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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
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18:57
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20:19
20:19

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

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

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

אחת  תקבע  היא  כי  סבורים  הנפרדת  הריצה  תומכי  מפתיעות:  תוצאות 
ולתמיד את יחסי הכוחות ואולי אף תשפר את הייצוג החרדי במועצת העיר 
ירושלים • 18% סבורים כי יש להתנות ריצה משותפת בתיקון יחסי הכוחות 
הפנימיים • מבין המועמדים שאינם חרדים לראשות העיר ירושלים: אלקין 

מנצח את ליאון בפער קטן, מועמדות נחמן שי צוברת תאוצה / עמ' 10 

סקר 

'קו עיתונות'

39% בעד ריצה נפרדת של 'דגל' ו'אגודה'בלעדי "חוק הגיוס 
לא יעבור 

במושב הקיץ"

ח"כ דוד ביטן:

עיתונות'  ל'קו  בראיון  להגנתו  דרעי  יוצא  ב'הארץ',  ליברמן  נגד  החריפה  המתקפה  לאחר 
• “הוא שר ביטחון מורגש ופעיל, שמתנהל בקור רוח ובשיקול דעת גם בהשוואה לשרי 
ביטחון קודמים” • תוקף את מכתב ליצמן וגפני על חוק הגיוס: “לא ביקשו ממני לחתום 
ואם היו מבקשים לא הייתי חותם. אני מתקשה להבין למה צריך לייצר אווירה כזאת רגע 
לפני שהוועדה הצה”לית מסיימת את עבודתה” • ומה יעלה בגורל החוק? “צריך בשלב 

הזה שקט תעשייתי ולא לחץ תקשורתי. אנחנו רוצים לתת לזה צ'אנס”
אבי בלום, בי”ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

בלעדי

שר הפנים נחלץ להגנת שר הביטחון

 “יש לנו סייעתא דשמיא שליברמן מוביל את צה”ל”

צילום: יעקב כהן

/ עמ' 10

052-6550629
053-9229424

3,990ש“ח

חופשה וואווו! 
בהרי הקרפטים

ל-12 תשלומיםאפשרות 

בנו של הנציג המיתולוגי 
עושה חשבון נפש

'מי כעמך': 
חתונה בהפתעה 

לגיורת / עמ' 4 

לוס אנג'לס 
מחכה לאיתמר

תקווה,  בפתח  המפד"ל  נציג  של  בנו  מרמושטיין,  מרדכי  ד"ר 
השיק ספר חדש ופתח בגילוי לב חשבון נפש עם המגזר, מדינת 

ישראל ואחיו השמאלנים

לפיתוח  החברה  מנכ"ל 
אלדר,  איתמר  פתח תקווה, 
המשרות  אחד  את  עוזב 
והמשכורות  הנחשקות 
הייטק  לטובת  הנאות, 

בחו"ל / עמ' 4

האיחוד של מד"א
מצילי החיים יצאו לחפץ חיים, לשבת גיבוש נדירה • 

הנעימו רוחנית וגשמית: מגיד מישרים, זמר ומקהלה / עמ' 6

 / עמ' 4





כמה נוח להירגע בחיבוק שלך אמא, נוח להשתולל ולגלות את העולם,
לכן דאגנו שהחיתול שלנו יהיה נוח כמו החיבוק שלך.

 האגיס פרידום דריי החדש! בעל טכנולוגיה מתקדמת עם תעלות ספיגה 
המפחיתות את התנפחות החיתול לנוחות בכל תנועה.

פחות נפוח, יותר נוח
מתקדמים ל- Huggies Freedom Dry החדש!

נוחות
בכל תנועה
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שכולו אומר כבוד בסימן ובאו כולם בברית אחת.
 ארגון ”יביע אומר“  מזמין את הציבור הרחב בני ק"ק עדת תימן לערב 

שי ציבור.
שכונות, רבני בתי הכנסת, גבאים ואי

במעמד גדולי תורה, דיינים, רבני 

הזמר ישראל גברא ותזמורתו
בתוכנית האומנותית:

ובהשתתפות מרנן ורבנן רבותינו שליט"א

של מו"ר ועט"ר מרן הגאון הגדול 
שלימה 

הכנס לרפואתו ה
שון. אמן.

שיחזור לאיתנו הרא
שלמה בן יחיא 

שליט"א ר' 
שלמה קרח 

הרב 
ש"ח בלבד! 

בעלות 20 

בטל‘ 050-3222108

המעמד בהפרדה מלאה
שעה 20:00

תפילת ערבית ב

לק“י
052-3593801זה רעיון אילן ירימי

ם 
טי

פר
ל

ם 
סי

טי
ת כר

מכיר
ו

ש 
א

מר
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משה אברהמי

שעסק  אימהות  לכנס  מרשימה  היענות 
מתבגרות  נערות  עם  ההתמודדות  בהעצמת 
מתושבות  נשים  מאות  בהשתתפות  והתקיים 
עולם'  'בוני  ארגון  של  ביוזמה  מדובר  העיר. 
בשיתוף עיריית פ"ת ונציג ש"ס הרב אשר שוקר.
במהלך הכנס שנערך במתנ"ס עמישב, הרצתה 
את  שיתפה  אשר  ברונר  גב'  המשתתפות  בפני 
הנשים בקשיים הרבים אשר עוברים על הזוגות, 
הקשה  ובתחושה  נגמרת   הבלתי  בהתמודדות 
מיצג  בליווי  הציגה  דבריה  את  הבדידות.   של 

מרגש.
ד"ר יעל הראל מנהלת מחלקה בבית החולים 

הנשים  את  ריתקה  שיבא בתל השומר 
האמנתי  הצד  ועל  מאלפים,  בדברים 
הופקד הסופר חיים ולדר שהעביר מסר 

חינוכי מאלף בטוב טעם.
בפני ציבור המשתתפות נשאו דברי 
בוסו  אוריאל  העיר  ראש  מ"מ  ברכה 

ששיבח את הפעילות.
בהמשך האזינו המשתתפות לדבריו 
'בוני  מנהל  לבנון  אליקים  הרב  של 
פעילות  על  שסיפר  בישראל  עולם' 
בהעלאת  העוסק  העולמי  הארגון 
המודעות לכלל האוכלוסייה בנושאים 
המצפים  לזוגות  הקשורים  שונים 

לישועה.

כה  עד  כי  לבנון  הרב  ציין  סקירתו  במהלך 
לפעילות  הודות  ילדים  כ-6000  בס"ד  נולדו 
הארגון. הוא הוסיף ותיאר את הקשיים הנלווים 
במהלך הטיפולים השונים ועל הייעוץ והתמיכה 
שבראשות  עולם'  'בוני  שמעניק  המקצועיים 

הרב שלמה בוכנר.
הרב אשר שוקר חבר הנהלת העיר נציג ש"ס 
פ"ת  ובריאות  חברתיים  לשירותים  אגף  וראש 
שמעניק  ברוורמן  איציק  העיר  ראש  את  שיבח 
פירט  הוא  הציבור.  לצורכי  רחבה  ביד  תמיכה 
לנערות  הניתנים  והשירותים  מאמין'  ה'אני  את 
מקצועי  חרדי  צוות  ידי  על  מתמודדים  ונערים 
"נתיבים",  מרכז   הנקראת  במחלקה  באגף 
"מדרשיית  נתיב" לנערים, ו"אל ליבך" לנערות.

ישראל פריי

לאחר  שבוע  ומלחיצה:  חריגה  התפתחות 
מותה הטראגי של תינוקת, עת שהתה בפעוטון 
שלשה  המשטרה  עצרה  תקווה,  בפתח  מוכר 

גננות בחשד למעורבות במותה.
שעבר,  שלישי  ביום  התרחש  הקשה  המקרה 
אז הוזמנו כוחות ההצלה לפעוטון לאחר קבלת 
מחוסרת  הנמצאת  שנה  בת  פעוטה  על  דיווח 

הכרה.
לא  הרפואיים  הצוותים  הצער,  למרבה 
לבית  פונתה  והיא  מצבה  את  לשפר  הצליחו 

הרופאים  נאלצו  שם  בעיר,  שניידר  החולים 
לקבוע את מותה.

תחילה, נראה היה כי מדובר במוות בעריסה 
אך בעקבות התפתחויות דרמטיות בתיק, נחקר 

חשד שמדובר באירוע פלילי חמור.
ביום שלישי, נעצרו 3 גננות ונחקרו ממושכות. 
למעצר  מהן  שתיים  שוחררו  חקירתן,  בסיום 
בית בתנאים מגבילים, חשודה שלישית נעצרה 

והובאה בפני בית המשפט להארכת מעצר.
במקביל, צו איסור פרסום הוטל על כל פרט 
להביא  העשוי  פרט  כל  על  גם  כמו  מהחקירה, 

לזיהוי החשודות.

הרב לבנון וחיים ולדר: 
כינוס האימהות

טיש חסידי עם יצחק מאיר

אחרי מות: 
3 גננות נעצרו

מאות מנשות פתח תקווה השתתפו בכנס העצמה ראשון מסוגו, פרי 
שיתוף פעולה בין ארגון 'בוני עולם' לחבר המועצה הרב אשר שוקר

מפחיד: שבוע לאחר מותה של תינוקת בת שנה בפעוטון, נחקר חשד כבד 
לפיו לא מדובר במוות בעריסה  שלש גננות נחקרו, צו איסור פרסום הוטל

משה אברהמי

258 שנים לאחר פטירתו של מייסד החסידות 
בפתח  נערך  בשבועות,  בחג  הבעש"ט  מרן 
ביוזמת  הטהור,  זכרו  הועלה  בו  'טיש'  תקווה 

הפורום הדתי לאומי בפ"ת.
לפני כחודשיים יצא הזמר והיוצר יצחק מאיר 
יחד עם 25 חברים להתוועדות בציון במעזיבוז'. 
בעקבות אותו המסע יצא אחד החברים ברעיון 
לקיים יארצייט-טיש לזכרו בסמוך ליום פטירתו.
הפורום  יו"ר  מ"מ  וישנגרד,  צביקה  עו"ד 
וזו  הדתית  למועצה  פנה  בפ"ת,  לאומי  הדתי 
מ-150  למעלה  האירוע.  את  לקיים  סייעה 
מתושבי ותושבות העיר עזבו את ההכנות לשבת 
לביהכנ"ס המרכזי ע"ש הרמב"ם  והגיעו  ולחג 

בכפר אברהם בפ"ת.
המשתתפים  נהנו  משעתיים  למעלה  במשך 
משירי נשמה ומסיפורי חסידים שהעביר הזמר 
רה"ע  מ"מ  בנוכחותם:  כיבדו  מאיר.  יצחק 
פלטיאל  הדתית  המועצה  יו"ר  דיעי,  איציק 
אייזנטל, מנכ"ל המועצה עופר אברהם, חברת 
יוסי  הפורום  יו"ר  לבובי,  צביה  העיר  מועצת 

יואלמן וצבי בליץ.

להגן על
ילדנו!

אמא יקרה,
בואי להרחיב את ארגז הכלים ולשמוע 
על שיח בריא עם ילדייך, לפיתוח חוסן, 

העצמה וביטחון למניעת פגיעות.
נושאי ההרצאה:

 הגדרת התופעה  עוגנים לשיחה עם ילדים
 איך לזהות סימני מצוקה ?

 הקניית כללי זהירות  למי פונים ?

ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי בשעה 20:30

₪ 15
דמי כניסה

טז' סיון 
)30.5.18( 

כ"ג סיון 
)6.6.18( 
במרכז הקהילתי קרית הרב סלומון 

רח' רבי עקיבא 7, פ"ת

ע"י מ. שלם
NLP-יועצת חינוכית, מאסטר ב

שארי
צופיה ב

בשיתוף אגף השכונות

לכבוד חג מתן תורה כל ילד/ה 
שיקבלו על עצמם קבלה טובה 
)כגון כיבוד הורים, מעשה טוב, 

ברכת המזון מהכתב וכדו’....(

יזכו במופע מרהיב

יש לשלוח את הפרטים 
במלואם בכתב קריא 

לאגף השכונות רח’ שפרינצק 39
עד י”ז בסיוון תשע”ח 1.5.18

טל: 03-9327301
פקס: 03-9327296

shchunot@ptikva.org.il



 
23:00 - התורה ואני -  3000 שנה של רלוונטיות - הרב אהרן קפלן -ראש בית המדרש 'לדעת'.

24:00 -  - הרב מאיר פייר - רב השכונה.
01:00 -  - הרב אסף נתן - דיינות, כלכלן ויועץ פיננסי.

02:00 -  - הרב דוד דרוק - יועץ ומלווה נוער.

03:00 - תורה ומשפט - מעמדו ההלכתי של החוק - הרב נפתלי רובינשטיין - משפטן.

04:00 - מחושך לאור - רבי עקיבא כמנהיג לתקומה בתוך הנפילה -  הרב אהרן קפלן -ראש בית המדרש 'לדעת'.
05:00 - תפילת שחרית - כותיקין.

מיכאל
לסרי

מפי הרב

שליט״א

שתתקיים אי״ה
ביום ראשון יג' סיון תשע"ח (27/5/18) בשעה 20.00

בבית הכנסת "אור-מאיר" רח׳ ביאליק 18, פ"ת

לעילוי נשמת הילד הטהור דוד למשפחת אלחליבי ז"ל

הציבור הקדוש מוזמן                               עזרת נשים פתוחה

דברי פתיחה מפי: הרב ניר חמד שליט"א - רב בית הכנסת

20:15 דברי פתיחה מפי הרב ניר חמד שליט״א
21:00 דברי כבוד הרב שליט״א

 
23:00 - התורה ואני -  3000 שנה של רלוונטיות - הרב אהרן קפלן -ראש בית המדרש 'לדעת'.

24:00 -  - הרב מאיר פייר - רב השכונה.
01:00 -  - הרב אסף נתן - דיינות, כלכלן ויועץ פיננסי.

02:00 -  - הרב דוד דרוק - יועץ ומלווה נוער.

03:00 - תורה ומשפט - מעמדו ההלכתי של החוק - הרב נפתלי רובינשטיין - משפטן.

04:00 - מחושך לאור - רבי עקיבא כמנהיג לתקומה בתוך הנפילה -  הרב אהרן קפלן -ראש בית המדרש 'לדעת'.
05:00 - תפילת שחרית - כותיקין.

בן ציון
מוצפי

הנכם מוזמנים
לערב חיזוק והתעוררות

בדברי תורה ומוסר בהלכה ובאגדה עם

אי״ה ביום שלישי ט״ו סיון (29.5) בשעה 20:15
בבית הכנסת "אור מאיר" רח' ביאליק 18,פ"ת

כולם מוזמנים          מכירת ספרי הרב במקום        עזרת נשים פתוחה

הגאון רבי

שליט״א

 
23:00 - התורה ואני -  3000 שנה של רלוונטיות - הרב אהרן קפלן -ראש בית המדרש 'לדעת'.

24:00 -  - הרב מאיר פייר - רב השכונה.
01:00 -  - הרב אסף נתן - דיינות, כלכלן ויועץ פיננסי.

02:00 -  - הרב דוד דרוק - יועץ ומלווה נוער.

03:00 - תורה ומשפט - מעמדו ההלכתי של החוק - הרב נפתלי רובינשטיין - משפטן.

04:00 - מחושך לאור - רבי עקיבא כמנהיג לתקומה בתוך הנפילה -  הרב אהרן קפלן -ראש בית המדרש 'לדעת'.
05:00 - תפילת שחרית - כותיקין.

שושנה
            מלול

מפי הרבנית

שליט״א

שלום בית
וחינוך ילדים

שלום בית
וחינוך ילדיםמתוך שמחה

תתקיים הגרלה על בקבוק יין לכל הישועות
שהתברך מפי הרב דוד אבוחצירא שליט"א

כיבוד קל                                                הכניסה חופשית

השיעורים יתקיימו בימי רביעי בשעה 20:30
במועדון "אהבת ישראל"

רח' השושנים 8, פינת קפלן (בקראוון)

סדרת שיעורים (12 מפגשים) לנשים נשואות בנושא:

השעור הראשון יתקיים ביום רביעי ט״ז סיון 30.5.18
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משה אברהמי

החוק,  ורשויות  התושבים  לעיני  מתחת 
למשחקי  ענק  מוקד  תקווה  בפתח  התנהל 
מזל אסורים, שגלגל הון עתק של מהמרים 
כפייתיים. בפעולה מורכבת, פשטו השבוע 
שוטרים על המקום ותפסו עשרות עמדות 
של משחקי ניהול, כסף רב במזומן וכונני 

מחשב.
הפכה  סמויה,  חקירה  תקופת  לאחר 
שוטרים  של  בואם  עם  לגלויה  החקירה 
ובלשים למקום החשוד ברחוב שנקר. עם 
הגעת הבלשים למקום, דפקו בחוזקה על 
דלת משוריינת שהייתה בכניסה ורק לאחר 
זמן ממושך, נפתחה הדלת והבלשים נכנסו 

פנימה.
החיפוש  במהלך 
המעיד  רב  רכוש  נתפס 
התנהלו  במקום  כי 
אסורים,  מזל  משחקי 
עמדות  עשרות  כגון: 
ניהול,  משחקי  של 
וכונני  במזומן  רב  כסף 

מחשב.
לכניסת  במקביל 
נתפס  למקום,  הבלשים 
 40 בן  גבר  בסמוך 
החשוד  כ"ח,  מגבעת 

תפקידו  וכל  המקום  כתצפיתן  שימש  כי 
היה להתריע למנהלת המקום מפני הגעת 

שוטרים.
מי  לחקירה  עוכבו  הפעילות  במהלך 
שנחשדה כמנהלת המקום, בת 30 מרמלה 
והתצפיתן. שניהם שוחררו בתום חקירתם 
בפ"ת  השלום  לבימ"ש  יגיעו  והיום 

לשחרור בתנאים שיקבע כב' ביהמ"ש.
ניהול  בחומרה  רואה  ישראל  "משטרת 
מקומות למשחקי מזל אסורים, שיש בהם 
הציבור",  של  ובביטחונו  ברכושו  פגיעה 
אומרים במשטרה. "מנהלי ובעלי מקומות 
המכורים  של  חולשתם  את  מנצלים  אלו 
וקל  רב  גבם כסף  ומייצרים על  להימורים 

להשגה".

משה אברהמי

מתנדבי מד"א – הצלה פתח תקווה, התכנסו בשבת 
חיים,  בחפץ  בכפר'  'ציפורי  במלון  בחוקתי  פרשת 
השבת  את  חברים.  ודיבוק  גיבוש  השתלמות,  לשבת 
הנעימו רוחנית וגשמית; מגיד מישרים, זמר ומקהלה. 

סעודת מלווה מלכה חגיגית קינחה את האירוע.
השבת,  כניסת  טרם  ספורות  שעות  שישי,  ביום 
הנהלת  בכירי  עם  יחד  למפגש  המתנדבים  התכנסו 
מד"א, בראשות סמנכ"ל אגף מבצעים גיל מוסקוביץ 
מנהל  בראשות  במד"א  ירקון  מחוז  מנהלת  ומטה 
במעמד  חדד.  אביחי  וסגנו  דורי  חיים  ירקון  מרחב 
המסורה  הפעילות  על  למתנדבים  הדוברים  הודו  זה 

והברוכה במהלך כל השנה ומידי יום ביומו.
מנכ"ל מד"א אלי בין שלח את ברכתו החמה והודה 
בשם הנהלת הארגון למתנדבים על מסירותם עד אין קץ 
למען הצלת החיים, ככונני תגובה מהירה באופנועים 
וברכבים הפרטיים, במשמרות באמבולנסים של מד"א 
לנשות  להודות  ביקש  בנוסף  ובמבצעי התרמת הדם. 
המתנדבים אשר עומדות מאחורי בעליהן, ומאפשרות 

להם לצאת ולהציל חיים בשעות לא שעות, בדבקות 
ובמקצועיות שלא על מנת לקבל פרס.

סמנכ"ל אגף מבצעים במד"א גיל מוסקוביץ בירך 
בין  ההדוק  הפעולה  שיתוף  על  הארגון  ראשי  את 
הארגון והמתנדבים לבין רב הארגון הגאון ר' שלמה 
גוטפריד, המופקד באופן בלעדי על כל גדרי הצניעות 

ופסקי ההלכות הנדרשים לאופי פעילות המתנדבים.
רוזנבלום שבת עם  ר' ברוך  מגיד המישרים הגאון 
המתנדבים ואף נשא במהלך התפילות והסעודות דברי 

תורה חכמה והגות בענייני דיומא והפרשה.
שרוליק  של  בניצוחו  'הרמיוזיק'  מקהלת  חברי 
הנעימו  גפני  מאיר  ר'  המנגן  בעל  ובליווי  הרשטיק 
וזמירות  השבת,  תפילות  את  רב  וברגש  טעם  בטוב 

השבת במהלך הסעודות.
גודלבסקי  ישראל  תקווה  פתח  הצלה  מד"א  יו"ר 
בעירייה,  החינוך  למחלקת  הארגון,  להנהלת  הודה 
לחברי  ברכות  כפל  הוא  היקרים.  למתנדבים  ובעיקר 
ההלכה  גדרי  שמירת  למען  הפועלים  ההלכה  וועד 

והצניעות בפעולות הארגון.

