק 70 ש"ח במקום 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח 052-7603865

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה שחור 100 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(050-6499997

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

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 050-6499997

 עגלת ABC דיזיין שחורה 
אמבטייה וטיולון כמעט 
_____________________________________________)22-23ח(חדש!!! 058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה REL BOB דו צדדי 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח ב"ב 058-3245685

 כסא בטיחות לתינוק 
לרכב+סל קל רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק 
כחדש וסל-קל 180 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 סלקל ומושב לרכב כ"א 
_____________________________________________)22-23ח(רק 30 ש"ח 052-7603865

 עגלת QUINY מהממת 
בצבע ירוק במציאה רק 150 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7603865

 סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-3595314

 למכירה מיטת תינוק + 
עגלת אמבטייה "צ'יקו" כל 

דבר 200 שח בלבד
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 לול לתינוק סטנדרטי 
מפלסטיק במצב טוב + 

גלגלים, ללא מזרון. 100 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(03-9307308

 עגלת פג דגם צ'פצ'ולה 
ג'ינס במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7182346

 מיטת תינוק של שילב 
בצבע עץ, 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7182346

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-4783220

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים 250 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8484675

 למכירה להיט פלאפון 
בגודל אצבע חדש באריזה רק 

_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח 054-8450520

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב 200 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(055-6777117

 בלנדר כוס - חדש באריזה- 
_____________________________________________)22-23ח(70 ש"ח 052-7139395

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0523463482

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה 4 חלקים במצב מצויין 

38-44. 250 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(050-4160457

 כיריים בילדאין לבן )קינג( 
4 להבות 180 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 ארון קודש ממתכת + 
פרוכת 200*65*160. 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 08-9740964

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו "בתוך"( כ-100 

גיליונות 400 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-7458429

 למכירה עיתוני "קולמוס" 
ישנים מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(לגיליון 054-7458429

 למכירה תמונות מצלמה 
של רבנים 70 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 למכירה אוסף מטבעות, 
בולים וטלכרדים 2 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 למכירה בלוני גז ריקים 
120 ש"ח לאחד 

_____________________________________________)22-23ח(052-7639345

 למכירה תלת אופן ברזל 
_____________________________________________)22-23ח(חזק 150 ש"ח 052-7639345

 מציאה! קופסאות איחסון 
)פלסטיק קשיח( יפיפיות כולל 

_____________________________________________)22-23ח(מכסה 20 נייד 052-3073826

 למכירה אופניי הרים 
למבוגר "26 במצב מצוין 350 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 050-9340317

 שני דיסקים של חבורת 
תר"ג חדשים מס' 12 ומס' 30

_____________________________________________)22-23ח(15 ש"ח כ"א 054-8423078

 למכירה תנ"ך עם 
מפרשים קטן ב-80 ש"ח חדש 

_____________________________________________)22-23ח(054-8414851

 מנוי ל-3 חודשים פעם 
בשבוע בסטודיו ליידיס פירסט 

ברמת גן. 150 ש"ח בלבד 
לסה"כ החודשים! מיטל 

_____________________________________________)22-23ח(054-4980062

 מעיל עם פרווה יפה מידה 
48, 150 ש"ח גמיש

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 תיק שחור יפה לאישה 
חדש+ארנק 120 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכשיר לבישול ביצים 
חדש באריזה! 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7139395

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות- על 

פלטה 150 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(052-7139395

 סיר לטיגון צ'יפס - חדש! 
_____________________________________________)22-23ח(- 40 ש"ח 052-7139395

 מברגה V12 קודחת 
בבטון 10 מ"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(058-3213875

 למכירה גיים בוי חדש 
בקופסא 60 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7639345

 למכירה אופני הרים 
לנערים במצב מצוין 320 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2819921

 למכירה אופניים לילדים בי 
אם אקס 150 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-2819921

 למכירה סוללה לאופניים 
חשמליים 36 ואט, 15 אמפר 

כחדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-8476804

 מצלמת דרך 
לרכב+כרטיס GB 16. שלוש 

מאות חמישים ש"ח חדשה 
_____________________________________________)22-23ח(באריזה 052-7151310

 למכירה תוכונים יפיפיים 
ב 35 ש"ח לאחד בהזדמנות 

_____________________________________________)22-23ח(08-9765927 

 למכירה אופנים לילדות 
במקס מצויינות 70 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-8162617

 2 מעילים חברת קסטרו 
שחור במצב מעולה מידה 5 
כ"א 75 ש"ח לנער בן 14-15

_____________________________________________)22-23ח(052-7163334

 תריס גלילה מאלומיניום 
רוחב 2.60 מ' על 2 מ' גובה. 

