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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של חולון בת ים מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי א' בתמוז תשע"ח 14/6/18 • גיליון מס' 439

מקרצפים את 
הרחובות / עמ' 4

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

צמוד צמוד

הרכש החדש: צעירה, דתיה 
ופעילת קליטה / עמ' 4

אמו של החייל החטוף: 
האחדות שלנו תנצח / עמ' 6

ו'חדשות  עיתונות'  'קו  סקר  מצביעי 
הנציגים  את  בחרו  הסקופים' 
המועדפים עליהם בכל המפלגות בב"ב 
לרוחמקין,   51% ב'עץ':  גם  צמוד   •
מוביל  קוסטליץ   • למלאכי   49%

ב'אגודה', דדון בש"ס / עמ' 8

פרויקט 

מיוחד

עונת הרישום עדיין בעיצומה, אבל הנתונים 
כבר  הגדולות  מהישיבות  מלאים  הכמעט 
המספרים,  מיוחד:  פרויקט   • נחשפים 

הסיפורים, המינויים והלחצים / עמ' 10

הכירו: שיעור א' תשע"ט 

 34%
רובינשטיין

27%
שפירא

הוגשו המלצות ועדת חוק הגיוס

הועדה שמינה שר הביטחון הגישה את המלצותיה לחוק הגיוס המחודש • היתרונות: יעדים ברי השגה, הסרת 
הסנקציות הפליליות, גמישות בהגדרת 'מיהו חרדי' ושנתיים ללא סנקציות כלכליות • החסרונות: חרב כלכלית 
מ-2020, ואפשרות להסרת ישיבות מהרשימה על ידי שר הביטחון • במפלגות החרדיות מחכים להוראת גדולי 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13ישראל, יו"ר ועד הישיבות עלה לבית מרן הגרי"ג להתייעצות • סיקור מיוחד / עמ' 8

הרע במיעוטו 
סנקציות כלכליות, יעדים ברי השגה

שבוע  לפני  כאן  הוצגה  שפורסם,  החוק  של  התחתונה  השורה   •
לראשונה: סנקציות כלכליות כלליות, ללא סנקציות פליליות, ועיגון 

היעדים בחקיקה ולא בהחלטות ממשלה.

כלכליות  מסנקציות   - החוק  בתזכיר  רעות  נקודות  חסרות  לא   •
לכולם,  ברור  נשימה  באותה  אך   - חיוביים  ועד לתמריצים  ומכסות 

שמסמך טוב מזה בכל קונסטלציה עתידית, לא יהיה ניתן להשיג. 

העובדה  עצם  הוא  הרבנים,  מול  בשיח  שיישלף  המנצח  הקלף   •
מה  הביטחון,  מערכת  וצרכי  עמדות  סמך  על  גובשה  החוק  שהצעת 

שמגדיל עד מאוד את סיכויי העמידות שלה במבחן הבג"ץ. 

•  הפוזה של חברי הכנסת החרדים שמתהלכים שפופים ובוכים – טובה 
לכל הצדדים. היא משרתת את איווט שיכול להתהדר בנוצותיו של 
האיש שלא נכנע לחרדים ונוחה גם לחברי הכנסת החרדים, שנהנים 

מעמלם אך מעמידים פנים כמי שנאלץ להשלים עם מר גורלו.

בוכים ונהנים

במיזם מיוחד בו עשרות בחורים מצטיינים זוכים 
להוציא לאור עולם ספרים פרי יגיעם ועמלם 

הנצח את זכר יקיריך

בנשיאות הגה”ח
רבי עוזיהו אלכורת שליט”א

לבחורים בני עליה חסידי ברסלב

לתרומות נא ליצור קשר עם מזכירות הישיבה

בטל’: 074-7451343

בישיבה גדולה מוהר”ן

רבנים,  תורה,  גדולי  חיים':  'מקור  בית  שמחת 
ח"כים, אישי ציבור ומאות תושבים ומעריצים 

באירועי  חלק  לקחו 
של  במעונו  השמחה 
הגאון רבי יוסף מוגרבי 
 3 ברכות:  בשבע   •
סביב  ראשל"צים 

שולחן אחד / עמ' 4

הרב מוגרבי חיתן – כולם התייצבו מרגש: תושבים התגייסו 
לבת מצווה / עמ' 6

 "גמ"חים משמשים 
להלבנת הון"

אמירה מקוממת:

/ עמ' 6





לא רק לילדים מגיע להתפנק
חדש! YOLO ORIGINS בשילובים אקזוטיים

עם פולי קפה ערביקה מברזיל
פינוק שוקולד חלב אמיתי



בחולון בת ים א' בתמוז תשע"ח 414/6/18

הרב מוגרבי חיתן – 
כולם התייצבו

שמחת בית 'מקור חיים': גדולי תורה, רבנים, ח"כים, אישי ציבור ומאות 
תושבים ומעריצים לקחו חלק באירועי השמחה במעונו של הגאון רבי 

יוסף מוגרבי • בשבע ברכות: 3 ראשל"צים סביב שולחן אחד

מאת: יוסי גיטלר

יוסף  רבי  הגאון  של  בנו  נישואי  שמחת 
וראש  חיים'  'מקור  קהילת  מנהיג  מוגרבי, 
'קריית  ורבה של שכונת  יעקב'  'יגל  מוסדות 
והדר  פאר  ברוב  נחוגה  בחולון,  שרת' 
העיר  תושבי  הקהילה  בני  בהשתתפות 
הכבוד  שולחן  כשאת  רבים,  ומעריצים 
אישי  לצד  ישראל,  ומאורי  גדולי  מפארים 

ציבור ופוליטיקאים.
החתן הרב חיים אברהם מוגרבי נישא לבתו 
מירושלים.  קשאני  מרדכי  הרב  הנגיד  של 
'ויולה'  באולמי  שנערכה  החתונה  לשמחת 
ושומעי  רבים  תלמידים  זרמו  אביב  בתל 
כאחד  הידוע  מוגרבי,  הגר"י  של  לקחו 
מגדולי מחזירי התשובה בדורנו, וכמי שזוכה 
להסכמה ותמיכה חוצת מחנות מצד כל גדולי 

ישראל.

את שולחן הכבוד פארו בנוכחותכם גדולי 
התורה  חכמי  מועצת  חבר  בראשם  ישראל 
הגאון הגדול רבי שמעון בעדני, הרב הראשי 
של  הראשי  רבה  לאו,  דוד  רבי  לישראל 
ירושלים הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר, 
הרב הראשי לישראל ולתל אביב לשעבר הרב 
ישראל מאיר לאו, רבה הראשי של בת ים הרב 
אליהו בר שלום, רבה הראשי של רמלה הרב 
חולון  של  הראשי  רבה  אבוחצירא,  יחיאל 
הגה"צ  המקובל  יוסף,  אברהם  הרב  לשעבר 
מנדבורנה  האדמו"ר  שמואלי,  בניהו  רבי 
חיים  והרב  ביתר  מנדבורנה  האדמו"ר  ואחיו 

רבי מרבני העיר חולון.
בשורת אישי הציבור והפוליטיקאים נצפו 
דרעי,  אריה  ויו"ר ש"ס  הפנים  היתר שר  בין 
ראש העיר חולון מוטי ששון, סגן ראש העיר 
ויו"ר ש"ס בחולון חיים זברלו, וחבר מועצת 

העיר חולון מטעם סיעת ש"ס ונציג הקהילה 
יעקב אחדות.

אירועים  שורת  נערכו  השבוע  במשך 
בשמחת השבע-ברכות, המעמד המרכזי נערך 
מרגשת,  אחדות  בו  ונרשמה  ירושלים,  בעיר 
כשבשולחן הכבוד ישובים שלושה ראשונים-
הגאון  מרן  הראשל"צ  זה:  לצד  זה   – לציון 
רבי יצחק יוסף, הראשל"צ ורבה של ירושלים 
והראשל"צ  עמאר  משה  שלמה  רבי  הגאון 
נוסף  אירוע  בקשי-דורון.  אליהו  רבי  הגאון 
המעמד  את  כיבדו  שם  ברק,  בני  בעיר  נערך 

האדמו"ר מנדבורנה והאדמו"ר ממחנובקא.
נערכה  האחרונים  ברכות  השבע  שמחת 
מוגרבי  הרב  של  בביתו  האחרון  שני  ביום 
בחולון, כשכל מהלך הסעודה יושב האדמו"ר 
במיוחד  שהגיע  אבוחצירא,  ברוך  רבי 

מנתיבות כדי להשתתף בשמחה.

על המקום

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
פישל רוזנפלד, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, מלי מתתוב, שרה מור 

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 קיבלה דו"ח ותקפה עם מערוך
עיריית  פקחיות 
שרשמו  חולון 
לתושבת  דו"ח 
העיר שהחזיקה 
מסוכן,  כלב 
על  הותקפו 
באלימות,  ידה 
חובטת  כשהיא 

בהן במערוך והשליכה לעברן בקבוקי זכוכית. הצעירה 
לרכב  רב  נזק  גרמה  ואף  בזה  הסתפקה  לא  המתפרעת 
הפיקוח העירוני. תוך זמן קצר, נעצרה הצעירה נעצרה 
ע"י צוות השיטור המשולב של משטרת מרחב איילון 
ונכלאה בתום חקירתה. הבוקר הובאה החשודה לדיון 

בבית המשפט לנוער בתל אביב לשם הארכת מעצרה.

 אופניים שיתופיות
ראשון לציון: אחרי הרכב השיתופי, מגיעים האופניים 
לאופנים  הסינית  הטכנולוגיה  ענקית  השיתופיים. 
חברת  באמצעות  הפועלת   ,EKIBOM שיתופיים 
זכתה  שגריר,  מקבוצת   OG2RAC השיתופי  הרכב 
מערך  להפעלת  לציון  ראשון  עיריית  שפרסמה  במכרז 
האופניים בעיר. במסגרת זו יפוזרו ברחבי העיר בהדרגה 
עד 004 זוגות אופניים שיתופים, שיספקו מענה ידידותי 
ונוח לתושבי העיר המעוניינים לנוע ביתר קלות ברחבי 

העיר.

 המוכשרים
יפתח  השבוע 
קורס  ים  בבת 
משגיחי כשרות, 
שיתקיים באולם 
ת  ו א צ ר ה ה
המועצה  של 
ואשר  הדתית 
להכין  נועד 

רבנות  מטעם  התעודה  מבחן  לקראת  המשתתפים  את 
הראשית לישראל. הקורס מתקיים בליוויו והדרכתו של 

רב העיר הרב אליהו בר שלום.

 רגע לפני הבר מצווה: קליפ
השיק  מאז  שנה 
ים  בת  תושב 
את  קפטן  עידו 
פ  י ל ק - ל ג נ י ס
'מי  הביכורים 
כמוני ילד' ורגע 
לפני שהוא חוגג 

של  עולמם  אל  ילדים'  של  מ'עולם  ועובר  בר-מצווה 
הבוגרים - מוציא קפטן סינגל חדש "עולם של ילדים".

זמר  מוסיקאי  קפטן,  ניר  האב  והלחין  כתב  השיר  את 
ואיש תקשורת, והשיר מדבר על עולמו של הילד הנע 
חברים,  עם  לריב  משחק  בין  למציאות,  ילדות  בין 

כשמעל הכל מרחף הרצון 'להיות כמו הגדולים'.

 נפל מהחלון וחולץ מהגג
בבת  ארלוזורוב  ברחוב  השבוע  נרשמה  מיני-דרמה 

גגון  על  נתקע  שכלב  לאחר  ים, 
יכולת  מבלי  מגורים,  בניין  של 
של  נרחבים  צוותים  להיחלץ. 
פקחי המחלקה הווטרינרית ושל 
למשימת  התגייסו  אש,  לוחמי 
החילוץ, ולאחר עבודה מואמצת 

– הושב הכלב לבעליו.
הכלב שנמצא על הגגון נפל ככל 
הנראה מאחת הקומות העליונות 
הגגון  בזכות  וניצל  החלון  דרך 
שמנע את נפילתו לקרקע. בעליו 
שעה  באותה  היו  לא  הכלב  של 
ורק לאחר החילוץ אותרו  בבית, 

והגיעו למקום. לכלב שלום.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של חולון בת ים

מקרצפים את הרחובות

מאת: משה אברהמי

וסלילת  ריבוד   קרצוף,  עבודות 
כביש חדש החלו בליל שלישי, ברחוב 
במשך  ויימשכו  ים,  בבת  כהן  אלי 
יתקיימו, לאורך  כשבועיים. העבודות 
בנובמבר עד  כל הרחוב, מרחוב כ"ט 
השעות  בין  ויתבצעו  יוספטל,  רחוב 

20:00 ועד לשעה 5:00 בבוקר.
הלילה  העבודות  קיום  בזמן 
על  רכב  כלי  של  נסיעה  תתאפשר 
שיהיו  ושוטרים  תנועה  הסדרי  פי 
במקום. התושבים מתבקשים להישמע 
ולהימנע  השוטרים,  להוראות 
בגבולות  רכביהם  את  מלהחנות 

העבודה.
חידוש תשתיות הכבישים הוא חלק 
העירייה  שמובילה  במהלך  מרכזי 
הציבורי.  המרחב  וחידוש  לטיפוח 
דומות  עבודות  הסתיימו  לאחרונה 
בנוסף,  והצפירה.  מסריק  ברחוב 
להתחיל  צפויים  הקרובים  בימים 
ברחבי העיר עבודות לסימון הכבישים 

וסימני הדרך.
לאורך כל השנה מתבצעות עבודות 
ועל  השכונות  בכל  בשלבים  שדרוג 

מתאפיינות  הן  שנתית.  רב  תכנית  פי 
מידה  ובקני  פעולות  של  רחב  במגוון 
תשתיתיים  מפרויקטים  החל  שונים, 
גדולים כמו שדרוג הרחובות והטיילת 
וכלה בפעולות נקודתיות כגון החלפת 
ספסלים,  הצבת  משחקים,  מתקני 
התקנת משטחי סינטטי במקום חולות 

והוספת ריהוט רחוב.

השבוע החלו עבודות קרצוף, ריבוד וסלילת כבישים ברחוב 
אלי כהן • שימו לב לשיניים בהסדרי התנועה

מאת: משה אברהמי

יוליה )יעל( מנטל, כלכלנית ופעילה בתחומי עלייה 
המתמודד  של  לרשימתו  השבוע  הצטרפה  וקליטה, 
יוליה  בוסקילה.  אורי  המועצה  וחבר  העיר  לראשות 
היא חוזרת בתשובה ובית משפחתה מהווה אבן שואבת 
ולטעום  בביתה  שבת  לעשות  הבאים  חדשים,  לעולים 

מנועם היהדות.
מנטל  ארצה,  אחדות  שנים  לפני  רק  שעלתה  "כמי 
הישראלית  בחברה  השתלבות  של  הצלחה  סיפור  היא 
של  ברשימתו  זה.  בתחום  רבים  לעולים  מסייעת  והיא 
בוסקילה, מנטל תהווה כתובת עבור ציבור נרחב דוברי 
רוסית, ותעסוק בענייני חינוך רווחה.  בוסקילה מציין 
לטובה לא רק יכולתה להיות קשובה לאנשים  אלא גם 
לפועל",  דברים  ולהוציא  החלטות  ליישם  יכולתה  את 

תיארו במטה בוסקילה.
בוסקילה עצמו ציין כי "יוליה בחרה להצטרף אלי, 
וההשכלה  הניסיון  את  לו  שיש  אדם  בי  וראתה  מאחר 
הדרושים כדי לתת חינוך טוב ובטחון  לילדיה ולילדים 
רוצה לישון בשקט כשהילד  ים. כל אמא  אחרים בבת 
שלה חוזר מהעבודה או מבילוי לילה. עם יוליה לצידנו 
כלל  את  מיטבית  בצורה  ולשרת  מענה  לתת  נוכל 

התושבים והאוכלוסיות בעירנו".

חבר המועצה והמתמודד לראשות העיר 
אורי בוסקילה, הודיע על צירופה של 

יוליה מנטל לרשימתו

הרכש החדש: צעירה, 
דתיה ופעילת קליטה

 צילום: יעקב כהן 
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סייפטק הסטנדרט הטכנולוגי החדש
של תקשורת כהלכה!

אפשרויות סינון 
במגוון מכשירים

הסינון הוא
בשבילך!

  ₪29

שילוב של כל שיטות הסינון
בפיתרון טכנולוגי אחד חכם,

תוך שימוש בטכנולוגיית הבינה
 המלאכותית המתקדמות בעולם

ובפיקוח ובקרה אנושית.

התקנה קלה גם על
מכשירים קיימים
ללא צורך ברכישת

מכשיר חדש!

מחיר השקה החל מ-

כולל דפדפן
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א' בתמוז תשע"ח 614/6/18 בחולון בת ים

אמו של החייל החטוף: 
האחדות שלנו תנצח

מרגש: תושבים 
התגייסו לבת מצווה

איריס יפרח, אמו של אייל הי"ד, משלשת הנערים החטופים הי"ד, 
הגיעה לבת ים ב'יום האחדות' לזכרם

כלת בת מצווה שישבה בוכייה באולם בבת ים, לאחר שהמוזמנים לא הגיעו 
– הופתעה מכמות האורחים שהחלו לנהור למקום • האם הייתה פחות 

מרוצה: "עוול גדול"

מאת: משה אברהמי

כמידי שנה ציינה העיר בת ים את 'יום האחדות' 
פרנקל,  נפתלי  החטופים  שלושת  של  לזכרם 
וגלעד שער ואייל יפרח הי"ד במספר אירועים 
עמוק  מאוד  קשר  היה  יפרח  לאייל  ופעילויות. 
אייל  שנים  שש  לפני  כאשר  ים,  בת  העיר  עם 
במסגרת  ים  בת  בעיר  התנדבות  לשנת  הגיע 
פרויקט של"ף של תנועת הנוער עזרא  ואת שנת 
לימודיו האחרונה הוא סיים בבית הספר התיכון 

המקיף לבנים דרכא המר בעיר.
בעיר  התנדבות  במסגרות  אייל  של  מעורבותו 
הנוער  תנועות  עם  פעילות  רבות,  היו  ים  בת 
נערים  עם  ועבודה  יום  במרכז  והתנדבות 
פעל  שאיל  מקום  ובכול  במצוקה   ומשפחות 

הרגישו אותו .
חבר  ים   בת  בעיר  לצעירים  המרכז  השנה, 
המר  דרכא  הספר  בית  שמארגן  לפעילות 
של  חיבור  תוך  האחדות  יום  את  יחד  והובילו 
כל מסגרות ההתנדבות הצעירים בעיר ותנועות 

הנוער, דתיים וחילוניים כאחד.
במסגרת יום האחדות  התקיימה צעדת אחדות 
משותף  כנס  התקיימה  ובסיום  שיח  ומעגלי 
ונטיעת עץ זית לזכרו של אייל בחצר בית הספר 
הוריו  ציבור,  אישי  העיר,  הנהלת  בהשתתפות 
של איל איריס ואורי יפרח רב בית הספר הרב 
נסים איטח ומנהל בית הספר הרב נועם סאסי, 

רינת גבאי מנהלת המרכז לצעירים.

לימד  "אייל  בכנס  אמרה  איריס  אייל  של  אמו 
את  לשנות  לא  הוא  שלנו  שהתפקיד  אותנו 
היום  הקטנים  בדברים  לפעול  אלא  העולם 
"בוקר  פוגש בבוקר  לומר לאדם שאני  יומיים, 
טוב"  בלבביות, אם כל אחד ייקח על עצמו את 
המעשה הקטן הזה זה משנה את המציאות זה 
תנצח!  האחדות  תנצח!  האהבה  אהבה.  יוצר 
שכולם  היום  כאן  שהתרחש  במה  רואה  אני 
של  בכוחה  יש  אחד  מעגל  בתוך  יחד  יושבים 

האחדות הזו לשנות את פני המדינה".

מאת: משה אברהמי

דן,  בגוש  מוכרת  חברתית  פעילה  כהן,  מיטל 
דווקא מתחום הדיור הציבורי וסיוע למשפחות 
מכריה  את  השבוע  הפתיעה  יכולת,  מעוטות 
המרפסת  לאולם  הציבור  את  כשהזעיקה 
מצווה  בת  חגיגת  בעקבות  ים,  בת  בטיילת 

שהשתבשה.
לבכות"  מפסיקה  לא  והילדה  ריק  "האולם 
שיכול  מישהו  "יש  והמשיכה:  מיטל  כתבה 
דורשים  לא  לילדה?  שמח  ולעשות  להגיע 
שמח  ולעשות  להגיע  רק  כסף,  או  מתנות 

לילדה קטנה".
זו קריאה קצת שונה עבור מכריה של מיטל. הם 
התרגלו לראותה דורשת 'קופסת מטרנה' עבור 
עוד פעוט/ה למשפחה שלא שפר עליה גורלה 
או בשעה לחוצה, אך הפעם לא ביקשה מיטל 

לא כסף ולא שווה כסף, רק 'קצת שמחה'.
חלפו  ספורים  רגעים 
והשמועה פשטה כאש בשדה 
גם  הופצה  ההודעה  קוצים. 
והמונים  ווטסאפ  בקבוצות 
האולם  דלתות  על  צבאו 

והשמחה הדהדה למרחקים.
לאוזני  הדברים  כשהגיעו 
פרסמה  העיר,  קברניטי 
עיריית בת ים הודעה נרגשת, 
ים  מבת  "נערה  נכתב:  בה 
המצווה  בת  את  היום  חגגה 
בזכות  ריק.  באולם  שלה 
הגיעו  בפייסבוק  פוסטים 

הערבים  אחד  את  אתה  לחגוג  תושבים  מאות 
הכי כיפיים ומרגשים שראינו מזה הרבה זמן.

הבת  לכלת  שגרמו  הנפלאים  האנשים  "אשרי 
 - והורים  שלה,  החג  ביום  לשמוח  מצווה 
של  לאירועים  ילכו  שלכם  שהילדים  תדאגו 
ימים  הבת  לכל  מנוחה  ליל  לכיתה.  חבריהם 

המדהימים שלנו. ריגשתם".
מי שהייתה פחות מרוצה הייתה אמה של כלת 
בר המצווה, שכתבה למחרת האירוע: "אתמול 
כתב  מישהו  שלנו.  לבת  מצווה  בת  חגגנו 
שהילדה בכתה משום שלא הגיעו מוזמנים. אז 
אנחנו ההורים מודיעים כי לא כך היו הדברים 
כלל. אנו בטוחים שלכולם הייתה כוונה טובה 
לא  וזה  צנוע  אירוע  תכננו  רצינו.  כך  לא  אך 
מה שקרה. מי שלקח עצמו להיכנס לראש של 
עוול  לה  עשה  בשמה  דברים  ולהגיד  הילדה 

גדול".

פישל רוזנפלד

בקריאה  אישרה הכנסת  לפני שלושה חודשים 
שניה ושלישית את הצעת החוק המבוססת על 
יהמלצות ועדות לוקר ומטרתה להילחם בהלב
ינת הון ובשוק השחור באמצעות צמצום השי

מוש במזומן. לפי החוק החדש, מעל לסכומים 
מסוימים ייאסר על הצדדים בעסקה לתת ולקבל 
תשלום במזומן, וזאת במגוון רחב של פעולות 
כספיות. ועדת לוקר סברה כי לשיקים מוסבים 
ולשיקים פתוחים יש מאפיינים דומים למזומן, 

ולכן יש להגביל גם את השימוש בהם. 
יעל פי החוק החדש, המגבלות על שימוש במ
9 חודשים, ב-1 ביי -זומן ייכנסו לתוקף בתוך כ
נואר 2019, והמגבלות על השיקים – חצי שנה 
החודשים  "ב-9   .2019 ביולי  ב-1  מכן,  לאחר 
עי יוטל  לא  יופעל ההסדר,  יהראשונים שבהם 

מי שהפר את המגבלות  על  קנס  או  כספי  צום 
לציבור  לאפשר  כדי  וזאת  הראשונה,  בפעם 
שיצאה  בהודעה  אז  נכתב  הסתגלות",  תקופת 

מטעם ועדת הכספים של הכנסת.
מגבלות  מספר  קובע  המדובר  החוק  כי  נזכיר 
בע כך למשל, כשמדובר  יעל שימוש במזומן. 

 11,000 על  עולה  שערכה  עסקה  בכל  סקאות, 
50,000 ₪ )אם מדוי  ₪ )אם מדובר בעוסק( או

התמורה  ייאסר תשלום  עוסק(,  במי שאינו  בר 
של  רק  הוא  במזומן  התשלום  אם  גם  במזומן 
מתן  עבודה,  שכר  תשלום  בכל  מהסכום.  חלק 
שער הלוואה,  מתן  או  מתנה  הענקת  יתרומה, 

כו עולה על 11,000 ₪ )אם לשני הצדדים אין 
לשני  )אם   ₪  50,000 או  משפחתית(  קרבה 
הצדדים יש קרבה משפחתית(, תשלום במזומן 

יהיה אסור אפילו רק חלק מהסכום במזומן.
או  יהיה לתת "שיק פתוח"  גם בשיקים, אסור 
שיק "מוסב על החלק" ולבנק יהיה אסור לפרוע 
שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו )"שיק פתוח"(, 
הוא  אם   ₪  10,000 על  שעולה  מוסב  שיק  או 
בו  נקובים  לא  אם  או  אחת  מפעם  יותר  הוסב 

שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.
כניסת  מיום  שנה  לאחר  כי  החוק,  קובע  עוד 
החוק לתוקף, תוטל חובה על שר האוצר לבחון 
את שינוי הסכומים האמורים במזומן מ-8,000 
₪ ל-6,000 ₪ )לגבי עוסקים(, ומ-25,000 ₪ 
כן,  כמו  עוסק(.  מי שאינו  )לגבי  ל-15,000 ₪ 
ייהיה על שר האוצר לבחון האם לאסור לחלו

טין על פרעונו של שיק מוסב בכל סכום שהוא 
מפוקח,  פיננסי  לגוף  הוא  ההיסב  אם  )למעט 

לשם פרעון השיק(.
יעל פי החוק המדובר, על עוסק שיפר את המ

עיצומים  יוטלו  שיקים  או  מזומן  על  גבלות 
אותן  את  שיפר  עוסק  שאינו  מי  ועל  כספיים, 
יהמגבלות יוטלו קנסות פליליים )עם כוונה לה

את  כדי לאפשר  מנהליים(.  לקנסות  אותם  פוך 
אכיפת המגבלות המוצעות, מוצע להקים מערך 
שונות של  סמכויות  להם  שיוקנו  של מפקחים 

פיקוח ואכיפה.
כאן  נרחב  לסיקור  זכה  המדובר  החוק  כזכור, 
ב'קו עיתונות', וזאת בעקבות מלחמה של ממש 
הכנסת משה  חבר  הכספים,  ועדת  יו"ר  שניהל 
למקרה  לכך,  הסיבה  החוק.  אישור  נגד  גפני, 
עלול  שכזה  שחוק  בכך  נעוצה  הבנתם,  שלא 
החסד  ארגוני  פעילות  את  לחלוטין  להשבית 

והגמ"חים ברחוב החרדי.
אנשי  הצליחו  דיונים  של  שנים  שלאחר  אלא 
במ וזאת  החוק,  את  להעביר  והאוצר  יכחלון 

תקופה.  באותה  שאושר  ההסדרים  חוק  סגרת 
והגמ"חים,  החסד  לארגוני  הנוגע  בכל  כאשר 
לפחות  למשך  החוק  יישום  תדחה  כי  הוחלט 

שנה, אז תתכנס הועדה לדון מחדש בסוגיה. 