מזל רע: פשיטה על 
משחקים אסורים

האיחוד של מד"א

  ברחוב שנקר, מתחת לרדאר, התנהל מרכז ענק למשחקים אסורים
בפשיטה במקום נתפסו עשרות מכונות, סכומי עתק ומחשבים

מצילי החיים יצאו לחפץ חיים, לשבת גיבוש נדירה  הנעימו רוחנית 
וגשמית: מגיד מישרים, זמר ומקהלה

 צילום: אברומי ברגר

 כך זה נראה מבפנים. צילום: דוברות המשטרה 

אלי כהן

מדיניות,  למחקרי  החרדי  המכון  בהוצאת  חדש  מדדים  קובץ 
כלל  של  חיים  איכות  תחומי  מגוון  של  נרחבת  סקירה  מציג 
האוכלוסייה בישראל – חרדים, יהודים לא חרדים וערבים. מארג 
של  ייחודיותו  על  ראשוני  מבט  מספק  בקובץ  המוצג  הנתונים 
כל חלק באוכלוסייה, ובכך תורם להעמקת השיח מתוך היכרות 

והערכה.
עורכי הקובץ בנו מדד מרכזי המשקלל את רמת איכות החיים 
באורחות  הרב  השוני  אף  על  כי  תפיסה  מתוך  תחומים  בכמה 
החיים, בדעות ובאמונות, לכלל תושבי ישראל יש מכנה משותף 
הרמוניה  אישית,  ברווחה  חפצים  כולם   – עוררין  אין  שעליו 

חברתית וצמיחה כלכלית.
פרקים  תשעה  פני  על  מתפרסים  בקובץ  המוצגים  הנתונים 
העוסקים בתחומים בריאות, רווחה אישית וחיי משפחה, חינוך 
והשכלה, הכנסה ומצב כלכלי, תעסוקה, דיור, חיי קהילה וחברה, 
ביטחון אישי ותשתיות ציבוריות ואיכות הסביבה. האינדיקטורים 
כל  עבור  המצרפי  המדד  לערך  ושוקללו  סוכמו  התחומים  בכל 
אחת מהאוכלוסיות שבהן עסקינן. המדד המצרפי הוא "השורה 
אחת,  עד  מאפס  לנוע  שיכול  בטווח  הפרויקט:  של  התחתונה" 

אצל   0.69 חרדים,  אצל   0.64 הוא  המצרפי  החיים  איכות  מדד 
יהודים שאינם חרדים ו-0.16 אצל ערבים.

בפירוט לפי תחומים אפשר לראות כי בארבעה תחומים מתוך 
תשעה – בריאות, רווחה אישית וחיי משפחה, חיי קהילה וחברה 
וביטחון אישי – איכות החיים של הציבור החרדי גבוהה מזו של 
יהודים שאינם חרדים. ממצא זה מעיד על הסוד הגלוי: בתחומים 
נמוכה  הכנסה  רמת  וטובים;  מלאים  חייהם  לחרדים,  שחשובים 
ושיעור עוני גבוה אינם מאפילים על שמחת החיים והאופטימיות 
שלהם משום ששני אלה הם תוצאה של בחירה מודעת בין שגשוג 

כלכלי ומסירות לעולם התורה.
ממצאי הפרק העוסק בבריאות מעלים כי בערים שבהן יש ריכוז 
גבוה של אוכלוסייה חרדית תוחלת החיים גבוהה יחסית, ושיעור 
ההערכה העצמית החיובית של מצב הבריאות בקרב חרדים גבוה 
אף הוא )96% לעומת 85% באוכלוסייה היהודית הלא חרדית(; 
למרות זאת, שיעור הנבדקים בבדיקות מקדימות לגילוי מחלות 
נמוך באופן משמעותי ביחס לאוכלוסייה הכללית )49% לעומת 
75% בקרב הנשים ו-23% לעומת 41% מקרב הגברים(. כמו כן, 
לכלל  ביחס  נמוך  החרדית  האוכלוסייה  בקרב  המעשנים  שיעור 
ירידה  ואף נרשמה בו  האוכלוסייה היהודית )9% לעומת 23%( 

משמעותית במהלך השנים. 

בהשוואה  נמוך  חרדים  של  השעתי  השכר  תעסוקה: גובה 
הוא  הפער  מרבית  אך   ,)₪  66 מול   ₪  53( חרדים  לא  ליהודים 
בשכר הגברים )31% פחות מיהודים אחרים( והפער בשכר הנשים 
כן  כמו   .44–25 הגיל  בשכבת  ובעיקר   ,)6%( יותר  הרבה  נמוך 
נפוצה ההעסקה בחלקיות משרה )כ-30% אצל חרדים בהשוואה 
לכ-13% אצל יהודים שאינם חרדים ו-11% אצל ערבים(, והפער 
לעומת   24.4%  – גברים  לעומת  חרדיות  נשים  אצל  יותר  בולט 
האוכלוסייה  שבכלל  לזו  שווה  מהעבודה  הרצון  שביעות   .35%

ועומדת על 90%.
מהצפיפות  כפולה  כמעט  חרדים  בקרב  הדיור  צפיפות  דיור: 
אצל יהודים שאינם חרדים )1.41 נפשות לחדר מול 0.78(. שיעור 
הגרים בשכירות שווה בין המגזר היהודי הלא חרדי למגזר החרדי, 
המגזר  לטובת  גדול  הפער   24–18 שבין  הגילים  בטווח  אולם 
החרדי: 53% לעומת 89%. גם בקרב המתגוררים בשכירות שהם 
בעלי דירות שלא לצורך מגורים )"שוכרים ומשכירים"( יש פער 
שיעור  כך  על  נוסף   .16% לעומת   31% החרדי:  המגזר  לטובת 
מול 43%(,   55%( יותר  גבוה  החרדית  בחברה  בעלי המשכנתה 
המשכנתה  מבעלי   39% ומעלה.   65 בני  בקרב  בעיקר  ובולט 
החרדים בני ה-65 ומעלה מחזיקים שתי דירות ומעלה ברשותם, 

לעומת 18% מהציבור היהודי הלא חרדי בגילים אלה.

צפופים יותר, מעשנים פחות
מחקר מיוחד בחן את איכות החיים של המגזר החרדי ביחס לציבורים האחרים בישראל ומציג תוצאות 
מרתקות • בתחומים בריאות, רווחה אישית, חיי קהילה וביטחון אישי - איכות החיים במגזר החרדי גבוהה 

יותר • רק 9% מהחרדים מעשנים לעומת 23% בכלל האוכלוסיה



ניקוי מדפים מטורף
לדוגמא:

באתר  מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  רשימת   | המבצע  לתקנון  כפוף   | במכירה  פריטים   100 מינימום   | מביניהם  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   27.5.18 ל  בתוקף 
בגובה  הינה  הריבית  תשלומים.   60 ב-  והינו   ₪  2000 של  רכישה  במינימום  מותנה  המימון  המממן.  הגורם  של  מימון  באמצעות  המוצרים  את  לרכוש  *ניתן   | ובסניפים 
הפריים.  בריבית  לשינויים  בכפוף  להשתנות  עשוי  החודשי  ההחזר  ה-1.2.2018.  ליום  נכון  פריים,  ריבית  בסיס  על  מחושב  שבפרסום  החודשי  ההחזר   .6%  + פריים 
רשאים  המממן  והגורם  חשמל  מחסני  לפועל.  הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרום  עלול  ההלוואה  בפרעון  עמידה  אי  המממן.  הגורם  לאישור  כפוף  המימון  קבלת 
www.payngo.co.il  : באתר  מפורסם  המבצע  תקנון   | השינוי  טרם  שבוצעה  מימון  לעסקת  ביחס  למעט  הריבית,  גובה  את  לשנות  או  עת  בכל  המימון  את  להפסיק 

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

מקררים ביתים החל מ-₪649
מקררי מקפיא תחתון החל מ-₪2,790

מקררי 4 דלתות החל מ-₪2,990 
מקררי דלת ליד דלת החל מ-₪2,990

מקפיאים החל מ-₪749
מדיחי כלים החל מ-₪770

מזגנים כולל התקנה החל מ-₪40 לחודש 
מכונות כביסה החל מ-₪690 

תנורים החל מ-₪999 
כיריים החל מ-₪399 

מיקרוגלים החל מ-₪169 
טוסטר אובן החל מ-₪79 

מיקסרים החל מ-₪49
קומקומים החל מ-₪35

מגהצים החל מ-₪39
שואבי אבק ללא שקית החל מ-₪149

מערכת סטריאו תחנת עגינה החל מ- ₪69
מחשב ביתי עוצמתי + מסך החל מ- ₪699

הוברבורדים החל מ-₪440 

חולון סניפים חדשים!
רח׳ הפלד 7 

מתחם מבנה צמוד לרמי לוי
רעננה

 רח' החרושת 5
תל אביב-יפו 

רח׳ קיבוץ גלויות 21

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן

גם
הרשת המובילה במכירת מזגנים בישראלוגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

מזגנים
 במחירים הזולים בישראל

עד 60 

תשלומים

מון מחוץ למסגרת האשראי
*במי

ס)
כרטי

י ב
שרא

ת א
סגר

(לא תופס מ

של כל תצוגות מוצרי החשמל לבית

יג בסיוון 27.5.18רק ביום ראשון 
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אלי כהן

סקר 'קו עיתונות' ו'חדשות הסקופים' שנערך בשבוע האחרון, 
דעתם  את  והביעו  שחייגו  מצביעים  אלף  כ-20  בהשתתפות 
מפתיעות  תוצאות  מגלה  היום,  סדר  על  העומדים  בנושאים 

ומרתקות בשתי השאלות שנשאלו.
בשאלה הראשונה, הנוגעת במצב בו אין מתמודד חרדי לראשות 
המתמודדים  מבין  מי  הסקר  משתתפי  נשאלו  ירושלים,  העיר 
שאינם חרדים לראשות העיר, הוא המועדף בעיניהם. מתברר כי 
בציבור החרדי קיים כמעט שוויון בין שני המועמדים המובילים, 
כשמיד   ,42% עם  מועדף  אלקין  זאב  השר  דבר  של  בסופו  אך 
אחריו חבר המועצה ומי שהתמודד בפעם שעברה מטעם הציבור 

החרדי, משה ליאון עם 37%.
מי שמפתיע ומתייצב על 10%, למרות שרק לאחרונה הודיע על 
התמודדותו, הוא ח"כ נחמן שי מהמחנה הציוני. שאר המועמדים 
שמסתפק  ברקוביץ  עופר  ובהם  במגזר,  בודדים  לאחוזים  זוכים 
ב-3%, אבי סלמן אף הוא עם 3% ואילו יוסי חביליו מצליח לקבל 

מעט יותר - 5%.
השאלה השנייה, מהותית יותר, במה שנראה כקרע מתרחב בין 
הורדת  על  סמוי  גם למאבק  הגורם  ישראל,  ואגודת  דגל התורה 
לריצה  אפשרי  איום  לקראת  הארצי,  במישור  החסימה  אחוז 
לגבי  ספציפי  באופן  נשאלו  הסקר  משתתפי  'דגל'.  של  נפרדת 
ירושלים, אך נדמה כי ניתן להשליך במעט מהתוצאות גם לגבי 

הזירה הארצית.
השאלה בחנה האם דגל התורה ואגודת ישראל צריכות לרוץ 
יחד,  לרוץ  יש  כי  בנפרד. 43% בחרו להשיב  או  יחד  בירושלים 
לרוץ  יש  כי  הדגישו   18% מנגד,  הכל.  מעל  שהאחדות  מאחר 
במשותף רק אם יתוקנו יחסי הכוחות, וזאת בהתאם לחשיפת 'קו 
לתיקון  התורה'  'דגל  דרישת  על  האחרונים  בשבועות  עיתונות' 

היחס של 3-5 במועצה, יחס שלטענתם מפלה אותם.
כי  שגרסו  מהמצביעים   39% הוא  ביותר  המפתיע  החלק  אך 
בכך  זאת  נימקו   11% בנפרד,  יתמודדו  הסיעות  ששתי  מוטב 
ואילו  העיר,  במועצת  החרדי  הייצוג  את  להגדיל  יסייע  שזה 
במה  אחת,  לכל  מצביעים  כמה  להבא  נדע  כך  כי  הסבירו   28%

שימנע מחלוקות מיותרות לסיבובים הבאים, ואולי סוף סוף יגלה 
במדויק כמה 'שווה' כל אחת מהסיעות בקלפי.

גם השבוע, אתם מוזמנים להשתתף ולהשפיע בסקר חדש, אף 
הוא בנושא הבחירות המוניציפאליות, המתקרבות בצעדי ענק.

שהרשימה  מרגיש  הציבור  היכן  לברר  נועדו  הפעם  השאלות 
בנציגים  שמדובר  מחמת  אם  רלוונטית,  אינה  כבר  המקומית 
שליחותם  את  למלא  הצליחו  שלא  כאלה  או  מדי,  ותיקים 

הציבורית באופן הנדרש.
המקומית  ש"ס  רשימת  עיר  באיזו  מבררת  הראשונה  השאלה 
דורשת ריענון בדחיפות? האם מדובר בסיעת ש"ס בירושלים, בזו 

שבני ברק, בסיעה המקומית באלעד, בבית שמש או באשדוד.
השאלה השנייה זהה, והיא עוסקת ברשימה הליטאית ומבררת 
האם  בדחיפות?  ריענון  דורשת  התורה  דגל  רשימת  עיר  באיזו 
הרשימה המקומית בירושלים, בבני ברק, בביתר, בבית שמש או 

שמא דווקא ביישוב טלז סטון.
'קו  ברשת  המלאות  הסקר  תוצאות  יפורסמו  הבא  בשבוע 

עיתונות' וב'חדשות הסקופים'. הצביעו והשפיעו!

תוצאות מפתיעות: תומכי הריצה הנפרדת סבורים כי היא תקבע אחת ולתמיד את יחסי הכוחות ואולי אף 
תשפר את הייצוג החרדי במועצת העיר ירושלים  18% סבורים כי יש להתנות ריצה משותפת בתיקון יחסי 
הכוחות הפנימיים  מבין המועמדים שאינם חרדים לראשות העיר ירושלים: אלקין מנצח את ליאון בפער 

קטן, מועמדות נחמן שי צוברת תאוצה 

כי  ומסביר  עיתונות'  ל'קו  בראיון  שתיקה  שובר  לשעבר  הקואליציה  יו"ר 
לחוק  בניגוד  הכנסת,  של  הנוכחי  במושב  יושלם  לא  הגיוס  חוק  לדעתו 
ההתגברות שצפוי לעבור  במפלגות החרדיות מגיבים: "לדברים אין קשר 

עם המציאות, החוק יעבור בשלוש קריאות כבר בקיץ"

1. ירושלים   2. בני ברק   3. אלעד
4. בית שמש   5. אשדוד

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

39% בעד ריצה נפרדת של 'דגל' ו'אגודה'

"חוק הגיוס לא יעבור במושב הקיץ"

סקר 

'קו עיתונות'

באיזו עיר רשימת דגל התורה 
דורשת רענון בדחיפות?

1. ירושלים   2. בני ברק   3. ביתר 
4. בית שמש   5. טלז סטון

באיזו עיר רשימת שס דורשת 
רענון בדחיפות?

ביטן. צילום: מיקי אלון, ויקיפדיה

חיים וייס

יו"ר הקואליציה לשעבר ומי שניווט בהצלחה את משבר הגיוס 
של  ארוכה  תקופה  אחרי  שתיקה  שובר  ביטן,  דוד  ח"כ  הקודם, 
דממה תקשורתית, מאז פורסמו החשדות נגדו ומאז החליט לפרוש 
לטובת עמיתו למפלגה  כיו"ר הקואליציה,  זמני מתפקידו  באופן 

ח"כ דוד אמסלם. 
בשיחה עם 'קו עיתונות' מעריך ביטן כי חוק הגיוס לא יעבור עד 

סוף מושב הקיץ, ומנגד, חוק פסקת ההתגברות יעבור.
ביטן מתייחס לאתגרים הקואליציוניים המשמעותיים הניצבים 
לפתחה של הקואליציה, ומסביר מדוע הוא חושב שהשר כחלון 
שהביע את התנגדותו לפסקת ההתגברות יתמוך בחוק ברגע האמת.
מה דעתך על מכתב חברי הכנסת ליצמן וגפני בו הם דורשים 
סוף מושב  עד  קריאות  יאושר בשלוש  הגיוס  כי חוק  מראה"מ 

הקיץ הנוכחי?
חוק  שהצעת  החרדיות  המפלגות  עם  לסיכום  שותף  "הייתי 
ממשלתית בנושא הגיוס תעלה במושב הקיץ לדיון", פותח ביטן 

אבל מסייג: "תהליך החקיקה לא יוכל להסתיים במושב הזה בשום 
צורה, אם חברי הכנסת החרדים מעוניינים במשבר קואליציוני זה 

יהיה קל מאוד".
מה כן לדעתך יקרה עם חוק הגיוס במהלך המושב?

ובהכנה  ראשונה  בקריאה  תעבור  הממשלתית  החוק  "הצעת 
לקריאה שנייה ושלישית במושב הקרוב, אך אינני רואה שום צורה 

שהחוק יעבור בשלוש קריאות במושב הנוכחי".
לקראת שבוע סוער, בו פסקת ההתגברות צפויה לעלות להצבעה 
ביטן  את  שאלנו  תתנגד,  מפלגתו  כי  הודיע  כחלון  שהשר  לאחר 

האם הוא תומך בחוק פסקת ההתגברות?
"אין ספק שפסקת ההתגברות זה חוק חשוב וחייבים להעבירו".
איך לדעתך החוק יוכל לעבור, הרי השר כחלון הודיע שהוא 

מתנגד לו?
גם  "השר כחלון מנסה להרים דגל שלא קשור לבוחרים שלו, 
כחלון תומך בפסקת ההתגברות. המציאות עם פסיקות בג"ץ הינה 
כי השר כחלון  יודע  אני  ולכן  מציאות אבסורדית שצריך לתקנה 

תומך ויתמוך בחוק".

מה לדעתך הסיבה להתנגדותו של כחלון עד כה?
החוק  את  שהעלה  בנט   השר  של  התנהלותו  על  מצביע  ביטן 
לאישור בוועדת שרים ללא סיכום מוקדם וטוען כי "המהלך של 
עם  סיכום  ללא  בוועדת שרים  בו העלה את החוק להצבעה  בנט 

השר כחלון היה מהלך שגוי".
מה צריך לעשות עכשיו?

"צריך לשבת עם השר כחלון בצורה שקולה וחכמה ואני בטוח 
שהחוק יעבור".

בעקבות דבריו על חוק הגיוס, גורמים בכירים בסיעות החרדיות 
אומרים ל'קו עיתונות' כי "לדבריו של ביטן אין קשר עם המציאות, 
הסיעות החרדיות עובדות בשיתוף פעולה מלא עם הוועדה לבחינת 
החוק במשרד הביטחון וכמו כן ישנם יחסי עבודה מעולים עם שר 

הביטחון אביגדור ליברמן".
יעבור  החוק  כי  בבטחה  לומר  "אפשר  בכירים,  אותם  לדברי 

בשלוש קריאות כבר במושב הנוכחי".
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www.galimt.co.il   galimt88@gmail.com 

החופשות למשפחות  
   קיץ 2018

בתאריכים י"א-כ"ח באב  23/7-9/8    1
במלון המפואר קיסר פרימייר טבריה

במלון הספא היוקרתי לאונרדו פלאזה ים המלח
בתאריכים י"ז-כ"א באב   29/7-2/8

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

בלב הטיילת 
על 

שפת הכנרת

2

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

נשים יקרות שמנה לב! ההרשמה לנופשי נשים לקראת סיום!
במלון לאונרדו פלאזה ים המלח מסלול א': י"א -ט"ו בתמוז מסלול ב': כ"ה-כ"ח בתמוז

במלון קיסר פרימייר טבריה: כ"ה-כ"ט בתמוז

הציבור הקדוש מוזמן!