כחדש - לא היה בשימוש 300 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. תא קולי 02-5868095

 כלוב גדול ויפה לציפורים 
40*30*50 ס"מ עם מגש 

נשלף ויפה 120 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(02-5868095

 זיכוי בחנות אורטופדייה 
ע"ס 450 ש"ח ב"ב ב 390 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3245685

 מטען ובטרייה למצלמת 
פוג'י בייתית 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3245685

 עיתוני "בית נאמן" כ-600 
גליונות. 200 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-8567481

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 0524831449

 ספר בישול חדש. מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 0524831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות. חדשה באריזה 

_____________________________________________)22-23ח(65 ש"ח 0524831449

 כרטיסיות מתכונים 
לילדים. מעודד אכילה בריאה. 
_____________________________________________)22-23ח(חדש. 40 ש"ח 0524831449
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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

■ 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 - ייעו 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

 "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(_____________________________________________

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

 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

 מעונין בכנסה נוספת? 
לחברת שיווק דרושים 

עובדים רציניים ואחראים, 
אין צורך בניסיון קודם, 

053-4210898)11-23(_____________________________________________

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!

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

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 לפנימיה חרדית לבנות 
בפ"ת, דרושות מדריכות 
חינוכיות ועובדת מטבח, 

לפרטים: 03-6148211, קו"ח:
po@shtilim.org)19-22ל(_____________________________________________

 למשרד עו"ד דתי בפ"ת, 
דרושה מזכירה קבועה! 

מיידי! קו"ח: 
office@hmb-law.co.il)19-22(_____________________________________________

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 למסיעי כל גיל
דרושים/ות 

נהג/ת אוטובוס מגוש דן
לעבודה קבועה 
45 ש"ח לשעה

טלפון: 03-6197717

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

קו עיתונות דתית / 8167861 /

לשוק סיטונאי בירושלים דרושים/ות

052-8522495
מעל שנה רשיון - חובה 

לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

• נהג/ת חלוקה
• מחסנאי/ת

רשיון ב' / ג' / 4 טון

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)19-22(_____________________________________________

 עובד נקיון לשעות היום 
לישיבה בת"א, שכר נאה, 

_____________________________________________)19-22ל(לפרטים: 050-4195145

 דרוש/ה מוכר/ת 
סטייליסט/ית להלבשת אופנה 

עילית לגברים, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

050-6964424)19-22(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)19-22(_____________________________________________

 דרוש מלגזן צעיר ונמרץ 
לעבודה בב"ב, נסיון חובה, 

עדיפות למגורים, ב"ב,
_____________________________________________)19-22ל(03-5709972

 דרושה גננת/מטפלת 
עם נסיון לשנה הבאה, 
לפעוטון בוגרים, תנאים 

מעולים! צוות חרדי, 
_____________________________________________)19-22(אסתר - 052-8750036

 לחברה פיננסית 
דרושה תותחית מכירות 
לתאום פגישות עסקיות 

ותגמול הולם, 
052-8884977

devorab@geva1.co.il)19-22ל(_____________________________________________

 דרוש קצב קבוע 
לאיטליז בב"ב למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימים, 
 ,052-6391018
052-3391017)19-22(_____________________________________________

 מורות לביה"ס יסודי 
ספרדי במרכז, נסיון מוכח 
חובה, ריכוז חשבון, ריכוז 

אנגלית, מורות מ"מ, 
מטפחת בלבד. קו"ח:
MORAKOROT@

GMAIL.COM)19-22(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב, דרוש עובד רציני 

מ- 4:00 בבוקר, שכר טוב 
למתאימים, 

055-9474416)19-22(_____________________________________________

 לרשת שוק העיר ב"ב 
דרושים קופאים/יות עבודה 
במשמרות, תנאים טובים 
_____________________________________________)19-22(למתאימים, 050-4144808

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 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

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)20-23(_____________________________________________

 דרושים עובדים וקושרים 
לשמעיה ***להשכרה דירת 2 

_____________________________________________)20-23ל(חד' בבית וגן 052-6242872

 לעבודה תפעולית בעולם 
הפנסיה דרושה מנהלת 

חשבונות מתחילה למשרה 
מלאה בפ"ת סביבה חרדית. 