מלחמה  לאחר  התקבל  שכאמור  הזה,  ההסדר 
משה  חה"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  מול  ארוכה 
פי גוף  )זמני( של  נותן לגמ"חים מעמד  יגפני, 

להשתמש  להמשיך  להם  שמאפשר  מה  ננסי. 
הפיננסיים,  בגופים  שכן  מגבלה,  ללא  במזומן 

המדווחים כולם, אין חשש להלבנת הון.
לאיסור  הרשות  ראש  הצליחה  שהשבוע  אלא 
שוב  להעלות  ווגמן-רטנר,  ד"ר  הון,  הלבנת 
את הנושא על סדר היום הציבורי - וממש לא 
הרשות  ראש  שאמרה  בדברים  חיובי.  בהקשר 
)רשלא"ה(  טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור 
ווגמן-רטנר,  ד"ר שלומית  במשרד המשפטים, 
הל ואיסור  כלכלית  פשיעה  בנושא  עיון  יביום 
יבנת הון של לשכת עורכי הדין, שהתקיים הש

חסד  ארגוני  כך שישנם  על  הצהירה  היא  בוע, 
המשמשים להלבנת הון. עם זאת, היא הדגישה 

כי לא מדובר בכל הגמ"חים, אלא רק בחלקם.
י"ישנם גמ"חים המשמשים להלבנת הון. אסד

אינטרס  הינה  הון  רת הסקטור בהיבטי הלבנת 
הם  בקרוב  אחרת  הלגיטימיים,  הגמ"חים  של 
הפיננסית",  המערכת  מול  לפעול  יוכלו  לא 
את  המאשימה  אמירה  זו  שאין  אף  על  אמרה. 
לא  ישנם  העבריינית,  בפעילות  הגמ"חים  כלל 
מעט גורמים בארגוני החסד שהתקוממו לנוכח 

ההצהרה, אותה הגדירו "מסיתה".
יצמ שלהערכתנו  מאוד  חשוב  בחוק  י"מדובר 

צם משמעותית תופעות פשיעה והלבנות הון", 
אמרה ד"ר שלומית ווגמן-רטנר בהתייחס לחוק 
צמצום השימוש במזומן. "יחד עם זאת, הרשות 
בינואר  החוק  של  לתוקף  כניסתו  שעם  צופה 
הקרוב עבריינים יחפשו ערוצים אלטרנטיביים, 
ואנו נערכים לכך, למשל החלת הרגולציה על 

תחום הבלוקצ'יין", הוסיפה.
בין יעדי הרשות, אותן יבצעו בקרוב בכל הנוגע 
ד"ר  מנתה  הזה,  בהקשר  הון  הלבנת  לאכיפת 
שלומית ווגמן-רטנר את: המשך העמקת הקשר 
עם הסקטורים המדווחים לרשות, לרבות משוב 
מפגשי  לרשות,  הדיווחים  ותרומת  איכות  על 
שולחן עגול ועוד; השלמת מעבר לדיווח מקוון 
לכל הסקטורים; המשך שיתוף הפעולה הפורה 
והתיאום עם הרגולטורים – פורום רגולטורים 
רחב נפגש במשרדי הרשות מספר פעמים בשנה 
על מנת לתאם הפעילות והמשך הכוונת הגופים 

המפוקחים.
טרור  ומימון  הון  לאיסור הלבנת  ראש הרשות 
בשנים  מעורבת  הייתה  "הרשות  כי  גם,  ציינה 
האחרונות בייזום וליווי מספר חסר תקדים של 
חקירות כלכליות, בשיתוף פעולה עם משטרת 
הפרקלי ני"ע,  רשות  המיסים,  רשות  יישראל, 
בת מיקוד  נעשה  הדבר  החילוט.  ויחידת  יטות 

פשיעה  מאורגנת,  פשיעה  דוגמת  סיכון,  חומי 
חשבוניות  וחוצת-גבולות,  מתוחכמת  כלכלית 
טרור,  מימון  שלטונית,  שחיתות  פיקטיביות, 
זיוף ומרמה ועוד, וכן איתור נתיבי הלבנת הון 

ומיפוי נכסים לחילוט". 
מקרים  "מספר  כי  עוד,  חשפה  הרשות  ראש 
האכי לגופי  שסיפקה  הפיננסי  המודיעין  יבהם 

פליליות  פרשיות  וחקירת  בחשיפת  סייע  פה 
פשי ארגוני  של  פעילות  לרבות  ימשמעותיות, 

עה חובקות עולם, סמים, סחיטות ופעילות של 
לעבריינים  המסייעים  מקצועיים  הון  מלביני 
של  מעמיקה  הבנה  תוך  הכספים,  את  להלבין 
תעשיית הפיננסים המקומית והעולמית. תרומת 
יהרשות באה לידי ביטוי במיפוי קשרים בין גור

מים, חשיפת גורמים מעורבים לרבות צ'יינג'ים 
ששימשו את אותם הארגונים, ושיתופי פעולה 

בין לאומיים נרחבים".

אמירה מקוממת:
 "גמ"חים משמשים 

להלבנת הון"
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר ווגמן-רטנר, באמירה שחוללה סערה: 
"ישנם גמ"חים המשמשים להלבנת הון. אסדרת הסקטור בהיבטי הלבנת הון 
הינה אינטרס של הגמ"חים הלגיטימיים, אחרת בקרוב הם לא יוכלו לפעול 

מול המערכת הפיננסית"

 צילום: בית ספר דרכא "המר" 

 האולם הריק. מתוך הפייסבוק של מיטל כהן 



אשפר, מבינים בבשר.
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 אלי כהן

בשבוע שעבר פתחנו במסגרת סקרי העומק השבועיים של 'קו 
ו'חדשות הסקופים' את הפריימריז הגדול: סקר שבועי  עיתונות' 
פי  על  בחלוקה  מנציגיו,  הציבור  רצון  שביעות  רמת  את  שיבחן 

מפלגות וערים.
לאורך כל השבוע נרשמו הצבעות מאסיביות, יותר מ-25 אלף 
בסופו  פעם.  אחרי  פעם  השתנו  והמיקומים  בסקר  השתתפו  איש 
של דבר, נראה כי הציבור החליט מי הם הנציגים הראויים בעיריית 

בני ברק. 
שכולם  המצביעים,  כל  את  כוללים  המספרים  כי  לציין  חשוב 
את  בחרו  והליטאים  החסידים  שגם  כך  השאלות,  לכלל  השיבו 
הליטאים  רוב  גם  וכך  התורה,  דגל  בתוך  עליהם  המועדף  הנציג 
בחרו את נציג עץ שקלע יותר לטעמם. מעניין יהיה לנתח מי קיבל 
התמיכה  עיקר  את  קיבל  ומי  שלו  הבית  קהל  בקרב  קולות  יותר 

מבחוץ.
המועצה  חבר  מיהו  הראשונה:  לשאלה  למספרים:  וכעת 
ברק?  בבני  התורה  דגל  נציגי  מבין  לטעמכם  ביותר  המוצלח 
השיבו 34% (8,820 מצביעים) כי אברהם רובינשטיין הוא האיש, 

במקום השני בפער לא גדול ניצב מנחם שפירא עם 27% (7,021 
(המתורגמים   12% עם  שוקרון  יאיר  השלישי  במקום  מצביעים), 
 2,051)  8% עם  קקון  מיכאל  הרביעי  במקום  איש),  ל-3,227 
 6% שקיבל  פרידמן  משה  ישראל  החמישי  במקום  מצביעים), 
 5% עם  וירז'בינסקי  יעקב  השישי  במקום  מצביעים),   1,680)
נתן צבי כהן  (1,183 איש) ואת המקום האחרון חולקים בצוותא 
ושלמה שטרן, עם 4% כל אחד (1,120 מצביעים לכל אחד מהם).

בעיריית  ביותר  המוצלח  המועצה  חבר  מיהו  השנייה,  לשאלה 
בני ברק מקרב נציגי ש"ס? מתברר כי למרות הביקורת שהושמעה 
מוביל  הוא  דדון,  אליהו  העיר  ראש  סגן  על  האחרונה  בקדנציה 
השני  במקום  9,464 מצביעים),  (שהם   38% עם  הראשון  במקום 
אברהם פרטוש עם 20% (שווה ערך ל4,984 קולות), גדליהו בן 
 3,101)  12% עם  השלישי  במקום  צמודים  טוויל  ויהודה  שמעון 
קולות ו-2,975 קולות בהתאמה) דרור בן אפרים במקום הרביעי 
עם 10% (2,576 קול) ואילו בצלאל נתן סוגר את הרשימה עם 8% 

(שהם 1,939 איש).
בשאלה השלישית, מיהו חבר המועצה המוצלח ביותר בעיריית 
בני ברק בקרב נציגי אגודת ישראל, ניצח שלמה קוסטליץ שגרף 
 5,103)  22% עם  איזנברג  מנדל  אחריו  הצבעות),   8,162)  36%

(4,011), ישראל שכטר עם 14%  קול), פרץ אברמוביץ עם 18% 
(3,115) וישראל אפטקה חותם את הרשימה עם 10% (שהם 2,373 

קול).
ולשאלה האחרונה, פילוג כמעט מלא ב'הפלג': 51% (11,893 
מצביעים) העדיפו את חיים רוחמקין על פני משה מלאכי, שזכה 

ב-49%  מהקולות (11,417 הצבעות).
על  לענות שוב  ובו תתבקשו  לירושלים,  עובר  והשבוע, הסקר 
בדגל  ביותר  הטוב  הנציג  לדעתכם  מי  הראשונה:  ארבע שאלות. 
התורה בירושלים? האם זהו יצחק פינדרוס, אליעזר ראוכברגר או 

שמא ישראל קלרמן.
באגודת  ביותר  הנציג הטוב  לדעתכם  מי  היא  השאלה השנייה 
יוחנן  הלפרין,  יעקב  דייטש,  יוסי  זהו  האם  בירושלים?  ישראל 

ויצמן, שלמה רוזנשטיין או מיכל הלברשטאם.
השאלה השלישית תברר מי לדעתכם הנציג הטוב ביותר בש"ס 
בצלאל,  אברהם  עזרא,  פיני  כהן,  צביקה  זהו  האם  ירושלים? 
ב'כן'  תענו  בה  הסיום,  ושאלת  כהן.  חיים  או  מורסיאנו  שמואל 
ו´לא´ לשאלה האם לדעתכם חיים אפשטיין מבני תורה הוא נציג 

טוב?

תוצאות ראשונות בפריימריז הגדול: בקרב נציגי דגל רובינשטיין ושפירא מובילים את הרשימה ואחריהם נציגי ק"ד • בש"ס דדון מוביל, פרטוש כובש 
את המקום השני ובצלאל במקום האחרון • באגודת ישראל קוסטליץ בפסגה, איזנברג ואברמוביץ במקומות 2-3 בהתאמה • ובפלג? חצויים 

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

בכל שאלה או נושא ניתן לפנות גם במייל 
ce@036006060.co.il�o או לפקס 0774448769

להצבעה חייגו 
  03-600-60-60

שלוחה 9

התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

צמוד צמוד:
 34% רובינשטיין, 27% שפירא

הפריימריז 

הגדול

מי לדעתכם הנציג הטוב ביותר 
בדגל התורה בירושלים?

מי לדעתכם הנציג הטוב ביותר 
באגודת ישראל בירושלים?

מי לדעתכם הנציג הטוב ביותר בש"ס 
ירושלים?

האם לדעתכם חיים אפשטיין מבני 
תורה הוא נציג טוב?

1. יצחק פינדרוס
2. אליעזר ראוכברגר

3. ישראל קלרמן

1. יוסי דייטש
2. יעקב הלפרין

3. יוחנן ויצמן
4. שלמה רוזנשטיין

5. מיכל הלברשטאם

1. צביקה כהן
2. פיני עזרא

3. אברהם בצלאל
4. שמואל מורסיאנו

5. חיים כהן

1. כן
2. לא

נעים להכיר את
האופטומטריסטים

של           

2

משקפיים בחינם לחברי:

1599-555-280 בני ברק: ר’ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 |
 ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח’ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1 

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, ירושלים- נחום 10 | כללית: ירושלים - כנפי נשרים
לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס \נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב uv| עד מספר 6\ צילינדר 2  

בחרתי במסגרת זו מכיוון שהיא
יושבת במדוייק על האף וקלה מאוד.
הרבה שעות אני מחוץ לבית

ואני לא מרגישה את המשקפיים עליי במשך היום.

מסגרת נוחה שומרת על
בריאות העיניים,

כי נוח להשתמש במשקפיים
לאורך כל היום

הטיפ
שלי המשקפיים

שלי

לבנה רפאלי
אופטומטריסטית
בוגרת מכללת הדסה
מס. רשיון 0863

18
שנות
ניסיון
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אלי כהן

הועדה  בערב  שני  ביום  הגישה  עבודה,  של  חודשים  לאחר 
לתיקון  המלצותיה  את  הביטחון  שר  ידי  על  שמונתה  המקצועית 
חוק הגיוס. המלצות שהתקבלו ברגשות מעורבים בקרב הנציגים 
החרדים. מחד, נדמה כי מדובר בהצעת החוק הטובה ביותר שניתן 
להשיג ושיש לה סיכוי לא רע לעמוד גם במבחן בג“ץ ולסיים אחת 
בנוסף,  התורה,  עולם  על  המונפת  הגיוס  חרב  סאגת  את  ולתמיד 
על  לשקוד  המעוניין  בחור  לכל  מוחלט  באופן  מאפשרת  ההצעה 

תלמודו – לעשות זאת ללא הפרעה.
שתי בעיות ישנן בכל זאת בהצעה הנוכחית: האחת היא סנקציות 
כלכליות, שיוטלו החל מ-2020 באם היעדים יוחמצו ביותר מ-5%. 
גם אם הסיכוי לכך קלוש, עצם האמירה של הטלת סנקציות מותירה 
בגירסה  שהוקשחו  היעדים  היא  השנייה  והבעיה  חמצמץ,  טעם 
הנוכחית וייכללו בחוק עצמו. עם זאת, לדברי גורם בכיר המעורב 
המוצע  בחוק  חרדי'  ’מיהו  והגדרת  השגה,  ברי  היעדים  בפרטים, 
מאפשרת לעבור את המשוכה, כך גם הסנקציות הכלכליות יימנעו 

ממילא.
למשרתים  ’פיצוי'  החדשה:  בהצעה  להכיר  שכדאי  נקודות  עוד 
גיל  הורדת  ראשון,  תואר  ומימון  המחיה  דמי  הגדלת  בדמות 
ההצטרפות לשירות אזרחי בשנה, והפחתת גיל הפטור מ-26 ל-24.

על  יעמדו   (2018) הקרובה  בשנה  הגיוס  יעדי  החוק,  הצעת  לפי 
ו-648 לשירות אזרחי. בשנים שלאחר מכן  3,348 לשירות צבאי  
יירשם גידול זוחל עד ליעד של 5,737 מתגייסים לשירות צבאי בעוד 

עשור, בשנת 2027,  בנוסף ל-1,107 מתגייסים לשירות אזרחי.
יעד הגיוס בשיעור מינימאלי, שיחושב  יגדל  בעשור שלאחר מכן 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  בנתוני  החרדי  המגזר  גידול  לפי 
בתוספת אחוז אחד לשנה. מכאן ואילך, כלומר משנת 2038, יגדל 

שיעור הגיוס רק בהתאם ליחס הגידול של המגזר החרדי. 
”ניכר  כי  עיתונות'  ’קו  עם  בשיחה  אומר  החרדים  הח“כים  אחד 
לתמוך  יוכלו  הצדדים  שכל  כזה  ’אכיל',  פתרון  חיפשו  שבוועדה 
בו. הקשר ההדוק של הצבא לאורך השנים עם ’ועד הישיבות' מנע 

הצהרות אנטי שהיו מסכלות מראש כל סיכוי לחוק סביר“.
את  פסל  שבעבר  למרות  מההצעה,  להתלהב  מיהר  שדווקא  מי 
בהודעה  לפיד.  יאיר  ח“כ  עתיד,  יש  יו“ר  הוא  הוועדה,  מסקנות 
שפרסמה המפלגה נאמר כי "המתווה לגיוס חרדים שהוצג על ידי 
השוויון  לחוק  חזרה  למעשה  הוא  הביטחון,  שר  שמינה  הוועדה 
החקיקה  מן  לקוחים  המתווה  עקרונות  כל  עתיד.  יש  של  בנטל 
שהעברנו בקדנציה הקודמת כולל הסנקציות על אי עמידה ביעדים. 
לשיקולים  לתת  לא  הממשלה  ומן  הביטחון  משר  מצפים  "אנו 
פוליטיים לעוות ולמסמס את מסקנות הוועדה. נעמוד על המשמר 
נגד כל ניסיון לקומבינה דומה לזו שכבר עשתה הממשלה הנוכחית 
ונפסלה בבג״צ. נילחם על השוויון בנטל ועל עקרון צבא העם כי זה 

עתיד המדינה והחברה הישראלית".
סנקציות  שהטיל  לפיד  חוק  בין  דמיון  כל  אין  כי  לציין  מיותר 
סנקציות  שמטיל  הנוכחי  לחוק  עצמם,  הלומדים  על  פליליות 

גלובליות תקציביות בלבד, שגם הן מוטלות בספק גדול.
של  בידיו  שנתונה  האפשרות  היא  לציון,  וראויה  נוספת  נקודה 
מארבע  באחת  הישיבות,  מרשימת  ישיבה  להסיר  הביטחון  שר 
ידי  על  שייקבע  מתלמידיה  מסוים  אחוז  אם  הבאות:  האפשרויות 
השר לא התייצב בלשכת הגיוס, אם ראש הישיבה אינו ממלא את 
על  שנקבעו  הכללים  הופרו  אם  הדיחויים,  של  בהקשר  חובותיו 
ידי השר, ואם התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות לדעת השר את 

הסרתה מהרשימה.
סעיף אחרון זה עשוי להעלות תהיות על דרכי מימושו, בעיקר לאור 

דברי עבר של שר הביטחון, כי ישיבות שיפגינו נגד צה"ל או ראשי 
ישיבה שיתבטאו נגד צה"ל יוסרו מהרשימה.

בסיעות החרדיות מיהרו להכריז כי יתייעצו עם גדולי ישראל. ל'קו 
עיתונות' נודע כי הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק ויו"ר ועד הישיבות 
(ד') למעונו של מרן ראש  להגיע הערב  צפויים  הגרח"א קאופמן 
במקביל,  בנושא.  עמו  לדון  בכדי  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה 
צפויים חברי הכנסת להיכנס למעונם של גדולי ישראל לדון עמם 

בנושא.
שנחשפה  הכנסת  מחברי  כמה  של  הצעה  גם  ישנה  הפרק  על 
'קו עיתונות', לאחר שהם העלו  'כל הזמן' מבית  לראשונה באתר 
נעשה  שכבר  כפי  התורה,  גדולי  מועצות  שלוש  את  לכנס  בקשה 
ההוראה  התקבלה  לא  לעכשיו  נכון  אך  זו,  רגישה  בסוגיה  בעבר 

עדיין מגדולי ישראל לעשות זאת. 
הגיוס  חוק  תזכיר  את  "קיבלתי  הגיב  דרעי  אריה  השר  ש״ס  יו״ר 
שהופץ על ידי שר הביטחון. אלמד אותו היטב ואביא אותו במלואו 
התורה  חכמי  מועצת  חברי  ורבנן  מרנן  של  והכרעתם  לעיונם 

ובראשם מרן ראש הישיבה שליט״א. 
ותעמוד  ישראל  רואה בלימוד התורה ערך עליון בעם  סיעת ש״ס 
ללא  תלמודו  על  לשקוד  להמשיך  יוכל  תורה  לומד  שכל  בתוקף 
הפרעה וללא כל מגבלה. סיעת ש"ס מביעה מורת רוח על הניסיון 
לא  ידי הפחתת תקציבי המוסדות.  על  לומדי התורה  את  להעניש 
ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות". דברים ברוח דומה 
פורסמו גם בביטאוני הבית של 'אגודת ישראל' – עיתוני המבשר 

והמודיע.

הרע במיעוטו: סנקציות כלכליות, יעדים אפשריים
הוגשו המלצות ועדת חוק הגיוס

גמישות  הפליליות,  הסנקציות  הסרת  השגה,  ברי  יעדים  היתרונות:   • המחודש  הגיוס  לחוק  המלצותיה  את  הגישה  הביטחון  שר  שמינה  הועדה 
בהגדרת 'מיהו חרדי' ושנתיים ללא סנקציות כלכליות • החסרונות: חרב כלכלית מ-2020, ואפשרות להסרת ישיבות מהרשימה על ידי שר הביטחון 

• במפלגות החרדיות מחכים להוראת גדולי ישראל • סיקור מיוחד 
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יענקי קצבורג

הגדולות  לישיבות  הרישום  עיתונות',  ב'קו  נחשף  שכבר  כפי 
התחרות  מהצפוי,  מוקדם  החל  תשע"ט  הלימודים  שנת  לקראת 
והמבח הבירורים  מוקדם של ההרשמה,  לפיצוץ  הביאה  והקשה 

נים. הנתונים שנחשפים בכתבה זו עשויים אמנם להשתנות משום 
ותפ פוניבז'  חברון,  למשל  כמו  והגדולות  החזקות  ושהישיבות 

רשמי  באופן  ימסרו  התשובות  ואת  לבחון,  החלו  לא  עדיין  רח, 
רק בעוד שבועיים, אך גם בישיבות הללו יודעים פחות או יותר 
את הרשימה המסתמנת. למרות זאת המספרים כן ישתנו במעט, 
ומאחר ועשרות בחורים שלא יתקבלו לישיבות החזקות, ילכו לב

סוף לישיבות אחרות. 
וישיבה שזכתה השנה להצלחה יוצאת דופן היא ישיבת מיר ברכ
ופלד ששכרה השנה את שירותיו של בכיר הרשמים ר' אורי זלז

ניק, שהצעיד את הישיבה למקום נחשק יותר וזאת בפעילות של 
יותר מחצי שנה. הצלחה בולטת רשמו גם ב'קול תורה' וב'עטרת 

שלמה'.
גם ישיבות שבאופן עקרוני לא קיימו פעילות סביב הרישום כל 
בראשות  אהרן"  "יד  ישיבת  כמו  פעילות,  השנה  ערכו  השנים, 
הגר"י איכנשטיין שם מינו השנה את נכדו של הגר"ש וולבה זצ"ל 
לרשם, גם בישיבת "תורת זאב" יצא לראשונה הגר"ב סולובייצ'יק 
יחד עם חבר המועצת הגר"ד כהן לכנסים עם ראשי ישיבות ברחבי 

הארץ. 
ישיבה חדשה לבני הקיבוץ בלבד הוקמה במושב בית מאיר ובה 
לומדים כחמישים בחורים מכל עולם הישיבות, בראשות הישיבה 
עומדים הרב נח ססובסקי והרב אהרן שפירא והמשגיח הוא הרב 

יצחק פרנקל.
לקבל  הישיבות  ראשי  על  אלו  בימים  מופעלים  כבדים  לחצים 
בחורים באמצעות פרוטקציות וקשרים, במרכז המאבק נמצאים 
בחורים מבני עדות המזרח אך לא רק. בתיהם של גדולי ישראל 
כי  יודעים  כבר  והשרים  הכנסת  חברי  לשכות  בבקשות,  מוצפים 

בימים אלו ינסו להפעיל דרכם קשרים. 
בהקשר הזה נודע לנו כי בנו של עורך דין חרדי ידוע קיבל תשובה 
הלי הדור  מגדולי  אחד  בירושלים,  מבוקשת  מישיבה  ושלילית 

טאיים שיגר מכתב כי הבחור נחשבו אצלו "כנכדו ממש" אך גם 
לא  אך  טובה  ישיבה  על  התפשר  והבחור  הספיקה  לא  זו  בקשה 

בפסגת הביקוש של עולם הישיבות. 

הרשימה

ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק – הישיבה מונה 650 בחורים. 
התקבלו לשיעור א' 130 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני הישיבה 
ו– הגרב"ד דיסקין, הגר"א גרבוז, הגרצ"י אדלשטיין, הגר"י קלר

מן וראש הקיבוץ הגר"נ לבה והגר"א אוסטרן. המראיין: המשגיח 
הגר"ח מישקובסקי והגר"א ויסבלום. השנה נמצאת הישיבה בצל 
האבל הכבד בפטירת מרן הגראי"ל זצ"ל, ומציינת זאת בבחינת 
וישיבה על קברו ועוסקת בבניית קמפוס מפואר לבית מדרש שי

מנה 1000 מקומות ובנוסף 500 מיטות לפנימייה אשר נקרא שמה 
"קרית איילת השחר".

ישיבת 'אור אלחנן' בירושלים - המונה 281 בחורים, התקבלו 
50 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי צבי  א'  לשיעור 
ויינפלד, הגאון רבי מרדכי סמפולינסקי והגאון רבי אברהם פוזן. 
בימים אלו הולכת ונשלמת בנייתו של ארון קודש חדש ומפואר 

לעילוי נשמת ראש הישיבה הגר"מ חדש זצ"ל.
–ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה  הישיבה מונה 385 בחוו
ורים, בשונה מכל שנה, בעקבות לחץ במקומות בבית המדרש וב

יותר מ-70 בחורים. הבוחנים:  פנימייה, לא התקבלו לשיעור א' 
ראשי הישיבה הגר"י רוזן והגר"מ רבינוביץ. המראיין: המשגיח 

הגר"צ דיאמנט. 
ישיבת 'אהל יוסף' – ברמות ד' בראשות הגאון רבי עובדיה יוסף 
והגאון רבי דב טורק, ישיבה הנחשבת כיום מאוד בכותל המזרח 
של הישיבות הספרדיות, הישיבה מונה 230 בחורים, לשיעור א' 

התקבלו כשישים תלמידים.
 500 מונה  הישיבה   – ברק  בבני  עליון'  מדרש  'בית  ישיבת 
קיים מגוון רחב של  100 בחורים.  א'  בחורים, התקבלו לשיעור 
ובוחנים: ראש הישיבה הגר"י אונגרישר וכן הר"מים הגרא"י לי

פקוביץ, הגר"י אדלשטיין, הגר"נ קופשיץ, הגר"ט שפירא והגר"י 
להתקשר  שלא  התבקשו  הקטנות  הישיבות  ראשי  השנה  מקלב, 
ובעניין הרישום לרה"י הרב אונגרישר אלא לגבאי, כדי שלא להפ

ריע לו בעבודתו בישיבה.
–ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק  המונה 500 בחורים, התקו

120 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה הגר"ב  בלו לשיעור א' 
יהודה  רבי  הגאון  פישהוף,  שרגא  רבי  הגאון  והר"מים  ויסבקר 
תיבנה  הצפיפות  עקב  ויסבקר.  צבי  רבי  והגאון  רפופורט  אריה 
והשנה גלריה מעל חלק מבית המדרש - שם ילמדו תלמידי הישי

בה בסדרים.
ישיבת 'באר התורה' )גיל( הממוקמת בקמפוס בעיר בית שמש, 
הבוחנים:  בחורים.   68 לישיבה  בחורים, התקבלו  כ-300  המונה 
כש דויטש,  מנחם  רבי  והגאון  ליבוביץ  משה  יעקב  רבי  והגאון 

יוסף  גבריאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  אצל  עוברים  מכן  לאחר 
ובכך  בחורים  ה-70  את  לעבור  שלא  הוחלט  השנה  לראיון.  לוי 
לא ייאלצו לשכן בחורים בדירות, אלא כלל בחורי הישיבה יהיו 

בקמפוס החדש.
כ-100  מונה  הישיבה   – יהודה  באור  יצחק'  'ברכת  ישיבת 
15 בחורים. הבוחנים: ראש הישיו  בחורים, התקבלו לשיעור א'

בה הגאון רבי אבינועם פוסטבסקי, המראיין המשגיח הגאון רבי 
שמעון סנדומירסקי.

התקבלו  בחורים,   420 המונה   – יעקב  באר  'גרודנא'  ישיבת 
82 בחורים. כבכל שנה יתחלק שיעור א' לשני שיעוו  לשיעור א'
רים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי צבי דרבקין והגאון רבי 
יצחק הקר, והר"מים הגאון רבי יצחק פלונצ'ק והגאון רבי חנניה 
שיף. בנוסף עוברים ראיון אצל המשגיח הגאון רבי ישראל שלום 
איראם, השנה נערכים לבניית חדרי פנימייה נוספים בקמפוס עקב 

מחסור במקום, בנוסף הישיבה לא מעסיקה רשמים כשיטה.
250 בחוו )סילבר( בירושלים  המונה  'דרך חכמה'  –ישיבת 

רים, התקבלו 50 בחורים לשיעור א'. הבוחנים: הר"מים הגרמי"ל 
המשגיח  המראיינים:  פרלמן,  והגר"א  גולדשטיין  הגר"י  זק"ש, 
מזגנים  יותקנו  גרילק, השנה  והגר"ב  וילנר  הגר"א  גולד,  הגר"ד 

חדשים בחדרי הפנימייה.
הישיבה הגדולה 'ראשון לציון' – המונה 200 בחורים, התקבלו 
לשיעור א' 48 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל 
והר"מים  ישראלי,  יאיר  רבי  הגאון  הרוחני  ומנהלה  דרוק  מאיר 
נכד הגראי"ל  רבי שרגא ברלין  והגאון  גולדברג  ניסן  רבי  הגאון 
זצ"ל. המראיין: המשגיח הגאון רבי נחמיה פרידלנדר והגאון רבי 
אוריאל פרוכטר, השנה נבחרו בקפידא בני עליה לשיעור א' מתוך 

למעלה מ-200 נרשמים.
ישיבת הגר"ח מן ההר - המונה 170 בחורים, התקבלו לשיעור 
א' 52 בחורים. הבוחן הוא ראש הישיבה הגאון רבי חיים מן ההר, 
המראיין: הגאון רבי משה ברמן. השנה נערכים בישיבה להרחבת 

בית המדרש והפנימיה.
1400 בחורים, התקבו –ישיבת חברון - גבעת מרדכי  המונה 

לו לבחינה 180 בחורים, הבוחנים הם ראשי הישיבה הגר"ד כהן 
הרב  הוא  חברון  בישיבת  הרישום  על  האחראי  חברוני,  והגר"י 
וחיים ויסבלום משגיח בישיבה וכן מנהל הישיבה הרב שלמה קר

לנשטיין. יצוין שבשונה מכלל הישיבות, ב'חברון' בוחנים סמוך 
וונראה לסוף הזמן, כך שצפויות 'נפילות' של בחורים לטובת ישי

בות אחרות. 
ישיבת 'מיר' ברכפלד – המונה 650 בחורים, התקבלו לשיעור 
א' 82 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הגרא"י פינקל והגאון 
רבי נועם אלון, המראיינים: המשגיחים הגאון רבי ראובן הכסטר 
והגאון רבי אליהו גודלבסקי. השנה צמצמו את מספר הבחורים, 

בשימת דגש על איכות וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.
ישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה – המונה 250 בחורים והתקבלו 
לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: רבני הישיבה הגאון רבי אליהו 
וינקלר והגאון רבי דניאל ארנפרוינד. המראיין: ראש הישיבה הרב 

ישראל מאיר וייס, והמשגיח הגאון רבי אורי ויסבלום. 