שמחים אנו לבשר לציבור הקדוש
שבע"ה בשבת קודש פרשת נשא ישבות בעירנו

אברהם
יוסף

הרה״ג

שליט"א
רב העיר חולון

וידרוש בביה״כ ״בית יוסף״
רח׳ הירקונים 18 בשעה 16:30

בהשתתפות:

הרה"ג הרב ששון כהן שליט"א - רב השכונה

והרה"ג הרב מנשה אירני שליט"א - רב בית הכנסת
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בקדנציית  והמדינה  הכנסת  הממשלה,  את  יחדיו  תיזזו  מאז 
מכלוף  אריה  של  מפיו  שכזה  פרגון  נשמע  לא  הראשונה,  נתניהו 
דרעי המרוקאי לאביגדור )איווט( ליברמן הרוסי. אלמלא המחזה 
מעלה  של  ופמליותיהם  עמאר  והגרש"מ  יוסף  הגר"י  של  המרנין 
כפי  הריקודים,  רחבת  על  בזה  זה  ואחוזים  דבוקים  מטה,  ושל 
בנו של ראש לשכת הראשון  עינינו השבוע בחתונת  שראינו במו 
לציון הרב יצחק אלחרר, ניתן היה לפתוח ולומר כי גדול השלום 

הרוסי-מרוקאי מהשלום הספרדי.
כדרכם של מדורים פוליטיים, אין מאריכים בדברי ברכה בטרם 
ניתן להולכי הרכיל לומר את דברם. ובכן, "חפיפה כמו של מלצר, 
אי-בקיאות בחומר והשפעה מועטה", זו הכותרת המחמיאה שקיבל 

שר הביטחון כמו נבוט בראש בגיליון ערב חג 
השבועות של העיתון לאנשים חושבים. "מאז 
התמנה לפני שנתיים", נכתב בכותרת המשנה 
שקול  כשר  ליברמן  "מצטייר  הארץ,  של 
הביטחון  במערכת  שבכירים  אלא  ומאופק. 
לקוי.  ותפקוד  הצבא  עם  מחלוקות  מתארים 
בפרטים  בקיא  לא  לישיבות,  מאחר  הוא 
שקוף  כמעט  'הוא  תועלת.  להביא  וממעט 
הכתבה  בכיר".  מדיני  גורם  אומר  בקבינט', 
עלומים  בציטוטים  גדושה  הייתה  עצמה 
ובסיפורים שהודלפו מהחדרים הסגורים. רק 

מילים רעות, אפס מחמאות.
לכותרות  שזכה  הקודם  הביטחון  שר 
פרץ  עמיר  האזרח  היה  הזה  מהסוג  מפרגנות 
רק שבמקרה  השנייה.  לבנון  מלחמת  בשלהי 
שמו  את  שלכלכה  דיו  טיפת  לכל  פרץ,  של 
בחזית  דם  הקזת  קדמה  העיתונים,  בכותרות 
הכושלות  מהמלחמות  אחת  של  ובעורף 
נזרק  שפרץ  אחרי  שנים  ישראל.  בתולדות 
 – ברק  אהוד  ידי  על  פנים  בבושת  מהמשרד 
שמונה ליו"ר העבודה ושעט על גבו כל הדרך 
לקריה, התברר בדיעבד שהאיש עם הכיסוי על 
המשקפת היטיב לראות למרחוק יותר מכמה 
מערכת  של  פיתוחה  קידום  יהירים.  גנרלים 
ההגנה מפני טילים חרף עמדתם הסותרת של 

המומחים השונים – התגלתה כאחת ההחלטות החשובות בתולדות 
מערכת הביטחון הישראלית.

אלא שאצל עמיר פרץ, בניגוד לסיטואציה שבה מצוי ליברמן – 
המציאות לשעתה היא שהכתיבה את גיליון הציונים. חוסר הניסיון 
הצבאי של האיש, הפך אותו לשר לעזאזל כשהתבררו ממדיה של 
הקטסטרופה עם תום המלחמה. אך טבעי היה ששר הביטחון נטול 
ליברמן  של  במשמרת  המחיר.  את  לשלם  ייאלץ  הצבאי  הרקורד 
ציוני אמצע הקדנציה סבירים למדי. מול האיראנים  זאת,  לעומת 
על הגדרות בסוריה ומול החמאסניקים על הגדרות בעזה – צה"ל 

מתמודד בחסדי שמיים ובסיוע חיל האוויר, לגמרי לא רע.
מי שמכיר את התנהלות המערכות התקשורתיות, יודע שכותרת 
צבאיות  הצלחות  של  שבועות  אחרי  ודווקא  ארסית,  כה  ראשית 
ולא צבאי.  פוליטי  ניסיון חיסול ממוקד,  לא פחות מאשר  היא   –
למרות שמדובר בעיתון הארץ שאינו חשוד באהדה לקבינט הימני 
בתולדות  הניצי  הביטחון  לשר  שלא  ובטח  המדינה  ימי  בדברי 
המדינה, הרי שבמקרה הזה היה לכותרת המלכלכת אפקט מרגיז, 
במיוחד לנוכח מצוקת הסקרים. מאז נכנס לתפקידו, המצב בסקרים 

לא רק שלא הוטב אלא אפילו הורע. כאופוזיציונר מימין של ביבי, 
איווט כבר גירד מספר דו-ספרתי. כשר ביטחון שקול ואחראי מזה 

שנתיים ימים – הוא מגרד את אחוז החסימה. 
האחרון,  הבחירות  יום  של  בעיצומו  איך  להזכיר  נוהג  ליברמן 
קיבל טלפון מכתב באחד מהערוצים ובו התבשר כי לפי הסקרים 
עובר את אחוז החסימה. המסקנה שלו, כמו  אינו  הוא  העדכניים 
דרעי בתחומו, שלהיכרות עם השטח יש משמעות גדולה בהרבה 
מדגימה אקראית. השניים כה בטוחים בעצמם עד שהם מתנגדים 

נחרצות להצעתו של נתניהו להוריד את הרף של אחוז החסימה. 
זאת בדאגתו הכנה למצב הגוש ובחששו  נתניהו אומנם מתרץ 
המפלגות,  בשתי  אך  וש"ס,  ביתנו  ישראל  של  מנדטים  מאיבוד 

מטרה  עומדת  היוזמה  שמאחורי  מאמינים  היהודי,  בבית  גם  כמו 
שונה. ביבי לא נגמל מהרצון להקטין ככל האפשר את כוחם של 
הניצי  לאגף  לאפשר  מעוניין  והוא  ושקד,  בנט  המשפחה,  יקירי 
בבית היהודי להיפרד מהשניים ולצאת לדרך חדשה – בלי חשש 
של התרסקות על הרף העליון של אחוז החסימה כפי שקרה לאלי 
ישי. הנמכת אחוז החסימה עשויה אפוא להפוך גם את בנט ושקד 

לשפופי קומה – לתפארת כבוד המשפחה.

חשבון הרפש
חרף החשדות, המבוססים על "עדי מפלגה" באשר לפשר מניעיו 
של נתניהו, ולמרות הכעס על הצעד החד צדדי שננקט מאחורי גבם 
גבוה,  ומסמן אותם כמי שחוששים מאחוז חסימה  של השותפים 
איווט עומד במילתו. האיש הבטיח עם כניסתו לקריה להאריך את 
הפתיל – ובעודו בתפקיד, הוא שומר על כבודו של ראש הממשלה. 
לשרי  שגמל  כפי  לאיווט  גומל  מצדו  שביבי  הוא  שנוצר  הרושם 

הימין שהתייצבו לצדו בכיכר רבין בערב הבחירות האחרונות. הוא 
שותה לאיווט - גם לאיווט - את המנדטים בקשית ומצטייר כמבוגר 

האחראי היחיד לצד הרמטכ"ל. 
את חשבון הנפש שלו איווט עוד יעשה מול בוחריו – בתקווה 
יש  הכל  לפני  אך  בהמשך(,  כך  )ועל  חשבוננו  על  יהיה  לא  שזה 
אכן  האם  בגו.  דברים  יש  האם  ולברר  הרפש  חשבון  את  לעשות 
המערכת  כשבראש  מתנהלת  רגישות,  כה  בשעות  ישראל  מדינת 
ובלתי  סכסכן  כרוני,  מאחר  משמעות,  נטול  ביטחון  שר  עומד 

מורגש. 
אריה  הקבינט  חבר  הוא  השבוע  לפתחו  הוצבה  שהשאלה  מי 
שסירב  פלוגתא  בר  בעבר,  איווט  של  הטוב  חברו  דרעי,  מכלוף 
של  זהיר  וידיד  מכבר,  לא  עד  מילה  עמו  להחליף 
החסימה  אחוז  של  בעניין  בהווה.  וחשדהו  כבדהו 
באותה  איווט  עם  נמצא  דרעי  רגע,  לפני  דובר  עליו 
באופוזיציה  היה  כשדרעי  הקודמת  בקדנציה  סירה. 
 - החסימה  אחוז  את  להעלות  באיווט  האיץ  הוא 
ולאחר שנודעו תוצאות הבחירות כולנו הבנו מדוע. 
גם בסיבוב הנוכחי שניהם מתנגדים נחרצות למהלך 
לשלומם  דאגה  של  שבמסווה  וחשים  נתניהו  של 
את  שתגשים  תדמיתית  מציאות  לייצר  עלול  הוא   –

עצמה בבחירות. 
איווט  על  מפרגנות  הלא  הכותרות  פורסמו  מאז 
זאת,  בכל  מילה.  אמר  לא  מצדו  ביבי  ב'הארץ', 
דרעי  ושרה.  יאיר  ולא  שהותקף  זה  הוא  אביגדור 
ומבקש  בעצמו  ההזדמנות  את  מייצר  זאת  לעומת 
בתכלית.  שונה   – מכיר  שהוא  שהמציאות  להבהיר 
"זה לא שיש לי עניין לפרגן יותר מדי לליברמן, אחרי 
כמי  "אבל  דרעי,  פותח  עם השבת",  לנו  מה שעשה 
שנמצא בישיבות הקבינט וישב בפורומים האלה תחת 

שמיר ורבין, אני יכול לומר שזה קשקוש מוחלט.
"וזה  דרעי,  כך  בהארץ",  שנכתב  מה  את  "קראתי 
נראה כאילו הם מדברים על איש אחר במקום שונה. 
אפשר לאהוב את איווט ואפשר גם לא, אבל אף אחד 
לא  שהוא  פעם  אף  עליו  יגיד  לא  האיש  את  שמכיר 
מורגש ובטח שלא בתחום הביטחוני. הרי כבר בשנות 
התשעים הוא ניהל את לשכת ראש הממשלה, אחר כך 
היה שר חוץ ובהמשך לתקופה של קדנציה ארוכה כיהן כיו"ר ועדת 
לומר  יכול  אני  רגישים.  הכי  הנושאים  עולים  וביטחון ששם  חוץ 
כמי שיושב בחדר שהוא שר ביטחון מורגש ופעיל, שמתנהל בקור 
רוח ובשיקול דעת גם בהשוואה לשרי ביטחון קודמים. אין שום 
נושא שעולה על סדר היום בלי שיעבור קודם אצלו ואצל נתניהו 
נשמעת  ודעתו  דעתו  את  מביע  הוא  בקבינט.  לדיון  שיובא  לפני 
ואני חייב לומר גם שבניגוד לתקופות אחרות, רואים שיש כימייה 
ושיתוף פעולה טוב ופורה בינו לבין הרמטכ"ל איזנקוט, עליו אני 
יכול לומר שיש לנו סייעתא דשמיא שהוא מוביל את צה"ל בימים 

טרופים אלה".
שאלתי את דרעי, שלא חשוד במתת חינם פוליטית, האם עודף 
הפרגון נובע מברית האינטרסים שנוצרה לאחרונה בין השניים, הן 
בנוגע לאחוז החסימה והן מפאת רצונו של דרעי לרצות את איווט 

לפני שוועדת הגיוס הצה"לית תאמר את דברה.
גם  בבקשה  אותי  ותצטט  הדברים  בין  קשר  אין  משמעית  "חד 
דרעי,  משיב  לכאן",  או  לכאן  בוועדה  ההחלטה  שתיפול  אחרי 
"פשוט ראיתי מה נכתב והתקוממתי כי המציאות הפוכה. יש פה גם 

בית ספר לפוליטיקה

שר ההגנה החרדי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

השלום הרוסי. ליברמן ודרעי. צילום: יעקב כהן
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"אנחנו הרי יודעים 
איך הדברים האלה 

עובדים", מסנגר דרעי 
על איווט, "מביאים 

מידע בשם גורם בכיר 
בלי שם של אף אחד 

שמעז לקום ולדבר 
בשמו. אז הנה אני 

אומר לך בשמי ואני 
מבטא את עמדתם 

של מרבית שרי 
הקבינט ושל קציני 

צה"ל שמגיעים אלינו: 
המציאות הפוכה. 

ליברמן שר ביטחון 
משפיע ומעורב"

דבר אחד ככל 
הנראה לא ייכלל 

במסקנות הצה"ליות 
– ומדובר בסנקציות 
פליליות. אי אפשר 
לזלזל בכך אך גם 

לא להפריז בציפיות. 
"קשה לראות מצב 
שבו ליברמן סומך 

את ידיו כשר ביטחון 
על הצעת חוק 

מתוקנת שמקובלת 
על החרדים ועוד 

בשנת בחירות", אומר 
גורם בש"ס שמעורב 

בתהליך, יותר בצד 
המקצועי ופחות 
בתחום הפוליטי

אבסורד ממש מקומם", ממשיך דרעי לירות אל מחוץ לנגמ"ש הקואליציוני, 
"הרי ברור שאם היה כישלון חלילה כולם היו מתנפלים על איווט ואומרים 
שזה בגלל חוסר הניסיון שלו, כפי שעשו במידה רבה של חוסר צדק לעמיר 
יש רמטכ"ל עם עוז ותעצומות, ומעליו  פרץ במלחמת לבנון השנייה. פה 
שר ביטחון שלא בולם את הצבא אלא נותן לו לעבוד – ואי אפשר עם אוסף 
דברי רכילות שאין שום דבר בינם לבין המציאות לבוא ולקחת את הקרדיט 

ממי שנושא באחריות הרשמית ועומד בראש המערכת. 
"אנחנו הרי יודעים איך הדברים האלה עובדים", ממשיך דרעי, "מביאים 
מידע בשם גורם בכיר בצה"ל או בקבינט, בלי שם של אף אחד שמעז לקום 
ולדבר בשמו. אז הנה אני אומר לך בשמי ואני מבטא את עמדתם של מרבית 
שרי הקבינט ושל קציני צה"ל שמגיעים אלינו. המציאות הפוכה. ליברמן שר 
ביטחון משפיע ומעורב אבל כנראה שלמישהו שאין לו אפילו את האומץ 
לדבר בשם עצמו - יש אינטרס לסכסך. מה שאני יכול לומר כמי שמכיר את 
האנשים, שלא מדובר בשר הביטחון וגם לא ברמטכ"ל. השניים האלה ברוך 
לכתוב  ימשיכו  שהעיתונאים  ישראל  לעם  מאחל  אני  מצוין.  מסתדרים  ה' 

והרמטכ"ל, שר הביטחון, ראש הממשלה והקבינט ימשיכו לעבוד".

גיוס כללי
מהפרגון לאיווט דוגמתו לא נשמע במחוזותינו - ויישמע בין כתלי המגזר, 
עיתונאים  שרק  לסוגיה  חד  במעבר  נתקדם   - צדקנו  משיח  בוא  אחרי  רק 
ציניקנים קטני אמונה יקשרו בינה לבין דברי החיבה, ומדובר כמובן בתחום 
הגיוס. מהמכתב ששלחו חברי הכנסת של יהדות התורה לראש הממשלה 
עם דרישה להעברת התיקון לחוק הגיוס – נעדרה חתימתו של דרעי, ולא 

במקרה.
"לא ביקשו ממני לחתום ואם היו מבקשים לא הייתי חותם", אומר דרעי 
לפני  רגע  כזאת  אווירה  לייצר  צריך  למה  להבין  מתקשה  "אני  ומסביר: 
שהוועדה הצה"לית מסיימת את עבודתה. מה שצריך בשלב הזה זה שקט 
בשלב  ולכן  צ'אנס  לזה  לתת  רוצים  אנחנו  תקשורתי.  לחץ  ולא  תעשייתי 
הרגיש אין שום עניין ליצור מצג של נוסחה צה"לית שבאה בעקבות לחץ 

של חברי הכנסת החרדים על ראש הממשלה ושר הביטחון".
מהצד של יהדות התורה זה נשמע אחרת. את הבקשה לצרף את חתימתו 
למכתב קיבל ח"כ משה גפני מסגן השר ליצמן בעקבות כינוס מועצת גדולי 
התורה של אגודת ישראל. כשגפני נשאל על ידי אחד מחברי הכנסת של דגל 
התורה האם דרעי יצרף את חתימתו, הוא הסביר שאת המכתב לא הוא יזם, 
ומי שיזם – לא ביקש את הדבר. המכתב עצמו אכן נראה כמו מעשה של 
'לצאת ידי חובה' ומאז נשלח לפני כשבוע – הן שר הביטחון והן הח"כים 

החותמים נמנעו מלהחריף את השיח.
לפי הרושם של הגורמים שמעורבים בתהליך, דבר אחד ככל הנראה לא 
ייכלל במסקנות הצה"ליות – ומדובר בסנקציות פליליות. אי אפשר לזלזל 

בכך אך גם לא להפריז בציפיות. "קשה לראות מצב שבו ליברמן סומך את 
ידיו כשר ביטחון על הצעת חוק מתוקנת שמקובלת על החרדים ועוד בשנת 
בחירות", אומר גורם בש"ס שמעורב בתהליך, יותר בצד המקצועי ופחות 

בתחום הפוליטי.
היא  בתהליך  שמעורבים  התורה  וביהדות  בש"ס  החברים  של  ההערכה 
שבשלהי הקדנציה הזאת, כאשר שנת הבחירות מתדפקת בשטח, קלושים 
בשלוש  שתעבור  מוסכמת  לנוסחה  יגיעו  והחרדים  שליברמן  הסיכויים 
שהחרדים  פליליות  סנקציות  נטולת  הצעה  של  קסם  נוסחת  גם  קריאות. 
אינה   – שתעבור  חדרים  בחדרי  ויתפללו  ולחוץ  השפה  מן  לה  יתנגדו  לא 
רלוונטית, לנוכח העובדה שלצורך העברת החוק יידרש גיוס כללי. לא של 

בחורי הישיבות אלא של חברי הכנסת החרדים.

משחקי הזמן
 

מיידי  פיצוץ  של  תרחיש   - הצפויות  המסקנות  בעקבות  לנו  צפוי  האם 
לא  שלילית.  שהתשובה  סבורים  הכנסת  חברי  מרבית  לבחירות?  והליכה 
רק האינטרסים של כל הצדדים אינם מתיישרים עם בחירות מהירות אלא 
גם התאריכים. אם הקדמת הבחירות לא תהיה מיידית - הכרזה מעתה על 
השבוע שלפני ראש השנה - היעד הרלוונטי הבא הוא אי שם בתחילת 2019, 
וזאת לנוכח הבחירות לרשויות המקומיות שצפויות להתקיים בעוד חמישה 
חודשים. הקדמת הבחירות לכנסת למועד שאחרי החגים, תחייב את דחיית 

הבחירות לרשויות בכחצי שנה.
לנתניהו, שלא סופר את שותפיו אך לא חדל מלחזק את ה'בייס' בשטח 
– אין את הלוקסוס להתקוטט עם ראשי הערים. אלה מושקעים עד צוואר 
מזה חודשים ארוכים במערכת הבחירות ולא מוכנים לשמוע על סחבת של 

חצי שנת קמפיין נוספת. 
הסיטואציה המורכבת הזאת העלתה השבוע רעיון במוחו של אחד מחברי 
הכנסת החרדים, לנסות להסכים גם על מה שלא מסכימים: לא לסנקציות 
לקבלת  כדי,  תוך  מבג"ץ,  מוסכמת  ובקשה  הדיונים  להמשך  וכן  פליליות 
ארכה בת שנה נוספת להשלמת הליכי החקיקה. "הרי כבר למדנו על בשרנו 
שגם חקיקה היא לא המילה האחרונה", אומר הח"כ למוד הניסיון, "בסוף 
חלילה.  וחוזר  לכנסת  חוזרים  החוק,  את  שפוסל  לבג"ץ  מתגלגלים  אנחנו 
אם ננהל תהליך רציני של עבודת צוות, על בסיס מסקנות לא מתלהמות של 
צה"ל – גם אם איננו מסכימים להן, נוכל לבקש מבג"ץ ארכה ולהרוויח עוד 

זמן עד לפעימה הבאה". 
מאז אמר הבג"ץ את דברו לפני עשרים שנה, השיטה עובדת לא רע, ורק 
מחודש  לשנה,  משנה  ומתקצרים.  הולכים  לפעימה  פעימה  בין  המועדים 
לחודש, מיום ליום, ובלבד שיחלוף עוד חג מתן תורה שבו כל הרוצה ללמוד 

יוכל לחבוש את ספסלי בית המדרש מבלי להיזרק למחבוש.