קו"ח למייל 
office@malam-gemel.

com
_____________________________________________)20-23(או לפקס 03-9205309

 לגן מיוחד במינו בראש 
העין, דרושות נשות צוות 

חרוצות ואוהבות 
052-5634920)20-23(_____________________________________________

 למעון פרטי בג.שמואל, 
דרושה מטפלת עם נסיון. 

_____________________________________________)19-22ל(ניקול, 050-7250631

 לקונדוטוריה בגאולה 
דרושים: *מנהלים *מוכרים 

*עובדי יצור מעל גיל 24, 
ת.טובים למתאימים, 

053-3133344)20-23(_____________________________________________

 עוזרת מנה"ח למשרה 
חלקית, אנגלית גבוהה, ר"ג 

אזור הבורסה, קוח:
lironk@financemagnates.com)20-23ל(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
ביגל בגאולה ועובדי מטבח, 

02-5375516)20-23(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים בב"ב לשעות 

בוקר/אחה"צ, ת.טובים מאוד 
_____________________________________________)20-22(למתאימות, 054-7694963

 למעון חב"ד בר"ג דרושות 
סייעות וגננות! תנאים טובים 

למתאימות 
050-4140298 - חדווה 
_____________________________________________)20-23(054-9770395 - מרים

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות למ. מלאה בעלת 

_____________________________________________)20-23(נסיון 054-4445755

 קופאים/ות
 מלקטים/ות

 קצבים/ות
 עובדים/ות מחלקת             

ירקות
 מנהל/ת מחלקת 

ירקות
 עובדים/ות מחלקת 

מאפית ומעדניה
 עובדים/ות כלליים

 לחברה פיננסית במגדל 
בסר עובדת חרוצה, איכותי 

למחלקת עמלות וגבייה, 
אפשרות למשרה מלאה/

חצי משרה
Riki@tlp-ins.co.il)20-23(_____________________________________________

 לאולם מצליח בב"ב עובד 
מטבח לשעות הערב, שכר 

_____________________________________________)20-23(נאה, 052-7183803

 למרפאת שיניים בב"ב, 
דרושה סייעת למשרה/חלקית, 

_____________________________________________)20-23(פרטים: 03-5707575

 עובד חרדי לסופר שכונתי 
בב"ב, 15:00-21:00, כולל 

שישי מ- 7:00-17:00, תנאים 
טובים למתאימים, 

050-4927000)20-23(_____________________________________________

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 דרוש נהג הסעות, 19 
מקומות, רכב חדש, אפשרות 

ושותפות, הכנסה גבוהה. 
_____________________________________________)21-22ל(053-7444888

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז. 

_____________________________________________)21-24ל(050-5398098

 רכזים/ות למגוון תפקידים, 
אפשרות מהבית/ חלקית, 

מתאים גם למורים/ות, 
מנהלים/ות, לא מכירות!!! 

_____________________________________________)21-24ל(055-6888783

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושים אנשי מכירות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)21-24(מעולים. 050-6857584

 לחנות פלאפונים בבני 
ברק דרושים עובדים בונוסים 

_____________________________________________)20-21(טובים 054-7729581

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 דרושה סייעת לשנה"ל 
לשעות הבוקר לגילאי 3,4, 

תנאי שכר של משרד החינוך. 
_____________________________________________)21-22(קו"ח לפקס: 1533-7511-558

 דרושה גננת צהרון בעלת 
נסיון לשנה"ל לגילאי 4,5, תנאי 
שכר של משרד החינוך. קו"ח 

_____________________________________________)21-22(לפקס: 1533-7511-558

 לעמותת בבית מטפלים/
ות לטיפול בקשישים בבתיהם 

שעות גמישות, קרוב לבית. 
03-5783159 050-4120448)21-24(_____________________________________________

 למעון )ליד חולון( 
באזור, דרושה מטפלת 
+ נסיון, תנאים טובים 

מאד, א. להסעה. 
_____________________________________________)21-24(052-4825215 חדווה

 דרושות תופרות 
מנוסות ומקצועיות 

בשמלות ערב לעבודה 
מהבית. לפרטים: 

054-3925777)21-22(_____________________________________________

 לחלוקת עיתון גלובס בר"ג 
ב"ב 6:00-8:00 בערב, חמישה 

ימים בשבוע, שכר גבוה. עם 
אופנוע/ אופניים חשמליות. 