ישיבת  של  הסניף   - עוצם  הדרומי  במושב  זרח'  'נר  ישיבת 
'אורחות תורה' המונה 130 בחורים, התקבלו 50 בחורים לשיעור 
הגאון  והר"מים  פיינשטיין.  הגרי"ז  הישיבה  ראש  הבוחנים:  א'. 
ורבי אליהו ברוורמן, והגאון רבי שמואל אנסבכר. המראיין: המ

שגיח הגאון רבי אברהם קוזוקין.
ישיבת 'נתיב הדעת' )קפלן( בירושלים – המונה 300 בחורים, 
התקבלו לשיעור א' 74 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון 
רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם זיסקינד. המראיין 
שוכרים  היו  שבעבר  יצוין  שטיגל,  מתתיהו  רבי  הגאון  המשגיח 
לפנימייה  נכנסו  השנה  המקום,  חוסר  בעקבות  לבחורים  דירות 
מסודרת נוספת בבניין מוסדות קרלין בשכונה, כזכור, השנה עברו 

ימים לא קלים על הגה"צ רבי נפתלי קפלן שב"ה שב לאיתנו. 
ישיבת 'נתיבות החכמה' )וולפסון( בירושלים – המונה 600 
בחורים, והתקבלו לשיעור א' 140 בחורים. הבחינות אצל הגאון 
רבי מנחם זורייבין והגאון רבי בצלאל קרויז ואצל ראש הישיבה 
הגאון רבי דניאל קלמן וולפסון, השנה התקבלו מספר גבוה של 

בחורים ממודיעין עילית.
אזרו הגרב"מ  שבראשות  בירושלי  ישראל'  'עטרת  םישיבת 

חי חבר מועצת גדולי התורה – המונה 250 בחורים, התקבלו 50 
בחורים, הבוחן הוא הגאון רבי בן ציון אזרחי, מראיין: הגאון רבי 
מרדכי סטפנסקי. בשנה האחרונה מזרזים את הליך הבניה במשכן 

החדש של הישיבה בעיר מודיעין עילית.  
 530 המונה   - חמד'  'שדי  בקמפוס  שלמה'  'עטרת  ישיבת 
יחוו השיעור  בחורים,   140 א' לשיעור  התקבלו  השנה   בחורים, 
לק ל-3 ויימסר על ידי הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד, הגאון רבי 
אליעזר לווי והגאון רבי יהושע וינברגר. הבוחנים: ראש הישיבה 
הגאון רבי שלום בער סורוצקין והגאון רבי אליעזר לוי, והגאון 
רבי מנחם חסידא. המראיין הוא המשגיח הגאון רבי יוסף דיוויס. 
לאשתקד,  ביחס  שהתקבלו  הבחורים  מספר  קוצץ  אמנם  השנה 
ווזאת מאחר ונערך סינון קפדני שמציב את הישיבה בטופ של הרי

שום השנתי.
בחוו  380 המונה  בירושלים   וגן  בבית  תורה'  'קול  –ישיבת 

רים, התקבלו לשיעור א' 76 בחורים, הבוחנים הם ראש הישיבה 
קודש  ארון  בניית  באמצע  הישיבה  שלזינגר,  שלמה  רבי  הגאון 
המהפ את  ממשיכה  שהישיבה  יצוין  המדרש,  בית  בהיכל  וחדש 

כה בסגנון 'החדשה', לאחר ששנה שעברה עשתה שינוי מהותי. 
והבחורים החדשים שהתקבלו לאחר סינון קפדני יחולקו לשני שי

עורים, שיימסרו על ידי הרבנים וולפין ושכטר. כמו כן מונה הרב 
יוסף קונשטט לכהן כמשיב לבני שיעור א', ול'כל ישראל' נודע כי 

צפויים מינויים נוספים בקרוב. 
 160 900 בחורים, התקבלו  'תושיה' בתפרח – המונה  ישיבת 
בחורים, בשונה מכלל עולם הישיבות רק לאחר י"ז בתמוז יתחילו 
ימי המבחנים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ 
ביחד עם הגאון רבי יעקב שיינברג, לאחר מכן עוברים אצל הגאון 
רבי מנחם בן מנחם, וכן אצל הגאון רבי ברוך לוין, המראיין הוא 

המשגיח הגאון רבי דניאל ארנפרוינד.
ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד - השייכת לרשת הישיבות 
של 'ארחות תורה', המונה 700 בחורים, התקבלו לשיעור א' 180 
סטפנסקי,  יעקב  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
והר"מים הגאון רבי אפרים רוטשילד, הגאון רבי אלעזר דוד אפש

טיין והגאון רבי רפאל גפן, והגאון רבי חיים יעקב כגן.
ישיבת 'תורת זאב' - )סולובייצ'יק( בירושלים, הישיבה מונה 
58 בחורים, הבחורים עוברים  280 בחורים, התקבלו לשיעור א' 
מבחן סינון אצל ראש הישיבה הגר"ב סולובייצ'יק, וכן אצל הר"מ 
הגר"א  המשגיח  המראיין:  שמואלביץ,  יעקב  ישראל  רבי  הגאון 
אנסבכר, יצוין שהשנה עזב הגאון רבי ירוחם דגני שכיהן כר"מ 
לאחר  א'  שיעור  לר"מ  שלאנגר  הרב  ימונה  ובמקומו  א',  שיעור 

שעד כה שימש כ'משיב'. 

הפרויקט המלא ועוד עשרות ישיבות בסוף השבוע במוסף

הכירו: 
שיעור א' תשע"ט 
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רק לפני מספר חודשים הם גידפו זה את זה בכינויי גנאי, איימו 
חזרה.  ממנו  שאין  למשבר  שהובילו  וכמעט  זה  של  בהפלתו  זה 
יתנגשו  לא  היה מאמין שבחלוף חודשים ספורים האינטרסים  מי 
אלא ייפגשו וכיפופי הידיים יומרו בלחיצת יד, כאשר האיש הכי 
במכוון  ויימנע  פרופיל  יוריד  במערכת  צפוי  ובלתי  אימפולסיבי 
שהתלונן  מי  נמצא  שעוד  ולחשוב  מתריסות.  בהצהרות  מלצאת 

השבוע על כך שהצדדים לא הגיעו לנוסחת הסכמה מלאה.  
אם טעיתם לרגע למקרא הפתיח וסברתם שבקים הצפון קוריאני 
במשל.  לא  אך  בנמשל  טעיתם   - עסקינן  האמריקאי  ובטראמפ 
בתזמון שאין טוב ממנו עבורנו פורסם 'תזכיר חוק שירות ביטחון 
היו  העולם  כל  כשעיני   – לשלישי  שני  שבין  בלילה   ')23 )תיקון 
הגיוס שהיה  נשואות לפסגה בסינגפור. הדיווח על התיקון לחוק 
תופס את ראש החדשות בימים כקלקולם, נדחק לשולי החדשות 

שעסקו מליל עד בוקר בפסגה ההיסטורית בסינגפור. 
בקידומה  עניין  אין  ההצעה  ליוזם  שגם  היה  נדמה  לרגעים 
איווט  הביטחון  שר  נראה  ספורים,  חודשים  לפני  רק  התקשורתי. 
ליברמן כמי שגמר אומר להפוך את גיוס החרדים למצע המפלגתי 
של הבחירות הארציות הקרובות. השבוע – נראה יותר שמעייניו 

נתונים לבחירות ברשויות המקומיות. 
רגל",  אלף  שלושים  בגובה  הנושא  לכל  מעל  טס  "האיש 
הביטחון  שר  של  השפעתו  את  בכיר  צבאי  גורם  השבוע  הגדיר 
האמריקאי  לנשיא  גם  שרלוונטית  באמרה  הוועדה,  דיוני  על 
במשל הסינגפורי, "איווט אינו איש שמתעסק בסעיפים הקטנים. 
חשובה לו יותר השורה התחתונה של כל החלטה והצעה". השורה 
לפני שבוע לראשונה:  התחתונה של החוק שפורסם, הוצגה כאן 
סנקציות כלכליות כלליות, ללא סנקציות פליליות, ועיגון היעדים 

בחקיקה ולא בהחלטות ממשלה.
על משמעויות הפרטים הקטנים שאיווט לא אוהב – אך השטן 
ומיד, אבל לפני הכל  נעמוד כאן תיכף  ומעורב בהם,  תמיד מצוי 
אי אפשר בלי מילה אחת קטנה על התגובה הפבלובית של חברי 
הכנסת. בעניין הזה, אין מה להתרשם יתר על המידה מההתעטפות 
בשק ובאפר של חברי הכנסת החרדים. כמו כמה מחבריהם הערבים 
כוס  וישיקו  בפומבי  יצומו  הם  יהבם,  את  בהם  תולים  שהחרדים 
בחדרי חדרים. לא חסרות נקודות רעות בתזכיר החוק - מסנקציות 
כלכליות ומכסות ועד לתמריצים חיוביים - אך באותה נשימה ברור 
לכולם, שמסמך טוב מזה בכל קונסטלציה עתידית, לא יהיה ניתן 
להשיג. קואליציה טובה מזו לא תהיה ונוסחה טובה מזו – אינה 

ברת השגה.
בעניין המהותי דומה שאין חולק על כך שההצעה כפי שהונחה 
ללא  בלימודו  להתמיד  בתורה  להגות  שחפץ  מי  לכל  תאפשר 
הישיבות  בתקציב  קיצוץ  של  לסנקציה  שנוגע  מה  בכל  הפרעה. 
אחוז  ב-95  עמידה  תהיה  לא  אם  שנים  שלוש  בעוד  שתיושם 

מהיעדים - הרי שמדובר בשאלה כספית, עתידית-תיאורטית ולא 
לפול  בהתאם  השגה  ברי  הם  היעדים   – להיום  נכון  עכשווית. 
שנקבע ולהגדרת המונח 'חרדי' לצרכי העמידה ביעדים, בנוסחאות 
לסמינר  קבלה  מבחן  בשום  הסף  את  עוברות  היו  שלא  מרחיבות 
ולישיבה. בפן הכלכלי – הרי שעולם הישיבות כבר הוכיח כי הוא 
יודע להתמודד גם עם קיצוצים של כחמישים אחוזים, כפי שחווינו 
האפשרות  עצם  מול  עומדת  הקמח  כשכמות  לפיד.  בממשלת 

להמשיך ולהגות בתורה – ההכרעה ברורה.
זהיר  בניסוח  התנגדות  הודעת  ששיגרו  הכנסת  מחברי  אחד 
שיאפשר להסביר גם הסכמה עתידית, סיכם זאת בלילה שבין שני 
יתקיימו  אם  שגם  לכך  מודעים  "אנחנו  ממצה:  בצורה  לשלישי 
ממהותי.  קוסמטי  יותר  יהיה  הוא  שינוי,  להכניס  ונצליח  בחירות 
השאלה האמיתית שמונחת לפנינו היא האם להסתפק ברע במיעוטו 
ללא  וללמוד  לשבת  התורה  לבני  שמאפשרת  למהות  ולהתייחס 
שמאשרת  האמירה  עצם  בשביל  רק  למלחמה  לצאת  או  הפרעה, 
הטלת סנקציות כלכליות עתידיות על הישיבות וקובעת שאם לא 
יחול חוק שירות  תהיה עמידה עתידית ביעדים בעוד חמש שנים 
ביטחון. לדעתנו הטוב עולה על הרע, אבל בסיטואציה כזאת של 

שאלה עקרונית, יכולים להכריע רק גדולי התורה".
המבחן האמיתי האם מדובר בחוק טוב או רע, לא יוכרע בהתאם 
לרמת הדציבלים, אלא על פי התוצאה. אם החוק יעבור בממשלה 
חברי  של  רפה  בהתנגדות  אם  ובין  בתמיכה  אם  בין   – הנוכחית 
הכנסת החרדים, נוכל לסכם ולקבוע שמדובר בחוק ראוי. במגירה 
של חברי הכנסת אומנם יש נוסחאות טובות ממנו, אך בסיטואציה 

הנוכחית אין טוב כמוהו.

ביד החסידים
שהכינה  הצבאית  הוועדה  בפני  הופיעו  חרדים  אישים  שלושה 
את הצעת החוק: השר לשעבר אריאל אטיאס שפרש מהכנסת אך 
על  עקרוני  נושא  שעולה  אימת  כל  שמונה  בצו  למילואים  מגויס 
אישיות  ועוד  קופמן  אהרן  חיים  הרב  הישיבות  ועד  יו"ר  הפרק; 
של  השני  מהצד  לאחרונה.  ממוסכת  שזהותה  רחוקים  מקרבת 
המתרס הופיעו גם חברי הכנסת יאיר לפיד ואלעזר שטרן – במה 
כצעד  בדיעבד  נראה  אך  חרדים,  גורמים  כמה  לקומם  שהצליח 
מתבקש שמאפשר לוועדה לטעון כי הטתה אוזן לעמדותיהם של 

כל הצדדים.
בתפר שבין הישיבות, באווירה מעונבת פחות, או כפי שמכונה 
בז'רגון הצבאי: על מדי ב', קיבלו חברי הוועדה מסר עקיף מגורם 
חרדי בכיר שביקש מהם להתחשב לא רק ברמת הניסוח הפרקטי 
עובדיה שיכול  הרב  מרן  את  לנו  "אין  ברמת ההצהרות:  גם  אלא 

באמירה  המקטרגים  כל  פיות  את  ולסתום  קשה  החלטה  להעביר 
אחת שמשודרת בלוויין לפני השיעור במוצאי שבת. אין לנו גם את 
מרן הרב שטיינמן שיכול לקבל החלטות קשות ולקחת על גבו את 
ההתמודדות עם כל הרודפים והנוגשים. אם תביעו את עמדת הצבא 
בהצהרות  זה  את  תלוו  אם  תעבור.  שהיא  סיכוי  יש   – בענייניות 
של  דרכן  את  שמנחים  התורה  שגדולי  לכך  תגרמו  בומבסטיות, 
בחוק  שיש  ישוכנעו  אם  גם  מתמיכה  יימנעו  החרדיות,  המפלגות 

נקודות טובות".
מי שעשויים לקבוע את המגמה הם חברי מועצת גדולי התורה 
של אגודת ישראל. בש"ס ובדגל התורה נזכרו השבוע כי בשלהי 
נוסחה  אגודה  של  התורה  גדולי  מועצת  דחתה  הקודם  המושב 
אי  של  במקרה  כלכליות',  'נפקויות  המונח  בה  שהוכלל  מרוככת 
עמידה ביעדים. הנוסח ההוא שקידם המילואימניק אטיאס ואושר 
נדחה   – הביטחון  ידי שר  על  לא  אך  לממשלה  היועמ"ש  ידי  על 

בשעתו לאחר סבב שערך סגן השר פרוש בקרב חברי המועצת. 
את  לבצע  יש  עברו,  לשנים  שבניגוד  היה  סבב  מאותו  הלקח 
הסבב במועצת החסידית במקביל לבדיקה מול ההנהגה הליטאית 
ולא כתחנה אחרונה. לא מדובר רק בארבע האצבעות  והספרדית 
שיש לאגודה  - ארבע ולא שלוש, בהתחשב בכך שהח"כ הנורווגי 
יעקב אשר היושב על כסאו של פרוש מחויב להצביע לפי עמדת 
מועצת גדולי התורה של אגו"י במקרה של מחלוקת. לכל ברור כי 
מול שלל האישומים שיוטחו מכיוון הפלג, שום הצעה לא תעבור 
מבלי שתגובש חזית הסכמה רחבה של כל מועצות גדולי התורה. 
ההצעה שהועלתה לכינוס משותף של שלוש המועצות – לא רק 

ראויה, אלא גם נחוצה.

בזכות השתיקה
לא  בנסיבות  עברו  בשנים  איווט  את  אפפה  השתיקה  זכות 
מחמיאות, אך בפעם הזאת דומה שניתן לדבר בזכותה של השתיקה 
מילה  משמיע  ולא  כמעט  הצבא  השיח,  ברמת  נוקט.  הוא  שבה 
לתת  צריך  הזה  בעניין  למלחמה.  נמנע מלצאת  הביטחון  וגם שר 
יצא לדרך כשהוא מסמן מטרה אחרת.  את הדעת על כך שאיווט 
"הרי ליברמן היה יכול לגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה ממנו 
היה  שהוא  מה  "כל  בתהליך.  מעורב  שהיה  ח"כ  אומר  והלאה", 
צריך זה לקבוע שלא משרד הביטחון שתחת אחריותו, אלא היועץ 
המשפטי לממשלה הוא שיישב על המדוכה וינסח את הצעת החוק. 

כשהוא לקח את החוק תחת חסותו קלטנו שאנו בבעיה".
ליברמן העדיף להותיר את מלוא האחריות במשרדו שלו, בשלב 
משפל  מהירות.  לבחירות  ללכת  נחוש  נתניהו  כי  היה  נראה  שבו 
זיהה הזדמנות ללכת לבחירות על קמפיין  מעמדו בסקרים איווט 

בית ספר לפוליטיקה

גיוס קואליציוני

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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 מי שעשויים לקבוע את 
המגמה הם חברי מועצת 
גדולי התורה של אגודת 

ישראל. בש"ס ובדגל 
התורה נזכרו השבוע כי 
בשלהי המושב הקודם 

דחתה מועצת גדולי 
התורה של אגודה נוסחה 

מרוככת שהוכלל בה 
המונח 'נפקויות כלכליות', 

במקרה של אי עמידה 
ביעדים

הפוזה של חברי הכנסת 
החרדים שמתהלכים 

שפופים ובוכים – טובה 
לכל הצדדים. היא 

משרתת את איווט שיכול 
להתהדר בנוצותיו 

של האיש שלא נכנע 
לחרדים ונוחה גם לחברי 
הכנסת החרדים, שנהנים 

מעמלם אך מעמידים 
פנים כמי שנאלץ 

להשלים עם מר גורלו

גיוס החרדים ולדרוש את יישום מסקנות הדו"ח הצבאי שהוא הקים. 
כמו ביחסים המורכבים שבין קים לטראמפ, גם כאן נרשמו בחודשיים 
כשר  בסקרים  איווט  של  מעמדו  חיוביות.  התפתחויות  האחרונים 
ביטחון מתחזק והולך וגם השותפים לממשלה נראים כמי שגמרו אומר 
לאפשר לה לכלות את ימיה – כמעט עד לנשימה האחרונה. הבחירות 
סיבה  בכלל  הן  זירות,  פעולה במספר  לשיתופי  והאופציה  המקומיות 

להשבתת מסיבת הגיוס.
נכון להיום אין כל אינטרס לגרור את הממשלה לעימות,  לליברמן 
אלא שגם בפוזיציה הזאת של 'מבוגר אחראי' הוא לא יוכל להתפשר 
על פחות ממה שהצוות הצבאי הציג. אם גם סעיף הסנקציות הכלכליות 
ייגנז, ליברמן יוצג כמי שהכפיף את עמדת הצבא לדעת גדולי התורה. 
ליברמן לא יכול להרשות לעצמו להיקלע לכזאת פינה וספק גדול אם 
לחץ  על  שבונה  מי  בנעליו.  שיבוא  ביטחון  שר  כל  זאת  לעשות  יוכל 
חרדי שיאפשר לרכך את סעיף הסנקציות הכלכליות, צריך להיות מודע 
לכך שעל הסעיף הזה איווט יתעקש עד הסוף, גם במחיר של הליכה 

לבחירות.

הקול הערבי
הודעתה האוטומטית של סיעת יש עתיד על תמיכתה בחוק, גרמה 
ולפיה,  הערבית'  ב'יוזמה  להשתעשע  החרדים  הכנסת  מחברי  לכמה 
עתיד',  'יש  מח"כי  כמה  גם  ואולי  ליברמן  בתמיכת  תעבור,  החקיקה 
לקולות  ולהאזין  מהמליאה  לצאת  שיעדיפו  הערבים  ובהימנעות 

המואזין. 
מכל  ליהנות  הכנסת  לחברי  תאפשר  אומנם  הזה  מהסוג  סיטואציה 
העולמות, אך ספק גדול אם היא ברת היתכנות. קשה להאמין שברגע 
האמת חברי הכנסת הערבים וח"כי יש עתיד, יהפכו לשומרי הסף של 
נותנת  הדעת  נפילתה.  את  שתמנע  חקיקה  בעד  יד  וירימו  הממשלה 
ולא  ולהזיע,  להצביע  יצטרכו  החסידיים,  כולל  החרדים,  שהחברים 
יוכלו לשבת במזנון על כוס קפה העשוי מחלב ישראל, כשהם חוזים 

איך מלאכתם נעשית בידי עובדי כוכבים ומזלות היושבים במליאה.
העובדה  עצם  הוא  הרבנים,  מול  בשיח  שיישלף  המנצח  הקלף 
מה  הביטחון,  מערכת  וצרכי  עמדות  סמך  על  גובשה  החוק  שהצעת 
מבלי  הבג"ץ.  במבחן  שלה  העמידות  סיכויי  את  מאוד  עד  שמגדיל 
הדין  ולהזכיר את פסקי  לזכור  רק  צריך  לשלול את ההנחה לחלוטין, 
ספציפי  דין  פסק  הביטחון.  משרד  לעמדת  בניגוד  שהתקבלו  הרבים 
)פ"ד אליס מילר( הנוגע להקצאת משאבים לצורך קיום ערכי השוויון, 
נדחו  מכונן, שבמסגרתו  דין  לפסק  הפך  הביטחון,  חרף עמדת משרד 
לצורך  מוגזמים  משאבים  להקצות  יכולתו  חוסר  בדבר  הצבא  נימוקי 

השתתת שוויון בטייסות חיל האוויר. 
מיותר לצפות לגדולות ונצורות מבג"ץ, אך בכל מה שנוגע לתחום 

הפוליטי, הרי שדממת האלחוט מכיוונם של הצבא והשר שנשמרת עד 
לרגעי כתיבת שורות אלה, מאפשרת לדון בסוגיה בענייניות ולהבדיל 
את  וגם  בפומבי  שנשמעות  הטענות  את  להעלות  לטפל.  עיקר  בין 

התשובות שניתנות מאחורי הקלעים. 
את  השוללים  בין  הוויכוח  יתמקד  מרכזיים  טיעונים  שלושה  על 
העובדה  כנגד  מושמעת  הראשונה  הטענה  ההן.  אומרי  לבין  ההצעה 
שהיעדים בהצעה החדשה ייקבעו בחקיקה ולא בהחלטת שר הביטחון 
או הממשלה. לא מדובר בעניין של מה בכך, לנוכח זאת שהגמישות 
ונפסל  הנוכחית  הקדנציה  בראשית  שהועבר   21 בתיקון  שהושגה 
בממשלה  אחת  הצבעה  במחי  גזירה  כל  לבטל  מאפשרת   – בבג"ץ 
מקשה   – בחקיקה  יעדים  קביעת  של  האלטרנטיבה  היעדים.  ושינוי 
מאוד על הגמשת היעדים, שכן היא מחייבת תהליך ארוך של שלוש 
קריאות ודיונים בין לבין בוועדות. המצדדים, לעומת זאת, מסבירים כי 
לשינוי האמור אין כל משמעות מעשית. הקטנת המספרים במקרה של 
אי עמידה ביעדים הרי תגרור ממילא פסילה אוטומטית של בג"ץ, כך 

שההבדל בין חקיקה להחלטת ממשלה – הוא בעיקר על הנייר.
אשר לסנקציות הכלכליות במקרה של אי עמידה ביעדים, הרי שאלה 
 100 2020 וגם כאן לא תהיה מחויבות לעמידה של  יינקטו רק משנת 
אחוזים ביעדים. מי שמדבר גבוהה על העיקרון של הטלת סנקציה מכל 
סוג כקו אדום, מוזמן לשוב ולעיין בתיקון 21 שנפסל בבג"ץ וח"כינו 
גמרו עליו את ההלל. גם שם, למרבה ההפתעה, מופיע בלשון מסורבלת 
סעיף הנוגע להקטנת תקציבים שיאושרו בוועדת הכספים. הווה אומר: 
העיקרון כבר נקבע בעבר. סנקציה כלכלית נכללה מאז ומתמיד, גם אם 

בניסוח עמום ופחות מחייב.
הטיעון השלישי נוגע לתמריצים חיוביים שיינתנו לישיבות שיעמדו 
הגרי"ש  מרן  להוראת  המתלבטים  את  מפנים  השוללים  גיוס.  ביעדי 
אלישיב זצ"ל שניתנה בשעתו בעניינו של חוק הישיבות הקטנות ולפיה 
המכלילות  לישיבות  בחקיקה  תמריצים  יינתנו  שבו  מצב  למנוע  יש 
לימודי חול. על ההשוואות בין קטן לגדול וההיקש בין סעיף לסעיף – 

יצטרכו לשבת ולהכריע גדולי התורה. 
 – ובוכים  שפופים  שמתהלכים  החרדים  הכנסת  חברי  של  הפוזה 
טובה לכל הצדדים. היא משרתת את איווט שיכול להתהדר בנוצותיו 
של האיש שלא נכנע לחרדים ונוחה גם לחברי הכנסת החרדים, שנהנים 

מעמלם אך מעמידים פנים כמי שנאלץ להשלים עם מר גורלו. 
בשורה התחתונה, שאיווט כל כך אוהב, אפשר לסכם ולומר שיש כאן 
עסקת חבילה לגמרי לא רעה. התובנה הזאת נכונה שבעתיים כשנותנים 
את דעת על המציאות האלטרנטיבית שתשרור כאן בהיעדרו של חוק. 
אם הימים יחלפו ללא חקיקה והתיקון הישן יפקע, בני הישיבות כולם 
עוד  אלול  חודש  של  הפלצות  ותחושת   – לעריקים  למעשה  יהפכו 

תהפוך לספטמבר השחור. 

האיש למשימות מיוחדות גויס לשירות מילואים, אטיאס ודרעי. צילום: יעקב כהן
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מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

ספגטי אלפרדו עם פטריות ושמנת

טיפים
פלדה ביד אומן 

אם אתם מהאנשים שהשכילו לרכוש לעצמם כלי מטבח איכותיים מנירוסטה 
)פלדת אל חלד( – כאלה שילוו אתכם למשך כל חייכם – כדאי שתשמרו עליהם 
בהתאם ותטפלו בהם כמו שצריך. כדי להגן על הכלים היקרים לליבכם מנזקים 
ולשפר את תוצאות הבישול, אספנו עבורכם כמה טיפים לשמירה, ניקוי ואחסון 

של כלי מטבח ובישול באדיבות – מיטל רובין,  מנהלת השיווק של 'סולתם'.
"נירוסטה הוא אחד מהחומרים החזקים ביותר עבור מגוון רחב של שימושים 

ביתיים ותעשייתיים. הרכב הכרום שבו אחראי על עמידותו בפני חלודה 
וכתמים, ועם טיפול נאות, הוא יכול להישמר ולהישאר מוגן במשך שנים רבות. 

עם זאת, כלי מטבח מנירוסטה יכולים להישחק מלכלוך ומזהמים אחרים 
ומומלץ לנקות אותם באופן קבוע כדי לשמור על זוהרם. כלי בישול מנירוסטה 

עוזרים לשפר את תוצאות הבישול בכך שמפזרים ומוליכים את החום בצורה 
שווה, אחידה ומהירה. כדאי לזכור שגם במהלך הבישול יש כמה טיפים שיעזרו 

לכם לשמור על כלי הבישול כחדשים":

• המליחו את המים רק לאחר הרתיחה – כאשר ממליחים את המים בסיר 
לפני הרתיחה, המלח יכול לגרום לקורוזיה )איכול המתכת(, אשר משאיר 

סימנים זעירים אבל בלתי הפיכים בתחתית הסיר.
• חממו את המחבת לפני שאתם מוסיפים את השמן – הוספת שמן למחבת 

חמה גורמת לפלדה להיות סטטית והמשטח הופך להיות נון-סטיק. לכן, מומלץ 
קודם לחמם את המחבת, להוסיף את השמן ורק לאחר מכן את האוכל.

• הימנעו ממגע עם מזונות קרים – הנחת מזון קר על מחבת חמה עלול לגרום 
להידבקות ולכלוך, מכיוון שהפלדה מתכווצת במגע עם טמפרטורה קרירה. אז 

אם אתם מתכננים לבשל מאכלים כמו בשר, עוף או דגים ישר מהמקרר, תנו 
להם לשבת בטמפרטורת החדר למשך 10-15 דקות. לפני הבישול, טפחו קלות 

עם מטלית או מגבת נייר כדי להסיר לחות עודפת.
• כדי לקבוע אם המחבת חמה מספיק לשמן, בצעו בדיקת מים פשוטה: 

טפטפו כמות קטנה של מים במחבת. כאשר המים נוגעים במחבת, הם אמורים 
לתסוס ולרקוד על פני השטח – אז אפשר להוסיף את השמן! שימו לב שהמים 

לא אמורים לשבת על פני השטח בכלל.
• אין להאיץ את תהליך החימום מראש באמצעות חום גבוה - מאחר 

שנירוסטה באיכות גבוהה יעילה בהחזקת והולכת החום, חימום על אש גבוהה 
עלול להוביל לחימום יתר של המחבת ושריפת המזון שלכם.