 ימים של שלום. הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר עם אריה דרעי בשמחת אלחרר
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הקב"ה  שהפקיד  הכהנים  ברכת 
שבט  בני  הנאמנים  עבדיו  בידי 
עד  ודור  דור  שבכל  הכהונה, 
עצם היום הזה, נאמרת על ידם  בכל 
מתכונת  באותה  ורחימו,  בדחילו  ויום  יום 
ומאותן מילים שנמסרו אליהם מפי הגבורה. 
כ"ז(:  כ"ג-  )ו,  פרשתינו  בפסוקי  כמפורש 
ישראל...יברכך...  בני  את  תברכו  "כה 
 ... ישא  ויחונך.  אליך  פניו  יאר...  וישמרך. 

פניו אליך וישם לך שלום". 
הגאון רבי יהודה לייב איגר זצ"ל בספרו 
'אמרי אמת' בפרשתנו, מביא מה שהתקשו 
המפרשים, מדוע ציווה הקב"ה את הכהנים 
בעצמו,  מברכם  ולא  ישראל  בני  את  לברך 
שנאמר:  כמו  המברך  הוא  הקב"ה  הרי 
אבל   – ישראל"  בני  על  שמי  את  "ושמו 
הברכה היא של הקב"ה – "ואני אברכם"? 
אכן  כי  מלובלין,  אמת'   ה'אמרי  ומבאר 
באהבתו הגדולה לעמו חפץ הקב"ה בכבודו 
שכיון  אלא  ישראל,  את  לברך  ומעצמו 
ש'גדול העונה אמן יותר מן המברך', ציוה 
אחריהם  יענה  והוא  לברכינו  הכהנים  על 

אמן, שכך הברכה תועיל יותר.
)ל"א,  בתהילים  הכתוב  את  פירש  ובזה 
כ"ד(: "אהבו את ה' כל חסידיו אמונים נוצר 
)כפי  'חסידים'  שנקראים  שהכהנים  ה'", 
שנאמר "תומיך ואוריך לאיש חסידך"( הם 
מדוע?  באהבה,  ישראל  את  לברך  שנבחרו 
כדי שהקב"ה  ה'"-  נוצר  'אמונים  משום ש 
אחר  אמן  יענה  כביכול  ובעצמו  בכבודו 
ברכת כהנים, ובכך מתקיים הפסוק: "ושמו 

את שמי ... ואני אברכם".
מסופר על הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שכאשר 
שלא  השנה  ראש  מימי  באחד  פעם  אירע 
שלא  הורה  מדרשו,  בבית  כהנים  נמצאו 
כהנים  שיביאו  עד  הש"ץ  בחזרת  להתחיל 
ממקום אחר. הדבר לקח לא מעט זמן, ואחד 
אך  דציבורא',  'טרחא  אמר:  מהמתפללים 
עד שהגיע  להמתין  והמשיך  הגיב  לא  הרב 

הכהן.
הגרי"ז  אמר  התפילה  כשהסתיימה 
ההולכים  אלו  כל  הלא  מבין.  איני  קצרות: 
עצמם  את  מוצאים  מרבנים  ברכות  לבקש 
לא פעם ממתינים שעות ארוכות כדי לזכות 
בברכה הנכספת. אם כך, קל וחומר לברכה  
שמובטח עליה בתורה: "ואני אברכם". וכי 
יש לך ברכה גדולה מזו של הקב"ה בכבודו 
ובעצמו?  כך שעל אחת כמה וכמה להמתין 

מעט עליה...
סוכות  דחוה"מ  ד'  שני,  ביום  זה  היה 
בשכונות  פוזרו  כרוזים  אלפי    . תשנ"א 
הסתה,  קריאות  קרא  המואזין  הערביות, 
ואלפי ערבים נאספו אל הר הבית. ולהבדיל 
את  ותמימים  כשרים  יהודים  רבבות  גדשו 
רחבת הכותל המערבי למעמד ברכת כהנים 
ברכת  של  המרכזי  המניין  המסורתית. 
כהנים ההמונים החל, בעוד אלפים נוספים 
נוהרים מסמטאות העיר העתיקה וממבואות 
ירושלים בואכה הכותל המערבי. וכי מי יהין 
שכזה,  נשגב  במעמד  השתתפות  על  לוותר 
ומאזינים  עומדים  ישראל  אלפי  רבבות  בו 
בדממה לברכה הנשמעת מפי מאות כהנים, 

כשהם עונים אחריהם אמן בכוונה?
ההכרזה  נשמעה  וחצי  תשע  בשעה 
עמדו  קודש  בחרדת  כהנים!  המסורתית 
אלפים, מאזינים בשקט לברכה הבוקעת מפי 
מאות כהנים, יברכך ה' ... יאר ה', ישא ה'... 
ולעומתם השיבו אלפי המתפללים הנרגשים 
בקול: אמן! איש מהם לא העלה בדעתו את 
גם  בהר.  למעלה  רגעים  באותם  המתרחש 
שם להבדיל, התכנסו אלפים, אולם במטרה 
שלפניהם  האבנים  ערימות   לגמרי.  אחרת 

הם  אולם  הזדוניות.  כוונותיהם  על  העידו 
במתרחש  מרגישים  שאינם  כמי  המתינו 
למטה, ומחכים להזדמנות העומדת לפתחם 
ה'  ביותר  הנוראה  בצורה  זממם  את  לבצע 

ישמרנו.
השעה מתאחרת, הנה כבר עומדת תפילת 
אל  הכהנים  עלו  שוב  להסתיים,  מוסף 
הדוכן, ושוב התנגנה לה הברכה ההיסטורית 
הפעם  מהדהדת  אמן  זעקת  כאשר  מפיהם, 
מפי רבבות נוספים שהגיעו, אשר יחד כולם 

באו לשמוע, להתברך ולהתקדש.
הסתיימה לה התפילה לקול שאגת 'שמע 
רגעים  ותוך  האלוקים'.  הוא  ו'ה'  ישראל' 
ספורים התרוקנה הרחבה מהרבבות שגדשו 

אותה, ונותרו שם כמה מאות בודדות...
לנוע,  שלמעלה  הפורעים  החלו  ואז 
דם  לרוב.  ברזל  וכלי  אבנים  כשבידיהם 
הכותל  עבר  אל  מועדות  ופניהם  בעיניהם, 
עד  זאת  לעשות  מהם  מנע  מה  המערבי. 
טובי  את  זו  שאלה  תעסיק  לימים  עתה? 
הביטחון.  כוחות  אנשי  שבין  המוחות 
הכירו בששים  גם  ידעו  אמונה  אנשי  אולם 
המלחמה  ומלומדי  החרב  אחוזי  הגיבורים 

שהגנו על הרבבות שלמטה.
ששים האותיות שבברכת כהנים, שיצאו 
יחד עם קול  זרע אהרון,  אז מפי מאות בני 
ה'אמן' שנשמע ברמה מפי הרבבות, עמדו 
והנס  בצורה,  מגן  כחומת  למתפללים  להם 
התברר כאשר רק אחרוני המתפללים נותרו 
הציבור  של  המוחלט  רובו  אולם  ברחבה, 
ומי  באוטובוסים  מי  דרכו,  אל  נאסף  כבר 

ברגל במעלות העיר העתיקה.
הזעקות  יהוד---  אל  איטבח  ג'יהאד---- 
וחדות,  ברורות  מלמעלה,  שנשמעו  הללו 
משהו-  לעשות  מי  אי  הספיק  שטרם  עד 
החל מטר אבנים לשטוף את הרחבה. מאות 
לברוח  החלו  הכותל  ברחבת  העומדים 
תחת  מחסה  לתפוס  מנסים  בהיסטריה, 
המחילות והגגות, ומי שלא הספיק לעשות 

זאת נפגע.
עשרים דקות תמימות של כאוס  שנדמו 
אבנים  של  פוסק  בלתי  מטר  כאשר  כנצח, 
רצפת  על  התנפצו  משחית  כלי  ושאר 
מן  כמה  קרב.  לשדה  דמה  המקום  הכותל, 
שבוששה  לעזרה  וזעקו  נפצעו  המתפללים 
מלהגיע. הדי הקריאות מלמעלה התערבלו 
עם פיצוצי הירי של כוחות הבטחון שהגיעו 
נרגעה  ארוכה  שעה  אחרי  רק  באיחור. 
המהומה בחסדי שמים. האלפים שהיו עדיין 
ברגשות  הכותל  אל  שבו  המקום,  בקרבת 
מעורבים של שמחה וחרדה, הם הביטו אל 
הרחבה הזרועה באלפי אלפי אבנים, כשהם 
ונושאים  העתיקות  האבנים  על  מתרפקים 

תפילת הודיה.
צמרמורת חלפה רק מן המחשבה... אילו 
היה האירוע מקדים עצמו בכמה דקות, בעת 
כמה  במתפללים,  גדושה  הייתה  שהרחבה 
נוצר,  שהיה  העצום  מלחץ  רק  נפגעים  היו 

וכמה היו נפגעים רח"ל מן האבנים...
לא היה כאן מקום להסבר אחר. היה זה 
נס, נס גלוי!! נס שהפך לשיחת היום בכל 

רחבי הארץ והעולם.
בירכו,  מחתכת  חרב  אדם...  רואה  "אם 
ברכת  את  ישמע  הכנסת  לבית  וילך  ישכים 
רע  דבר  ואין  אחריהם-  אמן  ויענה  כהנים 
י"א(.  ג,  רבה  השירים  )שיר  מזיקו!!!" 
עניית אמן של הקב"ה עם עניית אמן שלנו –

עולה לכסא כבוד ומשפיעה עלינו לשומרינו 
מן המזיקים בזכותה של הברכה המשולשת 

בתורה הנאמרת מפיהם של הכהנים.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"כה תברכו" לקחי פרשת סוטה

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתוֹ ּוָמֲעָלה בוֹ ָמַעל 
עגומה  פרשה  היא  סוטה  פרשת  יב(  )ה, 
ובשמחה  באושר  שהתחילו  חיים  מאד. 
האהבה  לכל  קרה  מה  חמור.  משבר  לידי  הגיעו 

והאחווה השלום ְוָהֵרעּות שהיו בין השניים? 
סג  )ברכות  נוראה  תשובה  כך  על  משיבים  חז"ל 
תרומות  לפרשת  סוטה  פרשת  נסמכה  "למה  ע"א(: 
ומעשרות  לו תרומות  לך: כל שיש  לומר  ומעשרות? 
אשתו!  ידי  על  לכהן  נצרך  סוף   - לכהן  נותנן  ואינו 
'ִאיׁש  ליה  וסמיך  ִיְהיּו'  לוֹ  ֳקָדָׁשיו  ֶאת  'ְוִאיׁש  שנאמר 
ִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתוֹ' וכתיב 'ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתוֹ 

ֶאל ַהּכֵֹהן'".
את  לעכב  שלא  השכל,  מוסר  מכאן  ללמוד  עלינו 
להתפתות  לנו  אל  לצדקה!  המעשרות  כספי  נתינת 
קשה.  כך  כל  'עבדת  לשכנע:  שמנסה  היצר  לעצת 
טרח  שלא  למי  עמלך  מפרי  שתיתן  מדוע  התאמצת. 
נחרצת על  וחלילה! חז"ל דברו בצורה  ויגע?...' חס 
ואינו  ומעשרות  לו תרומות  הסוף המר של "מי שיש 

נותנם לכהן".    
חיים  יוסף  רבי  חיד"א,  הרב  מרן  ישראל,  חמדת 
לאסוף  שבאיטליה  לליוורנו  הגיע  זצ"ל,  אזולאי  דוד 
ולישיבות  התורה  ללומדי  ישראל,  ארץ  לעניי  כספים 
העצומה  בגדולתו  שהכירו  המקום,  אנשי  הקדושות. 
בתורה, ביקשו ממנו שיישאר, וישמש להם לרב, והוא 

אכן נעתר לבקשתם ונשאר שם.
שאשתו  לו  וסיפר  כהן,  לפניו  הופיע  אחד  יום 
מספר  בה  שהתרה  לאחר  ואף  זרים,  עם  מתרועעת 
לו  שומעת  אינה  היא  אתם  תיסתר  שלא  פעמים 
והסביר  הוסיף  הוא  הנלוזים.  במעשיה  וממשיכה 
למשפחה  בת  בהיותה  מעמדה,  את  מנצלת  היא  כי 

מכובדת מאד, כדי לזלזל בצורה בוטה בהתראותיו.
כי הוא קורא  לו למסור לאשתו  הרב חיד"א הורה 
ועליו  לה לביתו, שכן אסור לו להמשיך לחיות אתה 
לתת לה גט. כשהגיעה האישה לפניו, הוציא הרב ספר 
פרשת  את  בפניה  לקרוא  והחל  בביתו,  שהיה  תורה 
סוטה. כשסיים אמר לה: "בעלך צריך לגרשך, ולאחר 
שתקבלי את גטך - תישארי אישה חשובה כמו שהיית 
בעזות:  ודיברה  פניה,  החציפה  האישה  אך  כה".  עד 

"מי שמך לאיש שר ושופט עלינו"?    
הבניין,  של  שנייה  בקומה  גר  היה  החיד"א 
במדרגות,  לרדת  והחלה  מביתו,  יצאה  וכשהאשה 
היא הרגישה את בטנה צבה, ולא סיימה לרדת וירכיה 
מרן  ומשונה.  במיתה קשה  והיא מתה  נופלים,  החלו 
הרב חיד"א הפך להיות ה"כהן" המשביע את האשה, 
ביתו הפך להיות כ"בית המקדש", ולאחר שסיים את 
הקריאה בתורה, התקיים באשה מקרא מלא: "ְוָצְבָתה 

ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה".
ַעם,  ִנְכְּבֵדי  כאמור  שהיו  משפחתה,  ובני  ְּכֶׁשַאֶחיָה 
ראו את הפלא הגדול הזה, הבינו את גודל קדושתו של 
החיד"א והם ִצּפּו את המדרגות העולות לביתו בזהב, 

כיאה וכנאה למקום הקודש.
להיות  זכה  שהוא  מספר  ירושלים"  "זיכרון  בספר 
עדיין  שהן  הללו  המדרגות  את  וראה  הזה,  במקום 
והנה, כל הפרשה הזאת, פרשת סוטה,  זהב.  מצופות 
מדוע  האמת.  את  יודעת  הרי  האשה  פלא.  דבר  היא 
היא לוקחת סיכון כל כך גדול? מדוע שלא תודה על 
כך  כל  במיתה  תמות  ולא  תתחרט,  תתוודה,  האמת, 
דבריהם  )הובאו  אומרים  אף  חז"ל  ומשונה?  קשה 
ברש"י ה, יח( ש"מסיעין היו אותה ממקום למקום כדי 
ליגעה ותיטרף דעתה ְוּתוֶֹדה", אך היא היתה ממשיכה 
מודעת  שהיתה  אף  ַּבֶּׁשֶקר,  העוצמה  במלוא  להיאחז 

ְלסוָֹפּה המר! 
לה  נותנים  לא  הגאווה,  הכבוד,  נוראות!   נורא 
להודות! לא בכדי אמרו חז"ל )אבות ד, כא(: "הקנאה 

והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם".
יש  כמה  עד  השכל  מוסר  מכאן  ללמוד  עלינו 
להתרחק מהגאווה ותאוות הכבוד! אדם יכול לחיות 
חיים טובים ומאושרים, חיים של ברכה והצלחה, אלא 
שלעתים מזומנות הכבוד "אוכל" אותו. בגלל גאווה 
משוקצת הוא מסוגל להרוס במו ידיו את חייו ולרדת 

אל שפל המדרגה.  

טוב לי תורת פיך
 

דרך אגב, אספר מעשה נוסף שאירע עם הרב חיד"א, 
גם הוא אירע בעת שכיתת רגליו לאסוף כספים לעניים 

וללומדי התורה, והפעם היה זה בצרפת.
בעת שהותו שם, בתו של מלך צרפת חלתה במחלה 
קשה וקצרה ידם של כל הרופאים מלהושיעה ולמצוא 
הגדול  הרב  על  למלך  ספרו  והנה,  למחלתה.  מזור 
וברכותיו  שתפילותיו  במדינה,  שנמצא  היהודים  של 

פועלות ישועות. 
הבת  את  שבירך  החיד"א,  את  אליו  זימן  המלך 
בברכת רפואה שלמה, ואכן – בחסדי שמים – כעבור 
לאיתנה.  ושבה  לחלוטין  התרפאה  הבת  ימים  כמה 
להודות  וביקש  גדולה,  שמחה  כמובן,  שמח,  המלך 
לחיד"א על החסד הגדול שעשה עמו, והורה לו לבקש 

ככל אשר עולה בדעתו.
החיד"א היה ידוע בזיכרונו המופלג. כל ספר שעיין 
מבלי  פה,  בעל  זוכרו  היה  בלבד,  אחת  פעם  ְולּו  בו, 
שיתעורר כל צורך לעיין בו פעם נוספת! והוא נענה 
התורה  וזהב.  בכסף  חפץ  "אינני  לו:  ואמר  למלך 
הקדושה יקרה לי מכל כסף וזהב שבעולם. לכן, זאת 
אבקש: להיכנס אל החדרים הפנימיים, השמורים מכל 
שם  לתוכם,  להיכנס  רשות  אחד  לאף  שאין  משמר, 
היד  רבים מכתבי  ובהם  נמצאות הספריות העתיקות, 

של רבותינו הקדמונים, ולעיין בהם".
אשר  החיד"א,  של  התורה  מאהבת  התפעל  המלך 
טובות  אבנים  זהב,  דינרי  אלפים  אלף  פני  על  ִּבְּכָרּה 
ומרגליות, אותם יכול היה לבקש, ונתן לו את הרשות 
להיכנס. החיד"א נכנס ושינן, ואף העתיק, מאות ואלפי 

פסקים מתוך אותם כתבי יד של רבותינו הקדמונים. 

יזיר עצמו מן היין

נלמד  סוטה,  מפרשת  למדנו  אותו  הראשון,  הלקח 
אותו  נוסף,  לקח  שלפניה.   הפרשה  אל  מסמיכותה 
הפרשה  אל  מסמיכותה  הוא  זו  מפרשת  ללמוד  ניתן 

שלאחריה.
נסמכה  "למה  ע"א(:  סג  )ברכות  אומרים  חז"ל 
פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה 

בקלקולה יזיר עצמו מן היין".
ואומר  אותן  מונה  הכתוב  רבות.  מעלות   - ליין 
)תהלים קד, טו(: "ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנוֹׁש", "ְּתנּו ֵׁשָכר 
מכאן  ודרשו  ו(,  לא,  )משלי  ָנֶפׁש"  ְלָמֵרי  ְוַיִין  ְלאוֵֹבד 
חז"ל  )סנהדרין ע ע"א( על מעלת היין לנחם אבלים. 
ּדֶֹדיָך  טוִֹבים  "ִּכי  שנאמר:  כמו  בו,  שמח  הקב"ה  גם 
לדברי  משמש  בהיותו  ב(,  א,  השירים  )שיר  ִמָּיִין" 
קדושה רבים: ברכת המזון, קידוש והבדלה, קידושין, 
ברית מילה. ונאמר עוד )זכריה י, ז(: "ְוָׂשַמח ִלָּבם ְּכמוֹ 
שליליים  לדברים  ביין  המשתמשים  יש  מנגד,  ָיִין". 

)תהלים סט, יג(: "ּוְנִגינוֹת ׁשוֵֹתי ֵׁשָכר". 
יימחה  שלא  כדי  ֶׁשּתוֶֹדה,  הסוטה  על  כשמאיימים 
השם הקדוש על המים, אומרים לה: "בתי! הרבה יין 
עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ַיְלדּות עוָֹׂשה, הרבה 

שכנים הרעים עושים" )משנה סוטה א, ד(. 
האיסורים,  לכל  וראשון  ראש  להיות  עלול  היין 
ראש,  וקלות  שחוק  מתוך  אותו  כששותים  בפרט 

בחברת שכנים רעים. 
כמה  גדולה  וזהירות  מיוחדת,  לב  שימת  צריכים 
לשתות, מתי לשתות והיכן לשתות. גם את הלקח הזה 
נזיר. )נלקט  לפרשת  שנסמכה  סוטה  מפרשת  למדנו 
עמוד  ח"א  במדבר  אחריך"  "משכני  החדש  מהספר 

ע"ז ואילך, עיי"ש(. 
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הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד
שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

טיולים ל-4 מדינות: בלגיה, 
הולנד, לוקסמבורג ומערב גרמניה  

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

הכנסו לקישור וצפו בחוברת המהודרת
 עם כל מסלולי הטיולים והאטרקציות למשפחות
www.shainfeld.com/dusseldorf 

הכנסו לקישור וצפו בסרט
www.shainfeld.com/clip66 ההרשמה בעיצומה! 5 קבוצות כבר מלאות!!!