054-2204060)21-33(_____________________________________________

 
03-5771146 03-5771144

karmita@mhmc.co.il

03-5771202/146
03-5771144 כח עזר

למחלקות השונות
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה וסופ”ש

לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
03-5770531 03-5771127 | 

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

מקצועיים עם נשמה מקצועיים עם נשמה.

מקצועיים עם נשמה.מקצועיים עם נשמה.

למעייני הישועה 

chadvir@mhmc.co.il :קו"ח יש לשלוח למייל 
או לפקס 03-5771230 לפרטים: 03-5771127 או 03-5770531

לצוות של מקצוענים עם נשמה דרושים:
• סניטר	

• כח•עזר•במחלקה•פסיכיאטרית•נשים	
• כח•עזר•במחלקה•כירורגית/אורתופדית•	

• כח•עזר•במיון•כללי	
• כח•עזר•באספקה•סטרילית	

התפקידים דורשים אחריות אישית, שירותיות, זמינות 
לעבודה במשמרות כולל שבתות חגים ערבים ולילות 

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

ֹלמעון�מֱקסים�בב"ב

ִדרושה�מטפֹלת

בעֹלת�נסיון

משרה�מֹלאה/חֹלֱקית

תנאים�טובים�ֹלמתאימה

ֹלפרטים:

050-4134090

050-4102431

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909

עבודה עם ילדים עד גיל 3
נסיון - יתרון משמעותי

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

דרושות
סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן מתרחבת

 לחברה סמוכה לבני 
ברק דרוש/ה מנהל/ת 

חשבונות לחצי משרה, א-ה, 
9:00-14:30, להנה"ח עד 

מאזן, 8,500 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)22-22(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל חשבונות, 
נסיון בחשבשבת ובפריוריטי, 
עדיפות לבעל/ת רכב, קו"ח 

_____________________________________________)22-23ל(לפקס: 03-6183065

 *לרשת גנים בפ"ת 
גננות/סייעות ומדריכות 

לאוגוסט, רציניות + אופציה 
לשנה"ל. *מרכזת/מנהלת 
לשנה"ל לגני ילדים, בעלת 

נסיון ומעוף גבוה, 
050-7877853)22-25(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
לחנות פלאפל בב"ב, 

מ - 7:00-15:00   
_____________________________________________)22-23ל(054-8099198

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפיה בפתח-תקווה, 
שעות עבודה: 16:00-23:00, 5 

_____________________________________________)22-23(ימים בשבוע, 054-7708222

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור ועובד מטבח מ.בוקר + 

_____________________________________________)22-25(נסיון, 052-6607070

 לחברה למימוש 
זכויות, זכיין להקמת 

מוקד, 200,000$ 
רווחיות מוכחת, 

052-2939275)22-23(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, מלאה/

_____________________________________________)22-23(חלקית, 054-5558835

 למכבסה בבני-ברק דרוש 
שליח עם רשיון נהיגה ב' 

לעבודה קבועה, תנאים טובים, 
050-8460282)22-23(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ, ל- 5 

_____________________________________________)9-10(ימים, 5-6 שעות, 03-5782080

 מנקה עם נסיון לתחזוקת 
בית, לעבודה קבועה באזור 

פ"ת, משפחה דתית, 
_____________________________________________)22-25ל(050-5532999

 לת"ת בת"א מורה ללימודי 
חול לכיתות ה'-ז', לשנת 

הלימודים הבאה, נסיון חובה 
קו"ח: 

gmail.com@6307420)22-25(_____________________________________________

 לחברה חרדית פקיד/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית, טלפונית, הקלדות, 
ועוד, 3 שעות ביום, 4,000 

_____________________________________________)22-22(ש"ח. קריירה, 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בירושלים 
מזכיר/ה לעבודה משרדית מול 

העו"ד במשרד, שעות נוחות, 
7,500 ש"ח. 