• אפשרו למחבת להתקרר לחלוטין לפני שתשטפו אותה – הטבעה או 
השריית מחבת נירוסטה חמה במים קרים עלולה לגרום לעיקום בלתי הפיך.

עם הזמן, כלי הנירוסטה שלכם עלולים להתלכלך ולאבד את הברק והמראה 
הנקי שלהם. אם השטיפה השגרתית במדיח הכלים לא מספיקה כדי להוריד 

כתמים עיקשים שהצטברו, קיימות כמה שיטות ידניות לניקוי – עם קצת 
מאמץ אתם יכולים להחזיר את הברק לכלים שלכם ולגרום להם להיראות כמו 

חדשים:
• נקו את הכלים לפני הכנסתם למדיח – לזרוק את כלי הנירוסטה ישר לתוך 

המדיח יכול לגרום להצטברות של חתיכות מזון ולכלוך. כדי למנוע זאת, מומלץ 
לשטוף קלות את הכלים לפני שמכניסים אותם למדיח. גם מגבת רטובה ומעט 

סבון כלים יעבדו טוב לניקוי הראשוני של הכלים.
• בחרו טוב את חומרי הניקוי – השתמשו בחומרי ניקוי שאינם משאירים 

שריטות ואינם שוחקים את הברק של הסיר )מברשת רכה, כרית קרצוף( 
ושפשפו בעדינות רבה.

• ייבשו את הכלים מיד לאחר השטיפה – כדי למנוע כתמי מים ומראה עכור 
של הנירוסטה, יש לייבש את הכלים באופן מידי.

• לטשו את הכלים כדי להחזיר להם את הברק – ניתן ללטש נירוסטה עם 
חומרים כמו מנקה זכוכיות, שמן זית, לימון, אבקת כביסה וכו'. יש להרטיב 

סמרטוט או מטלית עם מעט מחומר הליטוש שבחרתם ולנגב את הכלים. כדי 
למנוע שריטות של הנירוסטה, עקבו אחר סימני הכרום.

אחסון זהיר ונכון של הכלים חשוב לתוחלת החיים והביצועים שלהם. הכי 
מומלץ לאחסן את כלי הבישול על מדף תלייה עם שפע של מקום בין פריט 

לפריט. אם אין לכם מדף תלייה, אחסנו את כלי הבישול בארון והניחו ביניהם 
בד רך או מגבת מטבח כדי להימנע משריטות או פגיעות של המשטח.

מתכון מאת יגיל יצחקוב "השף מכרמי יוסף", באדיבות סולתם

טעימה

אפשר לחסוך בחשמל

העולם  ברחבי  רבים  אנשים  "השבוע 
יציינו את יום איכות הסביבה הבינלאומי", 
סמנכ"ל  אלטר  דורון  ומסביר  מציין 
שמקדישים  ביום  "מדובר  פל,  קבוצת 
איכות  לנושא  המודעות  העלאת  עבור 
המונח  ירוקה.  ולחשיבה  הסביבה, 
בשנים  רבות  לשמוע  ניתן  אשר  קיימות 
האחרונות, ובהקשרים שונים, מתאר את 
ולשמר את צרכי  ניתן לספק  האופן שבו 
אנו  בה  בסביבה  לפגוע  מבלי  החברה 
ואחת  אחד  שכל  לדעת  תתפלאו  חיים. 
ידי  על  זו,  למטרה  לתרום  יכולים  מאתנו 
ושימת  חיינו,  אורח  של  וקל  פשוט  שינוי 
דגש על פרמטרים מסוימים בעת צריכת 
מכשירי החשמל הביתיים. שינויים אלו לא 

דורשים מאתנו מאמץ מיוחד, אלא רק להיות מודעים להשפעה שלהם על 
הסביבה בה אנו חיים".

כיצד מסומן הדירוג האנרגטי ? 
G- .A האותיות  של  סימון  למצוא  ניתן  השונים  החשמל  מכשירי  גבי  על 
ואילו האות G מציינת מכשיר  וחסכוני במיוחד  ירוק  האות A מציינת מכשיר 
"שמבזבז" אנרגיה רבה. על מכשירי החשמל המוצעים למכירה בישראל ניתן 
למצוא תווית תקן ותווית אנרגיה מטעם מכון התקנים ומשרד התשתיות. תווית 
בישראל. על  שאומץ  חשמל,  מוצרי  של  לדירוג  אירופאי  תקן  היא  האנרגיה 
ניתן למצוא את נפח המכשיר, צריכת החשמל השנתית בקוט"ש,  זו,  תווית 

ותאריך התפוגה של התווית )סימן השמש בתחתית(.
מהם היתרונות במכשירים בעלי דירוג מיטבי? 

כמויות  הצורכות  טכנולוגיות  באמצעות  מיוצרים  ירוקים  חשמל  מוצרי 
מופחתות של אנרגיה הפוגעת בסביבה. מכשירים אלו פולטים כמות קטנה 
יותר של פחמן דו חמצני בעת הפעלתם ובכך הם מצמצמים באופן משמעותי 
אם  אלו,  מנתונים  להבין  שניתן  כפי  לאטמוספרה.  החממה  גזי  פליטת  את 
נקפיד להשתמש מוצרי חשמל בעלי דירוג אנרגטי A, נוכל גם לחסוך לאורך 

זמן, כסף רב בהוצאות החודשיות, משום שהם פשוט חסכוניים יותר. 

חידושים שכדאי להכיר:
טכנולוגיות  גם  כלל   בדרך  היום, משולבים  יותר  בתוך המכשירים החדשים 
מתקדמות ביותר. למעשה, בשנים האחרונות חלה מהפכה של ממש בתחום 
שמתמקדות  ומגוונות  שונות  טכנולוגיות  ופותחו  הביתיים,  החשמל  מכשירי 
אשר  לסביבה,  ידידותיים  שהם  חשמל  מכשירים  יצירת  זה-  בנושא  בדיוק 

שורדים לאורך זמן וחוסכים בכסף. 
כך למשל- מכונות הכביסה בעלות חיישנים אינטגרליים אשר מזהים באופן 
כך  ידי  ועל  הלכלוך,  ודרגת  בתוף  הכביסה  נפח  הבד,  סוג  את  אוטומטי 
מתאימים באופן מדויק את מינון אבקת הכביסה והמרכך הנחוץ- טכנולוגיה 
אשר מאפשרת חיסכון במים ובסבון כביסה בנוסף לתוצאות טובות יותר, או 
מיוחד המסוגל לספוג  מינרל  כלים בעל טכנולוגיה המשלבת בתוכה  מדיח 
במהירות  הכלים  את  לייבש  ובכך  תרמית,  לאנרגיה  אותה  ולהמיר  לחות 

וביעילות אנרגטית.
ביותר,  הגבוהה  אנרגיה  צריכת  בעל  למכשיר  נחשב  שמקרר  בעוד  כן,  כמו 
וזאת משום שפועל ללא הפסקה כמעט בכל בית בישראל, לאחרונה פותח 
מכשיר בעל טכנולוגיה הנקראת "מקלחת היונים", אשר מטרתו לשמור על 
איכות המזון וניקיון המקרר. היונים משתחררים בכל חלל המקרר, מטהרים 
את האוויר ומחסלים כ99% מהחיידקים והעובש, וכן, תא ייעודי עם בקר כוונון 

ללחות, אשר מאריך את משך הטריות של פירות וירקות עד פי 2. 

דגשים נוספים שכדאי לשים לב אליהם בכל הקשור לתפעול המקרר 
והמקפיא, על מנת לחסוך באנרגיה:

• יש להקפיד על הכנסת אוכל למקרר לאחר שהספיק מעט להתקרר, וזאת 
משום שאוכל חם עלול להאיץ את פעולת המדחס ובכך לבזבז אנרגיה.

• כאשר אנו ממלאים את המקפיא במזון, המזון הקפוא מהווה מעין קוביות 
קפואות וגדולות שעוזרות לשמור על יציבות הטמפרטורה במקפיא ולחיסכון 

בצריכת החשמל של המקרר. 
• יש להקפיד שדלת המקרר תהיה אטומה בכל העת. דלת שאינה סגורה 
מנוע  ולהפעלת  לשווא,  אנרגיה  לבזבז  למקרר  לגרום  עשויה  שצריך  כמו 
בדיקה  לערוך  ניתן  כך,  לשם  מהנדרש.  בהרבה  גבוהה  בתדירות  המקרר 
פשוטה ומהירה- יש לשים דף נייר בין הגומי לגוף המקרר, אם הוא לא נופל, 
אז כנראה שהסגירה תקינה. אם הבדיקה נכשלה אזי יש צורך להחליף את 

אטם הגומי המקיף את הדלת.

 טיפים לחיסכון במכשירים נוספים:
מדיח כלים- כאשר קונים מדיח כלים, יש לבחור במכשיר בעל צריכת המים 
שטיפה  למחזור  מים  ליטרים  ב-8-10  שמשתמשים  דגמים  ביותר.  הנמוכה 
מייצגים ממוצע טוב. תכניות כגון “Half Load” מתאימות במיוחד לשטיפה 

של כלים מעטים. כך חוסכים בכסף וגם באנרגיה.
כדאי לכבות את התנור מספר דקות לפני שהארוחה מוכנה,  תנור אפייה- 
משום שהחום הקיים בתנור יעשה את העבודה, וישלים את פעולת הבישול. 
החוצה  נפלט  החום שבפנים  מן  כ-10%  התנור-  דלת  הימנעו מפתיחה של 

בעת הפתיחה.
ארוך  בישול  כל מנה שמצריכה  עבור  בסיר לחץ  כן, מומלץ להשתמש  כמו 
יותר מ-20 דקות בסיר מסורתי, כגון תפוחי אדמה, ונזיד בשר. כך ניתן לקצץ 
את צריכת האנרגיה בשיעור של עד 30%, והארוחות שלכם יהיו מוכנות בתוך 

זמן קצר בהרבה.

ביותר במכשירי החשמל  טכנולוגיה חדשנית  היום  קיימת  כי  נראה  לסיכום, 
וחסכונית.  נמוכה  אנרגיה  צריכת  על  לשמור  לנו  לסייע  שמטרתה  הביתיים, 
על  עונה  אכן  כי  לוודא  הוא  מכשיר,  קניית  לפניי  לעשות  נדרשים  שאנו  כל 
הדרישות, ובעל מאפיינים אשר בעזרתם ניתן לשמור על הכדור בו אנו חיים 

ירוק ובריא.  

/http://www.p-l.co.il :דורון אלטר סמנכ"ל קבוצת פל *

לפני שאתם קונים מכשיר חשמלי חדש כדאי שתקראו את הכתבה הזו • אתם יכולים 
לחסוך אנרגיה מבוזבזת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת • הכל על טכנולוגיה ויום 

איכות הסביבה הבינלאומי

מצרכים: )4-6 סועדים(
ספגטי לפי כמות הסועדים מבושלת "אל דנטה"

מצרכים לרוטב:
2 סלסלות של פטריות קצוצות

2 בצלים גדולים קצוצים דק
5 שיני שום קצוצות

1/2 כוס שמן זית
250 מ"ל שמנת מתוקה

כף שטוחה אבקת מרק בטעם פטריות
כפית פלפל שחור גרוס
1/2 כפית אגוז מוסקט

מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. יוצקים את השמן לסיר ומטגנים את הבצל עד כדי רמת 
של שקיפות, מוסיפים את השום ומבשלים כדקה, מוסיפים 
את הפטריות וממשיכים לבשל עד שהן מתבשלות ומגירות 

את הנוזלים.
נותנים  התבלינים,  את  ומוסיפים  השמנת  את  יוצקים   .2
כמעט  צמצום  כדי  תוך  קטנה  אש  על  ומבשלים  רתיחה 
מוחלט של השמנת ואיחוד הטעמים, מתקנים טעמים, אם 

חסר מלח מוסיפים .
3. מכינים את הספגטי לרמה של "אל דנטה" ובשלב הזה 
ניתן לערבב את הספגטי ברוטב ולהגיש עם גבינה בולגרית/

צפתית מגורדת.
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 קצרצרים
ליימן שליסל מציעה: חטיפי הקרח של 

ּפֹוָלֵרִטי (POLARETTI) בארבעה 
טעמים מרעננים: 

תות, דובדבן, תפוז 
ולימון המכילים מיץ 

פרי, ללא צבעי מאכל 
וללא חומרים משמרים. 

מחיר: 9.90 ₪ לאריזת 
מאגדת המכילה 10 

קרחונים אישיים. 
כשרות: פרווה בהשגחת 

בד"צ איגוד רבנים

לקראת הקיץ, בירה 
קרומבאכר, בירת 
הפרימיום מס' 1 

בגרמניה, במבצע 
מפנק – 3 בקבוקי 
בירת קרומבאכר 
פילס/ואייזן 330 

מ"ל ב-20 ₪ בלבד! 
להשיג ברשתות 
השיווק השונות. 

כשרות: הרב 
הוכוולד גרמניה

קליית גת משיקה: קערת פיצוחים 
ייחודית המשלבת מקום להנחת 

הסמארטפון, מיכל לקליפות ושתי שקיות 
פיצוחים במהדורה מוגבלת. ניתן להשיג 

בחנויות רמי לוי, בחנויות מחסני השוק 
ובחנויות הנוחות דלק ויילו. 

מחיר: 19.90 ₪

סידס, המשווקת מוצרי מזון איכותיים 
מכל העולם, משיקים בישראל את סדרת 

זיגי במרינדה, חטיף בוטנים קלויים 
בטכנולוגיה חדשה לפריכות ייחודית וטעם 

נפלא ב-4 טעמים מובילים. ניתן להשיג 
ברשתות השיווק השונות. 

כשרות: בד"צ בית יוסף

סלטי צבר, מותג החומוס והסלטים 
האהוב האותנטי והמשובח, מוסיף עניין 
וחדשנות לסדרת הסלטים, עם שלושה 

מוצרים מוכרים ואהובים: סלט טורקי, 
מטבוחה חריפה וחציל פיקנטי, שזכו 

לציונים מעולים במבחני טעימה. כשרות: 
בד"צ העדה החרדית

אקטיביה של דנונה יוגורט מחלב מלא, 
חלב פרה שעבר מינימום תהליכי עיבוד 
ושמר על אחוזי השומן המקוריים שלו, 

עם מוצרים חדשים בסדרת הפרי 
ובסדרת היוגורטים הלבנים. כשרות: 

בד"צ רובין

כך תשמרו על המפרקים שלכם
 1. השרירים מהווים כמחצית ממשקל 

הגוף שלכם וכ-206 עצמות מחזיקות 
אותו, ועוד לא דיברנו על מספרם הרב 

של המפרקים ובהם הסחוסים והרצועות 
שמחברים אותם. מערכת השלד והשרירים 
היא מערכת מורכבת, יש שיאמרו מסובכת. 

כדי לתחזק אותה צעירה ובריאה, חייבים 
לעסוק בפעילות גופנית כלשהי. ובמיוחד 
ככל שמתבגרים. אבל זהירות: האם אתם 

יודעים כיצד לשמור על המפרקים שלכם? 
2. כל חבלה הכי קטנה, סיבוב קרסול, 

החלקה ונפילה ברחוב, אפילו אירוע אזוטרי 
כמו ברך ש"נדפקת" בפינת השולחן או 

הכיסא, תנועה חדה ופתאומית שגורמת 
ל"קנק", שלא לדבר על ספורט אתגרי: בכל 

מצב  משהו יכול לזוז, להיקרע, להיסדק...
חבלות כאלו גורמות לטראומה במקום 

ולתהליכים דלקתיים.
3. כאבים שרירים הם האופייניים ביותר 

ועל רובנו נגזר לסבול מהם פה ושם, 
ובעיקר בגב, בצוואר וברגליים – מהכפות, 

דרך הברכיים ועד לירכיים. ומה בנוגע 
לשחיקת סחוסים? ובכן, גם כאן מדובר 

בבעיה כאובה, תרתי משמע, שעל 
פי הנתונים, כ-80% מבני 65 ומעלה 

עלולים לסבול ממנה. אצל צעירים יותר 
אוסטיאוארתריטיס  מתרחשת בדרך 

כלל אחרי חבלה, כמו קריעה של רצועות 
הברכיים. גם כאן מדובר בתהליכים 

דלקתיים.
4. כידוע, שחיקת סחוסים, 

אוסטיאוארתריטיס, היא מצב ניווני של 
המפרקים שמתחיל בסביבות גיל 40 כחלק 

מתהליכי ההזדקנות של הגוף. הראשונים 
להיפגע הם אותם מפרקים שנמצאים 

בתנועה ושנושאים את משקל הגוף – ולכן 
גם עודף משקל תורם לתהליך - כמו 

מפרקי הברכיים והירכיים. ואולם בעוד 
שבגילאים צעירים הסחוסים בונים את 

עצמם כל העת מחדש, בגילאים מבוגרים 
יותר קצב הבנייה פוחת בהדרגה עד שאינו 

מדביק את קצב הבנייה. 
5. איך יודעים שיש שחיקת סחוסים. ובכן, 

יודעים את זה בכל 
פעם שמנסים 
לקום מהכיסא 

ומפרקי הרגליים 
"חורקים", מרגישים 

בזה בבוקר, 
כשמבקשים לרדת 
מהמיטה והברכיים 

נוקשות, נפוחות. 
אצל צעירים יותר 

אוסטיאוארתריטיס  
מתרחשת בדרך 

כלל אחרי חבלה, כמו קריעה של רצועות 
הברכיים. כדאי לשקול הוספת רכיבים 

כמו אפלפין וכורכום  (שני הרכיבים 
נמצאים במוצר MGC של אלטמן )אומגה 

3 (אלספה).
 6. ספורט טוב לבריאות, בכך אין כל 
ספק. אבל צריך גם לדעת איך לבצע 

וממה להיזהר, כי ככל שהפעילות עצימה 
יותר, הסיכון לפגיעות ולפציעות גדול 

יותר וכן יצירת דלקתיות. ובעיקר כשזה 
קשור למפרקים (כמו בברכיים) ומפרקים 

קטנים (כמו בקרסוליים ובכפות הרגליים).  
הפגיעה יכולה להיות ברקמות הקשות 

(סדק, שבר) או ברכות (נקע, קריעה של 
רצועות או שחיקה של סחוס).  

7. מה אתם יכולים לעשות נגד הכאבים? 
המון! ישנן תרופות לשיכוך כאבים ודלקת 
ללא סטרואידים (NSAID), הנמכרות ללא 

מרשם ועשויות להקל אך אסורות בשימוש 
ממושך. טראומיל של אלטמן – תכשיר 
הומיאופתי למריחה על כאבי שרירים, 
כאבי מפרקים וחבלות. אפשר להניח 

קומפרסים קרים, זו גם שיטה שנוהגים 
בה מאמני ספורט להקלת כאבים אצל 
ספורטאים מקצועיים שעשויים להקל. 

וישנם גם תוספי תזונה המכילים רכיבים 
אנטי דלקתיים כמו כורכום ואפלפין 
הנמצאים בתכשיר MGC של אלטמן.

 9. תוספי תזונה שילוב נכון של חומרים 
מוביל להעצמה של ההשפעה של כל 

אחד מהם . בחירה של החומרים השונים, 
בחירה של המינון הנכון של כל אחד מהם 

ויצירת פורמולציה נכונה המשלבת רכיבים 
במינונים נכונים כורכום לפחות  500 מ"ג 

ו-100 מ"ג אפלפין  יובילו למוצר מצוין 
שמנצל את התכונות הטובות של הרכיבים 

ומפחית את תופעות הלוואי .האפשריות. 
זוהי למעשה הסינרגיסטיות של שני 

חומרים: סינרגיסטיות משמעה שהשילוב 
של שני דברים משמעותי יותר מכל אחד 

 MGC בנפרד. שני הרכיבים נמצאים במוצר
החדש. 

10. תוספי כורכום המקלים  על מצבים 
דלקתיים, תוספים המכילים אפלאפין – 

מיצוי פטנטי של שרף שמעכב מצב דלקתי 
ומקל את הכאב.



ללמוד לתואר 1 ולצאת עם 2

על פי מחקרים שונים, למעלה מ-30% 
מהסטודנטים בישראל מחליפים חוג 

לימודים לאחר השנה הראשונה. לא פעם 
סטודנטים מתחילים ללמוד בחוג מסוים, 

ובתוך תקופה מגלים שהתחום אינו מתאים 
להם. בקרב הסטודנטים החרדים הדבר 

בולט במיוחד, ושיעורי הנשירה אצלם 
גבוהים. ואולם, באוניברסיטה הפתוחה 

מספר הסטודנטים החרדים עולה בשנים 
האחרונות בעיקר הודות לגמישות הרבה 

שהאוניברסיטה מציעה להם הדבר 
מתבטא בין היתר באפשרות לשלב שני 
תארים בתואר אחד, או ללמוד לתואר 

בתחום מסוים בתוספת התמחות, וגולת 
הכותרת: האפשרות לעבור בין תחומי 

לימוד, לוותר על לימודים לתואר מסוים 
או להוסיף תואר בתוך אותו פרק לימודים. 

רק באוניברסיטה הפתוחה ניתן לשנות 
תחומי לימוד בקלות ובכל זמן. לרוב 

לא מפסידים את הקרדיט האקדמי על 
הקורסים שנלמדו, אלא אפשר להשלים 

אינספור מסלולים בשילובי תארים שונים. 
היכולת לשלב תארים – למשל מינהל עם 

התמחות במדעי המחשב, פסיכולוגיה 
עם התמחות במגמת ליקויי למידה ועוד –  
מעניקה לסטודנטים יתרון נוסף ומשמעותי 

בשוק העבודה התחרותי. מלבד לימודים 
גמישים ונוחים, ישנם תחומי לימוד 

שרק האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת 
לסטודנטים חרדים לעשות בהם תואר 

תוך הקפדה על שמירת אורח חייהם, כגון 
מדעי הטבע והחיים, מדעים מדויקים כולל 

כימיה, פיזיקה ועוד. לתחומים אלה יש 
ביקוש נמוך בקרב הציבור החרדי, ועל כן 

קשה עד בלתי-אפשרי למוצאם במוסדות 
הלימוד המיועדים לחרדים. באוניברסיטה 
הפתוחה סטודנטים חרדים יכולים ללמוד 

לתואר בתחומים אלה כאוות נפשם.



הטבע אופה לך טוב
סנו מציגה 

מוצר איכותי 
נוסף בסדרת 

סנו סושי 
טבע – נייר 

אפייה 
אקולוגי 

טבעי, 
המאפשר 

לך ליהנות מכל היתרונות של נייר אפייה 
איכותי וגם לשמור על איכות הסביבה. נייר 

האפייה האקולוגי הטבעי של סנו סושי 
טבע, הוא נייר מתכלה העשוי מרכיבים 
טבעיים מן הצומח. נייר האפייה מיועד 

לאפייה בטמפרטורה של עד 230 מעלות, 
ומונע הידבקות המאפים גם באפייה ללא 
שמן. הנייר הינו דו צדדי ומתאים לאפיית 

לחם, עוגות, פשטידות, פיצות וגם לבישול. 
ניתן לשימוש רב פעמי. מגיע באריזה של 
50 יחידות נשלפות אחת אחת, בגודל של 

38X42 ס"מ. כשר למהדרין בהשגחת בד"ץ 
העדה החרדית ירושלים.

שוב שוברים מיתוס

"אין קשר בין צריכת מוצרי חלב לבין 
מחלות בדרכי הנשימה", מדגישה שרית 
עטיה, דיאטנית קלינית למועצת החלב 

ומסבירה:
"חלק מהציבור עדיין מאמין שמוצרי 

חלב מגבירים ייצור ריר על ידי מערכת 
הנשימה, ועל ידי כך מחמירים את חסימת 

דרכי הנשימה ואת הסימפטומים של 
דלקות בדרכי הנשימה ואסתמה. תפיסה 

זו הינה חסרת כל בסיס או הגיון מדעי. 
מחקרים מדעיים רבים לא הצליחו למצוא 

קשר מדעי המאמת תפיסה זו, הגוררת 
אנשים רבים להימנע מצריכת מוצרי 

חלב לשווא, או לחילופין, למנוע אותם 
מילדיהם. מחקרים קליניים רבים בדקו 

האם לצריכת חלב ומוצריו יש השפעה על 
החרפת סימפטומים אסתמטיים או הרעה 

כלשהי בתפקודי נשימה בקרב מבוגרים 
וילדים שלא סובלים מאלרגיה למוצרי 

חלב. במחקרים אלו לא נמצא כל קשר בין 
התופעות הנ"ל לצריכת חלב".

.
כיצד צמחה התפיסה?

האמונה העממית כי חלב מגביר יוצר 
ליחה היא עתיקת יומין. ד"ר ספוק, 

מחבר הספר לטיפול בתינוק ובילד, 
המליץ להפחית צריכת חלב בקרב ילדים 

בזמן מחלות נשימה. גם בעיתונות יש 
התייחסות לאמונה עממית זו, אך כאמור 

קיימת ספרות מדעית רפואית בנושא ואף 
מחקר לא מצא קשר או תמיכה כלשהיא 

לאמונה זו
מחקר מעניין העלה כי יתכן ומקור 

התפיסה הוא באמונת האנשים. החוקרים 
ראיינו 169 אנשים, 70 מתוכם האמינו 

שחלב גורם לליחה. המשתתפים קיבלו 
חלב או משקה סויה בהרכב דומה 

והחוקרים בדקו את תחושותיהם בשעות 
לאחר שתיית החלב/משקה הסויה. נמצא 
כי בקרב האנשים שהאמינו כי מוצרי חלב 
גורמים לליחה דיווחו יותר על הרגשה של 
ליחה (למרות שלא היו ממצאים בפועל) 

והתלוננו יותר על קשיי נשימה
מחקר נוספים לא מצאו ראיה להצרה 

בדרכי הנשימה או הגברת יצור ליחה לאחר 
שתיית חלב פרה באנשים בריאים ובאנשים 

עם אסתמה
למרות המידע הרפואי ושפע המחקרים 

שסותרים תפיסה זו, הורים רבים עדיין 
מאמינים כי חלב גורם לליחה. בסקר 

שנערך בקרב הורים שהמתינו במרפאת 
ריאות לילדים נמצא כי 58% האמינו 

ששתיית חלב גורמת ליצור ליחה. 30% 
מהם דיווחו כי מקור המידע שלהם הוא 
המשפחה ו- 28% דווחו כי אלו הנחיות 

שקיבלו מרופא.

חלון הזדמנויות צר
תקופת הילדות מהווה "חלון הזדמנויות" 

חד פעמי ובלתי חוזר להביא את העצמות 
שלנו לשיאן – לבנות עצמות בריאות יותר 

וחזקות יותר. בתקופת הילדות, נבנות 
העצמות שישמשו את הגוף לאורך כל 

החיים. עצם שנבנית על בסיס דל סידן היא 
עצם חלולה ושבירה שלא תצליח לשקם 

את עצמה במלואה בשנים שיבואו.
סידן הוא הבסיס החיוני והחשוב ביותר 

לבניית עצמות והוא זה הקובע את חוזקן. 
גוף האדם אינו מסוגל לייצר אותו בעצמו 
ולכן אספקה קבועה של סידן באמצעות 

המזון היא בעלת חשיבות רבה. מוצרי חלב 
הם מקור הסידן התזונתי העשיר ביותר 

והטוב ביותר שקיים
שילוב מוצרי חלב בתפריט מאוזן יום-יום 
עוזר לבניית עצמות חזקות יותר, לשיניים 
בריאות יותר ולגוף חזק ובריא יותר. קשה 
מאוד להגיע לרמת צריכת הסידן היומית 

המומלצת ללא מוצרי חלב בתפריט
ניתן למצוא סידן במזונות צמחיים כגון 
ירקות עליים ירוקים, שומשום, אגוזים 

וסרדינים, אולם מוצרי חלב מספקים הן 
את כמות הסידן והן את הזמינות הביולוגית 

הגבוהות ביותר..

בדקו אמינות

כולם מחפשים את הדרך הנכונה ביותר 
לרכישת מוצרי חשמל. מדובר בהוצאה 

כספית ובמכשירים שעתידים לשמש 
את הבית בחיי היום יום לאורך תקופה 

ארוכה. לפיכך האלמנט החשוב ביותר לפני 
הכל הוא לוודא את גודל האמינות של 

החברה בה תרכשו את מכשירי החשמל 
שלכם. הרשת החרדית למוצרי חשמל, 

'קרן בני הישיבות', מזמינה אתכם לבדוק 
את שירותי המכירות והתקנות המזגנים 

בעונה זו של תחילת הקיץ ברשת, וכן את 
השירות באספקת מוצרי חשמל לסוגיהם. 