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

היעד החם של החורף! 
אפשרות לטיולי כוכבההצלחה חוזרת לשנה שלישית!

במיטב של תאילנד עם 
אתרים מקצועיים

אירוח ברמה גבוהה
במלון הילטון הואה הין 
5 המפואר

ארוחות גורמה
גלאט כשר עם טובי 
השפים של שינפלד

חופשת חנוכה תשע"ט שינפלד בהילטון הואה-הין תאילנד
HILTON HUA HIN

גלאט כשר



י"א בסיון תשע"ח 1225/5/18 בפתח-תקוה16

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

חומוס ביתי קלאסי

טיפים

רכיבים:
1 שן שום, מקולפת

1 קופסת שימורים של גרעיני חומוס 
מבושלים וסחוטים )שימור בנוזלים(

60 מ”ל מיץ לימון
60 מ”ל שמן זית

1 כפית כמון טחון
1/8 פלפל קאיין
1 כפית מלח ים

טעימה

למה לטפל בשיני חלב?
כול ההורים מכירים ועוברים את השלב הזה, צמיחת 

שיני חלב אצל הילדים. בקיעת השיניים מלווה לעיתים 
בהתרגשות גדולה בבית. אך ההתרגשות הכה גדולה 

מהשיניים החדשות אינה עומדת בקנה אחד עם השמירה 
עליהן מצד ההורים. רבים חושבים שאין טעם להשקיע 
בשיני החלב היות וממילא הן ייפלו ואת מקומן יתפסו 

השיניים הקבועות. 

ד”ר ריטה יושפה, מומחית לטיפולי שורש ומנהלת את 
מרפאת השיניים I smile אומרת כי “זו טעות לא לייחס 

חשיבות לשיניי חלב ויש לכך מספר סיבות”: ראשית, שיני 
החלב הטוחנות, אמורות לשרת את הילדים במשך כ- 10 

שנים. היות ומדובר בתקופה ארוכה, חשוב לשמור עליהן כי 
אם שן כזו תיהרס - עד כדי עקירה, הילד יאבד את היכולת 

ללעוס בצד זה של הפה. 

בנוסף, עלולים להתפתח ליקויי סגר של השיניים הקבועות. 
לשיניים נשירות יש תפקיד ביולוגי בבקיעה תקינה של 

שיניים קבועות. כלומר, לפני ששן חלבית נושרת באופן 
טבעי, היא מכינה את המסלול לבקיעתה של השן הקבועה, 

ואם נתערב בנושא, צמיחת השן הקבועה עלולה להיות 
מחוץ לקשת של השיניים. ליקוי נוסף נוצר כאשר שן נשירה 

חסרה לאורך זמן. המרווח גורם לשיניים הסמוכות למלא 
אותו. כשמגיע זמנה של שן קבועה לצמוח היא תהיה 

חסומה, לא תוכל לצאת במקומה הטבעי ושוב תמצאה 
מחוץ לקשת. מצב קליני זה עלול לחייב טיפול בסגר.

אז מה צריך לעשות כדי לשמור על שיני החלב של ילדינו?
1. יש להתחיל לצחצח ולנקות את השיניים כבר עם בקיעת 

השן הראשונה.
2. ניקוי השיניים אצל תינוקות מתבצע עם פד גזה מלופף 

על האצבע. 
3. את השיניים יש לצחצח ולנקות פעמיים ביום: לאחר 

ארוחת בוקר ולפני השינה.
4. שימו לב שהנקה, תחליפי חלב אם, חלב פרה או כל 

שתייה ממותקת הניתנים לפני או בזמן השינה - עלולים 
לגרום לעששת כבר בגיל הרך – לכן מומלץ מאוד להימנע 

מכך או לדאוג לניקוי השיניים אחרי ההאכלה.
5. יש להרגיל את הילד למברשת שיניים. עדיף לבחור 

במרשת רכה וקטנה.
6. יש לצחצח עם משחת שיניים לילדים שמכילה פלואוריד 

בריכוז המתאים לגיל הילד, כי ילדים קטנים נוהגים לבלוע 
חלק גדול של המשחה בעת צחצוח השיניים.

7. יש להרגיל את הילד להשתמש בחוט דנטלי מוקדם ככול 
האפשר. ניתן להיעזר בחוט המחובר לקשת מפלסטיק.

 

*ד”ר ריטה יושפה הקימה לפני 18 שנה את מרפאת השיניים 
I smile, ומאז מנהלת אותה במקצועיות רבה.  

https://ismile.co.il/ 072-2112672 : לפרטים נוספים

 אופן הכנה:
1. מכניסים את כל הרכיבים לתוך 

בלנדר / מעבד מזון לפי הסדר 
הרשום.

2. מערבלים במשך 30 שניות או עד 
להשגת הסמיכות הרצויה.

וסיבים  ברזל  בחלבונים,  עשיר  הוא  אדם,  למאכל  ששימשו  הראשונות  הקטניות  אחת  הוא  חומוס 
הבלנדרים  מותג  בבית.  אותו  מכינים  אם  פחותה  שלו  הקלוריות  כמות  למיתוסים,  ובניגוד  תזונתיים, 

נינג’ה מגיש מתכון לחומוס ביתי ובריא. 
|זמן הכנה: 6 דקות, מנות: 4 |

מחטים קטנות 

הדיקור הקוסמטי הופך 
פופולרי יותר ויותר בעשור 

האחרון ומבסס את מעמדו 
כאחד הטיפולים המבוקשים 
בקרב הטיפולים הקוסמטיים 
הלא פולשניים. הפופולריות 

הגדולה של הדיקור הקוסמטי 
מתבטאת, בין היתר, בכך 
שאנשים רבים מתעניינים 

בטיפולי אנטי אייג’ינג על מנת 
להיראות צעירים יותר.

דיקור קוסמטי קיים במזרח 
מאות שנים ומשמש כסוג 

של מתיחת פנים. הטכניקה 
המודרנית התפתחה באחד 

מבתי החולים בבייג’ין כאשר 
רופאים שטיפלו בחולים 
הסובלים משיתוקי פנים 

שונים בדיקור סיני הבחינו כי 
בנוסף לשיפור הבריאותי הניב הטיפול גוון פנים בריא יותר, יישור של קמטים 

עמוקים והעלמת קמטים זעירים. המטפל בדיקור מטעם רשת מרפאות ‘כללית 
רפואה משלימה’, אריאל אוחנה מסביר מדוע הדיקור הקוסמטי הפך לפופולרי 

כל כך. 

מהו הדיקור הקוסמטי?

הדיקור הקוסמטי הוא טיפול המיועד לחידוש הנעורים ולהחייאת עור הפנים, 
ללא צורך בניתוח או הזרקה של כימיקלים. במהלך הטיפול מוחדרות מחטים 
דקיקות לאזורים השונים בפנים ומתחיל תהליך של ריענון וחידוש תאי העור, 

יצור קולגן טבעי והחייאת עור הפנים.

הדיקור מעודד זרימה מוגברת של אנרגיה כמו גם אספקת חמצן לרקמות 
בזכות הזרמת דם מוגברת לאזור הפנים, מאיץ מטבוליזם של תאי העור, מסייע 

בניקוז רעלים וביצירת תאי עור חדשים. טכניקת הטיפול משפרת משמעותית 
את גמישותם של שרירי הפנים, חיזוקם ומתיחתם, הדיקור הקוסמטי מאט את 
תהליך ההזדקנות תוך ניצול מקסימלי של הפוטנציאל הטבעי של העור לחדש 

ולשמר את עצמו.

בנוסף, הטיפול מעניק לחות לעור מבפנים כלפי חוץ, כאשר הקמטים ימולאו 
ויטושטשו אך ורק באמצעות המאגרים הטבעיים של הגוף. הטיפול עצמו הינו 

מרגיע מאוד וכמעט שאינו כרוך בכאב. הוא מהווה למעשה חלופה טבעית 
בטוחה ונטולת סיכונים או תופעות לוואי.

הטיפול כולל גם איזון וריפוי כלל מערכתי. במהלך הטיפול מתמקדים בדיקור 
נקודות אשר ישפרו את מערכת החיסון של המטופל ויאזנו אותו אנרגטית 

נפשית ופיזית ויהוו תחזוקה 
ורפואה מונעת.

הצלחה ומחקרים בתחום 

בשנה 1996, במאמר שפורסם 
בעיתון הבינ”ל לאקופונקטורה, 
התפרסם כי מחקר שבדק את 

תוצאות הטיפול באמצעות 
דיקור קוסמטי בקרב 300 

מטופלים, מצא כי ב- 98% 
מהמקרים חל שיפור משמעותי 

במראה עור הפנים לאחר סדרת 
טיפולים. הטיפולים הביאו 

לשיפור משמעותי במראה העור, 
שיפור גמישות השרירים, טשטוש 
קמטי הבעה וקמטוטים, טשטוש 

כתמי עור ומראה כללי בריא 
וצעיר יותר. על פי רוב כחודשיים 
מתחילת הטיפולים יופיע שיפור בנראות העור, בגוון העור, ובגמישות השרירים. 

טיפולי הדיקור הקוסמטי יכולים לסייע ב:
 שיפור גוון עור הפנים

 יצור לחות פנימית

 הרמת העור ומתיחת פנים

 שיפור אלסטיות השרירים ומתיחתם

 העלמה וטשטוש של כתמי עור

 הרמת עפעפיים 

 העלמת סנטר כפול

 הפחתת נפיחות מתחת לעיניים

 טשטוש והעלמת עיגולים שחורים מתחת לעיניים

 עידוד ייצור טבעי של קולגן הממצק ומעבה את העור

 הפחתת קמטים וטשטושם

 שיפור הנראות והחיוניות הטבעית של העור

 כיווץ נקבוביות העור

 טיפול ומניעת אקנה. כולל איזון הורמונלי וטיפול בפוסט אקנה.

 מצוין לאנשים בתהליך הרזיה לכיווץ העור ושמירה על גמישותו.

מספר הטיפולים המומלץ הוא סידרה של 10 טיפולים לפחות בהתאם לגיל 
ולמצב העור של המטופל. בסוף סידרת הטיפולים, כאשר רואים שיפור במראה 

העור ובמצבו הפיזי והאנרגטי של המטופל, יגיע המטופל לטיפול תחזוקתי אחת 
לחודש ובכך יבטיח שמירת התוצאות והמשך שיפור.

עישון כידוע גורם לנזק לעור הפנים ומאיץ תהליכי הזדקנות ולכן דיקור קוסמטי 
פחות יעיל במעשנים.

דיקור קוסמטי כבר מזמן הפך למבוקש בקרב נשים  טיפול שהחל כרפואי בבית חולים 
בבייג’ין הניב תוצאות קוסמטיות  הדיקור קוסמטי – כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מנפלאות הבריאה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מסכת יחידה,אחדות. "אתם עשיתוני ____ אחת" 
)ברכות ו.()בלשון רבים(

7.התיחסות אדם על אבותיו. "מצאתי מגלת ____" 
)יבמות ד יג( )בכתיב מלא(

8.סמטה,רחוב צר. "ל____ שאינו מפלש" )שבת טז א(
9.יסוד,עיקר. "יש ____ למקרא" )סוכה ו: (

11.מעיל עליון רחב. "מכסאו ויעבר _____" )יונה ג ו( 
)בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(

13.קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו" )בראשית לב 
ח( )בהיפוך אותיות(

14.שאל,חקר,בחן. "ו____ וחקרת ושאלת היטב" )דברים 
יג טו( )גוף שלישי עבר(

16.איך,כיצד. "_____ אתה יודע שזה חיב לזה" )סנהדרין 
ג ו(

17.שם מסכת בסדר נזיקין במשנה,בתוספתא  ובתלמודים 
העוסקת בדינים ובבתי דין בישראל.

1.התרגשות רבה. )בשל צער,אבל,רוגז( "כל קרע שאינו בשעת _____" 
)מועד קטן כד.(

2.נדיבות,יחס של רצון ואדיבות. "משה נהג בה ____    ____ ונתנה" 
)נדרים לח.(

3.ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע או להרכבה. "____ 
של תאנה" )כלאים א ח(

4.קיצור המילים : בסיעתא דשמיא.
5.קיצור המילים : יעלה ויבוא. )בהיפוך אותיות(

6.למד,שנה מסורת של תנאים. "_____ והדר מפרש" )בבא קמא יג: (
10.מקום לשכון בו,מעון,בית מגורים ארעי או קבוע. "חקקי בסלע 

____" )ישעיה כב טז( )בכתיב מלא(
12.חזק,כביר. ארז _____. "והיה לארז ____" )יחזקאל יז כג(

15.מראה. "לשחקים חזקים כ___ מוצק" )איוב לז יח(
16.קיצור המילים : הלכה 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

אור, חשך, סער, אפלה, טל, סערה, אש, יורה, ענן, ברד, כפור, ערפל, ברק, להבה, רבבים, גשם, מבול, רוח, 
ועלטה, מטר, שלג, וקר, מלקוש, חם, סופה

סנותאגיסנאשוסנישא

תקאבשששאאנעיהאניש

רארמשישאשליקשריעא

ידאתאשישטירתאשעינ
אמאשונכהמביאהישסנ
שסנקיפישרסנראבישר

תאלשוינחשאמאעאהיו

שמירתדששמידשנסילא

תישרלכתישאהישינשא

אמאפשהבסנלגלחגויא

תשריפבאתפשושוטלרא

שעיורתשאיביארלישה

סנסשמחסנמטרשסנאנא

1."שבע טחנות" נמצאות על...
2. שמה הקודם "ואדי חנין"

3. קברו של הרמב"ם נמצא ב...                                                                                                            
4. סמל העיר: תפוזים, מיקרוסקופ וספר

5. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר
6. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?

7. נקראת גם "עיר האבות"
8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

9. מי יותר צפונית: פתח תקווה או רעננה?
10.מי יותר דרומית: נס ציונה או ראשון לציון?

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. נהר הירקון 2. נס ציונה 3. טבריה 4. רחובות 5. מרכז שפירא 6. צ'רלס אורד 
וינגייט 7. באר שבע 8. געתון 9. רעננה 10. ראשון לציון



 באדמ"ורי אלכסנדר 10 
חד' ק"3 200 מ"ר דופלקס 
מחולקות בכניסות נפרדות. 

רי/מקס- משה דסקל 
050-5926021)21-21(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק היוקרתי 
והשקט דופלקס 6 ח' 140 

בנוי+ מרפסת קומה 4 
+ מעלית+ חניה, חזית, 
3,300,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)21-21(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי! ביהושע רחוב 
שקט 4 חד' דופלקס 90 מ"ר 

ק"א חזית שמורה, 1,890,000 
_____________________________________________)21-21(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 מציאת החודש!!! 
בנורדאו דופלקס כ- 105 מ"ר 

3 כ"א 1,420,000 גמיש. 
_____________________________________________)21-21(נדל"ן- הקריה 050-3000121

 בהר שלום דופלקס 
מטופח 220 מ"ר ק"א+ נוף! 

3,500,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)21-21(נכסים" 03-5791514

 דירת 4 חדרים 100 
מטר מעולה לחלוקה במחיר 

מציאה. משה אלוש 
054-3255667)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ט’-י”א  בסיון  תשע”ח  
23-25/5/2018

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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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)20-20(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הדירה כי זולה באשדוד 
ברובע ג', 89 מ"ר, משופצת, 

למגורים או למשקיעים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7648890

 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

 דירת גן 4 חדרים )שכטר( 
הבניה בעיצומה, 

052-7692792)20-21(_____________________________________________

 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

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאה!! 4 חד' 

ענקית, מוארת ומטופחת רק 
1,470,000 ש"ח. 

052-5752500)21-21(_____________________________________________

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

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

דופלקסים

 דירה מחולקת מושכרת 
4000 ש"ח נטו, בשכונה י"א 
במחיר מציאה. משה אלוש 

054-3255667)21-21(_____________________________________________

 דירה מחולקת מושכרת 
3,900 ש"ח נטו במחיר 

מציאה. משה אלוש 
054-3255667)21-21(_____________________________________________

 דירה מחולקת מושכרת 
ב- 3,900 ש"ח במחיר מציאה. 

_____________________________________________)21-21(משה אלוש 054-3255667

 בית קרקע 100 מטר 
בשכונה א' המבוקשת, מעולה 

לחלוקה ומגורים במחיר 
מציאה. משה אלוש 

054-3255667)21-21(_____________________________________________

 בית קרקע בשכונה ה' 
מעולה לחלוקה ומגורים 90 
מטר במחיר מציאה. משה 

_____________________________________________)21-21(אלוש 054-3255667

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 אל תגידו לא שמענו! 
בברוט ק"ק מחולקת 
ל- 3 שכירות 6,200 

ב- 1,280,000 גמיש! 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

058-3200078)21-21(_____________________________________________

 אין דברים כאלה! 
בז'בוטינסקי עורפי 65 

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

'אפיקי נדל"ן בועז' 
058-3200078)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! בז'בוטינסקי 
השומר ק"ב עורף שמורה 

מאד! רק ב- 1,250,000 
לסגירה. 'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)21-21(בועז' 058-3200078

 פרסמן דירתכם 
למכירה בחינם והצטרפו 

גם אתם להצלחת מכירת 
הבלעדיות של 'אפיקי 

נדל"ן בועז' 
050-4156080)21-21(_____________________________________________

 באזור אדמור מגור 120 
מ"ר מטופחת, ק"א, עורף, 

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

053-3128884)21-21(_____________________________________________

 בדסלר! 100 מ"ר 
משופצת מחולקת לדירה 

ויחידה ק"ק. "אפיק נכסים" 
03-5791514)21-21(_____________________________________________

 באזור נחמיה! ק"ב 
כ- 130 מ"ר מחולקת חוקית 

2,400,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)21-21(נכסים" 03-5791514

 בלעדי!! בסוקולוב- 
השלושה 2 חד'+ 30 מ' 

רצפה להרחבה, ק"א 
1,460,000 גמיש. "יאיר- 

_____________________________________________)21-21(נדל"ן" 052-7633978

 בשיכון ה' פנטהאוז 
5 חד' מפוארת+ 2 
מרפסות חזית+ גג 
בטאבו, 3,000,000 

ש"ח. תוכניות ב-"יאיר- 
_____________________________________________)21-21(נדל"ן" 052-7633978

 בפרל בבניה 3 
חד' יוקרתית+ חצר 

גדולה+ כניסה פרטית, 
1,500,000 ש"ח. "יאיר- 

_____________________________________________)21-21(נדל"ן" 052-7633978

 באזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבניה 4 ח' 

2,100,000 ג' 3 ח' 1,600,000 
דירה גן+ חצר 2,650,000. 

 B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור רש"י דירות אחרונות 
4 חדרים 2,100,000 דופלקס 
ענק 220 מ' בנוי+ 140 עם 
אפשרות בניה 3,900,000. 

 B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור העיריה דירת 
3.5 חדרים 90 מטר יפה 
1,750,000 ג' דירת 5 ח' 
105 מ'+ אפשרויות בניה 

2,050,000 ג'. 054-8449423 
 B.D.A 21-21(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בעקיבא/ 
סוקולוב, ק"ק, 94 מ', 

מחולק ל- 2 דירות איכותיות 
ומרוהטות, 1,920,000 ש"ח. 
פנחס מילר מתווך מוסמך. 

050-4103310)21-21(_____________________________________________

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

מ- 1,550,000 ש"ח. תיווך 
"יישוב הארץ" 03-8007000 

052-3344721)21-21(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויזניץ' 130 
מ' מחולקת ל- 2 + גג מוצמד 

בטאבו. תיווך "יישוב הארץ" 
052-7168090 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 במקובר 8 חד' חדשה 
מקבלן, אופציה לחלוקה, 

3,150,000 ש"ח. תיווך "יישוב 
הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

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

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

תיווך "יישוב הארץ" 
052-7168090 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 ביהודה הלוי מתאימה 
לטאבו- משותף, מרווחת, 

2,550,000 ש"ח. תיווך "יישוב 
הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה' 3 חד', 
משופצת חלקית+ 

אופציה, 1,420,000 
ש"ח. בפרל בבניה 4 

חד'+ חצר, 1,780,000 
ש"ח. "יאיר נדל"ן" 

052-7633978)21-21(_____________________________________________

 לל"ת בגמר- בניה 
בהשניים פ"כ ק"ד חזית 4 חד' 

1,700,000 ש"ח. 
055-6781335)21-21(_____________________________________________

 בצייטלין! 3 )כ- 60 
מ"ר( משופצת+ אפשרות 

בניה על גג בטון. 
**בסוקולוב! דירת גג 90 

מ"ר 4.5 חד' במצב מצוין. 
**בקרבת מוהליבר 5 חד' 
מפוארת ביותר+ סוכה+ 

חניה. "אלוני נכסים" 
052-7610603)21-21(_____________________________________________

 בברויאר בגמר בניה ק"א 
עורפית, 1,900,000 ש"ח. 