_____________________________________________)22-22(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד עו"ד ברמת-גן, 
דרושה קלדנית ברמה עיוורת, 
שתשמש גם כמזכירה, משרה 

מלאה, מ- 8:30 עד 15:30
gidansky@zahav.net.il)22-25(_____________________________________________

 למדרשה לצעירות 
בבית-שמש, דרושה 

מדריכה + לינה לצעירות 
נושרות/מתחזקות, 

052-7672561)22-25(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)21-24(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בכל תחום 
- גם מכירות טלמרקיטינג. 

אפשר אחה"צ וערב. בירושלים. 
_____________________________________________)22-23ח(בחור חרוץ. 052-6614300

 בעלת כושר ניסוח מעולה 
)בכתב( מעוניינת בעבודה 

_____________________________________________)22-23ח(בתחום 054-8463244

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
כאיש תחזוקה ועזרה, תמורת 

_____________________________________________)22-23ח(מגורים. 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי 
_____________________________________________)22-23ח(פנוי להצעות. 054-7938941

 מחסנאי ראשי מנוסה, 
ותק וראש גדול לתפקידי 

_____________________________________________)22-23ח(מחסן וניהול, 052-7772723

 אישה צעירה מחפשת 
לעבוד בשבתות )מלצרות/
שמירת ילדים( בכל תחום, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 053-2475946

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(052-7621791

 מציאה! קופסאות אחסון 
פלסטיק קשיח יפיפיות, כולל 

מכסה 20 ש"ח.
_____________________________________________)21-22ח(052-3073826

 למכירה מקלות תופים 
חדשות באריזה רק ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(לזוג. 052-7167287

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)21-22ח(חדש 200 ש"ח. 054-8464909

 מצלמת סמסונג דיגיטלית 
חדשה באריזה תפריט עברית, 

קלה ואיכותית, 400 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(054-8464909

 שעון רולקס חיקוי בצבעים 
כסף וזהב חדש 80 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(054-8541800

 100 אטמי אזניים חדשים 
בקרטון סגורים ב- 150 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-7164409

 חליפת זארה כולל מכנס 
אפור חדשה 300 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(050-4170323

 גלגל קידמי 24 אינץ' 10 
ש"ח. צמיג 24 אינץ' 5 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(054-3177932

 תלת אופן גדול 350 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(054-3177932 

 גלגל קידמי 20 אינץ' 15 
ש"ח. גלגל אחורי הילוכים 20 

_____________________________________________)21-22ח(אינץ' 20 ש"ח. 054-3177932 

 קורקינט מאלומניום קל 
וחזק אדום מתקפל מצוין, 70 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 050-2897977

 גוף תאורה עדין ביותר, 2 
פלורוסנטים דקים 120 ש"ח. 

אור חזק כחדש, 70 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(050-2897977

 למכירה מכונת גילוח 
מצויינת חשמלית 200 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 ספר לתסרוקות דייויס 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/ נערות 38 
אופנתית, ארוכה ומפוארת 

לארועים חדשה ברוקט 150 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 058-4843223

 פאה חדשה בקופסא 
מהממת 100% טבעי.

_____________________________________________)21-22ח(058-4843223

 בירושלים, פראק חתנים 
חדש באריזה מידה 42 350 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 054-8415306

 בירושלים 3 שמלות ערב 
מקסי מהממות בוון ורוד 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח כ"א. 0548-415306

 זיכוי בחנות אורטופדיה 
ע"ס 450 ש"ח בב"ב, 390 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 058-3245685

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת רימון. 20 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0524831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור. 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0524831449

 ספר הגילגולים. אריז"ל. 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 0524831449

 שעון רולקס חיקוי 
בצבעים כסף וזהב חדש ב 80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-8541800

 זיכוי לקניית ספרים בשווי 
_____________________________________________)22-23ח(140 ש"ח. 03-5741731

 מתקן גדול מפלסטיק+ברז 
לאיחסון קורנפלקס 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 למכירה אורגן ימאהה דגם 
PSR 150 ודגם PSR 240

500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)22-23ח(054-2252171

 חולצות אוהה מידה 15.5. 
_____________________________________________)22-23ח(3 ב- 140 054-8429550