לא בכדי קבע רוב הציבור החרדי ובפעם 
הרביעית ברציפות כי קרן בני הישיבות היא 

רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר! זאת 
על פי מחקר שנערך על ידי 'סקר כהלכה' 
בפברואר 2018. ברשת 'קרן בני הישיבות' 
תמצאו את המחירים הנמוכים ביותר של 

חבילות מוצרי חשמל לזוגות צעירים, 
למשפחות, חבילות מוצרי יוקרה, מזגנים 

כולל התקנה, מקררים, מקפיאים, מכונות 
כביסה, מייבשי כביסה, תנורי אפיה, כיריים, 

מדיחי כלים, קולטי אדים ועוד. תשלומים 
נוחים. אספקה לכל רחבי הארץ. מוקד 

הזמנות ארצי:  072-260-1000



מוגנים מהשמש בצי'ק

הצורך בהגנה מקרני השמש מוכר וידוע 
לכולם, ובכל זאת, במקרים רבים כאשר 

מתקיימת פעילות באוויר הפתוח, ההגנה 
מהשמש חסרה. 70% מנזקי השמש 

נגרמים כתוצאה מחשיפה יומיומית לשמש 
במשך כל עונות השנה ולאו דווקא בעת 
בילוי בשפת הים או הבריכה. ד"ר פישר 

אולטרסול, המותג המוביל בהגנה משמש, 
משיק מהדורה מיוחדת, המעניקה את 
הפתרון המושלם להתגוננות מהשמש: 
קרם הגנה אישי לפנים במתלה מדליק 

לתיק, המאפשר לחדש את ההגנה בכל 
זמן ובכל מקום. המתלה כולל צורות 

חמודות ומדליקות כדוגמת גלידה, 
כפכפים, גלשנים, סוס ים ועוד. הוא יכול 

להתחבר לכל תיק - תיק ההחתלה, עגלת 
התינוק, תיק בית הספר או הקייטנה – 

בעצם ניתן לתלות על כל תיק או אקססורי 
המתלווה לפעילות היום-יומית, ובכך 

להבטיח נגישות קבועה להגנה משמש 
לאורך כל היום. המהדורה המיוחדת 

כוללת: אולטרסול קידס קרם פנים בריח 
מלון 50SPF, 30 מ"ל, 29.90 ₪ אולטרסול 
 SPF50, 30 ספורט מקס קרם ג'ל לפנים

מ"ל, 29.90 ₪ אולטרסול בייבינטורל קרם 
פנים SPF50+, 30 מ"ל, 34.90 ₪



איקאה זה שם המשחק

כשמזג האוויר בחוץ ממשיך להתחמם, 
ושבתות הקיץ מתארכות – אין דבר מתאים 

יותר מלשבת בבית הממוזג ולהעביר 
שעות איכות עם הילדים, באיקאה ניתן 

למצוא שלל צעצועים העשויים מחומרים 
ידידותיים, מלאי צבע וחן, לילדים בכל 

הגילאים. מטבח DUKTIG למשחק - 450 ₪ 
 LILLABO - 69 סט רכבת בסיסי/20 חלקים

₪ משחק להרכבה LATTJO -75 ₪ ועוד. 

אקסטרה תבלין, אקסטרה טעם

דוריטוס - חטיף בטעמים ייחודיים ונועזים, 
עושה הכל על מנת להפתיע שוב ושוב את 

הצרכנים עם מוצרים חדשים ומקוריים. 
בימים אלה יוצא דוריטוס עם מוצר חדש 
על המדף: דוריטוס אקסטרה תבלין! כל 

אחד מ-3 הטעמים האהובים של דוריטוס: 
חמוץ חריף, גריל וטקסס גריל מגיעים 

בתוספת שקית עם אקסטרה תבלין מאותו 
הטעם, כדי שתוכלו להוסיף עוד, במידה 
האהובה עליכם. המוצר יוצא במהדורה 

מוגבלת לחודשים סיון-אב. במסגרת 
השקת המוצר החדש יוצא דוריטוס באתגר 

מוזיקלי חזק במיוחד, לאוהבי המוזיקה. 
במסגרת האתגר, מתקשרים לטלמסר 

של דוריטוס, עונים על אתגר מוזיקלי 
לבחירתך, וניתן לזכות ברמקול JBL עמיד 

במים במתנה! חושבים שאתם חזקים 
במוזיקה? התקשר לטלמסר דוריטוס: 

03-9411404, בחר אתגר מוזיקלי, תראה 
לנו כמה הקול שלך חזק, ותוכל לזכות! 

המבצע מתקיים בין התאריכים כ"ב 
בסיון-י' בתמוז (5.6-23.6) בכפוף לתקנון. 

כשרות: בד"צ העדה החרדית



דקורטיבי בניחוח מרענן
רוצים לרענן את חדר השירותים בגלים 

צבעוניים וריחניים? סנובון WAVE סבון 
אסלה דקורטיבי מוסיף צבעוניות ועניין, 

מנקה, מסיר אבנית, משמיד חיידקים, 
מנטרל ריחות ומבשם בכל הדחה. יעיל 

לאורך זמן ומספיק למספר רב של הדחות. 
משווק בניחוח פרחים ורודים, אורנים 

ולימון רענן.



הצלחה רבה למכירה הסינית
שבוע ימים חלף מאז השקת המכירה 
הסינית 5 של אסם, ובחברה מצביעים 

בסיפוק על התלהבות מצד הקהל 
והשתתפות אינטנסיבית של צרכנים רבים. 

במכירה הסינית של אסם המתקיימת 
זו הפעם החמישית תוכלו לזכות במגוון 
פרסים רחב ומושקע במיוחד כמו: תנור 
אפיה, מקרר , מקפיא 6 מגירות, מיקסר 

קנווד,מעבד מזון,  סט סירים פוד – אפיל, 
צילומי משפחות בסטודיו מקצועי, רחפן, 
פלימוביל והובר בורד. באסם מזכירים, כי 

גם השנה ההשתתפות במכירה הסינית 
של אסם ללא תשלום. איך משתתפים? 

קונים  ממגוון מוצרי הבישול והאפיה של 
אסם (לא כולל חטיפים, מאפים מתוקים 

ומאפים מלוחים) בסכום של 39.90 ₪, 
מתקשרים לטלאול 03-9411444 שם תוכלו 

למצוא את רשימת הפרסים המלאה 
והקודים עונים נכון ומהר על 2 שאלות, 
מקישים מספר חשבונית, בוחרים קוד 

מתנה ויכולים לזכות במגוון פרסים, יש 
לשמור את החשבונית כהוכחת קניה 

לזכייה. המבצע יתקיים בין התאריכים 
31.5.18 י"ז סיון תשע"ח ועד 28.6.18 ט"ו 
תמוז תשע"ח ע"י אסם השקעות בע"מ. 

ט.ל.ח.

5הסינית      המכירה 

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 ל' בסיוון תשע"ח 613/6/18



א' בתמוז תשע"ח 14/6/18בחולון בת ים1216

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי סרק

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בן המעכתי,אחד משרי החיילים שבאו אל גדליה 
למצפה לאחר שנחרבה ירושלים בימי נבוכדנאצר. "ו__ 

בן המעכתי" )מלכים ב כה כג(
7. זן ממשפחת הסוסים. "וה___ מתר")כלאים ח ה(

8. נגיעה,קרוב יד או חלק גוף אחר אל דבר-מה.  "הרי 
אלו מטמאין אדם וכלים ב___")כלים א א(

9. מפרשיות השבוע.
11. ירד. "עם יבוס והיום ___ מאד" )שופטים יט יא(

12. בן עזריאל אחד מאלה ששלח יהויקים המלך לאסור 
את ברוך בן נריה הסופר ואת ירמיה הנביא. "ואת ____ 

בן עזריאל" )ירמיה לו כו(
14. דפיקה,פעימה. "ותתפעם לשון פעימה ו____" )רש"י 

דניאל ב א(
18. הליכה יחף,היות בלי נעלים. "כדי שלא יבא רגלך לידי 

____" )יומא עז.(
19. שאינו כהן. "לא יקרב איש ____ אשר לא מזרע אהרן 

הוא" )במדבר יז ה(
20. משבט בנימין. "ואת צביא ואת ___")דה"א ח ט(

1. בת צדוק,אשת עוזיה מלך יהודה ואם יותם בנו שמלך אחריו. 
)מלכים ב טו לג(

2. הענפים העליונים בעץ. "בראש ___" )ישעיה יז ו(
3. הנביא, בן ברכיה בן עדו.

4. יורדי ה___. ספנים,מלחים המפליגים באניות בימים. )תהלים קז כג(
5. שפחתה של שרה. )בראשית טז א(

6. אספה,פגישה. "שלא יהו העדים הולכין אלא למקום ה____" )ראש 
השנה ד ד(

10. מעון ארעי. "והוא ישב פתח ה___" )בראשית יח א( )בלשון רבים( 
)בכתיב חסר(

13. מפרשיות השבוע.
15. ____ שכל. עיון,הבנה טובה. "מפרש ו____ שכל" )נחמיה ח ח( 

)בהיפוך אותיות(
16.שם בצק בתנור להכשירו לאכילה,עשה מבצק לחם, עוגה וכדומה. 

)בלשון עבר,יחיד( )בהיפוך אותיות(
17. לחם ___. לחם בצמצום. "לחם ___" )ישעיה ל כ(

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

אלה, תאשור, אלון, לבנה, אלמגים, צפצפה, ארז, שטה, ארן, תדהר, אשל, עץ השדה, ברוש, עץ רענן, הדס, 
עצי לבנון, ערמון

שאלוננאמאהשנאנתגא

ישרתאיעשדאהאנליתד

אמאדגצנסאשסנשעשגא

נירשהאתשורבדבגראנ
תשאשיתניאשניאלתצג
גטדאדוישרותאנגאפע

יהסשמסנאנגישיראצש

דתארינשביאנתנמגפא

סנעסשאלגהדארינשהג

שואשנימלאנהגרשיתא

יאסנצגאתאדמנישאתג

אריעשאנתתלותאשורא

תזישראמאאאנתישרסנ

1.שער הנגב הוא: נחל, הר, קיבוץ, מועצהאיזורית?
2. בסמל עיר זו כתוב "מצאנו מים"

3. בכפר זה שליד צפת גרו הגרים מסאן ניקנדרו                                                                                                          
4. בה התגלה לוח חקלאי עתיק ובו שמות החודשים

5. קוראים לה גם חצצון תמר
6. נוף-ים היא שכונה ב...

7. מעררת ארנית שליד טירת הכרמל נקראת על שם...
8. על ידי מי נבנתה לראשונה העיר שומרון?

9. שמה של הבריכה בדרום-מזרח החרמון
10. ליד עיר זו - נחל אלישע

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. מועצה אזורית 2. ראשון לציון 3. כפר עלמא 4. גזר 5. עין גדי 6. הרצליה 7. נחל 
ארנית 8. עמרי מלך ישראל 9. בריכת רם 10. ירחיו



 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(_____________________________________________

ל’ בסיון-ב’ בתמוז תשע”ח  
13/6-15/6/2018
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ם
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בית שמש

לפרסום
03-6162228

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

אחיסמך

אלעד

אשדוד
+5 חדרים

דופלקסים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בבן אליעזר, 3.5 חד', 

משופצת מאוד, 1,095,000 
ש"ח תיווך יעקב, 

054-4901948)24-24(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 באיזור האדמו"ר 
מקוצק, 5 חד' בבנין 

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

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

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר, 
ענקית, 210 מ', ניתן 

לחלק ל- 3 יח' בהסכמת 
שכנים, ק"א 2,920,000 

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

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)04-04(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 באנילביץ השקט, וילה 
דו משפחתית, ק"ק + 

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

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

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

050-5308742)18-18(_____________________________________________
 בגני זוהר, 145 מ"ר, 5 

חד' גדולים, שמורה + חצר + 
מחסן וחניה, 2,800,000 ש"ח, 

_____________________________________________)24-27ל(054-3977553

4-4.5 חדרים

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

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

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

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

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

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

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

460,000 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ל(050-4113791

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

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

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

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

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,300,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בבן פתחיה הרב שר, 
קומה ג' עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חדרים + 
יחידה מושכרת של 2.5 

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

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

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

 ברבי מאיר, 4 חד' + 
חצר,  מסורגת וממוזגת, דרום 

מערב, אזור מעולה, 
_____________________________________________)23-26ל(052-7619164/3

 בבן אליעזר, 4 חד', 
מושקעת לחלוטין, 1,220,000 

ש"ח. תיווך יעקב, 
054-4901948)24-24(_____________________________________________

 מציאה למשקיעים, ברש"י, 
מחולקת, קומת כניסה, 63 

מ"ר, תשאוה יפה, מושכרת, 
1,800,000 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ל(050-5305219

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551

הזמנה להציע הצעות לרכישת 
זכויות בדירה בבני ברק

ברח'  בדירה  הזכויות  לרכישת  הצעות  הגשת  בזאת  מוזמנת   .1
ז'בוטינסקי 31/3, בני ברק, הידועה כגוש 6196 חלקה 257 תת חלקה 

3 )להלן: "הנכס"(, אשר יימכר באמצעות מנהל עיזבון.
הנכס יימכר במצבו הנוכחי "AS-IS" מבלי שתחול עליו ו/או על מי   .2
מבחינה  לרבות  בו  הזכויות  או  הנכס  מצב  על  אחריות  כל  מטעמו 
פיזית, תכנונית, כלכלית, משפטית ו/או אחרת, לרבות דיוק הנתונים 
הנכס  את  בעצמו  לבדוק  החובה  המציע  על  זו.  במודעה  כאמור 

מבחינה פיזית, משפטית ותכנונית ואת כל יתר הנוגע לזכויות בו.
מנהל העיזבון ו/או מי מטעמו אינו מתחייב לקבל הצעה כל שהיא,   .3
לרבות את ההצעה הגבוהה ביותר והוא שומר על זכותו לנהל מו"מ 
ו/או  אחר,  גורם  כל  עם  ו/או  מהם,  מי  או  השונים,  המציעים  עם 
הזכויות  של  פומבית  מכירה  לקיים  ו/או  ביניהם  התמחרות  לקיים 
ו/או לבטל הזמנה זו בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. ביקור בנכס 

ייערך בתיאום מראש עם הח"מ.
ההצעות תוגשנה בכתב, כשהן נקובות בסכום בש"ח, בצירוף ערבות   .4
 10% בגובה  הח"מ  לפקודת  בנקאי  שיק  או  אוטונומית  בנקאית 

מסכום ההצעה. מציע שיחזור בו מהצעתו תחולט ערבותו הנ"ל.
הח"מ לא ישא בתשלום דמי תיווך.  .5

14:00 במשרדו של  12.7.18 בשעה  להגשת הצעות:  המועד האחרון   .6
עו"ד אורי שלם בירושלים רח' שץ 5.

שיוכן  בנוסח  על הסכם  המציע אשר הצעתו תזכה מתחייב לחתום   .7
ע"י מנהל העיזבון. המכירה ו/או כל שלב בה, לרבות הסכם המכר, 
ו/או  אביב-יפו  בתל  משפחה  לענייני  המשפט  בית  באישור  מותנים 
כל החלטה אחרת שתינתן. הזמנה זו אינה בבחינת מכרז או "מעין 

מכרז".
בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל משרד עו"ד אורי שלם בימים א-ה   .8

בין השעות 9:00-14:00.
אורי שלם, עו"ד ונוטריון - מנהל העיזבון

רח' שץ 5, ירושלים 9426705 טל: 02-6240174, פקס: 02-6250968
lawfirm@urishalem.com :דוא"ל

 בבלעדיות מציאה! 
"שחף נכסים" 4חד'+יח' הורים 
מוארת ומטופחת 1,490,000 

_____________________________________________)24-24(ש"ח גמיש. 052-5752500

 קרקע בחטיבת הנגב עם 
חצר לחנות לנכים לחלוקה 

_____________________________________________)24-24(1,400,000ש"ח 054-9200277

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

_____________________________________________)24-24(מפואר 054-9200277

 מציאה בהאמוראים 4 
חד' ענקית מסודרת מאד 

1,680,000 ש"ח
 054-8513551)24-24(_____________________________________________

 מציאה לאנ"ש בהלל 3חד' 
קומה 2 רק 415,000 ש"ח 

053-3154818)24-24(_____________________________________________

 ברמב"ש ג" קוטג 6 
חדרים משודרג מיקום שקט 

ומרכזי "נדלן-ברמה"
052-7638315 050-4120763)24-24(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

 בהזדמנות ברמב"ש ג" 
פנטהאוז מושקע נוף פתוח  

שווה לראות!"נדלן-ברמה" 
052-7638315  050-4120763)24-24(_____________________________________________

  בהר סיני, 125 מ"ר, 
ק"ק, חזית, שקטה, 

מחולקת+א.הרחבה, 
"מקסימום נדלן" 

052-7683068)24-24(_____________________________________________

 מציאת השנה באזור 
אבוחצירה פ"כ דירה מחולקת 

ל-3 יחידות דיור משופצות 
מכניס 6,200 ש"ח חודשי, 

מחיר מצחיק 1,320,000
"פנחס נכסים" 055-6789653 

באין מענה ניתן להשאיר 
_____________________________________________)24-24(הודעה.

 באזור רשי דופלקס 
ענק 3,900,000 ,3.5 חד' 

+1,800,000 אפשרויות בניה, 
 B.D.A 4 חד' 2,100,000, תווך

054-8446432)24-24(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 
דירות אחרונות בבניה, 4 חד' 

2,100,000, 3 חד' 1,600,000 
דירה גן+חצר 2,650,000 

 B.D.A תווך
054-8446432)24-24(_____________________________________________

 באזור העירייה דירת 3.5 
חד' 90 מ"ר יפה 1,750,000, 
דירת 5 חד'+ אפשרויות בניה 

 B.D.A 2,000,000 תווך
054-8446432)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בירושלים-חברון
ק"ב 70מ'+ אישורי בניה 

ל65מ' בחזית+ מעלית***
בעקיבא-סוקולוב ק"ק 94מ' 
מחולקת ל2 יחידות יפיפיות. 

פנחס מילר מתווך מוסמך 
050-4103310)24-24(_____________________________________________

 בוינרב כ-150 מ"ר ק"ב 
3כ"א מחולקת ל2 מפוארות 

2,135,000 גמיש נדל"ן-הקריה
050-3000121)24-24(_____________________________________________

 מציאת השבוע!! א.בית 
יוסף כ-64 מ"ר ק"ב משופצת 

א.להרחבה!! 1,420,000 
"תיוך-משגב-לדיור" 

052-5222690)24-24(_____________________________________________

 בניה חדשה!! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' יפות החל 
מ1,550,000 תיווך-ישוב-הארץ 

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000, 
052-7168090)24-24(_____________________________________________

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

מפוארות וגדולות, חזית, 3 
כ"א החל מ- 1,600,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)24-24(_____________________________________________

 ביהודה הלוי מתאימה 
לטאבו משותף, מרווחת 

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

052-7168090)24-24(_____________________________________________

 בגמר שלד בגולומב דירות 
3/4/5 חד' החל מ-1,650,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)24-24(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
השומר ק"ב עורף 63מ' 

שמורה מאוד! רק 
ב- 1,250,000 לסגירה 

'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)24-24(_____________________________________________

 עולים על הקרקע 
בויז'ניץ! החלה 

ההרשמה לדירות 3,4 
חד'1 תוכניות ב"אביחי-
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

 פרסמו בחינם! פרסמו 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

_____________________________________________)24-24(נדלן בועז' 050-4156080

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
 
IRS 14

08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 במנחם בגין דירת גן 6.5 
חדרים, דירה משופצת ברמה 
גבוהה+חצר+מחסן+חניה, 3 

כיווני אויר , 2.140.000 "פנחס 
_____________________________________________)24-24(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ג' צמוג לגורדון 
דירת גן 5 חד' 124 מ"ר+חצר 

100 מ"ר משופצת+חניה 
2,850,000 א. פנחסי 

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 בלעדי-ברמת 
אהרון אזור-הוילות 
דירת-גג כ220 מ"ר 
ק"ב 5 חד'+גג-ענק 

חזית-מושקעת+חניה 
3,790,000 גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! בחנה סנש 
דירת גג, 300 מ"ר קומה 

א' ואחרונה 150 מ"ר 
5 חד' מושקעת ברמה 

גבוהה+150 מ"ר גג ענק 
פתוח )ניתנת לחלוקה( 

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

 054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בהרב קוק פנטאוז 
מדהים! 5 חד'+הגג, 

מפתחות ב"אביחי 
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

 באזור מימון-ירושלים 
דירת גג 5חד' 150מ"ר 

מושקעת ומטופחת! ק"ב 
חזית רק 1,790,000 ש"ח! 

_____________________________________________)24-24("אפיק-נכסים" 03-5791514 

 באזור לנדא פנטהאוז 
מושקע 6.5חד'+ מרפסת 
גדולה+מעלית 3,700,000 

ש"ח "אפיק-נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)24-24(_____________________________________________

 באזור מנחם דירת יוקרה 
בבנין בוטיק! 6חד' מפוארת 
חדשה יחידה בקומה! מיידית
_____________________________________________)24-24("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות! באזור יגאל 
ד.גג מרווחת ומטופחת! 

ק"ב בחזית 2,570,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-24("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בחנה סנש דירת גן 
120מ' משופצת ויפה+2 

יח' מושכרות ב-5,500 
ב-3,250,000 "חמד 

_____________________________________________)24-24(נכסים" 053-3357316

 ברח' אבן גבירול ב"ב 
בנוי 85מ"ר עם גינה 

200מ"ר אופציה הרחבה 
לעוד מ"ר פלוס80 יש 

תוכניות ויש הסכם  
חתום עם השכנים מחיר 

שיווק: 2.59 מ' )יש 
גמישות במחיר( "חמד 
_____________________________________________)24-24(נכסים" 053-3357316

 ברח' ניסנבאום 
דירת דופלקס מדהימה, 

משופצת כחדשה, גג 
פתוח. כ-140 מ"ר+ 

אופציה + מחסן 30 מ". 
פרטים בתווך אשכנזי 

03-5791770)24-25(_____________________________________________

 בזכרון מאיר דופלקס 
4 חד' 3+1 160 מ"ר ניתן 

לבנות בגג עד 50 מ"ר ניתן 
לחלוקה+חניה 2,000,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העירייה 
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 

_____________________________________________)24-24(גמיש א.פנחסי 03-5799308

 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)24-24(_____________________________________________

 ברח' ירושלים מול 
העירייה דופלקס 8 חד' 

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

מרפסת סוכה גדולה 
3,390,000 "חמד נכסים" 

053-3357316)24-24(_____________________________________________

 מציאה! בדבורה הנביאה 
דופלקס מפואר+מחסן 

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

052-7168090)24-24(_____________________________________________

 ברבי טרפון דופלקס 
155מ"ר, חזית מעלית מטופח, 
2,500,000 גמיש, תיווך הנדלן 

050-4177419)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדון יוסף 
5 חדרים כ-110 מ"ר כולל 
יחידה כ-30 מ"ר 5 מדרגות 

מהקרקע, יש חצר כ-20 מ"ר 
_____________________________________________)24-24(תיווך 050-4144602

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
5 חד' 130 מ"רמחולק ל4 

חד'+יחידה ק"א חזית חדשה 
מושקעת ברמה גבוהה+סוכה 

_____________________________________________)24-24(גדולה א.פנחסי 03-5799308

 בקריית הרצוג "בגני 
הזית" 5 חד' בבניין 
חדש ליד הגינה רק 

ב1,800,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)24-24(נכסים 050-4177750

 בלעדי מציאה! 
במנחם 5 חד' 120 
מ"ר,3 כ"א, ק"א, 

משופצת+חניה+סוכה 
15 מ"ר 2,140,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות!! א.אבטליון 
כ-5 חד' כ-130 מ"ר 

"א.בגג-רעפים" 2,150,000 
4כ"א+סוכה "תיווך-משגב-

_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

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

3,100,000 ש"ח  תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000, 

052-7168090)24-24(_____________________________________________

 בהרצוג 4חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

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

052-7168090)24-24(_____________________________________________

 בשיכון ג' 5 חד' מפוארת, 
חזיתית, ק"ב 2,500,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)24-24(_____________________________________________

 בגוטליב 5 חד'+חצר, 
ענקית 2,900,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)24-24(_____________________________________________

 בגמר בניה, בשמעיה 
מימון 6 חד', ק"ק+חצר, 

כ150מ"ר, 2,200,000 גמיש 
_____________________________________________)24-24(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בפרויקט אדירים 
המפואר, בקרית הרצוג! 

5 חד', משודרגת, 
רק 1,800,000 ש"ח, 

מפתחות ב"אביחי 
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

 באביעד 5 חד' יפיפיה 
ענקית 120מ' משופצת 

ברמות מרפסת שמש/
סוכה בחזית. 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)24-24(בועז' 058-3200078

 בנחמיה 125 מ"ר, 
קב' חזית! 2,300,000 

ש"ח מפתחות ב-"אביחי-
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

 בק.הרצוג רח' אביעד 7 
5.5 חד', ק"א חזית, מרווחת 

1,800,000 ש"ח
_____________________________________________)24-27 ל(053-2703924

 באזור רח' הרצוג, 4 
חדרים כ-80 מ"ר במצב 
מצוין, ממוזגת, בק"ב, 
מעלית. פרטים בתווך 
_____________________________________________)24-25(אשכנזי 03-5791770

 ברח' הרצוג, 4 חדרים 
דירה מושקעת מאד+ 

יח"ד צמודה, ק"א חזית, 
פרטים בתווך אשכנזי. 

03-5791770)24-25(_____________________________________________

 בפ"כ 4 חדרים קומה 1 90 
מטר, סוכה, יחידת הורים כיווני 

אויר צפון/מערב משופצת 
חדשה 1,550,000 )גמיש(, 

"פנחס נכסים" 055-6789653 
באין מענה ניתן להשאיר 

_____________________________________________)24-24(הודעה

 במכבים 4 חדרים קומה 
1 דירה יפה 3 כיווני אויר צפון/

דרום 80 מטר 1,490,000 
"פנחס נכסים" 055-6789653

באין מענה ניתן להשאיר 
_____________________________________________)24-24(הודעה

 באזור יהודה הנשיא 
4 חד' 93 מ"ר ק"ג+גג 

בטון+אופציה בצד 40 מ"ר 
אישורים בתהליך משופצת 

חזית 2,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-24(א.פנחסי 03-5799308

 באזור רח' הרצוג 4 חד' 
92 מ"ר ק"ב+ מעלית+חניה 
משופצת 3 כ"א 2,300,000 
_____________________________________________)24-24(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 א. 
_____________________________________________)24-24(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באזור בעלי 
מלאכה 4.5 חד' 95 מ"ר 

ק"ב+מעלית+חניה משותפת 
2 סוכות מצב מצוין 

2,000,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)24-24(_____________________________________________

 בלעדי בלנדא 4.5 חד' 
115 מ"ר+יחידה בקרקע 
26 מ"ר+מרפסת שמש 

בק"ב+מעלית 2,370,000 
ש"ח )לא כולל את היחידה( א. 

_____________________________________________)24-24(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 חד' 
90 מ"ר משופצת+סוכה ק"ג 

א. בגג בטון כולל חתימות 
שכנים 4 כ"א חניה משותפת 

2,100,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)24-24(_____________________________________________

 בטאבו משותף במרכז 
ליד הרב שך, 4 חד' 90 מ"ר 

מחולקת ל2 יחידות דיור 
מרווחות ומשופצות+מרפסת 
ק"ד 1,300,000 ש"ח א.פנחסי

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 באזור הרב שך, הנביאים 
4 חד' 95 מ"ר ק"ג+מעלית 

חזית+חניה משופצת כחדשה 
2,060,000 א.פנחסי

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 במימון 4 חד' מפוארת 
110 מ"ר+40 מ"ר שלד 

בנוי, +אופציה ליחידת דיור 
נפרדת,ק"ב, חזית מושקעת 

כחדשה +אופציה לחידה 
בק"ק, 3 כ"א+ נוף. 

מטבח, ארונות ודלתות
של דקור, לל"ת גמיש.  