055-6781335)21-21(_____________________________________________

 דירה למכירה ברחוב יואל 
קומה א' 120 מ"ר+ מרפסת 

_____________________________________________)21-22(סוכה. 053-2475946

 מציאה! בדבורה הנביאה 
דופלקס מפואר+ מחסן, 

2,900,000 ש"ח גמיש. תיווך 
"יישוב הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות! בר"ע- 
הרצוג דופלקס 6 חד' 

175 מ"ר ק"ג- מעלית, 
משופצת מהיסוד, הכנה 
ליח' דיור. מ. כהן נכסים 

052-7684074)21-21(_____________________________________________

 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. א. 

_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

 דירת גן בנויה 100 
מ', כולל יח' דיור וקומת 

עמודים לבניה, עם 
גינה ענקית, אזור חרדי, 

1,050,000 ש"ח. 
052-2888181)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה בהרב 
קוק דירת גג )דופלקס( 

170 מ"ר, ק"ד+ מעלית+ 
חניה בטאבו, 2,550,000 

ש"ח גמיש. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)21-21(_____________________________________________

 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( 

3,500,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)21-21(_____________________________________________

 בלעדי בדמשק אליעזר 
דירת גג )דופלקס( חזית 

ק"ג )ללא( 3 חדרים 
100 מ"ר, ניתן להפוך 

ל- 5 חדרים+ למעלה 100 
מ"ר מחולק ליחידה+ 

אופציה מוכנה ליחידה 
נוספת+ 2 סוכות גדולות, 
2,990,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה' בבנין חדש 
מיידי! פנטהאוז מפואר, 200 

מ"ר. תיווך "יישוב הארץ" 
052-3344721 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בגולומב בבניה פנטהאוז 
יחיד בקומה, 2,700,000 

ש"ח. תיווך "יישוב הארץ" -03
052-3344721 8007000)21-21(_____________________________________________

 בברויאר בבנין- בוטיק 
בגמר בניה מיני- פנטהאוז 170 
מ"ר ק"ד מפרט גבוה+ חניה. 

055-6781335)21-21(_____________________________________________

 בבנין חדש ויוקרתי דירת גן 
5 חד'+ חצר ס"ה 200 מ"ר+ 
כ. פרטית, 2,900,000 ש"ח. 

055-6781335)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בפרוייקט גן הזית 
דירת 5 חדרים, בקומה 5, 
נוף מדהים, דירה חדשה 

מקבלן, 1,820,000 ש"ח. 
"פנחס נכסים" 
055-6789653)21-21(_____________________________________________

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

חדש 3,100,000 ש"ח. תיווך 
"יישוב הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח. תיווך "יישוב 
הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

 בהר השלום בבנין חדש, 5 
חד' 220 מ"ר בנוי 130 השאר 

מעטפת, ק"ב+ מעלית+ 
חניה, חזית, 3,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-21(א. פנחסי 03-5799308

 בהשלושה 6 חד' 125 
מ"ר, ק"ב+ מעלית, חזית, 
4 כ"א, מאווררת שמורה, 

2,700,000 ש"ח גמיש. א. 
_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
5 חד' 130 מ"ר מחולק ל- 4 

חד'+ יחידה, ק"א, חזית חדשה 
מושקעת ברמה גבוהה+ סוכה 
_____________________________________________)21-21(גדולה. א. פנחסי 03-5799308

 הר שלום 9 חד' מפוארים 
300 מ"ר, נוף לים. רי/מקס- 

_____________________________________________)21-21(משה דסקל 050-5926021

 בלעדי! שלמה בן 
יוסף 5 חד' 95 מ"ר ק"ב 

מחולקת ברמה גבוהה 
ל- 3 חד' 65 מ"ר ויחידה 

2 חד' 30 מ' מושכרת 
לחרדים. 'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)21-21(בועז' 050-4156080

 באביעד 5 חד' יפיפיה 
ענקית 120 מ' משופצת 
ברמות, מרפסת שמש/ 

סוכה בחזית, רק ב- 
1,900,000. 'אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)21-21(בועז' 058-3200078

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

1,940,000 ש"ח גמיש. נדל"ן- 
_____________________________________________)21-21(הקריה 050-3000121

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

1,950,000 ש"ח. נדל"ן- הקריה 
050-3000121)21-21(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד' כ- 100 
מ"ר משופצת מהיסוד+ חצר 

גדולה, 1,750,000 ש"ח. נדל"ן- 
_____________________________________________)21-21(הקריה 050-3000121

 אבוחצירא 4 חד' 
90 מ"ר ק"ב מושקעת 

1,590,000 לסגירה מיידי. 
"אפיקי נדל"ן בועז" 

058-3200078)21-21(_____________________________________________

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

מרפסת/ שמש סוכה 
גדולה, ב- 1,800,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
058-3200078)21-21(_____________________________________________

 הכי חם בשוק! 
בקובלסקי 4 חד' ק"ב 
חזית, 95 מ"ר במחיר 
מפתיע! 1,750,000. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
058-3200078)21-21(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף 4 
חד', ק"ג, 95 מ"ר, עורף 

פתוח, משופצת כחדשה, 
מטבח חדש, 1,600,000 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

058-3200078)21-21(_____________________________________________

 יגאל אלון, 4 חד', ק"א, 
חזית, 90 מ"ר, סוכה/ 

מרפסת גדולה, משופצת 
ויפה, 1,700,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
058-3200078)21-21(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חד' 87 
מ"ר ק"ב+ חניה חזית, חזית, 
משופצת כחדשה 1,900,000 
_____________________________________________)21-21(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בשלמה 
בן יוסף 14, 4 חדרים 

קומה ד' חזית, מרווחת 
ושמורה. דוד גרוס 

_____________________________________________)21-21(רי/מקס 050-4122744

 תיווך בהזדמנות דירת 4 
חדרים, קומה ב', כ- 97 מ"ר+ 
אופציה, שמורה באזור מנחם 

בגין, 1.6 מיליון גמיש. 
03-5444815 054-7477054)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות- למכירה 
בדנגור 4 חדרים, קומה 
1, 90 מטר, משופצת, 

חדשה 1,650,000 ש"ח 
)גמיש(. "פנחס נכסים" 

055-6789653)21-21(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשלוש 
השעות בסיום בניה 4 

חדרים ק"ד, חזית- סוכה, 
1,700,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
054-4290600)21-21(_____________________________________________

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

2,190,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! בשמידמן/ 
מקובר בבנין חדש ושקט 

4 חד' ענקית כ- 120 
מ"ר, חזית+ מרפסת 

שמש גדולה+ 90 מ"ר 
שטח ניתן להפוך ליחידות 

דיור+ מעלית+ חניה, 
2,990,000 ש"ח 

"סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)21-21(_____________________________________________

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

חזית, 2,100,000 ש"ח. תיווך 
"יישוב הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

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

מ- 1,700,000 ש"ח. תיווך 
"יישוב הארץ" 03-8007000 

052-3344721)21-21(_____________________________________________

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

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך "יישוב הארץ" -03

052-7168090 8007000)21-21(_____________________________________________

 ברמת אלחנן כ- 4 חד', 
חזיתית, ק"א+ אופציה, 

1,800,000 ש"ח. תיווך "יישוב 
הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד' יפהפיה 
בבנין חדש+ מחסן, 

2,050,000 ש"ח. תיווך "יישוב 
הארץ" 03-8007000 -052

7168090)21-21(_____________________________________________

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

חניה, 2,200,000 ש"ח. תיווך 
"יישוב הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

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

"יישוב הארץ" 03-8007000 
052-7168090)21-21(_____________________________________________

 בעזרא/ בן יעקב 4 חד' 
ענקית ומרווחת, מיקום מצוין, 
2,100,000 ש"ח. תיווך "יישוב 

הארץ" 03-8007000 
052-7168090)21-21(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך "יישוב הארץ" 
052-7168090 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בזכרון מאיר ברח' 
מהרש"ל דירת 4 חדרים 

קומה 1.1/2, כ- 100 
מטר, 3 כ"א, חזית, 
מסודרת במצב טוב, 

2,100,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________



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

3-3.5 חדרים

 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

 ברחוב הלוחמים 
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

 באביעד, 4 חדרים, 
110 מ"ר, משופצת, 

ק"ב, חזית, 1,790,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)16-18(_____________________________________________

 3 חד', שמורה, באזור 
השלושה/הרב שך, 

חזית, ק"ב עם מחסן, 
פרטים בתיווך אשכנזי, 

03-5791770)19-20(_____________________________________________

 בדוד מחלוף, 3.5 חד', 70 
מ"ר, ק"ג, אופציה להרחבה 

+ גג בטון, 1,450,000 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ל(052-7684978

 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(_____________________________________________

ט’-י”א  בסיון  תשע”ח  23-25/5/2018

 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"

 דופלקס בר' עקיבא 
בבנין פנימי, 4 חד' גדולים, 

2 מרפסות גדולות, 2 
שרותים ואמבטיה + מזגנים, 

2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(03-6164675, 058-3274646

 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"

 בנויפלד, 3.5 + סוכה, 
קומה ג', חזית! משופצת 

חלקית, ללא תיווך, 
052-7652065)20-21(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בגילה א' החרדית, 3 ח', 
קומה ג', משופצת במחיר 

מצוין + א' להרחבה! תיווך 
_____________________________________________)19-21(מהודר - בלעדי, 050-5671199

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

 ברב-קוק בפרוייקט חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, מפרט גבוה 

1,850,000 ש"ח. ללא תיווך, 
055-9385311)20-20(_____________________________________________

 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

 בלנדא! ק"ב+ מעלית 
4.5 ח'+ מ. שמש+ י. הורים+ 

יח"ד מושכרת, 2,770,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" -03
053-3128884 5791514)21-21(_____________________________________________

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

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

לחלוקה בקלות, 2,050,000 
_____________________________________________)21-21(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא 4.5 
חד' 110 מ"ר, ק"א+ מעלית+ 

אופציה מאושרת למרפסת 
שמש משופצת כחדשה, חזית. 

_____________________________________________)21-21(א. פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי 4 
חד'+ סוכה, משופצת, 

אופציה לבניה 1,650,000 
ש"ח. "אפיקי- נדל"ן-
_____________________________________________)21-21(בועז" 054-8474843

 בלעדי 4 חד' בקרית הרצוג 
100 מטר מושקעת קומה ב' 
+ מחסן+ חניה, 1,700,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)21-21(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 75 
מ"ר, ק"ג+ גג בטון+ רישיון 

ל- 55 מ"ר, חזית+ חניה, 
1,770,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה 3 
חד' 4 חד' 4.5 חד' 4 + גינה 
5 + גינה מפרט עשיר קבלן 
_____________________________________________)21-21(אמין. א. פנחסי 03-5799308

 ברב שך 3 חד' 65 מ"ר 
ק"ג+ א. בגג בטון+ חניה, 
חזית, 1,550,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

 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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חד' כ- 65 
מ"ר ק"ד ואחרונה כולל 

חתימות שכנים 1,390,000 
ש"ח. נדל"ן- הקריה -050

3000121)21-21(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בדוב הוז 
קומה ב' 68 מטר בארנונה+ 

17 מטר סוכה )לסגירה(+ 
גג רעפים+ משופצת+ אין 

התנגדות שכנים לבנות 
1,420,000 ש"ח . תיווך 

_____________________________________________)21-21(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' מקורית ברחוב 
אבוחצירא קומה ד'+ גג בטון, 

חזית+ אופציה לסוכה בנין 
אברכים, 1,250,00 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)21-21(אלטרנטיב 054-5500263

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

1,400,000 גמיש! 
'אפיקי נדל"ן בועז' -058

3200078)21-21(_____________________________________________

 בפלמח במקום מנצח 
3 חד' ק"א משופצת 

כחדשה אופציה, 
1,300,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז' -058
3200078)21-21(_____________________________________________

 בדנגור חדשה בשוק! 
ק"ב 3 חד' כ- 60 מ'+ 
אופציה 30 מ' מחיר 
לחטוף הקודם זוכה! 

1,240,000. 'אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)21-21(בועז' 058-3200078

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

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

ש"ח. מ. כהן נכסים 
052-7684074)21-21(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 
דירת 3 חדרים משופצת 

ויפה, ממ"ד וסוכה+ 
יחידה, משופצת ויפה, 

1,800,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)21-21(נכסים" 055-6789653

 דירת 3 חד' משופצת, 
עם מרפסת לנוף, 
מדהימה ואופציית 

הרחבה, אזור חרדי, 
מושכרת, 690,000 ש"ח. 

052-2888181)21-21(_____________________________________________

 דירת 3 חד' משופצת 
ויפה באזור חרדי עם 

אופציה להרחבה. 
650,000 ש"ח. 

052-2888181)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקריית 
הרצוג 3 חדרים משופץ, 

סוכה, אופציה בגג כ- 48 מ"ר 
אופציה מרפסת כ-20 מ"ר 

אופציה בצד. תיווך 
050-4144602)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב הרב 
ש"ך 51 דירת 3 חדרים גדולה 
ומרווחת קומה 2, חזית, 75 

מ"ר+ 2 מרפסות )ניתן להפוך 
לחדר נוסף( דוד גרוס רי/מקס 

050-4122744)21-21(_____________________________________________

 בלעדי אבוחצירא 3 חד' 
כ- 65 מ"ר משופצת, קומה א' 

1,400,000 ש"ח גמיש. אורי 
תיווך אדוארד 077-2050410 

050-5750880)21-21(_____________________________________________

 בדנגור 3 חדרים קומה 
3, חזית, משופצת, 

אופציה 1,230,000 ש"ח. 
"פנחס נכסים" 
055-6789653)21-21(_____________________________________________

 בלעדי במציאה 
בז'בוטינסקי )הרב שך( 

3 חדרים, משופצת 
מהיסוד, 70 מ"ר עורפית, 

ק"א, 1,330,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בהר שלום דירת 115 
מ"ר חדשה, 3 חדרים 

גדולים )אופ' להפוך ל- 4( 
מפוארת ומושקעת, 
כניסה פרטית )חצי 

קומה(, חזית+ חניה, 
2,100,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
054-4290600)21-21(_____________________________________________

 בלעדי מציאה!! 
בחרל"פ 3 חדרים 70 מ"ר 

משופצת, ק"ג )גג בטון( 
1,550,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חדרים 
מטופחת, ק"ד, חזית, 

אופ' לבניה- בגג )שכנים- 
בנו( 1,390,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 ברוזנהיים 3.5 חד' 
גדולה+ אופציה ממשית, 

1,950,000 ש"ח. תיווך "יישוב 
הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

 באלישע 3.5 חד' חזיתית, 
משופצת ויפה, 1,900,000 
ש"ח. תיווך "יישוב הארץ" 

052-7168090 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 מציאה! בגולומב 3.5 חד' 
בבניה, 1,500,000 ש"ח. תיווך 

"יישוב הארץ" 03-8007000 
052-7168090)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות! בגולומב 
דירת גן 3.5 חד'+ גינה גדולה, 
1,700,000 ש"ח. תיווך "יישוב 

הארץ" 03-8007000 
052-7168090)21-21(_____________________________________________

 בצייטלין 3.5 חד', 
משופצת+ מעלית, 1,800,000 

ש"ח. תיווך "יישוב הארץ" 
052-7168090 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בבן פתחיה 3.5 חד' 
משופצת+ היתר בניה על 

הגג, 1,850,000 ש"ח. תיווך 
"יישוב הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

 בקאליש 3 חד', חזית, בנין 
חדיש+ מעלית, 1,700,000 

ש"ח. תיווך "יישוב הארץ" 
052-7168090 03-8007000)21-21(_____________________________________________

 בשבזי 3 חד' חדשה 
ק"א 1,450,000 ש"ח. תיווך 
"יישוב הארץ" 03-8007000 

052-7168090)21-21(_____________________________________________

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

1,230,000 ש"ח. אורי תיווך 
אדוארד 077-2050410 

050-5750880)21-21(_____________________________________________

 בבלעדי טרומפלדור 2 חד' 
כ- 55 מ"ר קומה ק' חזית, 
משופץ, 1,330,000 ש"ח 
גמיש. אורי תיווך אדוארד 

050-5750880 077-2050410)21-21(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות, דירת 
2.5 חדרים קומה ב' )אחרונה(, 

כ- 55 מ"ר משופצת, באזור 
השניים+ אופציה גדולה, 1.3 
מיליון גמיש. 054-7477054 

03-5444815)21-21(_____________________________________________

 בחיד"א 2.5 חד', ק"א, 
מיידית, 1,300,000 ש"ח. תיווך 

"יישוב הארץ" 03-8007000 
052-7168090)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

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

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

052-7684074)21-21(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 2 חד' 
גדולים 55 מ"ר אופציה 
לסוכה רק 1,230,000 

ש"ח. "אפיקי- נדל"ן-
_____________________________________________)21-21(בועז" 054-8474843

 בטרומפלדור 2.5 חד' כ- 
60 מ"ר ק"א, מתוחזקת ויפה, 

רק 1,250,000 ש"ח. נדל"ן- 
_____________________________________________)21-21(הקריה 050-3000121

 בזוננפלד יח"ד כ- 25 מ"ר 
מושכרת ב- 2,200 לל"ט רק 
349,000 ש"ח. נדל"ן- הקריה 

050-3000121)21-21(_____________________________________________

 במחיר מדהים בברוט 
ק"ב 2.5 חד' 3 כ"א 50 

מ"ר חזית+ אופציות 
1,220,000 ש"ח. 'אפיקי 

נדל"ן בועז' 
058-3200078)21-21(_____________________________________________

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

_____________________________________________)21-21(דסקל 050-5926021

 בגבעת שאול, גבול 
קריית משה, מיקום מעולה, 

מוארת מאד, 3 כ"א, לשיפוץ, 
למשקיעים/ מגורים, קומה 
נוחה, מ. סוכה, 1,690,000 
_____________________________________________)21-21(ש"ח. "ביתא" 050-5770820

 ברמות: מבצע קוטג'ים/ 
דו משפחתיים/ וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,800,000 

ש"ח עד 7,800,000 ש"ח. 
תיווך הכוכבים: 
054-754-0158)21-21(_____________________________________________

 מציאה! ברמות א', 
בפרויקט החדש, 6 חד'+ 

מרפסת 100 מ"ר, חצר 60 
מ"ר 2 חניות. "כהן נכסים"- 

050-6538002)21-21(_____________________________________________

+5 חדרים

 אזור מא"ש 
החומה השלישית, 
דירת 4 חדרים ק"ג, 

בתהליך תמ"א 38, רק 
1,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)21-21(א. נכסים 058-3282555

 בגבעת שאול גבול קריית 
משה, דירת 4.5 חד', גדולה+ 

מחסן, מוארת מאד, מיקום 
מעולה, מעלית, מרפסות 

סוכה, חניה, 2,790,000 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21("ביתא" 050-5770820

 בבית וגן, רחוב בית וגן, 
מיקום שקט ומבוקש מאד, 

דירת 4 חד', מוארת, 3 כ"א, 
במחיר מציאה, 2,190,000 

_____________________________________________)21-21(ש"ח. "ביתא" 050-5770820

 ברמות א': 4 חד' קטנים 
משופצת+ מרפסת, נוף, 
אור, אופציה, מציאה! רק 

1,620,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות פולין: 4 חד' גדולים 
משופצת+ מרפסת, נוף, 

אור, ללא אופציה, מציאה! 
רק 1,740,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות פולין: 4 חד' 
גדולים משופצת+ מרפסת, 

נוף, אור, אפשרות לבניה 
בגג, 1,940,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א', 4 חד', 
מרפסות, קומה וגישה נוחה+ 

יח"ד. "כהן נכסים"- 
050-6538002)21-21(_____________________________________________

 חדשה בשוק, ברחוב 
רש"י קרוב לשרי- ישראל, 
3 חדרים, בנין קטן, קומה 

ראשונה+ 2 מרפסות. בלעדי 
_____________________________________________)21-21(לתיווך צימוקי 02-5638221

 ברמות א': 3 חד' )61 
מ"ר(+ ת.ב.ע לתוספת, 

ק"א, רציניים בסולם יעקב, 
רק 1,580,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 3 חד'+ 
ת.ב.ע. ק"א, נוף, אור, כיוונים, 

תחבורה/ מכולת/ ביה"כ, 
1,600,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א', במורגנטאו, 3 
חד', פינתית, ק"ק+ מרפסת 
12 מ"ר, בהליך היתר בניה ל- 

54 מ"ר, בלעדי! "כהן נכסים"- 
050-6538002)21-21(_____________________________________________

 בקריית משה, רח' 
אליעזר הלוי, דירת 2.5 חד', 
מרפסת, מוארת, מצויינת 

להשקעה, 1,480,000 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21("ביתא" 050-5770820