 PRO FILP חולצות 
מידה 14.5 לבן חלק 2 ב-80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 053-3156960

 מכנסיים "וורקר" מידה 42 
רחב שחור חלק 2 ב- 100

_____________________________________________)22-23ח(053-3156960

 למסירה 6 סטים זוהר 
_____________________________________________)22-23ח(השלם. 050-4128920

 למכירה מנעול הגה לרכב 
כחדש+2 מפתחות 80 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 כיסוי לרכב נגד שמש 
_____________________________________________)22-23ח(כחדש 90 ש"ח 053-3121020

 למכירה בגד ערב מאופנת 
"טאץ'" מידה 42 בצבע שחור 

כסוף - בשימוש פעם אחת 
_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח 050-4133900

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר. 

_____________________________________________)22-23ח(חדשה. 40 ש"ח 0524831449

 פלש למצלמה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(054-8412903
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ט"ז-כ"ב בסיון30.5-5.6.18

מבצעים בימי רביעי
־

עד שלישי

בת-ים: ניסנבאום 25

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

פסטהלחמית קמח לבן מנופה
1-920 ק"ג

סוגים שונים
אסם

סוגים שונים
טעמן

א. כביסה קומפקט 
סוד 1.25 ק"ג/מרכך 
כביסה סוד 900 מ"ל

סוגים שונים
טעמן

אגדתא
1 ק"ג

רביעי עד שלישי
30.5-5.6.18
ט"ז-כ"ב בסיון

טונה סטארקיסט
545 גר'

שישיית פריטובשמן קנולה
טעמן

1 ליטר

סרדינים ברוטב עגבניות קפה רד מאג
אלסקה
125 גר'

200 גר'
שלישיית נתחי 

טונה/סלט טונה
S סוכריות משפחתיותמארז זוג ביצים

קוד:5287787/5287336
סטארקיסט

סוגים שונים2*30 יח'
24-50 יח'

זאזא

רטבי אסם
סוגים שונים

600 מ"ל

פוליווקסחיתולי פרימיום

שעועית

4 ליטר
שמפו/מרכך/

תחליב רחצה דאב/
דאודורנט רקסונה

לבנה/אדומה/מעורבת
500 גר'
כי טוב

גודל: 7-9
בית השיטה

שימורי מלפפון

אשפתון
50*70 40 יח' קוד: 716376/ 
75*90 25 יח' קוד: 716345/

שקיות סנדויצ'ון
200 יח' | עם ידית | ניקול

1790

עשיריית גפרורים
'מעולה' 

לא כולל בייבי

1990

3 ב-
1390

1790

סוגים שונים

טילון אקסטרים נסטלה/
שלגון מגנום שטראוס

'מעולה'/טעמן
850/825 גר'

4 ב-
100

חתיכות אננס 
בסירופ קל

בחזקת 
נקי 

2 ב-מתולעים
1690

2 ב-
20

1090
למארז

גלידת לה קרמריהדג פילה סלמוןלהבונים 'מעולה'נוזל כלים פיירי
סוגים שונים

1.4 ליטר
50 יח'1.35 ליטר

4 שעות
שחר/בלדי

22 10
לזוגלמארז

2 ב-

5 ב-
10

3 ב-
20

101390
לק"ג

ספרינג/ספרינג תה
סוגים שונים

1.5 ליטר

4 ב-
20 590

2 ב-
390

פלפל אדוםאבטיח אפרסק/נקטרינהעגבניה/מלפפון תפו"א לבן ארוז

לק"ג
290290

לק"ג
390
לק"ג

590
לק"ג

790
לק"ג

ויטמינצ'יק
סוגים שונים

1 ליטר

במבה/ביסלי
45-60 גר'

אסם

6 ב-
15

5 ב-
101790

890
ליח'

2990
ליח'
990

ליח'
10

2 ב-
10

מאגדת יופלה פרי מעדן באדי משקאות חלב קוטג' גבינה צהובה עמק
סוגים שונים

תנובה
סוגים שונים

1 ליטר
יטבתה

250 גר'
טרה

4 ב-
790

ליח'

2 ב-
10

קוד:57118
400 גר'
תנובה

תנובה

990 19901990

3 ב-
20

6990

10

890
ליח'
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