3,200,000 ש"ח 
053-3115555)24-25(_____________________________________________



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

לפרסום
03-6162228

וילות ובתים

4-4.5 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(_____________________________________________

 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', 1,750,000, 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, 
1,400,000 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

 בהלוחמים קרוב לרחוב 
רמב"ם, בבנין חדיש, 4 

חדרים משופצים מחדש 
עם נוף, קומה ג' עם 

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

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

 בבלוי, 80 מ"ר, 
משופצת, עולים חצי 

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

ל’ בסיון-ב’ בתמוז תשע”ח  13/6-15/6/2018

 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(_____________________________________________

 ברחוב רבינו אשר 
בפרוייקט "נופי הגבעה" 

היוקרתי דירות 3 חד' 
בסיום שלד + מפרט 

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

_____________________________________________)20-23(בלעדי "ערי יהודה"

3-3.5 חדרים

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

 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

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(_____________________________________________

 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)18-26(_____________________________________________

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

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

+5 חדרים

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

1,590,000 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ל(052-7140850

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

_____________________________________________)22-25ל(054-4445548

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

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
 לל"ת, מיידי, באבן גבירול, _____________________________________________)22-22(050-5308742

קומה ב', 65 מ"ר, 2.5 חד' + 
אופציה 3 כ"אך, 1,390,000 

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

3-3.5 חדרים

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

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

054-6600198)22-25(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)22-25ל(052-3874944

 באגן האיילות, פנטהאוז 
דו קומתי חדש, 170 מ"ר, 
מפואר + נוף + מעלית, 

_____________________________________________)23-25ל(מרפסות. תיווך, 052-7678809

גבעת זאב

 בזכריה, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ג + מעלית, משופצת, 

מרווחת, סלון גדול, 2,050,000 
_____________________________________________)23-24ל(ש"ח, 054-5411538

 בסוקולוב 4 חד' כ80 מ"ר 
ק"ב+ 2 יחידות כ"א50מ"ר 

מפוארות!!! 2,525,000 נדל"ן-
_____________________________________________)24-24(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 4 חד' כ100 
מ"ר משופצת מיסוד+חצר 

1,750,000 גמיד נדל"ן-הקריה 
050-3000121)24-24(_____________________________________________

 למבינים!! א.הנגב ק"א 
כ-4 חד' כ-75מ"ר מ.מהיסוד 

עורפית 1,420,000 "תיווך-
_____________________________________________)24-24(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.ראב"ד כ-4 חד' כ-78 
מ"ר ר"א+אישורים לכ-25 מ"ר 

משופצת 1,750,000 "תיווך-
_____________________________________________)24-24(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! פרדס כץ 
4 חד' כ-85מ"ר ק"א 3כ"א 

משופצת 1,520,000 "תיווך-
_____________________________________________)24-24(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.קובלסקי 4 חד' 
כ-85מ"ר+סוכה+מחסן+א.כ 

כ-40מ"ר מפוארת! 1,560,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

 052-5222690)24-24(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

2,100,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בבניין חדש! באנילביץ 
דירות 3/4 חד' אחרונות 
החל מ-1,700,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)24-24(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4חד'+יחידה חל 
מ2,350,000 תיווך-ישוב-הארץ 

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בבניה בזכרון מאיר דירות 
2,200,0002 תיווך- 4

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)24-24(_____________________________________________

 בהרצוג 3 חד' +יחידה, 
משופצת ויפה 1,800,000 

תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 ,8007000)24-24(_____________________________________________

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

1,800,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד' חדשה, 
חזיתית+מעלית ומחסן 

2,050,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 ביהודה-הנשיא/בן 
זכאי 4.5 חד' משופצת, 

חזית+חנייה 2,190,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ

052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בקהילות יעקב)הרב 
ניסים( 4 חד' חדשה ק"א 

חזית+מעלית, 1,900,000 
גמיש, תיווך הנדל"ן

050-4177419)24-24(_____________________________________________

 בנורוק! 4 חד' חזית! 
מתוכננת מעולה! 

מעלית, חניה, 1,750,000 
ש"ח "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)24-24(_____________________________________________

 מבחר ענק ברחבי 
העיר של פרויקטים לפני 
בנייה/בגמר בניה, מחיר 

מיוחד ל"אביחי- מתווכים" 
03-5701010)24-24(_____________________________________________

 חייבת להימכר! בהרב 
זוננפלד! 4 חד' ענקית, 

ק"ב, חזית! "אביחי-
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

 בחזון איש אזור 
אשלג נדבורנה 4 חד' 

גדולה ומטופחת כ-110 
מ"ר+מעלית וחניה 
ב-2,350,000 ש"ח

להב נכסים
050-4177750)24-24(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשלוש-
השעות בסיום בניה 4 

חד' ק"ד חזית-סוכה 
1,700,000 ש"ח "סלומון- 

נכסים-והשקעות"
054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! בפדרמן 
4.5 חד' מושקעת 

בקומה 5, חזית לגינה, 
נוף מדהים+מעלית 

2,080,000 גמיש 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! ביוחנן הסנדלר 
)מרכז בעלי מלאכה( 4 
חד' בפרויקט חדש על 

הניר, חזית, קומה נוחה 
1,450,000 ש"ח ,סלומון- 

נכסים-והשקעות"
052-7652801)24-24(_____________________________________________

 ברב קוק 4.5 חד' כ100 
מ"ר ק"ב ואחרונה+אופ' 

1,890,000 גמיש נדל"ן-הקריה 
050-3000121)24-24(_____________________________________________

 בבברטנורא 4 חדר' כ-105 
מ"ר ק"ב מפוארת+סוכה 

1,935,000 גמיש נדל"ן-הקריה  
050-3000121)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! בנורוק 4.5 
חד' 118 מ' ק"א מטבח 

גדול, מרפסת/שמש 
סוכה גדולה ב-1,800,000 

'אפיקי נדלן בועז'
058-3200078)24-24(_____________________________________________

 מיקום בניין מעולים 
בקובלסקי 4 חד' ק"ב 
חזית 95מ"ר במחיר 
לסגירה! 1,750,000 

'אפיקי נדלן בועז'
058-3200078)24-24(_____________________________________________

 באבוחצירה מחיר 
לחטוף 4 חד' גדולה 
ק"ב מושקעת מאד 

יחידת הורים מזגן מרכזי 
1,580,000 מיקום ובנין 

מעולים 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)24-24(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 4 חד' 
ענקית 95מ' משופצת 

בחדשה מטבח חדש רק 
ב-1,600,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)24-24(בועז' 058-3200078

 ביגאל אלון 4 חד' 
קומה א' חזית 9מ' סוכה 
מרפסת גדולה משופצת 

יפה 'אפיקי נדלן בועז' 
058-3200078)24-24(_____________________________________________

 באביעד 4 חד' ק"א 
סלון ענק מטבח מרווח 

יחידת הורים 2 מרפסות 
שמש סוכה מחיר מעולה 

לסגירה! 'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)24-24(בועז' 058-3200078

 באזור מתתיהו 4 
מרווחת ק"א חזית+2ח' בק"ק 

2,700,000 "אפיק- נכסים" 
03-5791514)24-24(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חד' 
מקורית ענקית 

משופצת+אופציות חזית 
לעסקה מעולה רק דרכנו 
ב-1,720,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)24-24(בועז' 058-3200078

 באזור העירייה 3.5 
חד' בק"ב בלי מעלית, 

משופצת+ אופציה לעוד 
2 חד'. פרטים בתווך 
_____________________________________________)24-25(אשכנזי 03-5791770

 3 חד' משופצת במצב 
מצוין, בסמטת אזר+ 
מרפסת סוכה, ק"ב. 

פרטים בתווך אשכנזי. 
03-5791770)24-25(_____________________________________________

 3 חד' משופצת חדש 
קומפלט, ברח' ירושלים/ 

יגאל, קרקע, חזית. 
פרטים בתווך אשכנזי

03-5791770)24-25(_____________________________________________

 "בית פתוח" בבלעדיות 
ברח' הרב ש"ך 51, 3 

חדרים גדולה ומרווחת, 
קומה 2, חזית, 75 מ"ר+ 

2 מרפסות, בית פתוח 
יום שישי ב' תמוז 15/06 

הטבה מיוחדת ליום זה!
דוד גרוס רי/מקס 

050-4122744)24-24(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 חדרים 
70 מטר+ממ"ד וסוכה+ יחידת 

דיור 30 מטר קומה 2 הדירות 
משופצות קומפלט 1,780,000 

)גמיש(, "פנחס נכסים" 
055-6789653 באין מענה ניתן 

_____________________________________________)24-24(להשאיר הודעה

 בדנגור המכבים 3 
חדרים 60 מטר קומה 3 חזית 

משופצת ח. אופציה לעוד 
25 מטר 1,230,000 "פנחס 
נכסים" 055-6789653 באין 

_____________________________________________)24-24(מענה ניתן להשאיר הודעה

 במנחם בגין 3 חדרים 
גדולה ומרווחת 70 מטר קרקע 
יציאה לחצר אופציה לממ"ד+ 

35 מטר הרחבה 1,350,000 
_____________________________________________)24-24("פנחס נכסים" 055-6789653

 ברמת אהרון 3.5 חד' 92 
מ"ר+אופציה להרחבה 45 מ"ר 

_____________________________________________)24-24(משופצת ק"א 1,950,000

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

היתרי בניה ל52 מ"ר+חניה 
1,770,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 בנורדאו 3.5 חד'ק"א כ70 
מ"ר מרפסת סוכה 15 מ"ר 

1,375,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)24-24(_____________________________________________

 בטרומפלדור קרקע 3 חד' 
כ50מ"ר מפוארת 1,950,000 

_____________________________________________)24-24(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בשלמה בן יוסף 3.5 
חד' קרקע כ80מ"ר מפוארת 

חצר ענקית 1,450,000 נדל"ן- 
_____________________________________________)24-24(הקריה 050-3000121

 א.טרומפלדור כ-3 חד' 
כ-67 מ"ר ק"ג מ.מיסוד א.בגג-

רעפים+סוכה 1,380,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)24-24(_____________________________________________

 א.זבוטינסקי/סוקולוב 
3חד' מפוארת+"היתר" 75בג.

בטון+א.בצד 1,480,000 "תווך 
_____________________________________________)24-24(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רח' השניים 3 חד' 
כ-82 מ"ר מ.מהיסוד+א.

בגג-בטון+סוכה 1,530,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)24-24(_____________________________________________

 א.רח' הרצוג 3 
חד' עורפית כ-78 מ"ר 

חדשה+מעלית+מ.סוכה 
א.להרחבה 1,610,000 "תיווך-

משגב-לדיור" 
052-5222690)24-24(_____________________________________________

 מציאה! א.אברבנאל 3 
חד' כ-73 מ"ר ק"א שמורה"א.

להרחבה 1,340,000 "תיווך-
_____________________________________________)24-24(משגב-לדיור" 052-5222690

 בהזדמנות!! א.אברבנאל 
3כ-65 מ"ר ק"ד א.בצד-ובגג 

כ-78 מ"ר שמורה 1,360,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)24-24(_____________________________________________

 מדהימה!! א.שחל 3 חד' 
כ-78 מ"ר+מעלית+ח.בטאבו 

1,730,000 פ.כשנה "תיווך-
_____________________________________________)24-24(משגב-לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! א.דנגור 
המתחרד 3כ-63 מ"ר ק"א 

מ.מהיסוד א.כ-25 מ"ר 
1,265,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

 בקריית הרצוג 3ק"ד 
כ-67מ"ר+היתרים+א.בצד לכ-
250מ"ר 1,450,000 א.לטאבו-
משותף "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)24-24(_____________________________________________

 מציאת-העונה! 
א.דנגור כ-3 חד' כ-75 מ"ר 

משופצת+א.כ-40מ"ר 
1,200,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! 
א.ביאליק 3חד' כ-80 מ"ר ק"א 

1,385,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

 א.רח' הרצוג כ-3.5 
חד' עורפית כ-78 מ"ר 

חדשה+מעלית+מ.סוכה 
1,620,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

 בלוין מרישא, ק"א בנין 
חדש, 3 חד' 80מ"ר+חניה, 

1,730,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)24-24(_____________________________________________

 ברבי אליעזר, 3.5 חד' 
חזית משופץ כליל+ 2יחי"ד 
מושכרות 2,470,000 גמיש 
_____________________________________________)24-24(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 דירה להיכנס! 
בז'בוטינסקי עורפי 65 

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

_____________________________________________)24-24(בועז' 058-3200078

 בדנגור ק"ב 3חד' 
כ-60מ"ר+אופציה 

30מ' מחיר לסגירה! 
1,123,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)24-24(בועז' 058-3200078

 בדוב עוז ענקית 
3חד' ק"א 75מ"ר חזית 
1,390,000 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)24-24(בועז' 058-3200078

 בדסלר 3 יפיפיה+יחידה 
מושכרת ק"ק 2,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)24-24("אפיק נכסים" 03-5791514

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בשבזי 3חד' ק"א 
חזיתית+אופציה 1,450,000 

תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 ביונתן 3 חד' ק"ג 
ואחרונה, מושכרת! 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)24-24(_____________________________________________

 הזריז נשכר! בנויפלד! 
3 חד'+ 2 חד' + חד' 

מעטפת, תוכניות אצל 
"אביחי-מתווכים"

03-5101010)24-24(_____________________________________________

 מציאה! במהרש"ל! 
3 חד' ענקית+ גג רק 

1,725,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5101010

 בפרל! 64 מ"ר, 
ק"א+אופציה, מושכרת, 
1,420,000 ש"ח גמיש! 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)24-24(_____________________________________________

 בראב"ד 3.5 חד' ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,820,000 

תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 ,03-8007000)24-24(_____________________________________________

 ברמת אהרון 3.5 חד' 
גדולה ומושקעת+א.בניה! 
ק"ב+יח"ד! "תיווך-אריה" 

053-3172172)24-24(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן 
בבנין חדש 3.5 חד' 

במקור!+מרפסת שמש 
סוכה 3 כיווני אויר רק 

ב-1,680,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)24-24(נכסים 050-4177750

 בבלעדיות ברח' 
טרומפלדור 23 )פינת ביאליק( 
3 חד' כ-70 מ"ר, קומה שניה, 

חזית+מרפסת. דוד גרוס 
_____________________________________________)24-24(רימקס 050-4122744

 בלעדי! מציאה 
בזבוטינסקי-)הרב 

שך( 3 חד' משופצת 
היסוד 70 מ"ר עורפית 
ק"א 1,320,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)24-24(_____________________________________________

 בלעדי מציאה!!
בחרל"פ 3 חד' 70 

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

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

052-7652801)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! באפשטיין 
100 מ"ר 3 חד' 

ענקית+מרפסות, 
קומה ב' ואחרוננה, 

חזית+אופציה לבניה בגג 
וחלוקה 1,820,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות" 

054-4290600)24-24(_____________________________________________

 ברמב"ם בטאבו משותף 3 
חד' ק"א כ-60 מ"ר משופצת 

1,125,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)24-24(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי קרוב להרב 
ש"ך 3 חד' כ-80 מ"ר ק"ג 

ואחרונה משופצת 1,350,000 
_____________________________________________)24-24(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3.5 חד' ק"ד 
כ-78 מ"ר 3כ"א מעלית+חניה 

1,535,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)24-24(_____________________________________________

 בהזדמנות בטורמפלדור 
3 חד' כ-60מ"ר ק"א אופציה 
רק 1,280,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)24-24(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 2.5 
חד' 70 מ"ר ק"א משופצת 

חזית+אופציה 8 מ"ר 3 כ"א 
1,550,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד' 
כ-60 מ"ר ק"א אופציה רק 

1,320,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)24-24(_____________________________________________

 לרציניים!! א.רמב"ם 2.5 
חד' כ-67מ"ר ק"ב+א.להרחבה 

שמורה 1,380,000 "תיווך-
_____________________________________________)24-24(משגב-לדיור" 052-5222690

 בחיד"א 2.5חד', ק"א 
מיידית 1,300,000 תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000, 
052-7168090)24-24(_____________________________________________

 מחיר מעולה! בברוט 
ק"ב 2.5 חד' 3כ"א 

50מ"ר חזית+אופציות 
גדולות 1,220,000 'אפיקי 

נדלן בועז' 
058-3200078)24-24(_____________________________________________

 פנטהאוז 200 מ"ר 
חדרים לבד בקומה 5 נוף 

מהמם לכנרת מרפסת 
סוכה חניה, מחסן חיים, 

"חמד נכסים" 
053-3357316)24-24(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בשזר המבוקש 3 חד', 
ק"א, חזית,82 מ"ר, מיקום 

מרכזי 630,000 ש"ח
052-7166160)24-24(_____________________________________________

 3 חד' יפיפייה בשיכון ד' 
קומה 2 משופצת חלקית 

וממוזגת קרוב ליש 
055-9647664)24-27(_____________________________________________

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

ש"ח עד 7,800,000 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(תיווך הכוכבים:054-754-0158.

 ברמות-ג': קוטג' 5 חד' 
+ 2 גינות )85 מ"ר(, נוף, אור, 
גישה נוחה. בזרחי. 2,700,000 

ש"ח! תיווך-הכוכבים:
02-571-3375)24-24(_____________________________________________

 בשמואל הנביא, 5.5 חד', 
ק"ק, מרפסת ענקית + חצר 
פרטית, מפוצלת ל- 3 דירות, 

)להשכרה ב- 9,500 ש"ח(, 
בקרוב תמ"א 38, 2,070,000 

_____________________________________________)24-35(ש"ח 050-4102542

 ברמות ג':5 חד' משופצת, 
חצר )65מ"ר(,+חלל,כניסה 

פרטית.ללא-מדרגות! 
2,100,000 ש"ח 

תיווך הכוכבים: 02-571-3375
)24-24(_____________________________________________

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

1,620,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)24-24(הכוכבים: 02-571-3375

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

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

_____________________________________________)24-24(הכוכבים: 02-571-3375

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

כיוונים, תחבורה/מכולת/
ביה"כ. 1,600,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)24-24(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 3.5 חד' 
משופצת + ת.ב.ע., מרפסת, 

נוף, ק"א, כניסה פרטית. 
1,750,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)24-24(הכוכבים: 02-571-3375

 בגבעת זאב, ברח' 
התאנה, 3 חד' + מרפסת, 

משופצת קומפלט. תיווך משה
054-4408000 054-9388085)24-24(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

נתיבות

לפרסום
בלוח

03-6162228

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

דופלקסים

צפת

דירות 
להשכרה

בני ברק

4-4.5 חדרים

עסקים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 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

3-3.5 חדרים

דופלקסים

לפרסום
03-6162228

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בק.הרצוג, מקסימה, לזוג 
שמתחתן, ממוזגת ומרוהטת, 

במבצע, במיידי, רק 2,250 
_____________________________________________)22-25(ש"ח, 052-7658517

 למכירה מותג למוצרי 
טיפוח שמשווק בעיקר דרך 
אמזון, חשיפה כלל עולמית, 

_____________________________________________)18-25ל(054-7353838

 דירה, 4 ח', 130 מ"ר, 
יוקרתית + יחד"ה מרוהטת 
ממזוגת, 6,500 ש"ח, שיכון 

_____________________________________________)19-26(ה', 050-7877492

 2.5 חד' גדולים 
ומשופצים!! בהרצוג 
קרוב לטבריה, ק"ב, 

חזית, 3,700 ש"ח, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)19-19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי + 

ג'קוזי גדול פרטי, מנגל וחצר 
גדולה + ובריכה, 

052-2611920 ,054-5461450)10-10/19(_____________________________________________

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

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

 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 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

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

נוף, מחירים נוחים, 
052-7655095)09-31(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

ביריה
 לחגים, שבתות חתן 

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

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

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

מגרשים

 להשכרה/מכירה 
בזול, 500,000 ש"ח 

גמיש 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

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי במרכז אלעד, מתאים 
למשרדים/טלמרקטינג ולכל 

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 בנורדאו דירת קרקע, 
140 מ"ר מהממת, ממוזגת 

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

קריית אתא

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

_____________________________________________)21-24ל(052-7143994

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

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

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

 יח"ד חדשה, באליעזר, 
מושקעת מאד, מרווחת, 
_____________________________________________)21-24(מאווררת. 053-3119123

 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(_____________________________________________

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

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

לכל מטרה, מיידי.
054-3062814)21-25(_____________________________________________

 חנות משופצת ומפוארת 
מתאימה לקוסמטיקה/ 

פאנית, כניסה מחנות חזית 
בלב העיר, מיקום מרכזי. 

03-6166003)21-24(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

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

 ברח' רבי עקיבא/
הראשונים, 4 חד' + מחסן + 

סוכה, חזית, ק"ב, ממוזגת, 
052-7161685)22-25(_____________________________________________

 בקפלן, 2 חד' )לא יח"ד(, 
מטבח, מזגן, חצר קטנה, 

_____________________________________________)22-25ל(טל': 03-5781358 גם תא קולי

 בירדן 2 חד', 45 מ"ר, 
קד'-ללא, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת + סוכה + דו"ש, 
_____________________________________________)22-25ל(052-5501870

 באברבנאל, יח"ד 
מרוהטת, ממוזגת, כחדשה, 
ק"ג + מעלית, מיידי, 2,800 

ש"ח )כולל ארנונה ומים(, 
052-2578770)22-25(_____________________________________________

 להשכרה בירושלים בגוש 
80, מקלט 16 מ"ר, למטרה 
שקטה בלבד, 1,500 ש"ח, 

052-7667000)22-25(_____________________________________________

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים,
שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

y055678089@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

עפולה

3-3.5 חדרים

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

מרווחת, 1,830,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-25(050-3955955 סיטי נכסים

 הזדמנות למשקיעים, 
מרווחת, רחוב מעולה, 

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

_____________________________________________)24-24(ישראל" 0548-070418

AST , דופלקס-גג כץ 
35, כפר גנים! 5 חדרים, 

ק' 11. חניתה, 
 ,054-4723517

03-9337985)24-24(_____________________________________________

 בהזדמנות פנטהאוז 
ברח' ה- 93, 5 חדרים, חדשה 

ומהממת, במחיר מעולה, 
052-3330965)23-24(_____________________________________________

AST ,- 5 חדרים בכפר 
גנים ב', זליג בס 7, חניה 

ומעלית שבת. חניתה 
ילין, סוכנת נדל"ן, 

0544-723517)24-24(_____________________________________________

AST ,- 4.5 +גג 30 
מ"ר. ק'4, מעלית, חפץ 

חיים 23. חניתה,
,054-4723517

03-9337985)24-24(_____________________________________________

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

1,630,000 ש"ח. "בית ישראל" 
03-9508808)24-24(_____________________________________________

 בחפץ מרדכי, 4 חדרים, 
משופצת, חניה, מעלית, 

יחידת הורים, עורפית, לל"ת, 
054-2206294)23-24(_____________________________________________

 באיזור החרדי, רחוב 
מבוקש, ק"ב, 1,200,000 ש"ח 

בלבד. "בית ישראל" 
0548-070418)24-24(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברחוב יהושוע/יגאל 6 
חדרים, כ- 150 מ"ר, ק"ג 

ללא, 3 כ"א, מיידי, 7,000 
ש"ח, גמיש. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בזכריה 4 חד', ק"ג עם 
מעלית, 3 כ"א, מאווררת, 

נוף פתוח, חזית, 
2,050,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 ליד העיריה, יפיפיה, 
ממוזגת, כ- 45 מ"ר, פינוי 

ביוני, 2,700 ש"ח, 
_____________________________________________)23-26ל(054-7342396, 054-4520649

 בבן גוריון 30 מ"ר + 30 
מ"ר גינה, משופצת, כולל 
מים וארנונה, 3,000 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ל(054-4990990

 יח"ד בשיכון ה' כחדשה, 
מרוהטת קומפלט + דו"ש, 

_____________________________________________)23-24ל(2,000 ש"ח, 050-8883274/2

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

_____________________________________________)23-30(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 למכירה עסק בענף 
העור, בין לקוחותינו "המשביר 

לצרכן", 30 שנות מוניטין! 
_____________________________________________)23-26ל(054-8413666

 למכירה עסק בבני-
ברק למוצרי תינוקות 
וחבילות לידה, פעיל 

ומצליח 8 שנים, 
052-5346959)23-26(_____________________________________________

 למסירה! במרכז 
פ"ת, עסק עובד בתחום 
האופנה בתנאים נוחים 
_____________________________________________)23-24(לרציניים, 054-7770708

 חנות להשכרה באלעד, 28 
מ"ר במרכז המסחרי אבטליון, 

_____________________________________________)23-26ל(מיידי, 058-4420300

  בהזדמנות להשכרה 
חנות + ציוד מתאים, לבגדי 
ילדים ונשים, מקום מפואר 

_____________________________________________)23-26(וממוזג, 050-4115510

 מגרש גדול בתל אביב 
לקראת היתרים, ניתן לבנות 

120 דירות יוקרה. פולטוב 
_____________________________________________)23-25(נכסים, 052-3646632

AST ,- 4.5 +גג 30 
מ"ר. ק'4, מעלית, חפץ 

חיים 23. חניתה,
,054-4723517

03-9337985)24-24(_____________________________________________

 בפרויקט היוקרתי "מצפה 
נוף" מושקעת במחיר מציאה, 

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

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

עמנואל

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

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

 בגשר החיים, 3 חד', ק"ד, 
מרפסת סוכה, מאורת לל"ת, 

1,810,000 ש"ח, 
052-7696165 ,02-5384469)23-26(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בשדרות נווה יעקב, 2.5 
חד' + רשיון ל- 35 מ"ר, ק"א. 

תיווך משה
054-4408000 054-9388085)24-24(_____________________________________________

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)24-27(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 
מושכרת ב-4,000 רק 

_____________________________________________)24-24(625,000 ש"ח 053-3154818

 למכירה דירות באזור 
עפולה החל מ-400,000 

תשואות גבוהות מאוד רועי 
052-6224648)24-24(_____________________________________________

 4 חד' בית שאן מציאה 
390,000 ש"ח 1700 ש"ח 

_____________________________________________)24-24(שכירות 053-3154818

 מציאה בגבעת המורה 
3חד' קומה 2 רק 415,000 

_____________________________________________)24-24(ש"ח 053-3154818

 בוינגייט, דירה מחולקת 
ל- 3 יח', הכנסה 6,300 ש"ח, 

ק"א, רק 1,250,000 ש"ח
050-6610501 050-4811122)24-24(_____________________________________________

 עסקה חלומית ביהודה 
הנשיא דירת גן 5 חד' פלוס 

סטודיו ומחסן אופציה ליחידת 
_____________________________________________)24-24(דיור FOX 050-6925400נדלן

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

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

2,160,000 ש"ח אתי
054-3320655 תיווך דרים 

_____________________________________________)24-24(טרגט

 בטרומפלדור, דירת גג 6 
חדרים משופצת עם כניסה 

נפרדת ויחידת דיור מושכרת. 
2,200,000 ש"ח אתי 

054-3320655 תיווך דרים 
_____________________________________________)24-24(טרגט

 בן  יהודה  דירה בקומה  6 
חדרים ענקית +זכויות בנייה 

על הגג 2+ דלתות כניסה 
2,380,000 ש"ח

050-3528252)24-24(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)24-24(דרים טרגט

 באיזור טרומפלדור, 4+2, 
2 מטבחים, מרפסת סוכה, 

_____________________________________________)24-24(משופצת. נטלי 052-2948691

 מומלץ. דירת 4 חדרים עם 
חניה סוכה מעלית במיקום 

הכי טוב בינה לעיתים או גני 
_____________________________________________)24-24(הדר FOX 050-6925400נדלן

 ברוטשילד 4 חדרים גדולה 
, עורפית ושקטה, מעלית 

וחניה  1,440,000 ש"ח  אתי
054-3320655 תיווך דרים 

_____________________________________________)24-24(טרגט

 ברח' השלושה )כפר 
אברהם(, 4 חד' + מעלית + 

חניה מקורה, כ- 100 מ"ר, רק 
1,450,000 ש"ח.

050-4811122)24-24(_____________________________________________

 ברוטשילד, 4 חד', ק"ב, 
3 כ"א, ממוזגת, מ. סוכה, 

_____________________________________________)24-27ל(מעלית, חניה 052-8891000

 בסלומון, 4.5 חד', 
משופצת לחלוטין, ק"ג, 

מעלית, חניה, 1,890,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-27ל(052-8543073

 ברחוב התשעים ושלוש 
היוקרתי , דירה 3 חד', בבנין 

חדש, משופצת מעוצבת 
ומהממת. מיקום מושלם שקט 
_____________________________________________)24-24(מרכזי ויוקרתי.  052-5242471

 בחיים כהן 3 + חצי 
חדרים גדולה ומושקעת קומה 

1 חזית 1,430,000 ש"ח 
050-3528252)24-24(_____________________________________________

 דירת 3 חד' עם מעלית 
בעיר מצויינת גם להשקעה 

זקוקה לריענון 050-6925400 
_____________________________________________)FOX)24-24 נדלן

 באורלנסקי, דירת 3 
חדרים גדולה ומשופצת, חניה 

1,370000 ש"ח אתי
054-3320655 תיווך דרים 

_____________________________________________)24-24(טרגט

 ביוספטל המתחרדת, 3 
חד', ק"ג מסודרת וממוזגת, 

מיידית!!! רק 1,050,000 ש"ח 
050-4811122)24-24(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
69 מ"ר, ק"א, שמורה, 
מרווחת + חניה, מיידי 

_____________________________________________)24-27ל(052-8259700

 מציאה זלמן שזר צמוד 
לק' חב"ד 3חד' קומת כניסה 

_____________________________________________)24-24(450אלף 050-3202551

 הנשיא ליד לעלוב 3חד' 
קומה נוחה אופציה לבניה 

צופה לנוף 650אלף
052-8045458)24-24(_____________________________________________

 דירות מחולקות וניתנות 
לחלוקה בחרדי מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים
052-2790370)24-24(_____________________________________________

 ברחוב שלום עליכם
5 חד' ו12 מ"ר+מרפסת, 

מחסן וחניה בטאבו+ יח"ד 
_____________________________________________)24-27(הורים. 052-2868261

 דירת 4 חד' מצויינת 
לחלוקה רק 725,000 ש"ח 

שכירות עוברת. מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)24-24(_____________________________________________

 דירות 3 חד' באזורים 
מתחרדים החל מ- 580,000 

ש"ח ממאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים

052-2790370)24-24(_____________________________________________

 דירת 2.5 חד' החל 
מ460,000 ש"ח מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)24-24(_____________________________________________

 להשכרה קומה שלמה 
שטח גדול במיוחד. 

מטבח ענק, 4 כ"א ק"ג 
בלי, לתקופה ארוכה, 

באזור רח' יהושע. 
המפתח בתיווך אשכנזי 

03-5791770)24-25(_____________________________________________

 לתיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"נ ובפ"כ 

לכניסה מיידית, מחירים 
טובים+ערבויות. 