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

6 חד'+ מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)21-21(חניות. 0522-656825

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

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

2,190,000 ש"ח. -054
3320655 אתי תיווך דרים 

_____________________________________________)21-21(טרגט

 בזכרון משה, דירת 
גג, 4 חדרים, ניתן להרחיב, 

משופצת, מעלית וחניה. 
ישראל רינהולד נדל"ן -054

6401612)21-21(_____________________________________________

 ברב- קוק בפרויקט חדש 
מיני פנטהאוז 7 חדרים ענקית 

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

055-9385311)21-21(_____________________________________________

 בשפירא בבנין חדש 
פנטהאוז 5 חדרים מרפסת 

60 מ"ר, מחסן, 2 חניות, 
2,500,000 ש"ח. ללא- תיווך 

055-9385311)21-21(_____________________________________________

 למכירה דירת גן 5.5 
חדרים ביהודה הנציג+ מחסן 

ענק אופציה ליחידת דיור. 
fox nadlan 050-6925400)21-21(_____________________________________________

 ברח' כץ )סמוך לביה"ח 
השרון( 5 חד' )6 במקור( 2 

מ. שמש+ גג, מעלית+ חניה. 
054-2390027 ג'ניה-אמא-

_____________________________________________)21-21(נכסים

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

יח' הורים. 054-2390027 
_____________________________________________)21-21(ג'ניה-אמא-נכסים

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

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

_____________________________________________)21-21(טרגט

+5 חדרים

 ברח' השלושה )כפר 
אברהם( 4 ח'+ מעלית+ 
מקורה- גדולה ומסודרת- 

1,540,000 ש"ח. 
050-4811122)21-21(_____________________________________________

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

לסוכה, יח' הורים. 
 054-2390027

_____________________________________________)21-21(ג'ניה-אמא-נכסים

 "דרך- עיר- נכסים" בנווה- 
עוז- הירוקה צמוד לגבעת 

שמואל, דירת 4 חד' 135 מ"ר, 
סלון ומטבח 50 מ"ר, חדשה 

_____________________________________________)21-21(ומושקעת. 0522-656825

 בתשעים ושלש, דירת 
גג, 4 חדרים, ניתן להרחיב, 

1,560,000 ש"ח. ישראל 
_____________________________________________)21-21(רינהולד נדל"ן 054-6401612

 בזכרון משה, ק"א, 4 
חדרים, יחידת הורים, מעלית 

וחניה, משופצת מהיסוד. 
ישראל רינהולד נדל"ן 

054-6401612)21-21(_____________________________________________

 ברב- קוק בפרויקט חדש 
מרווחת 3 כיוונים, מפרט גבוה, 

1,850,000 ש"ח. ללא- תיווך 
055-9385311)21-21(_____________________________________________

 ביהודה הנציג דירת 4 
חדרים מרווחת מעלית וחניה 

שכונת חזון עובדיה.
fox nadlan 050-6925400)21-21(_____________________________________________

 רוטשילד )צמוד לסלומון( 
ק"א, 3.5 חד', 90 מ"ר, 
מרווחת, עורפית. -054

_____________________________________________)21-21(2390027 ג'ניה-אמא-נכסים

 ברוטשילד 3.5 חדרים, 
קומה 1, גדולה, מתאים 

לקהל חרדי 1,390,000 ש"ח.  
054-3320655 אתי תיווך דרים 

_____________________________________________)21-21(טרגט

 ברוטשילד 3 חדרים 
גדולה, עורפית ושקטה, 

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

_____________________________________________)21-21(תיווך דרים טרגט
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דופלקסים

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

קריית ים

 2 יח' מפוארות + 2 
חדרים + 3 חדרים, חדש 

מהקבלן, לל"ת - ממוזגות,
052-7685333 ,052-7662669)17-21(_____________________________________________

 בפנקס 5 ח', משופצת, 
מפוארת, ק"א, 6,600 ש"ח. 
_____________________________________________)18-22ל(לתווח ארוך, 052-8316333

 ברמת אלחנן, דירת 
2 חד', ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, מרפסת, שקטה 
_____________________________________________)18-21(ונקיה, 052-7684789

 דירת 2 חד' מושקעת 
ברח' צירלזון בב"ב, כניסה 
באוגוסט, להתקשר בערב, 

052-4491995)18-21(_____________________________________________

 ליד העירייה, יפיפייה 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(0544-520649, 0547-342396

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 
מיידי,מציאה רק 2,250 ש"ח, 

052-7658517)18-21(_____________________________________________

 באמרי חיים יחידה לזו"צ, 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת, 

_____________________________________________)18-21(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 דירת סטודיו מקסימה, 
מרוהטת קומפלט!!! 

2,750 לחוש, כולל חשמל 
_____________________________________________)18-21(ותשלומים!!! 050-6876587

 בז'בוטינסקי פינת 
רמב"ם, יח"ד משופצת, 

מרוהטת + נוף, ק'ד ללא, 
_____________________________________________)20-23ל(054-8597986

 יח"ד, חדשה, מרוהטת, 
ברוזנהיים, ק"ב, כ- 30 מ"ר, 

כניסה מיידית, 053-3161734, 
052-712595)18-21(_____________________________________________

+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(_____________________________________________

 ברח' אברבנאל, דירה 
גדולה, משופצת ברמה גבוהה, 
מרווחת, קומה 3, 4,500 ש"ח, 

050-4154427)20-21(_____________________________________________

 באנילביץ 2.5 חד' + 
חצר פרטית, ממוזגת, מיקום 

מעולה, 3,500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(054-5908821

 ליד העיריה, 35 מ"ר, קב', 
חזית, מרוהט לממושכת, 
מ- 1.6.18, 2,850 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ל(050-4161068

 באבוחצירא, 2.5 חד' 
גדולים, מאווררת, ממוזגת, 
מסורגת + מטבח חדש + 

גינה גדולה, 3,400 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(050-4127701

 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

 בדגל ראובן, 5 חד', ק"ב 
+ מעלית, מושקעת וממוזגת, 
3 שרותים + ארונות + חניה, 

_____________________________________________)20-21ל(050-5562866

 דרושה דירה לקניה באזור 
המרכז והסביבה במחיר 

1,200,000 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(050-6651365

 דרוש להשכרה דירת חדר 
באזור זכרון מאיר 

לתקופת הקיץ 
_____________________________________________)20-21ח(054-8537490

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק / קרית 

_____________________________________________)20-21ח(הרצוג, לל"ת 052-7396092

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

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

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

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

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
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

 "אחוזת אלטונא" מערות 
לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

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

 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(_____________________________________________

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

מרכזי, גישה לרכב, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7140101

 להשכרה משרד יפה 
ומטופח, 55 מ"ר, 2 חד', ק"א 
+ מטבחון ושירותים, במתחם 

BBC ב"ב, 2,800 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7631104

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

ומטבח, נוף מדהים, מחיר 
_____________________________________________)18-29(מוזל, 052-7648264

 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: *בגאולה 20 
מ"ר + גלריה. *בר' עקיבא 

24 מ"ר, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)18-21ל(לל"ת, 050-2899019

 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

 מציאה נדירה! 
בברנדה 84 מ"ר כולל 

אישור מהעיריה לתמ"א 
055-9363914 .38)21-21(_____________________________________________

 הזדמנות, רוטשילד 
ליד סלומון, ק"א, 3 חדרים, 

מרווחת, מיידית, 1,280,000 
ש"ח גמיש. ישראל רינהולד 

_____________________________________________)21-21(נדל"ן 054-6401612

 בסלנט, ק"ג, 3 חדרים, 
מרפסת שמש, דירה חדשה, 

1,480,000 גמיש, מעלית 
וחניה. ישראל רינהולד נדל"ן 

054-6401612)21-21(_____________________________________________

 מיידי! בעמישב פ"ת 3 חד' 
70 מ"ר+ 30 מ"ר מרפסת- 
סגורה ק"ד ללא 1,250,000 

_____________________________________________)21-21(ש"ח. 055-6781335

 בשפירא 2.5 ח', ק"ק, 
גדולה, משופצת! רק 

1,235,000 ש"ח. 
050-4811122)21-21(_____________________________________________

 בחפץ חיים 2.5 חדרים 
מסודרת, 1,250,000 ש"ח. 

054-3320655 אתי תיווך דרים 
_____________________________________________)21-21(טרגט

 בהזדמנות, בהרצל באזור 
החרדי והמבוקש, 2.5 חדרים, 
משופצת, 1,160,000 ש"ח. 

ישראל רינהולד נדל"ן 
054-6401612)21-21(_____________________________________________

 בנורדאו דירת קרקע, 
140 מ"ר מהממת, ממוזגת 

ומשופצת, באזור החרדי. 
050-7954475 050-2256662)21-24(_____________________________________________

קריית אתא

 בשיכון ה' 5 חד' 130 
מ' משופצת יפה+ סוכה 

ענקית, חזית, מיידית, 
6,200 ש"ח. -052

_____________________________________________)21-21(7633978 "יאיר נדל"ן"

 להשכרה דופלקס 5 
חד' לאחר שיפוץ כללי מיידי 
3 כ"א מלאים 6,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-24ל(052-7143994

 בלעדי בפדרמן 
חדשה, 5 חדרים+ 

מרפסת שמש, קומה 5 
+מעלית, 4,500 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן- 
פנטהאוז 5 חדרים+ 2 
מרפסות שמש גדולות 

קומה 7 חזית לגינה 
נוף מדהים+ מעלית, 

חניה, 5,700 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברחוב 
גניחובסקי 22, 3 חדרים, 65 

מ"ר קומה שניה, עורפית 
ושקטה. דוד גרוס רי/מקס 

050-4122744)21-21(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף 3 חד' 
כ- 65 מ"ר מרוהט 3,300 ש"ח 
גמיש, מיידי. אורי תיווך אדוארד 
050-5750880 077-2050410)21-21(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד' כ- 60 מ"ר 
ק"א, משופצת+ ממוזגת+ 

דו"ש, 3,500 ש"ח מיידי. -054
5523432)21-24(_____________________________________________

 בפלמ"ח 3 חד' ק"ב 
משופצת כחדשה+ מרפסת 

שמש 3,200 ש"ח. נדל"ן- 
_____________________________________________)21-21(הקריה 050-3000121

 אברבנאל 2 חד' כ- 35 
מ"ר קומה ב' 2,500 ש"ח. אורי 

תיווך אדוארד 077-2050410 
050-5750880)21-21(_____________________________________________

 בדון יוסף הנשיא 2 חד' כ- 
_____________________________________________)21-24(40 מ"ר, מיידי. 052-6445213

 2 בחזון איש ליד נדבורנא 
ממוזגת אפשרי מרוהט 2,800 

ש"ח. "תיווך דירה נאה" 
050-4930222)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בותיקה, 3 חד' ובנתניהו, 
ברמת הדר 5 חדרים. רי/מקס- 

_____________________________________________)21-21(משה דסקל 050-5926021

 בחיים כהן/ בן יהודה 4 
ח'+ מעלית+ חניה מקורה- 

דוד"ש+ מזגנים- מיידית!! 
_____________________________________________)21-21(4,500 ש"ח. 050-4811122

 להשכרה בכפר אברהם 
2.5 חדרים, מטבח נפרד, 

 fox .אמבטיה, ממוזגת, לזו"צ
nadlan 050-6925400)21-21(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בב"ב ק. הרצוג, לל"ת. 

_____________________________________________)21-22ח(052-7396092

 תיווך דרושים בדחיפות 
לשוכרים טובים דירות 

להשכרה באזור שיכון ה' 
ושיכון ו', כניסה מיידית. 

03-5444815 054-7477054)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בגני גד יח"ד 32 מ"ר 
מתוחזקת ויפה 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21(נדל"ן- הקריה 050-3000121

 מכולת למכירה במרכז 
בני ברק הכנסה חודשית נטו 

03-7153000 .20,000-30,000)21-22(_____________________________________________

 ברבי עקיבא הרב קוק 
חנות להשכרה, 20 מ"ר, 
חזית, 4,500 ש"ח. תיווך 

"יישוב הארץ" 03-8007000 
052-7168090)21-21(_____________________________________________

 למכירה מותג 
יוקרתי, ייחודי, בלעדי 

בישראל!!! מוניטין של 
עשרות שנים!!! אלפי 
לקוחות!!! קליינטורה 

ישראלית מבוססת ואנגלו 
סכסו!!! פרנסה טובה, 

עם פוטנציאל שגשוג 
ענק!!! מתאים במיוחד 

לבעלי עסקים בתחום 
המתנות, כלי בית, 

מתנות יוקרה. 
לפרטים- תיווך 

yy150151@gmail.com)21-21(_____________________________________________

 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

 למכירה/ השכרה בק. 
אתא גן ילדים פעיל באזור 

החרדי. תיווך אלפסי 
052-2790370)21-21(_____________________________________________

 בק.אתא דירות מחולקות 
עם תשואה גבוהה מעל 7%. 

_____________________________________________)21-21(תיווך אלפסי 04-8441111

 למכירה מותג 
יוקרתי, ייחודי, בלעדי 

בישראל!!! מוניטין של 
עשרות שנים!!! אלפי 
לקוחות!!! קליינטורה 

ישראלית מבוססת ואנגלו 
סכסו!!! פרנסה טובה, 

עם פוטנציאל שגשוג 
ענק!!! מתאים במיוחד 

לבעלי עסקים בתחום 
המתנות, כלי בית, 

מתנות יוקרה. 
לפרטים- תיווך 

yy150151@gmail.com)21-21(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
ולחלוקה במחירים שפויים עם 
השבחה עתידית. משה אלוש 

054-3255667)21-21(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בירוחם ודימונה מתחת ל- 

400 אלף ש"ח עם השבחה 
עתידית. משה אלוש 

054-3255667)21-21(_____________________________________________

 בק. אתא חנויות עם 
תשואה עוברת החל מ- 

300,000 ש"ח. תיווך אלפסי 
052-2790370)21-21(_____________________________________________

 להשכרה בז'בוטינסקי 
50 מ"ר לכל מטרה 2,500 

ש"ח. אורי תיווך אדוארד -077
050-5750880 2050410)21-21(_____________________________________________

 להשכרה חנות בנחמיה 
פינת חזון איש ב"ב, משופצת, 

לכל מטרה, מיידי. -054
3062814)21-24(_____________________________________________

 חנות משופצת ומפוארת 
מתאימה לקוסמטיקה/ 

פאנית, כניסה מחנות חזית 
בלב העיר, מיקום מרכזי. 

03-6166003)21-24(_____________________________________________

 בק. אתא מגרש לבניה 
רוויה, חייב להמכר! תיווך 

_____________________________________________)21-21(אלפסי 04-8441111

 מגרש חקלאי בקרית 
אתא באזור הוילות! 

בהזדמנות! מאיר אלפסי נדל"ן 
_____________________________________________)21-21(ושיווק פרויקטים 04-8441111

 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)21-21(_____________________________________________

 להשכרה באזור קוקה 
קולה קומת משרדים מפוארת 

450 מ"ר, 2 מעליות. "אפיק 
_____________________________________________)21-21(נכסים" 03-5791514

 "דרך- עיר- נכסים" 
משרדים/ מחסנין/ חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות, 
גישה להעמסה, במיקום מצוין. 

0522-656825)21-21(_____________________________________________

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 אטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

ג'קוזי+ בריכה ונוף. 
052-7703470)21-32(_____________________________________________

 מתחם נופש בהרי יהודה, 
עד 120 מקומות, בריכה 

להשכרה צמודה למתחם. 
050-9133361)21-28(_____________________________________________

הרי יהודה

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
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(_____________________________________________

■ "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מרווחת, 
נוף מדהים לכינרת, לימים/

שבתות/חופשות במחיר 
מיוחד, לפרטים: 

058-7797817)18-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 חדש בקרית שמואל, 
דירת נופש מפוארת, 3 חד' 

ברמה גבוהה מאוד, נוף מדהים 
_____________________________________________)20-23ל(לכינרת, 054-8523020

 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



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

 מאזדה 3 - 2008 - יד 
שניה, 150,000 קילומטר, 

שמורה במצב טוב. 
053-4707059)21-21(_____________________________________________

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)25-29/18(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-39/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/18(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה, 
050-5990545)20-23(_____________________________________________

ט’-י”א  בסיון  תשע”ח  23-25/5/2018

 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(. 
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

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-21/18(לחורף, 050-4145161

יבניאל

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

למשפחות וגיבוש עד 30 איש, 
054-8470433 ,054-8450432)15-26(_____________________________________________

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

 צימר יפה ביבניאל, מיקום 
מצוין, עד 6 אנשים, החל מ- 

_____________________________________________)18-29(350 ש"ח, 050-4102275

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מאובזרות במרכז 
העיר וצמוד לחוף הים, 

מחירים מיוחדים,
_____________________________________________)18-21ל(054-6388082

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)18-21(_____________________________________________

 "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!
_____________________________________________)48-21/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

סובארו

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(_____________________________________________

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-01/19ל(בלבד! 052-4132855

הובלות

הוצאה לאור

 "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

 אימפרזה 2007 שניה 
177,00 קמ', מצוינת שמורה, 

טסט לשנה, 11,000 ש"ח, 
_____________________________________________)18-21ל(055-6780082

 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(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-19/18(_____________________________________________

 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

קיה

 קאיה קרניבל 2007 
בנזין 165,000 ק'מ מטופלת, 

שמורה, 30,000 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ל(050-6290888

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

 טויוטה יאריס מודל 2005 
_____________________________________________)21-21(שמורה. 055-8856959

 טויוטה יאריס ורסו 2005 
שמורה במצב מצוין. 

055-8856959)21-21(_____________________________________________

 טויוטה קורולה 2008 
שמורה במצב מצוין. 

053-4707059)21-21(_____________________________________________

טויוטה

 יונדאי אי 20 מודל 2012 
90,000 קילומטר שמורה. 

052-7336064)21-21(_____________________________________________

יונדאי

 סוזוקי אלטו ידני יד 
_____________________________________________)21-21(ראשונה פרטי. 055-8856959

סוזוקי

 פיג'ו 307 מודל 2005 יד 
ראשונה פרטי, 6 מקומות. 

052-7336064)21-21(_____________________________________________

פיג’ו

 קאיה קרניבל מודל 2006 
דיזל 7 מקומות. 

053-4707059)21-21(_____________________________________________

 קאיה פיקנטו 2014 גיר 
רגיל יד ראשונה פרטי. 

053-4707059)21-21(_____________________________________________

 רנו גרנד סניק 7 מקומות 
מודל 2011 יד ראשונה פרטי. 

052-7336064)21-21(_____________________________________________

רנו

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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

 ,053-6200064
054-5251530)09-35(_____________________________________________

לימוד שפות
 החל מחודש אייר יפתח 

אי"ה בב"ב קורס אינטנסיבי 
לנשים ובנות ללימוד שפת 

האידיש! לפרטים: 
053-3100975 ,03-5706256)18-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ליווי מקצועי פלוס ליווי 
בנקאי "משכנתאות" ממיטב 

המומחים של חברת "אבני 
יסוד" מקבוצת אבני דרך משה 
מנהל סניף ומכירות אבני יסוד 

מקבוצת אבני דרך. משה 
)21-21(אלוש 054-3255667

 קירור ומיזוג ייעוץ מכירה 
והתקנה, לכל סוגי המזגנים, 

צוות מקצועי ואמן. 
052-6068697)21-28(_____________________________________________

מיזוג אויר

להזמנות 054-8416644 

שיווק כיסאות 
במחירים זולים

מפעל שומר שבת!