03-5791770/054-7477054)24-24(_____________________________________________

 בבניין חדש בפ"כ, 
ובפרויקט אדירים, 4, 5 

חד', מפתחות ב-"אביחי-
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי בפדרמן-פנטאוז 
5חד'2+ מרפסות שמש 

גדולות קומה 7 חזית 
לגינה נוף מדהים+מעלית 
חניה 5600 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4590600)24-24(_____________________________________________

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

מרווח מאד, חניה,אופ' 
ליח' נוספת 2 חד' 

"חמד נכסים"
053-3357316)24-24(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן חדשה 
5חד'+מרפסת שמש 

קומה +5מעלית 4,500 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)24-24(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד'+יח' 
הורים, קומת קרקע מוגבהת, 
משפצת, ממוזגת, מסורגת. 

050-8676410)25-27(_____________________________________________

 ברח' הרצל 4 חד' ק"א 
מרפסת שמש לראות ולא 

להאמין ב-4,600 ש"ח 
בלבד 'אפיקי נדלן בועז'

058-3200078)24-24(_____________________________________________

)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב 
גניחובסקי 22, 3חד', 65 מ"ר 
קומה שניה, עורפית ושקטה, 

כניסה 01/08 "הטבה מיוחדת 
לשבוע זה" דוד גרוס רי/מקס 

050-4122744)24-24(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 3חד' 
ק"ב+דו"ש+סוכה 3,500 ש"ח 

052-7665496)24-27(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 3 חד' 
חדשה ויפה ונקיה 3,500 תיווך 

B.D.A 054-8449523)24-24(_____________________________________________

 במימון פינת במברגר 2.5 
70 מ"ר ק"א חזית ממוזגת 
חד' גדולים מרפסת סגורה 

054-2166681)24-25(_____________________________________________

 2 חדרים יפים, ריהוט 
חלקי+סוכה ומזגנים ברח' 

_____________________________________________)24-25(שטרסר מיידי. 054-8404320

בצירלזון 2 חד', כניסה 
מיידית, מושקעת, 2,800 ש"ח.

052-4491995)24-25(_____________________________________________

 לזו"צ ברח' בארי 2 חד' 
ממוזגת מוארת ומאווררת 

חדשה. כיורים כפולים, פנוי 
1/8/18 3,000 ש"ח

054-4797080)24-27(_____________________________________________

 בישעיהו יפה, שקטה 
ומרוהטת, ק"א, לזו"צ/יחיד 

_____________________________________________)24-27(מיידי 052-7681871

 בהדר גנים, 4+1 על הגג 
+ חניה, מרוהטת חלקית, 

מיקום שקט ופסטורלי, נטלי 
052-2948691)24-24(_____________________________________________

 באפשרותי להציע 
דירות, מגרשים בבאר שבע. 

מערך שווי של 500,000 
ש"ח ומעלה לצורך השקעה, 
מגורים, יזמות, נדל"ן, תיווך, 

קבלן וביצוע כולל ניהול נכסים. 
תיווך "בית בית"-
 052-4462863)24-24(_____________________________________________

 בצפת מציאה להשקעה/
מגורים 3,435,000 חד' 65 

_____________________________________________)24-25(מ"ר, משופצת 052-7222291

 בירושלים יחידת דיור 
להשקעה! משופצת ומעוצבת 

ברמה גבוהה, טאבו בבעלות 
מלאה, מושכרת לתקופה 

ארוכה ב-2,600 לחודש 
)31,200 בשנה( 7.5% תשואה 
פי 2 מהמקובל בשוק. ביקוש 

גבוה לשכירות. אפשרות 
ניהול. רק 425,000 ש"ח 

052-9365021)24-25(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונת ה' 
וי"א דירות להשקעה במחיר 

מציאה! תיווך "בית בית" 
052-4462863)24-24(_____________________________________________

 להשכרה חנוית במרכז 
הסואן רבי עקיבא/

סוקולוב, 35 מ"ר, חזית, 
עם שירותים.

פרטים בתיווך אשכנזי 
03-5791770)24-25(_____________________________________________

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי. 

2,800 גמיש, מיידי.
03-5444815/054-7477054)24-24(_____________________________________________

 בפריים לוקיישן! 
למכירה והשכרה! 

חנויות, מבנים ןמחסנים 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)24-24(_____________________________________________

 מגרש בקריית אתא 
לבניין בוטיק בקיבוצים מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
04-8441111)24-24(_____________________________________________

 מגרשים חלקאיים 
קרובים לשכונה חדשה החל 

מ- 220,000 ש"ח מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים

052-2790370)24-24(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 30 
מ"ר בקומת קרקע 

מקורה גישה נוחה לרכב 
ברחוב מינץ קרוב לר' 

עקיבא מיידי 2,200 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)24-24(_____________________________________________

 להשכרה משרד 
משופץ ממוזג 30 מ"ר 

במרכז ר' עקיבא פרטים 
בתיוך אשכנזי
03-5791770)24-25(_____________________________________________

 הקודם זוכה! בר"ע, 
למכירה! ק"א, 3 

חזיתות! 83 מ"ר, מושכר 
רק 1,290,000 ש"ח  

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)24-24(_____________________________________________

 למשרד-חנות במרכז 
הסואן בקוטלר-סוקולוב 

40מ'+חצר סגורה לממושך 
050-4103310)24-24(_____________________________________________

אילת
 בחוף שמורת האלמוגים 
קראוון מאובזר למשפחה עד 7 

_____________________________________________)24-31(נפשות 054-7967089 חווה

 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

 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(_____________________________________________

 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

 לשבתות חתן אולם 
מפואר + חדרי אירוח, כ- 
55 מיטות, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)24-25ל(050-4198070

 דירת גן 4 חד' בשיכון ה' 
יפיפיה, 8 מיטות +מרפסת 

_____________________________________________)24-27ל(גדולה עם גינה 054-8484544

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-28(טרמפולינה, 050-4017808

ל’ בסיון-ב’ בתמוז תשע”ח  13/6-15/6/2018



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

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

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

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-35/18(_____________________________________________

מושב גורן
 *וילת ארוח יפיפיה, 4 

חדרים, חצר ובריכה פרטית. 
*10 חדרי ארוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם! 
050-5236390 ,054-2515630)19-30(_____________________________________________

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

קיט בחו”ל

 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 

_____________________________________________)25-26/19(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, 

_____________________________________________)23-22/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)50-50/18(_____________________________________________

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

050-2565636)09-35(_____________________________________________

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

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

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-29/18(וחדר אוכל, 054-6987257

יבניאל

 וילה + חצר משחקים 
+ דירות ארוח, מתאים 

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

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

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

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

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)18-25(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)18-29(60 איש, 052-8860953

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

מצפה יריחו
 צימר "נופי הירדן" - 

בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739, 
050-2403750)19-30(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-49(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

מוצרים 
ושירותים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-22/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-25/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות 050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-30/18(_____________________________________________

רמת הגולן

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-26/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-47/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-26/18(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם 
עם וילה + 4 צימרים, בריכה 
וג'קוזי נוף פסטורלי לחרמון. 

_____________________________________________)08-34ל(מושיק, 055-6662393

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 בחד נס בגולן, צימר 
איכותי ושקט לזוגות + ג'קוזי 
+ נוף לכינרת, קרוב לביה"כ, 

_____________________________________________)10-22(אבי, 054-4623705

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

 וילה 4 חד' + סלון פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מזגנים, מטבח מאובזר, מנגל, 
בריכה מחוממת ומוצנעת, 

מקפידים על נקיון!! 
050-4296661 ,050-7477127)17-42(_____________________________________________

 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית, לשבתות קיץ ובין 
הזמנים, 058-3238889, 

_____________________________________________)17-32ל(054-8436149

רמת מגשימים
 וילה חדשה ענקית, 10 

חדרי שניה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 
_____________________________________________)17-28(נפרדת בישוב, 050-9303353

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
_____________________________________________)18-27ל(052-7113937

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג, לקבוצות 
מ- 15 עד 100 איש, 

050-4250702/3)18-29(_____________________________________________

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 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

 צימר חדש מאובזר 
קומפלט, 2 חדרי שינה + סלון 

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

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

 דירת 2/4 חד' לימים 
שבתות וחגים, באזור גאולה/

_____________________________________________)24-33ל(הבוכרים. גוטמן 050-2638641

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

מטע
 במושב מטע, ג'קוזי + 

בריכה + טרמפולינה + סנוקר 
+ אופניים + דשא, ח.גדולה, 

050-6265183 ,050-8845744)22-28(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

גבוהה, במחירים מיוחדים 
_____________________________________________)22-33(לקיץ, 054-5990551

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, חצר 
גדולה ויפה לשבתות ובין 

הזמנים, א.לקייטרינג, 
052-7142331)22-33(_____________________________________________

נטועה
 במושב נטועה, צימרים 

מרווחים וגדולים, מתאים 
למשפחות ברוכות ילדים, קרוב 
למירון + בריכה גדולה בחצר, 
052-4022289 ,052-6058873)22-25(_____________________________________________

 וילה עד 20 איש. חצר 
גדולה, מתחם גדול, בריכה, 

_____________________________________________)22-29ל(1,850 ללילה, 050-3804386

 "בית ארז" - מתחם 
למשפחה המורחבת, 55 

מיטות, בריכה, חדר אוכל, 
חצר גדול ובית כנסת, 

052-4281804)22-25(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

 וילת נופש משפחתית 
קסומה ויחודית בקרית 

האומנים, קרוב לברסלב 
ומקוה האר"י )עד 15 איש(, 

052-5534475)22-25(_____________________________________________

 צימר בצפת בעיר העתיקה 
עד 10 איש. רחל, 

058-7683975 ,058-5225174)22-29(_____________________________________________

חוות  "היי -דה"
חוות סוסים במושב חמד )סמוך לאור יהודה(

050-3336353

סנוקר • פינג פונג • הוקי אויר • כדורגל שולחני • 
כדורסל • פינת מנגל עשירה • פינות ישיבה מוצלים

מה בחווה?

√  רכיבה טיפולית )בסבסוד קופות החולים(

√ טיולי שטח בחיק הטבע

√ חוגי רכיבה מערבית

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

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

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)23-48(_____________________________________________

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי ארוח, החל מ- 150 
ש"ח לאדם למינימום זוג.
בר השגה - נופש בהישג 

ידך, מבצעים מיוחדים 
לשבתות חתן וסמינרים, 
החל מ- 85 ש"ח לאדם, 

ניתן להיכנס לאתר: 
 barasaga.co.il
 055-9923279)23-28(_____________________________________________

 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

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה, מתאימה ל- 6 

נפשות + נוף לכינרת, ליד 
_____________________________________________)23-26(קברי צדיקים, 050-8358895

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

+ נדנדה, חצר יפה + בריכה 
קטנה, עד 14 איש, 

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות, נוף מרהיב לכינרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה, 
_____________________________________________)23-26ל(054-8475006

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בצאנז, דירה חדשה, נקיה, 
יפה וממוזגת, 8 מיטות. 

052-7154292 בערב, 
_____________________________________________)23-34ל(053-3114368

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה + גינה 

לזוגות/משפחות, 
04-6980449 ,052-4604609)23-30(_____________________________________________

 "תיווך ערדאצ'ה" מבחר 
אדיר! ובלעדי! של וילות 

וצימרים מפנקים + אטרקציות 
_____________________________________________)23-30(ללד"ת, 054-8538389

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 בעתיקה בכיכר המגינים 
דירות אירוח חדשות, לזוגות 

ומשפחות, פונה לנוף + 
_____________________________________________)23-26(מרפסת וג'קוזי, 052-7642459

קרית שמונה
 דירת נופש למשפחות 

דתיות/חרדיות + נוף מדהים 
לחרמון, אשרות גם לשבתות 

וימי חול, 054-2066068, 
052-7636620)23-26(_____________________________________________

רמות נפתלי
 צימר מפואר, במקום 

פסטורלי ובמחיר מיוחד 
בתאריכים י"א-י"ז באב, 

_____________________________________________)23-26ל(050-4188922

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

איפור
 מאפרת כלות ואירועים 
מבית ירין שחף, שתצאי 
הכי זוהרת לאירוע שלך 
במחירים ללא תחרות, 

054-3925777)23-24(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, 

052-4481113 ,058-7736573)19-18/19(_____________________________________________

הרי יהודה
 מתחם נופש בהרי יהודה: 

בריכה, מתקנים, פרטיות, 
_____________________________________________)21-28(פינת מנגל, 050-9133361

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת 4 חד', מינימום 
12 מיטות, קרוב לקבר 

הרמב"ם,נוף לכינרת 
052-7908214)24-27(_____________________________________________

 5 חד', 13 מיטות, מרפסת 
גדולה על הכינרת, ממוזגת, 

מאובזרת, מיקום מרכזי 
_____________________________________________)24-27(לשרותכם 050-4124556 

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חדר.קרוב לטיילת
052-7130111

_____________________________________________)24-31(054-7135350 )הודעות(  

 סוויטת נופש לזוגות 
+משפחות מותאם לחרדים , 

על  שפת הכינרת,
_____________________________________________)24-27(לפרטים: 050-8954654

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת ברמה גבוה מאוד!

קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם!

_____________________________________________)24-35ל(054-8523020

בגני הר נוף לשבתות
ותקופות קצרות, 4 חדרים 

ממוזגת, יפיפיה עם נוף
_____________________________________________)24-27ל(052-7639067

 צימרים נופי כלנית  
לזוגות ולמשפחות +בריכה 
וגקוזי,מאובזרים ומושקעים, 

שעון מיים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-31(_____________________________________________

 "אבני החושן"-סוויטות  
נופש מאובזרות במרכז 

העיר וצמוד לחוף 
הים,מחירים מיוחדים 

054-638802)24-27(_____________________________________________

 וילה לנופש קרוב לים,  
ממוזגת מאובזרת באזור 

_____________________________________________)24-27(חרדי  058-7797817 

 וילות מרהיבות 
ודירות נופש מגוונות עד 7 

חד'+בריכה , ערסלים ,גקוזי 
_____________________________________________)24-27ל(וכו' 055-6791230 

 וילה בהר כנען, 6 חד' 
מרפסת לנוף מדהים,בריכה 

+טרמפולינה מרווחת 
050-3327788)24-27(_____________________________________________

 אירוח בצפת לקבוצות 
עד 100 איש אופציה לגנרטור, 

קייטרינג מהדרין.
054-3040770
050-5461155)24-27(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

ממוזגת,קרוב למרכז העיר
_____________________________________________)24-31ל(054-7730765

 בעיר העתיקה לנופש 
מדהים , צמוד לבית הכנסת.

נקייה וממוזגת 
050-4146704)24-25(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
ומפוארת +מרפסת 30 מ"ר 

לנוף פנורמי 11 מיטות+ 
054-8478709)24-25(_____________________________________________

 4 סוויטות נוף להרי מירון,
מאובזרות היטב לשבת,

לזוג 2+, חלל אחד 
053-7234516)24-31(_____________________________________________

 דופלקס 5 חדרים ממוזגת 
_____________________________________________)24-31(עם חצר 052-7165035 

 3 צימרים מהממים בעיר 
צמוד לעתיקה מתאים גם 

לבשכרה+גג ענק 1,370,000 
054-5805882)24-25(_____________________________________________

 צימרים מפנקים+נוף 
עוצר נשימה, גקוז'י, גן 

משחקים, ביהכנ"ס צמוד.
חוויה שלא תשכח !

050-4126233)24-27(_____________________________________________

טויוטה

יונדאי

מאזדה

פורד

 טויוטה פיראוס כחול 
בהיר 217אלף קמ"ש+פלאפון 

+ּּּ GPS + חיישני רוורס+ 
אחריות סוללה 
052-76161974)24-27(_____________________________________________

i10 2016 יונדאי 
ידנית 35,000 ק"מ, 

אחריות+טסט לשנה.
050-3469333)24-25(_____________________________________________

 יונדאי אלנטרה 2005 
אוטמטי פרטי שמור 

ומטופל+טסט בהזדמנות 
_____________________________________________)24-24(8,500 ש"ח 054-3309235

 מאזדה 6 מודל 2005 
דגם מפואר יד שניה מצב 

מעולה+טסט1 12,500 ש"ח.
054-3309169)24-24(_____________________________________________

 מאזדה 5 מודל 2008 יד 
שניה 7 מקומות 157,000 

ק"מ+טסט אחרי טיפול 
בהזדמנות 37,000 ש"ח 

050-5595360)24-24(_____________________________________________

 פורד פוקוס סטיישן 2009 
יד שניה אוטומטי 150 ק"מ 

רכב חדש 19,500 ש"ח 
055-9798321)24-24(_____________________________________________

ל’ בסיון-ב’ בתמוז תשע”ח  13/6-15/6/2018
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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

 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

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

_____________________________________________)16-45(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים
 ממשיכים בגדול!! 

"שידוכי המרכז" - שידוכים 
לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)13-39(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

משכנתאות

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

 מבצע צילום מקצועי, 100 
תמונות + וידיאו + אלבום 
- 600 ש"ח. ברית/בריתה, 

בר מצווה/חינה - 900 ש"ח, 
052-8510980)20-32(_____________________________________________

 משכנתא לפנסיונרים 
מחברת הביטוח עד 50% 

משווי הדירה ללא החזר חודשי. 
 055-2235331)21-24(_____________________________________________

תקליטנים
 הפקת אירוע ברמה 

מקצועית, 450 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)DJ)22-26 איצק, 050-2483248

 נמצא לפני חצי שנה צמיד 
זהב עם חריטה נשמח להשיבו 

לבעליו עפ סימנים
_____________________________________________)22-23ח(0504333232

 אבד תיק בטרמפ בחמישי, 
י' סיוון מאלעד לב"ב, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7132903

 נאבד ספרון תחינות קטן 
לבן + סידור עם חמישה 

חומשי תורה עור בצבע חום, 
במוצאי שבועות ברובע היהודי 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים, 054-8454536

 מעוניינים באופנים לגיל 
4 במסירה/מחיר סמלי בב"ב, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8437747

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה למסיר או בתשלום, 

_____________________________________________)22-23ח(טלפון: 050-4164968

 אם ברשותכם מקיפא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 קונים אומנות ואספנות, 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)22-25(כסף, 052-4040221

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

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצוין מנוע חדש 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 050-9228222

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 למכירה שואב אבק רובוטי 
חדש בקופסא 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 למכירה מצלמת ניקון 
מעולה תקלה בתריס סגירה 

150 ש"ח + מטען
_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 מדיח כלים גדול כחדש 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 03-6196572

 מזגן מפוצל 1 כ"ס תדיראן 
_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח 0504128920

 מחשב נייד לנובו מצב 
מעולה. עובד רק עם מטען. 

450 ש"ח )בלבד(. 
_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 054-8441504

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה מצוין לכתיבה וצפייה 

בהזדמנות 280 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(0533346080

 מיקרוגל דיגיטלי כחדש רק 
_____________________________________________)22-23ח(180 ש"ח בשרי 0509089110

 XL למכירה מקרר אמקור 
באזור בני ברק במצב מצוין - 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 050-9340317

 למכירה פלאפון סמסונג 
x3. חמש מאות שקל 

_____________________________________________)22-23ח(050-9340317

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7396092

 רדיאטור 8 צלעות 120 
ש"ח גמיש 

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכשיר אינהלציה קטן 
100 ש"ח גמיש

_____________________________________________)22-23ח(052-7612293, 03-6745516

 מכונת קפה חדשה 
איטלקית באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8408867

 מדף לדלת מקרר 
"לבקבוקים" לאמקור: 

AT:560 אפילו תמורת 
_____________________________________________)22-23ח(תשלום! 02-5868095

 כבלים להתנעה 600 
אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(0542252171

 תנור בילדין שתי תאים 
חברת בקו מצב מצוין 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 053-3100396

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(0523463482

 מחשב שולחני אינטל 
)כונן בלבד( לשימוש בסיסי 
)הקלדות, אופיס( 200 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2423765

 מסך דק 17" אינץ 100 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-2423785

 עכבר ומקלדת עם חוט 
_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 054-2423785

052-7172822
באווירה קסומה

לגברים 
בלבד

טיפול אנרגטי
לשרירים 

ושיפור מצב הרוח 
וזרימת הדם בגוף  

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)22-47/18ל(052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/19(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-37/18(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-03/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

יעוץ ועזרה

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-47/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, כפיתיות 
_____________________________________________)17-28(וכו', 052-7660908

הסעות

הלוואות ומשכנתאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

הובלות

הוצאה לאור

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

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

וותיק. 190 ש"ח ליום 
לנהג צעיר. 

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

אמבטיות
 "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

 שלומי הובלות ומשלוחים 
לכל חלקי הארץ, קווי שליחיות 

יום יומי ב"ב, אלעד, חדרה 
_____________________________________________)16-27(ונתניה, 050-3275056

 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 קריאה בכף היד ע"פ 
האר"י, בנושא זיווג, הריון, מה 

_____________________________________________)18-25(מעכב, 054-7396312

 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

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(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)21-24(רחבי הארץ. 053-4271269

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)20-45(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

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

 קירור ומיזוג ייעוץ מכירה 
והתקנה, לכל סוגי המזגנים, 

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

מיזוג אויר

 פרימה משכנתאות 
הכתובת שלך למשכנתא 

חכמה, בטוחה, ללא הפתעות, 
טל': 03-6419021

office@primacredit.co.il)22-29(_____________________________________________

 "הסעות רחמים" 
רכב 16 מקומות ממוזג 

להסעות פרטיות, מוסדות 
ולנתב"ג, 24 שעות,

054-7703664)22-25(_____________________________________________

השכרת רכב בארץ ובחו"ל
ב"ה

הרץ - באדג’ט - קל אוטו

מבצעי אוגוסט 
לחצי שנה -

 רכב חדש 0 ק"ש
בלי חיוב שבת וחג

050-576-54-49
052-712-34-19

דולה
 יולדת? בשעה טובה! 
באפשרותך לקבל החזרים 

מקופות החולים על כל דולה 
שבחרת לעצמך, 
 ,052-7610054

doulaisrael.ooil.co)23-24(_____________________________________________

הדברה
 מדביר העור הדברות 

מזיקים, שרות אמין ואדיב + 
אחריות, מס' רשיון - 1848 

ברשיון משרד הבריאות ואיכות 
_____________________________________________)23-26(הסביבה, 052-7656768

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

 ,)ADHD( קשב וריכוז 
קובץ הדרכה אירופאית, 

פשוט פצצה! 
adhdfeldinger@gmail.com

_____________________________________________)23-24(052-7631946, פלדינגר 

בניית אתרים
 בונת אתרים בוגרת 

פרוג פנויה לבניית אתרי 
וורד פרס, מחירים נוחים, 

_____________________________________________)23-26ל(054-8591080

ספרי תורה

קייטרינג

 קיטרינג "לשבוע מטובה" 
בהשגחת הר' מנדלסון 

קוממיות, סעודות שבת שבע 
ברכות, מבצע - 16 ש"ח 
למנה, אירוסין/בר מצווה, 

052-7623290)23-30(_____________________________________________

 בכנס הבוגרים של ישיבת 
"עטרת ישראל" נמצא סכום 

כסף, ניתן לקבלו ע"פ סימנים, 
_____________________________________________)23-24ח(052-4205784

 אבדה מזוודה בטרמפ 
מצומת שילת לב"ב ביום 

ראשון יג' סיוון, נא להתקשר: 
_____________________________________________)23-24ל(054-8418706

 נמצא צרור מפתחות 
באזור רחוב הרב קוטלר, 

_____________________________________________)23-24ח(טלפון: 052-7140850

 דרוש כסא משרדי עם 
_____________________________________________)23-24ח(ידיות, לפרטים: 052-7659830

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)23-24ח(054-7432035

 דרושה סוללה לאופנים 
חשמליים 48 וולט, 13-14 

_____________________________________________)23-24ח(אמפר, 054-8497805

 דרוש מזגן חלון לאברך 
בתרומה/סמלי, אפשרי 

_____________________________________________)23-24ח(מקולקל/ישן, 054-8432271

 דרושות אופנים חשמליים 
לאברך, ב- 800 ש"ח/אפשרי 

מקולקלות בתרומה, 
_____________________________________________)23-24ח(054-8432271

 מעוניין לקנות מכתבים 
של הרב ואזנר זצ"ל ושל הרבי 

_____________________________________________)23-24ח(מחב"ד זצ"ל, 050-4158682

 דרושה מיטה-ספה 
נפתחת לשלון, רוחב עד 80, 

_____________________________________________)23-24ח(050-4116799

 דרוש ציוד לסטודיו 
לצילום במצב מצוין 

ובמחיר הזדמנות, 
052-6102024)23-26(_____________________________________________

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)22-23ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מקרר במצב מצוין 
וכן ספה של 2-3 מושבים, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8417863

 דרוש ארון 4 דלתות במצב 
טוב )לא סיבית ולא מנלמין(, 

_____________________________________________)22-23ח(050-4175368

 דרוש לקניה בדחיפות קיר 
מתקפל בבני-ברק, 

_____________________________________________)22-23ח(054-8463244

 מחשב נייח במצב מצויין 
לצפיה בדיסקיםם ולשיעורי 

תורה 200 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-499-2952

 מחשב + מסך + מדפסת 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-838-0655

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

_____________________________________________)23-24ח(054-756-1146

DVD  נייד 9 אינץ' כולל 
שלט, אוזניות, מטען לרכב + 

נרתיק 250 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-756-1146

 מחשב + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

חדש 450 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(052-840-1909

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם אייגו מעודכן 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-845-6714

 מסך מחשב דק 17 אינץ' 
במצב טוב 100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-849-1154

 שואב אבק איכותי רק 110 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-5737813

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד...
חדש באריזה 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)23-24ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292

 מיקסר "קנווד" איכותי עם 
מטחנת בשר כולל מסחטה 
מצב מעולה 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כיריים גז הצתה 
אלקטרונית 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח("סאוטר" 052-2737813

 מכשיר של 8 מצלמות 
אבטחה חיבור רשת ב 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-848-1456

 אורגן ימהה מזרחי מקרן 
שקופיות כינור ולנסיה, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-2913522

 מחשב נייח כולל מקלדת 
ומסך מעבד 13, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-3077179

 סלייסר - מעבד מזון ידני 
חדש סגור באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 מושב שיאצו חדש באריזה 
_____________________________________________)23-24ח(- 500 ש"ח, טל': 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין - 120 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה - 70 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 03-9342918

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 

המחיר - 200 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)23-24ח(054-8453370

 מחשב שולחני מצוין 
+ תוכנות ללא תקלות, 
בהזדמנות - 400 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(053-3346080

 מזגן גוניור 3/4 אלקטרה, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-4128920

 מזגן 1 כוח מפוצל, 
תדיראן, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(050-412892

 מכונת כביסה קריסטל 
במצב מצוין, מנוע חדש, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 050-9228222

 מיחם שבת לימה 5 ליטר, 
תקין במצב מצויין, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7169771

 חלקים חדשים למכונת 
תספורת בראון hc5050 )שני 
יח'( לקביעת גובה התספורת, 
_____________________________________________)23-24ח(20 ש"ח לחלק, 052-7169771

 שואב אבק חזק ומצוין 
110 ש"ח בלבד בהזדמנות 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מכונת תספורת חדש 
חדש באריזה 100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-2437292

 אורגן ימהה, כינור ולנסיה, 
מקרן ויו סוניק 500 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-2913522

 מצלמת סמסונג דיגיטלית 
חדשה באריזה תפריט 

בעברית, קלה ואיכותית 400 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-8464909

 מחשב 4 ליבות עובד 
מצוין כולל אופיס וכרטיס זכרון 

משודרג ב 300 ש"ח בלבד
_____________________________________________)23-24ח(054-4980062

מכירת ספרי תורה מהודרים

התקשרו עוד היום 
 אוהד אוזן 052-7148857/6

ע"י סופר סת"ם מוסמך
 וירא שמיים 

לעילוי נשמת יקיריך
כתב ספרדי תימני ואשכנזי

קורסים
 עם לבלובי הכרמים 

ולקראת הבציר קורס מזורז 
לעשיית יין יבש ומתוק+ציוד 

וענבים במושב יסודות. 
054-8436443/2)24-27(_____________________________________________

 קייטרינג איכותי במחיר 
מעולה בהכשר הבד"ץ כולל 
שירות, מלצרות, כלים, וכו' 

050-2494627)24-27(_____________________________________________

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)24-31(_____________________________________________

שירות תיקונים
 "ידיים טובות" כל 
התיקונים לבית שלך! 