משלוחים בפריסה ארצית
חזק במיוחד
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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
 

058-3233987

גמ“ח תרופות ומוצרים

טיפות הפלא - בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

כשרות מהודרת

שלמות הבית פתרונות מעולים!•

ברשיון משרד הבריאות

מקלות ב. •

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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(_____________________________________________

 אבד צמיד קשיח משובץ 
לפני חצי שנה בב"ב 

_____________________________________________)20-21ח(053-3124448

 נמצא מטען נייד ביום לג' 
_____________________________________________)20-21ח(בעומר במירון, 052-7161414

 נמצא סכום כסף לפני 
פסח ברח' השומר בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8450355

 דרושה בתרומה עגלת 
טיולון במצב מצוין, למשפחת 

אברך בבני-ברק, 
_____________________________________________)20-21ח(052-7616750

 דרושה בתרומה ספה 
במצב מצוין למשפחת אברך 

_____________________________________________)20-21ח(בבני-ברק, 050-4167987

 לזוג צעיר דרוש בתרומה 
תנור במצב מצוין בירושלים, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4160457

 מחפש לקנות אוסף עטים 
_____________________________________________)20-21ח(ישנים נובעים, 058-7648702

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)20-21ח(חילוף, 050-6651365

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במחיר סמלי בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(054-8437747

 דרוש פל' נוקיה 208 כשר 
לקניה עד 250 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7190054

 מעונין לקנות אופניים 
חשמליות במצב טוב בשעות 

_____________________________________________)20-21ח(הערב 052-7671681

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי\תרומה 

_____________________________________________)20-21ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תישמח לקבלו 
_____________________________________________)20-21ח(054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________))20-21ח(052-7396092

 דרוש מיני בר לישיבה 
_____________________________________________)20-21ח(במחיר סמלי, 054-8591418

 בירושלים מקפיא טוב 6 
מגירות 450 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-6256846

 בירושלים מייבש כביסה 
כחדש 8 ק"ג 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-6256846

 מזגן ג'וניור מצב מצוין 300 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 050-6776841

 מחשב נייח XP במצב 
_____________________________________________)20-21ח(מצוין 150 ש"ח 052-2421622

 מסך דק למחשב 180 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-2421622

 מצנן נייד תריסים 
מתכווננים אפשרות לקרח + 
טיימר מצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7651383

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 230 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7651383

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

_____________________________________________)20-21ח(054-7561146

DVD  נייד 9 אינץ 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 250 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-7561146

 מיקרוגל מצויין בשרי 190 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 050-9089110

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח לפרטים 054-8453370

 מיחם חשמלי לשב"ק 
8 ליטר עם הקופסא )היה 

בשימוש 3 פעמים( 110 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(בירושלים 052-7690080

 מדיח כלים  
BLOMBERG במצב מעולה 
במחיר נוח במיוחד )בני ברק( 

_____________________________________________)20-21ח(450 ש"ח בלבד 054-7216671

 טוסטר אובן )היה בשימוש 
פסח אחד( כשר לפסח כחדש 

לגמרי, רק 120 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-3329999

 מקרר אמקור במצב תקין 
לגמרי 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-9340317

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)20-21ח(הלוגן 100 ש"ח 052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 50 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 טאבלט חדש באריזה עם 
אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-8542205

 מחשב שולחני 
מצוין+תוכנות ללא תקלות 

בהזמנות 400 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(053-3346080

 מיקסר קנווד מיגור כל 
החלקים + מטחנת בשר 400 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 052-2437292

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3121020

 מצלמת ניקון מעולה 
תקלה בתריס סגירה 150ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(+ מטען 053-3121020

 שואב אבק חזק ומצויין 
110 שח בלבד בהזמנות 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כיריים גז הצתה 
אלקטרונית 140 שח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח("סאואטר" 052-5737813

 מקרר קטן לרכב מצוין 
לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(054-2252171

 מיטת עץ מלא + אמבט 
לתינוק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-8380655

 ארון 3 דלתות, 500 ש"ח, 
גמיש, פורמיקה, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612293

 ספריה כפולה לחדר ילדים, 
מצב מעולה, כחדשה, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 050-7428764

 חדשה מהאריזה, שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה, 

_____________________________________________)20-21ח(499 ש"ח, 054-4783220

 שולחן כתיבה לסת"ם, 
מצב מצוין במחיר 350 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 054-8459012

 שידת איפור עם מראה, 
כחדשה מעץ מלא, 300 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(גמיש, 050-4131550

 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים, רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(פלאפון: 050-9089110

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-3463482

 כורסא איכותית ונוחה 130 
_____________________________________________)20-21ח(שח בלבד 052-5737813

 מזרון שינה מצב מעולה 
רק 90 שח נוח ואיכותי 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 120 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 חדר שינה 2 מיטות 
נפרדות 380 ש"ח בלבד

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים כולל מזרון במחיר 140 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 מזרון יחיד 60 ש"ח מצב 
אורטופדי מצויין בני ברק

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 120 
_____________________________________________)20-21ח(שח בלבד 052-5737813

 עגלת שכיבה מאמס 
פאפס במצב מצויין בז', 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 050-4177471

 מיטת עץ מלא + אמבט 
לתינוק, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-8380655

 עגלת בוגבו קמיליון 3, 
כחדשה, אמבטיה + טיולון + 
כיסוי גשם מקורי, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(טל': 052-7172778

 משאבת אוונט ידני, 
חדשה, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7676969

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה, צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)20-21ח(052-3073826

 עגלה לתינוק כמעט 
חדשה, חב' BIBA, צבע 

סגול/שחור, גלגלים גדולים, 
_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח, 03-9307308

 טיולון איכותי "אינפיטי" 
כמו חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה "צ'יקו" כל דבר 

200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק כולל כל החלקים, 

_____________________________________________)20-21ח(תקין 150 ש"ח 052-7169771

 ABC מציאה עגלת דיזיין 
אמבטיה וטיולון, שחורה ויפה, 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח, 058-3245685

 עגלת אנגלזינה במצב 
טוב, צבע תכלת, 500 ש"ח 

בהזדמנות, פ"ת, 
_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 מטרנות ללא שלבים, 
מהדרין, 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4110991

 טיולון תאומים של חברת 
אייה בייבי 250 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-35395314

 טיולון אינפינטי 120 שח 
בלבד מצב מצויין 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
חזקות ומצב חדש 220 שח 

_____________________________________________)20-21ח(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטייה "צ'יקו" כל דבר 

180 שח בלבד 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מטרנה חלבית ללא 
שלבים 700 ג' סגור תוקף 

ארוך 3 ב 100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(052-7169771

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק כולל כל החלקים, 

_____________________________________________)20-21ח(תקין 150 ש"ח 052-7169771

 כורסת נדנדה להנקה, 
052-4227714)20-23(_____________________________________________

 סלקל לתינוק לגיל 0-1 של 
 maxi cosi חברת

_____________________________________________)20-21ח(80 ש"ח 054-5385013 ב"ב

 עגלת פג במצב טוב צבע 
סגול בהיר פ"ת 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 תיק לעגלה צבע אפור 
כחדש 100 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 עגלת בוגבו במצב טוב 
דרוש תיקון 500 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(052-7676856

 סימילאק 900 גר', שלב 
1 ושלב 2, במחיר שווה - 60 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-8410051

 משאבת חלב חדשה 
 ,Rel bob באריזה דו צדדית
_____________________________________________)20-21ח(רק 200 ש"ח, 058-3245685

 לול פלסטיק מצב מצוין, 
מזרון וגלגלים חדשים 
בבני-ברק, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7655653/2

 כסא אוכל לתינוק, 60 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 058-3245685

 טלפון סמסונג ומטען 
במצב מעולה ב 250 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-2421622

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4783220

ראש הנחש 
הוא באיראן ולא בסוריה 

לכן יש להזדרז להשמידו 
לפני שזה יקרה לנו

מדברי כ“ק האדמו“ר מפרס שליט“א

058-3275870

 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

 איבחון נפשי+ מומחה 
בכל סוגי המסז', ורגשי לגברים 
_____________________________________________)21-21(וילדים. לתיאום 054-8449423

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

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

מציאה 90 ש"ח. -052
_____________________________________________)21-22ח(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. -052

_____________________________________________)21-22ח(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

 למכירה נוקיה c2 במצב 
_____________________________________________)21-22ח(חדש 200 ש"ח. 052-6442824

 הספר "שאלת המטוטלת" 
חדש במחיר 40 ש"ח. -052

_____________________________________________)21-22ח(7621791

 מציאה! קופסאות אחסון 
פלסטיק קשיח יפיפיות, 

כולל מכסה 20 ש"ח. -052
_____________________________________________)21-22ח(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. -050

_____________________________________________)21-22ח(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. -058

_____________________________________________)21-22ח(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

 מטען ובטריה למצלמת 
פוג'י בייתית, 100 ש"ח. -058

_____________________________________________)21-22ח(3245685

 טרקטורון ילדים ממונע 
gv במצב מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(055-6777117

 מצבר gs אמפר לרכב 
במצב חדש, 350 ש"ח. -055

_____________________________________________)21-22ח(6777117

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטין, 

_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח. 055-6777117

 זוג אוגרים חמודים+ כלוב 
3 קומות מאובזר ב"ב, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 054-8423165

 אבדו מפתחות לרכב 
סקודה בסביבת ויזניץ' בני 

ברק. ישראל 050-8875666 
_____________________________________________)21-22ח(052-3011110

 נמצאה לפני תקופה 
עגלת תינוק מחברת בייבי 

_____________________________________________)21-22ח(ג'וגר במרכז ב"ב. 03-6743356

 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

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות רבנים ושאר אלבומי 

תמונות שיצאו. 054-2509001
_____________________________________________)21-22ח(

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 
אברך תשמח לקבלו. -054

_____________________________________________)21-22ח(7432035

 מדף לדלת מקרר 
"לבקבוקים" לאמקור אפולו 

צמורת תשלום! תא קולי 
_____________________________________________)21-22ח(02-5868095

 דרוש לאברך אופניים 
חשמליים בהשאלה, בתרומה 

או במחיר סמלי. -052
_____________________________________________)21-22ח(7621791

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה. 

_____________________________________________)21-22ח(052-3595314

 מעונין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים. -055

_____________________________________________)21-22ח(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

 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

 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. -052

_____________________________________________)21-22ח(5737813

 למכירה ספה עור במצב 
מצוין 260 ש"ח בלבד. -052

_____________________________________________)21-22ח(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

 ספה עור מצב מצויין 260 
ש"ח בלבד

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 מציאה! ספה פינתית 3 
חלקים מעור אמיתי אלגנטית 

מצב טוב 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4514210

 7 ויטרינות זכוכית כהה 
גודל 103*2.25 למרפסת 

כחדש במחיר מציאה 
_____________________________________________)20-21ח(054-4514210

 מיטת טיפולים ומסאג' 
מסיבית, מתכווננת 

ומתרוממת במצב טוב 650 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 02-5868095

 מיטה זוגית מעץ מלא 
גודל 1.40*1.90 חדשה, 
מגירות ואיחסון+ מיזרן 

אורתופדי 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-4980062

 כורסת לובי במצב מצוין 
)וונגה(, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(03-5781470

 2 כורסאות ישיבה ושולחן 
)מתכת(, חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)20-21ח(כ"א, 03-5781470

 למסירה מספר ארונות 
מטבח בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7616750

 שולחן פינת אוכל נפתח 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח בלבד 0525737813

 מדפים "כתר" גדולים 
פלסטיק חזק ויציב 110 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות 100 שח בלבד 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 ספה עור מצב מצויין 260 
_____________________________________________)20-21ח(שח בלבד 052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
_____________________________________________)20-21ח(120 שח בלבד 052-5737813

 עגלת שכיבה "פג" שמורה 
כחדשה כולל גגון ותיק וכיסוי 

צבע כחול/ לבן, 500 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(בלבד. 050-4105102

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים 250 שקל 

_____________________________________________)20-21ח(054-8484675

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 

ופטריות, צפרניים. -055
6610818)21-21(_____________________________________________

קוסמטיקה



ט’-י”א בסיון  תשע”ח  623-25/5/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 תיק צד שחור קשיח 
גדול, יפה וקלאסי מחולקת 
ומסודרת, חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-7169771

 סוכת ברזלים הייתה 
בשימוש רק פעם אחת 

נפתחת 4*4 רק ב-200 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8452961

 מטפחות יד שניה חדשות 
ממש מהממות מתאימות 

לאירועים רק 100 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(054-8452961

 אופניים כושר חזקים רק ב 
_____________________________________________)20-21ח(100- ש"ח 054-8452961

 מציאה! קופסאות איחסון 
)פלסטיק קשיח( יפיפיות כולל 

_____________________________________________)20-21ח(מכסה, נייד: 052-3073826

 תיק למחשב נייד, 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 058-3245685

 אופני BMX גדולות 
חדשות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(058-3245685

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ 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

קו עיתונות דתית / 8158466 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

 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!

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)18-21ל(050-5245338

 דרוש עובד חרוץ למיזוג 
אוויר, עבודה קבועה באזור 

המרכז, תנאים טובים, 
_____________________________________________)18-21ל(052-7236748

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ליוע"מ בפ"ת, מנהח"ש, 
סוג 3, נסיון בחשבשבת, 

מיכפל, וורד, קו"ח ל: 
ml2460@partner.net.il)18-21ל(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לחדרי 
מדרגות, חרוץ ומנוסה, 

052-7121858)18-21(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
מ.מלאה/חלקית, אווירה טובה, 

052-7121521)18-21(_____________________________________________

 לחנות טמבור בת"א, דרוש 
שליח אחראי, למשרה מלאה, 
_____________________________________________)18-21ל(03-5100899, 053-5223828

 למשרד רואה חשבון 
במתחם בסר המתמחה במתן 

שירותם לעמותות ורשיויות 
מקומיות, דרוה רואת חשבון 
עם נסיון בתחום, קו"ח למייל:

ZY@ZYCPA.CO.IL
_____________________________________________)18-21(או לפקס: 03-6183345

 למאפיה בפ"ת דרושים 
עובדי אריזה/ליקוט משעות 
הצהרים, מלאה/חלקית, 5 
_____________________________________________)18-21(ימים בשבוע, 054-7708222

 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 הלילה 
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

 למשרד עו"ד דתי בפ"ת, 
דרושה מזכירה קבועה! 

מיידי! קו"ח: 
office@hmb-law.co.il)19-22(_____________________________________________

 למעון בת"א דרושה סייעת 
לגננת למשרה מלאה + מ"מ, 

תנאים מעולים. אודליה, 
_____________________________________________)19-20ל(050-40188034

 למעון פרטי בג.שמואל, 
דרושה מטפלת עם נסיון. 

_____________________________________________)19-22ל(ניקול, 050-7250631

 דרושה גננת/מטפלת 
עם נסיון לשנה הבאה, 
לפעוטון בוגרים, תנאים 

מעולים! צוות חרדי, 
_____________________________________________)19-22(אסתר - 052-8750036

 לחנות טקסטיל בב"ב, 
דרושה מוכרת לשעות אחה"צ 

_____________________________________________)19-20(וימי שישי, 050-4119104

 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

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7633316

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי/

פנוי להצעות נוספות, 
_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 לגן חובה בפ"ת סייעת
13:00-16:00/17:00

החל מה-12/06 תנאים טובים, 
אפשרות לקידום בהמשך 

050-7877853)20-21(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 גזרן למפעל כיפות בין 
השעות 15:30-21:00, הדרכה 

במקום, להתקשר 9.00-13:00, 
_____________________________________________)20-21ל(03-5781152

 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(_____________________________________________

 דרושה מוכרת לחנות 
בב"ב לעבודה במשמרות, 
אפשרות למשמרות בוקר, 

_____________________________________________)20-21ל(052-4497222

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון, 40 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ל(לשעה, טל': 052-7165234

 לחנות טקסטיל בב"ב, 
דרושה מוכרת לשעות אחה"צ 

_____________________________________________)20-21(וימי שישי, 050-4119104

 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

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)20-21(לשעה 054-3607420

 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

 התפנה טבח מנהל מטבח 
_____________________________________________)20-21ח(עם ידע ונסיון, 052-2935219

 מעונין לעבוד כעוזר טבח 
בשעות אחה"צ/ערב, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7191083

 לחברה פיננסית במגדל 
בסר עובדת חרוצה, איכותי 

למחלקת עמלות וגבייה, 
אפשרות למשרה מלאה/חצי 

משרה
Riki@tpl-ins.co.il)20-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחנות פלאפונים בבני 
ברק דרושים עובדים בונוסים 

_____________________________________________)20-21(טובים 054-7729581

ֹ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

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)21-24(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני ואחראי 
מגיל 21 במזנון חלבי בב"ב 

_____________________________________________)21-24ל(בשעות הערב. 054-8479820

 לחברה חרדית פקידה/ 
לעבודה מהבית, להקלדות, 

מתן מענה לשיחות נכנסות, 
ועבודה משרדית, 3-4 שעות 

ביום, 4,500 ש"ח, קריירה 
072-22-222-62)21-21(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בירושלים 
מזכיר/ה לניהול המשרד וניהול 
היומן של העו"ד, שעות נוחות, 

8,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)21-21(_____________________________________________

 לחברה קטנה ושקטה 
בבני ברק פקיד/ת 

אדמיניסטרציה, ניסיון משרדי, 
8,000 ש"ח. קריירה 

072-22-222-62)21-21(_____________________________________________

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה למעון בתל אביב, שכר 

הולם למתאימה. 
052-5456295)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 כיריים בילדאין לבן 4 
להבות, 180 ש"ח. -052

_____________________________________________)21-22ח(3463482

 4 אוגרים מקסימים 
וחמודים+ כלוב מאובזר+ 
נסורת+ אוכל 200 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(050-4160390

 תריס גלילה מאלומניום 
כ- 2.60 מ' על 2 מ' כחדש 

לא היה בשימוש, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(02-5868095 תא קולי

 כלוב גדול ויפה לציפורים 
עם מגש נשלף ויפה 120 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. תא קולי 02-5868095

 למכירה מצות ירושלמי 
קילו ב- 25 ש"ח. -050

_____________________________________________)21-22ח(4145512

 2 דיסקים של חבורת תרי"ג 
חדשים, מס' 12 ומס' 30 15 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח כ"א. 054-8423078

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי 490 ש"ח. -052
_____________________________________________)21-22ח(2727474

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)21-22ח(250 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה גדול 
בגודל בינוני 120 ש"ח. -052

_____________________________________________)21-22ח(7966786

 mp3 רדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה 3 500 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 פלש למצלמה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(054-8412903

 מעיל עם פרווה יפה, 150 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, גמיש, 052-7612293

 תיק שחור יפה לאישה, 
חדשה + ארנק, 128 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7612293

 קסדת ילדה הלו קיטי ורוד, 
_____________________________________________)20-21ח(30 ש"ח, 03-5781470

 15 כרכים של "יתד שלנו" 
כחדש, 100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)20-21ח(052-7616750

 נעלי סאקוני שחור גברים, 
39, חדש באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)20-21ח(053-3124448

 זיכוי ע"ס 400 ש"ח לקניה 
בחנות אופניים בב"ב ב- 370, 

_____________________________________________)20-21ח(055-6786451

 למסירה בגדים לילדה עד 
גיל 4, באזור ר"ג, 

_____________________________________________)20-21ח(054-5920011

 בירושלים, פראק חתנים 
חדש באריזה, מידה 42, 350 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, 054-8415306

 בירושלים-ק.ספר, שלוש 
שמלות ערב מקסי מהממות, 

בהירות, 400 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)20-21ח(054-8415306

 וילונות חוטים לבן נצנץ 
מהמם, זוג ב- 40 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(050-4110991

 קסדה מקצועית ואיכותית 
לאופנוע לילד כחדשה לגמרי 

_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח 050-3329999

 בושם לגבר טוסקני חדש 
לגמרי 100 מ"ל רק 170 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(050-3329999

 מנעול הגה כחדש 
+ 2 מפתחות 80 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(0533121020

 מזוודה מצויינת וחזקה 70 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח בלבד 0525737813

 אופני הילוכים )הרים( 
לנערים מידה 24" במצב 

מצוין! 350 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(050-9340317

 תלת אופן עם מוט לילד 
קטן 80 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(054-4980062

 כלוב גדול ויפה לציפורים 
עם מגש נשלף ויפה 120 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(תא קולי 02-5868095

 5 פנימיות מידה 20 
לאופניים חשמליות ב- 50 שח 

_____________________________________________)20-21ח(058-3243140

 bmx 14 אופני הילוכים 
_____________________________________________)20-21ח(120 ש"ח 054-5385013 ב"ב

 נעלי עבודה לגבר חברת  
redba-tk מידה 8 חדש 

באריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(054-8427600

 שעון סייקו צלילה 200 מ' 
אוטומטי כחדש 

_____________________________________________)20-21ח(500 ש"ח 052-7671681

 אופניים מתקפלות 
כחדשות בהזדמנות מגיל 8 

400 ש"ח גמיש פ"ת
_____________________________________________)20-21ח(052-8833975

 חליפות לבנים לחג 3 
חלקים כחדות בהזדמנות 
)בכמה צבעים( 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(052-8833975



פאגי שמח להזמינכם להרצאה בנושא: 
׳השקעות, הלוואות ומה שביניהן׳ 
בה תקבלו טיפים וכלים מעשיים לניהול השקעות נכון 

מרצה: ברק הס, מנכ״ל ברק יעוץ והשקעות

תשקיע קצת בעצמך!

הכנס יתקיים ביום שני 28.5.18 בשעה 19:30
רחוב סלומון 12, פתח תקווה

הכניסה חופשית 

כיבוד
עשיר

הסדנא תועבר ע״י גורם חיצוני ואין לראות בה משום המלצה, ייעוץ או חוות דעת מטעם הבנק, לרבות לעניין כדאיות ההשקעה, נטילת אשראי ו/או לפעילות באמצעות הגורם החיצוני הנה״ל.

שמור

טל. 050-2252562
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