דו"ש אינסטלציה, חשמל, 
תריסים, ועוד... שירות מיוחד 

_____________________________________________)24-27(למשקיעים! 053-5313790

יתקיים ביום ו' 
בשעה 12:00
באולמי ארמונות חן ב"ב

בהשתתפות גדולי ישראל

כנס הדרכה 
לכתיבה תורנית

 בכ"ג סיון נמצאה שמיכת 
תינוק לבנה, סרוגה, באזור 

חזו"א, בעש"ט בב"ב.
_____________________________________________)24-25ח(054-8449604

 אבד צמיד זהב לבן משובץ 
באזור הכותל מוצ"ק בהעלותך 

_____________________________________________)24-25ח(י"ט סיון. 054-8499566

 אבדה "שקית רפאלי" ובה 
מחברת יקרה בקו 240 לפני 

_____________________________________________)24-25ח(חודש 03-6032660

 אבד צמיד זהב משובץ 
לפני חצי שנה בב"ב

_____________________________________________)24-25ח( 053-3124448

 דרוש לקניה מזגן לחדר 
שינה עד 800 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-7642805

 למכירה ראדיאטור לחדר 
ילדים בצבע אפור לבן, במחיר 

_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 054-7331207

 2 נורות לילה גבוהות 
בעלות בסיס מתכת בצבע לבן 
וכסף חדש במחיר 300 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 למכירה לול תינוק 
מתקפל מפלסטיק בצבע לבן 

_____________________________________________)24-25ח(150054-7337207

 למכירה גוף תאורה עדין 
ביותר 2 פלורסנטי דקים 120 

ש"ח אור חזק, 70 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 למכירה ארון- כוננית 
בעלת דלת 1 מעץ בצבע קרם 
במצב חדש במחיר 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7331207

 למכירה מחשב לבית עם 
מקלדת ועכבר, מהיר, תוכנת 
כתיבת מסמכים, מציאה 120 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 050-2897977

 למכירה סוללרי אסניום 
כשר 79 ש"ח. סוללרי טלגו 

_____________________________________________)24-25ח(כשר 149 ש"ח 058-3263264

 למכירה מיקרוגל גרף 20 
ליטר ללא צלחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-343482

 למכירה 3 גופי תאורה, 
נורות הלוגן 100 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 מיקרוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'ארד 350 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-8380655

 למכירה בפ"ת מקרר 
אמקור XL 500 בצבע לבן 
במצב טוב מאד- 500 ש"ח

+ מיקרוגל דייהו במצב מצויין 
450- ש"ח. 050-9340317 

_____________________________________________)24-25ח(אחרי השעה 16:00

 למכירה מסך דק למחשב 
_____________________________________________)24-25ח(180 ש"ח 052-2421622

 למחשב נייך XP במצב 
מצויין ב-150 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-2421622

 למכירה מחשב+ עכבר+ 
מקלדת במצב חדש 450 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-8401909

 hp, 64x2 , מחשב נייך 
AMD זכרון GB4 מקלדת, 

עכבר, כבלים, 250 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(058-3235646

 מקרר XL בצבע בז' 500 
ליטר גדול במיוחד. מציאה- 

_____________________________________________)24-25ח(400 ש"ח. 03-5791261

לפרסום
בלוח

03-6162228
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?פתחת תיק הוצאה לפועל נגד המעסיק , ולא הצלחת לגבות את החוב
 גם אם כבר עברו מספר שנים, אל תתייאש ופנה למשרדנו!!!

עובד יקר!!! 
מקום העבודה נסגר או הפסיק את פעילותו והמעסיק חייב לך כסף?
ויטרינות לנרות שבת תבעת את המעסיק / קיבלת פסק דין - ולא הצלחת לגבות את הכסף?

מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

תינוקות

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 ארון 3 דלתות גמיש 
500 ש"ח 052-7612293, 

_____________________________________________)22-23ח(03-6745516

 מיטה זוגית פשוטה ללא 
הפרדה 220*200 ללא מזרון 

_____________________________________________)22-23ח(בב"ב 500 ש"ח 054-2423785

 מזנון ספרים 240 ס"מ*40 
ס"מ במצב מעולה + וטרינה 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח טל' 053-3100396

 למכירה שידה לבנה 
מגירות מצב מצויין 240 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 055-8817872

 חדשה מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה 499 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-4783220

 למכירה ארונית שרות 
במצב חדש נקנתה בהום 

סנטר, חלוקת אחסון מעולה. 
300 ש"ח נמכרת עקב מעבר 

דירה. לפרטים יעקב 
_____________________________________________)22-23ח(050-8550196

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

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 למכירה שידה 2 דלתות + 
3 מגרות יפיפיה 430 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5316312

 מיטת נוער נפתחת צבע 
שמנת וסגול 500 ש"ח בני 

_____________________________________________)22-23ח(ברק. 054-8457681

 למכירה ספה ריפוד 
בד בלגי חזקה גווני החום 

80/.1.80. 400 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)22-23ח(במחיר. 054-9446320

 משאבת חלב של מדלה 
הייתה פעמיים בשימוש, 

כחדשה, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(052-3466398

 למכירה כורסת הנקה 
שמור במצב מצוין ריפוד חדש 

_____________________________________________)22-23ח(כביס. 054-8443855

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400

_____________________________________________)22-23ח(נייד 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

_____________________________________________)22-23ח(במחיר 500 נייד 052-3073826

 כורסת הנקה במצב מצוין 
ריפוד חדש 400 ש"ח כביס 

_____________________________________________)22-23ח(054-8443855

 כסא אוכל שמונים ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(ב"ב 058-3245685

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!!! במצב טוב רק 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7603865

 כיסוי גשם בייבי ג'וכר 
מקורי רק 70 ש"ח במקום 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח 052-7603865

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה שחור 100 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(050-6499997

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

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 050-6499997

 עגלת ABC דיזיין שחורה 
אמבטייה וטיולון כמעט 
_____________________________________________)22-23ח(חדש!!! 058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
חדשה REL BOB דו צדדי 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח ב"ב 058-3245685

 כסא בטיחות לתינוק 
לרכב+סל קל רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק 
כחדש וסל-קל 180 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 סלקל ומושב לרכב כ"א 
_____________________________________________)22-23ח(רק 30 ש"ח 052-7603865

 עגלת QUINY מהממת 
בצבע ירוק במציאה רק 150 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7603865

 סל קל 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-3595314

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

דבר 200 שח בלבד
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 לול לתינוק סטנדרטי 
מפלסטיק במצב טוב + 

גלגלים, ללא מזרון. 100 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(03-9307308

 עגלת פג דגם צ'פצ'ולה 
ג'ינס במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7182346

 מיטת תינוק של שילב 
בצבע עץ, 400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)22-23ח(052-7182346

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי s3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-4783220

 סמרטפון דור 3 שני 
כרטיסי סים 250 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8484675

 למכירה להיט פלאפון 
בגודל אצבע חדש באריזה רק 

_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח 054-8450520

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב 200 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(055-6777117

 מיטת תינוק + עגלת 
אמבטיה "ציקו" כל דבר 200 

ש"ח בלבד 
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 לול עץ מלבני חום רק 
140 ש"ח בלבד "סאואטר" 

_____________________________________________)23-24ח(052-2737813

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

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-5385013

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה צבע שמנת 

במחיר 500 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)23-24ח(052-3073826

 מיטת תינוק בלי מזרון, 
_____________________________________________)23-24ח(180 ש"ח, 052-7169771

 עגלת סטוקי במצב מצוין 
לא שלמה 500 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-8427600

 סל קל לתינוק במצב 
מעולה, של דר' בייבי, טוב 
ככסא לאוטו - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-3466398

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

_____________________________________________)23-24ח(052-7676969

 לול לתינוק סטנדרט 
מפלסטיק במצב טוב + 

גלגלים, ללא מזרון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(03-9307308

 כורסת הנקה, שמור במצב 
מצוין ריפוד חדש כביס, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8443855

 ארון דלת אחת בצבע 
שמנת, מורכב ממגרות 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בבני ברק 054-8457681

 טלפון אלחוטי פנסוניק, 80 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, טל': 054-7561146

 טלפון סלולרי מסך 5 אינץ 
במצב מצוין, 380 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-7561146

 נוקיה c2 תומך כשר, רמי 
_____________________________________________)23-24ח(לוי, 200 ש"ח, 052-6442824

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348, 
03-6884123)23-26(_____________________________________________

058-3275870לפרטים:

קורס מזורז ודחוס 
עבור מוסדות 

ובתי ספר ע"י כ"ק האדמור 
מפרס שליטא.

בנושא: "מצב רוח וביטחון"
אורך הקורס כ-45 דקות

"א
יט

של
כ"ק האדמו"ר מפרס 

א
בי אדמו"רי דורינו שליט"

א

הקורס לא כרוך בתשלום!

ריהוט
 ציוד לביהכ"נ ספסלים 
מתקפלים+ סטנדרים עם 

_____________________________________________)21-24(תיבה. 053-3138467

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 מזרונים איכותיים קינג 
קויל במצב מעולה 500 ליחידה 

_____________________________________________)23-24ח(052-7180793

 שולחן פינת אוכל נפתח 
100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כורסא איכותית ונוחה 120 
ש"ח בלבד

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 ספה עור מצב מצוין 260 
ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 נדנדה עם גגון 3 מושבים 
100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-8179060

 ארון עץ סנדביץ חזק 
ואיכותי 390 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 כסא מנהלים גב גבוה 
מצב מצוין 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מזרון יחיד 90 ש"ח במצב 
אורטופדי מצוין בני ברק

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מגירות "כתר" רק 40 
ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-2737813

 כסא מנהלים גב גבוה 
מצב מצוין 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל נפתח 
100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 שולחן נמוך עץ מלא, 130 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה עם שתי מגירות 
בירושלים, 230 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(054-8423405

 שולחן סלוני 120/80/43, 
במצב מצוין, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)23-24ח(052-9408833

 ארון 2 דלתות + 6 מגירת 
עץ מלא סנדביץ איכותי וחזק 

310 ש"ח בלבד
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 רוחב מזנון 3.5 על 2.70 
עם ויטרינה ועם ספוטים, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 054-8179060

 שולחן לפינת סלון, חדש 
באריזה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(03-5791261

 4 כיסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ארון קיר במצב מצוין - 
500 ש"ח, סופי, 

_____________________________________________)23-24ח(050-9340317

 שמונה כסאות בר, 50 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח ליח', 054-3077179

 1.40X70 שולחן משרדי 
מטר, מצב מצוין, 180 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(בלבד, 052-5737813

ביהמ"ד גבוה לדיינות "ברכת אברהם" ירושלים

לקראת פתיחת מחזור "חושן משפט" באלול,
נוספו מספר מקומות לאברכים מצויינים במיוחד,

ללימוד בעיון ישיבתי אליבא דהלכתא,
לאברכים בני ספרד בגילאי 22-32

מילגה גבוהה מאד

תהליך בחירת האברכים יתחיל רק לאחר 
סגירת הרישום ביום ה' מנחם אב

לפרטים והרשמה
052-7167981



 למכירה שולחן גדול לסלון 
רק 300 ש"ח גמיש

_____________________________________________)24-25ח( 050-2537485

 למכירה ארון- כוננית 
בעלת דלת 1 מעץ בצבע קרם 
במצב חדש במחיר 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7331207

 שולחן לפינת סלון חדש 
באריזה 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(03-5791261

 למכירה GPS משומש 
במחיר 200 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4105325

 מחשב נייח במצב מצוין 
לכתיבה וצפיה בדיסקים ב- 

_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 052-2421622

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש במחיר- 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 054-845370

 מכונת תספורת "פנסוניק" 
כמעט חדשה ללא שימוש. 

_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח. 03-9307308

 LCD 17 מסך למחשב 
אינץ', מעולה עם כבלים.
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח. 058-3235646

 כורסה צבע אפור, מס' 
מצבי שכיבה כחדשה 499 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-2310455

 שולחן סלון זכוכית שחורה 
כחדש. 1x1מ' 499 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-2310455

 כסאות פינת אוכל ריפוד 
שחור, רגלי מתכת 50 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(ליחידה. 054-2310455

 כיסא אוטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור כחדש 

מציאה- 90 ש"חץ
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 למכירה בבני ברק ספריות 
כחדשות ותיבה לבית כנסת 

500 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)24-25ח(054-8454729, 054-8453834

 למכירה שולחן אוכל 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 0544-919299

 כסא נוח מתקפל, מתאים 
לטיולים 50 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 שולחן 6/8+ כסאות 
לסלון אפשרות לכסאות או 

שולחן בנפרד בצבע חום כהה-
שנה בשימוש * כורסת נדנדה 

_____________________________________________)24-25ח(להנקה * 052-4227714

 ספת עור מעולה 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח גמיש 052-7152428

 ארון נעליים מעץ במצב 
מעולה 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(03-9307308

 שולחן סלוני במצב מצויין 
למכירה בהזדמנות! בירושלים

_____________________________________________)24-25ח(050-4160457

 מיטת נוער מתכווננת 
נפתחת בצבע סגול 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3364930

 למכירה מיטת נוער+ 
ארגז מצעים+ מזרון רוחב 

מטר, 300 ש"ח. -053
_____________________________________________)24-25ח(3364930

 למכירה עגלת תאומים 
בייבי ג'וקר בצבע כחול. 

_____________________________________________)24-25ח(053-3364930

 למכירה עגלת פג פרגו+ 
אמבטיה+ במצב טוב, צבע 

שחור, 400 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(053-3364930

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום אפרפר 

במחיר מציאה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 נדנדת תינוק חשמלית 
מבד פלסטיק בצבע לבן 

אופרייט במחיר מציאה 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-7337207

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מצחיק 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח. 054-7337207

 אירגונית 3 מגירות מעץ 
עם 4 רגליים צבע ירוק חציל 

_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח. 054-7337207

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-7337207

 ארון שירות מפלסטיק של 
כתר חדש צבע חום דלתות 

במחיר מציאה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 סועדים 

במחיר מציאה 200 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-7337207

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אכסון בצבע שחור 

_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 054-7337207

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצויין. 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35x1.65 שטיח כרמל 
מ' מצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-5705546

 למכירה ארון קיר מסנדוויץ 
משולב דלתות+ מגירות+ 

ויטרינה לספרי קודש 500 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 050-9340317

 מיטת נוער מצויינת+ מזרן 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח, 052-7188017

 ארונית לנעליים 3 קומות 
כחדשה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7188017

 כיריים בילד אין 5 להבות 
_____________________________________________)24-25ח(מזכוכית מצוינות 450 ש"ח.

 קומודה מפוארת לחדר 
הורים 500 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-7188017

 כיסא אוכל לתינוק 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-7188017

 חדש מהאריזה שידה עם 
מראה מעץ מלא וונגה 499 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-47883220

 בהזדמנות! שולחן סלון 
מלבני משולב עץ מייפל 

וזכוכית 140X70 גובה 40 
ס"מ סה"כ 100 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(053-2504008

 ארונית עם מגירות מעץ 
מתאים לגננות/מכשירי כתיבה 

/משחקים 200 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(02-5811768

 למכירה בבני ברק ספריות 
כחדשות ותיבה לבית כנסת 

500 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)22-23ח(054-8454729, 054-8453834

 למכירה בבני ברק מיטת 
נוער היי-רייזר כחדשה ממש 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח מיידי 052-7145778

 למכירה כורסא איכותית 
ונוחה 120 שח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה ספה עור מצב 
מצויין 260 שח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה ארון 2 דלתות 
+ 6 מגירות עץ מלא סנביץ 

איכותי וחזק 310 בלבד
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שידה לבנה 
מגירות מצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 055-8817872

 2 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

למסירה שולחן נוער עץ 
מלא 75*70*190 ס"מ במצב 

_____________________________________________)22-23ח(מצוין בב"ב. 054-4575757

 למסירה ספסלים 
וסטנדרים כ- 400 מקומות 

ישיבה במצב טוב לישיבה/בית 
_____________________________________________)22-23ח(כנסת 052-7161520

 למכירה ארון קיר במצב 
מצויין 500 ש"ח סופי. 

_____________________________________________)22-23ח(050-9340317

 למכירה שולחן פינת אוכל 
נפתח 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
איכותי רק 110 שח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 נוקיה C2 משומש במצב 
_____________________________________________)24-25(טוב 250 ש"ח 050-5489493

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 נוקיה 208 במצב טוב, ב- 
_____________________________________________)23-24ח(200 ש"ח, 050-4151813

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות 12 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(להזמנות 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
ערוכות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד. 050-4135002 ) לב"ב 
_____________________________________________)24-25ח(וירושלים 90 ש"ח(

 סימילק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

 אש"ע הלכות סגת א' 
הוצאת הדרת חדש חדש ב-70 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-4135002

 טלית גדול חסידית מידה 
90 חדשה ללא פתילים 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-415002

 סט 10 ספרי עריכת שולחן 
לרב שלמה קורח, ועוד 4 

מספריו במצב מצוין 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

 ,v12 מברגה מילווקי 
קודחת בבטון 10 מ"מ 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 058-3213875

 v12 מסור חרב מילווקי 
בטריה אחת ומטען. 

_____________________________________________)24-25ח(058-321875

 מצלמה סמסונג דיגיטלית 
חדשה באריזה, תפריט 

בעברית, קלה ואיכותית, 400 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-8464909

 מציאה! שטיח מהמם 
בצבע בז' שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-4110991

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

_____________________________________________)24-25ח(050-4110991

 למכירה רמקולים 90 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מכונת גילוח 
פיליפס כמו חדשה 50 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-5737813

 כסא בר, מתכוונן, יפה, 
מצב מעולה, אזור ראב"ד ב"ב 

100 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)24-25ח(054-8463244

 מציאה בב"ב מושב אחורי 
לילדים מתלבש לרכב סטיישין 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח 050-8883274

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי- 490 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(052-2727474

 מעיל צמר חדש מס' 42 
_____________________________________________)24-25ח(נשים 200 ש"ח 050-4131038

 בסיס למקסר בוש קטן וכן 
חלקים, 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-4131038

 עליונית פייטים חדשה 
לארוע 100 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-4131038

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 450 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 למכירה כיבסוי אוניברסלי 
כחדש לרכב 90 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 למכירה מנעול הגה כחדש 
_____________________________________________)24-25ח(70 ש"ח. 053-3121020

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 450 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

כירים בילדאין לבן )קינג( 4  
להבות 180 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 למכירה משטח פעילות 
_____________________________________________)24-25ח(מיני 20 ש"ח. 054-2626408

 למכירה מוצץ טעימות 
_____________________________________________)24-25ח(ראשון 16 ש"ח 054-2626408

 למכירה ביגוד 0-24 
חודשים 10-30 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-2626408

 למכירה אורגן ימאהה דגם 
PSR 240, אורגן ימאהה דגם 

PSR 500 240 ש"ח כ"א
_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 למכירה מקרר קטן לרכב 
מצוין לטיולים 250 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 למכירה קורקינט 
מאלומניום קל וחזק אדום 

מתקפל מצוין 70 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח( 050-2897977

 למכירה נגן Mp3 זיכרון 2 
ג'יגה+ סוללה + אוזניות עם 
ר' נחמן שירים ומערכונים 40 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-2897977

 למכירה מזוודה + שטיח 
לחדר ילדים כ"א 70 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-573813

 למכירה ספה מצב מצוין 
חזקה ויציבה 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה מגירות כתר רק 
_____________________________________________)24-25ח(40 ש"ח בלבד. 052-5737813

 למכירה מכונת גילוח 
איכותית 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה טיולון "איזי סייף" 
צבע שחור 140 ש"ח איכותי 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק 
חזק ומצוין 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(בהזדמנות. 052-5737813

 למכירה ארון עץ מלא 
סנדוויץ חזק ואיכותי 310 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן פינת אוכל 
נפתח 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים גב 
גבוה מצב מצויין 120 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 4 מגירות 
עץ מלא 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 מכשיר לסודה- סודה 
קלאב בלון גז גדול ל-100 ליטר 

סודה לבן כחדש 120 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(050-2897977

 כבלים להתנעה 600 
אמפר 2.5 מ' כחדשים 50 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-3463482

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 אטמי אוזניים חדשים 
בקופסא 100 יחידות ב-100 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-841456

 בלון גז 40 ק"ג ריק ב-150 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח י-ם 052-7167391

 מונה מד מים פרטי ב-100 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7167391

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב,שירים, 

סרטים, ומד רכב 400 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(גמיש. 050-2537485

 למכירה פלאפון לא כשר 
_____________________________________________)24-25ח(רק 200 ש"ח. 050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-2537485

 למכירה מכשיר ניווט 
GPS

_____________________________________________)24-25ח(רק 250 ש"ח 050-2537485

 אקוריום גודל 42/22/60
+ מעמיד מעץ תואם ב-150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7671589

 למכירה לול תינוק 
מתקפל מפלסטיק בצבע לבן 

_____________________________________________)24-25ח(150ש"ח. 054-7337207

 למכירה נעלי ניו בלנס 
ספורט 32.5 200 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(058-3289108

 שני דיסקים של חברת 
תרי"ג חדשים מס' 12 ומס' 30 

15 ש"ח כל אחד.
_____________________________________________)24-25ח(054-8423078

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים ) פצעים וחניכיים וכו'( 

200 ש"ח מי-ם.
_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 כינור 3/4 כולל: קשת, 
שרף, ומטלית. כחדש 400 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-9408833

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-8380655

 למכירה מזרון יחיד 90 
ש"ח במצב מצויין ב"ב

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה מיקסר "קנווד" 
איכותי עם מטחנת בשר כולל 

מסחטה מצב מעולה 130 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כיריים גז הצתה 
אלקטרונית 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח("סאואטר" 052-5737813

 למכירה אופניים חשמליים 
במצב מצוין 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 נעלי סאקוני שחור גברים 
39 ש"ח חדש באריזה 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, 053-3124448

 זיכוי ע"ס 400 ש"ח לקניה 
בחנות אופניים בב"ב ב-370 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 055-6786451

 אופני כושר איכותיות 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-8380655

 אקורדיון סקנדלי 80 בס 
_____________________________________________)24-25ח(במצב מצוין 052-9408833

 טוסטר אובן כחדש חברת 
home 200 ש"ח מציאה מי-ם 

_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 רדיו דיסק פנסוניק לרכב 
150, וחברת 2ED כחדש. 

_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 אזעקה חזקה לטנועים 
וכו' שלטים רק 200 ש"ח- 

מציאה.
_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 סמסונג חדש B110 שני 
סימים 130 ש"ח, בלקברי 

9770 רק 200 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 פלאפון אלקטל כשר, 
תומך סלקום 130 ש"ח, מטען 
מגן לאייפון 58 חדש 50 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(058-3216830

 מזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים כחדשים 3 ב-160 ש"ח 
מציאה מי-ם. 058-3216830

_____________________________________________)24-25ח(

 סבלים לקימקו, סנטו 
ומובי רק 70 ש"ח -058

_____________________________________________)24-25ח(3216830

 למכירה מצלמת ניקון 
מעולה, תקלה בתריס הסגירה 

+ מטען 150 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(053-3121020
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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(_____________________________________________

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

דרושים
4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושות גננות וסייעות, 
אוהבות, מחבקות ומסורות, 
לגן בפ"ת, 050-5636364, 

_____________________________________________)16-27(מיידי

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בנסיון, אפשרות מהבית, 

058-3227787)16-27(_____________________________________________

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. משמרת ערב: 

052-5540334)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)23-26(_____________________________________________

 לרשת מעונות 
בק. הרצוג דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית. תנאים טובים 

054-4499177)24-27(_____________________________________________

 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

 רוצה לגדל את הילדים 
בנחת וברווח? עבודה נוחה 

לאמהות מהבית, מכירת 
_____________________________________________)21-29(מוצרים מהבית. 052-7661565

 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

 *לרשת גנים בפ"ת 
גננות/סייעות ומדריכות 

לאוגוסט, רציניות + אופציה 
לשנה"ל. *מרכזת/מנהלת 
לשנה"ל לגני ילדים, בעלת 

נסיון ומעוף גבוה, 
050-7877853)22-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 רפרנטר/ית פקיד/ת 
ביטוח למשרד סוכן בפ"ת, 

_____________________________________________)23-26(תנאים טובים, 052-3163838

 מנקה עם נסיון לתחזוקת 
בית, לעבודה קבועה באזור 

פ"ת, משפחה דתית, 
_____________________________________________)22-25ל(050-5532999

 לת"ת בת"א מורה ללימודי 
חול לכיתות ה'-ז', לשנת 

הלימודים הבאה, נסיון חובה 
קו"ח: 

gmail.com@6307420)22-25(_____________________________________________

 למשרד עו"ד ברמת-גן, 
דרושה קלדנית ברמה עיוורת, 
שתשמש גם כמזכירה, משרה 

מלאה, מ- 8:30 עד 15:30
gidansky@zahav.net.il)22-25(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, מלאה/

_____________________________________________)22-23(חלקית, 054-5558835

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)21-24(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בכל תחום 
- גם מכירות טלמרקיטינג. 

אפשר אחה"צ וערב. בירושלים. 
_____________________________________________)22-23ח(בחור חרוץ. 052-6614300

 בעלת כושר ניסוח מעולה 
)בכתב( מעוניינת בעבודה 

_____________________________________________)22-23ח(בתחום 054-8463244

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
כאיש תחזוקה ועזרה, תמורת 

_____________________________________________)22-23ח(מגורים. 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה במוסד שיקומי 
_____________________________________________)22-23ח(פנוי להצעות. 054-7938941

 מחסנאי ראשי מנוסה, 
ותק וראש גדול לתפקידי 

_____________________________________________)22-23ח(מחסן וניהול, 052-7772723

 אישה צעירה מחפשת 
לעבוד בשבתות )מלצרות/
שמירת ילדים( בכל תחום, 

_____________________________________________)22-23ח(לפרטים: 053-2475946

קו עיתונות דתית (קול העיר ב״ב) / 8170977 / 

למשרה מלאה וחלקית לרשת התחלה חכמה.
35 ₪ לשעה לשנה הנוכחית ולשנה הבאה.

דרישות התפקיד: • ניסיון מוכח בוגרת מטפלות סוג 1,2 
• מגישה תעודת עזרה ראשונה • המלצות

אם יש לך גישה לילדים, 
למעון ברמה גבוהה ואווירה ביתית 

דרושים/ות

מטפלים/ות, מובילי/ות כיתה

ניתן לפנות למיכל בובליל: 054-2212476

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור ועובד מטבח מ.בוקר + 

_____________________________________________)22-25(נסיון, 052-6607070

 למדרשה לצעירות 
בבית-שמש, דרושה 

מדריכה + לינה לצעירות 
נושרות/מתחזקות, 

052-7672561)22-25(_____________________________________________

 לרשת אופנה בב"ב, 
דרושות מוכרות מנוסות, 

ת.מעולים למתאימה, גמישות 
_____________________________________________)23-24(במשמרות, 050-2179493

 דרוש לישיבה בברכפלד 
מנקה + נסיון ל- 4 שעות 
_____________________________________________)23-24ל(ביום, טל': 052-7165234

 נהג משלוחן לירקות, רשיון 
ב' - הילוכים + עבודה פיזית, 
050-4168864, להתקשר בין 

_____________________________________________)23-24(13:00-15:00, מ- 19:00

 לגן פרטי ברמה 
גבוהה, סביבת עבודה 

מיוחדת ובתנאים מעולים, 
דרושים לשנה"ל: 

*גננת לגילאי שנה וחצי 
*מטפלת תינוקיה/

סייעת, 052-7643131, 
052-7130006)23-24(_____________________________________________

 דרושה מנהלת חשבונות 
סוג 3 + חשבות שכר, עם 
נסיון מוכח לפחות 3 שנים, 

משרה מלאה, משרד 
בבני-ברק, קו"ח: 03-6338889

rdm@rdm.co.il)23-24(_____________________________________________

 לצוקי מוצרי אפיה בב"ב, 
דרושה מוכרת לעבודה 

במשמרות, שכר בסיס + 
בונוסים + לימודי קונדטוריה, 

_____________________________________________)23-24ל(052-7686340

 דרושה מטפלת למעון 
בב"ב, מסורה למ.מלאה/
חלקית, 050-4146721, 

_____________________________________________)23-26(ת.טובים

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)23-26ל(050-5245338

 עובד ניקיון למטבח ישיבה 
בת"א בשעות 8:00-15:00, 

_____________________________________________)23-24(קו"ח: 03-6310198

 דרוש/ה מנהל/מנהלת 
SEO למחלקת קידום אתרים 
במשרד דיגיטל מוביל. חובה: 

נסיון שנתיים בתחום ידע 
ובקיאות בתוספי SEO, משרה 

מלאה, התחלה מיידית, קו"ח 
adva@webgroup.co.il :23-24(ל(_____________________________________________

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 לסניף החדש של 
דלתות-אלון בבני-ברק, 

דרוש/ה מנהל/ת, תנאים 
טובים + בונוסים גבוהים, 

052-3444489)23-24(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי ואחראי להתקשר מ: 

03-6714809 ,10:00-15:00)23-24(_____________________________________________

 דרוש/ה פקיד/ה לחברה 
בפ"ת, מענה טלפוני, לקיחת 

הזמנות מלקוחות/סוכנים, 
תיוק, שרות לקוחות, מענה 

טלפוני ללקוחות בנושא 
הנה"ח, הזמנות מספקים. 
09:00-16:00, נסיון חובה, 

שליטה ב- office וידע 
בפריורטי יתרון, קו"ח למייל:

drushim.sh@gmail.com
_____________________________________________)23-24ל(או לפקס: 03-6191447

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשל 

לתמיכה בעמותות, קו"ח: 
072-2449110)23-22/19(_____________________________________________

 עובדים/ות נקיון למוסדות 
ובתי ספר באיזור בני-ברק, 

050-9220012)23-26(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים, 
052-6580906)23-26(_____________________________________________

 דרושים עובדים לבית 
הסלולר ב"ב, משמרות 

ערב ובוקר, שכר + 
_____________________________________________)23-26(בונוסים, 054-7729581

 לנקי 10 ב"ב, דרושה 
עובדת לשעות הבוקר/אחה"צ, 

050-5390399)23-26(_____________________________________________

 בירושלים לבריכת נוות 
ישראל דרושים סדרנים/

סדרניות, לפרטים: 
052-7178905)23-24(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים, 

054-2058545)23-26(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לחנות 
נעליים, משרת בוקר בב"ב, 

תנאים טובים למתאימה, 
_____________________________________________)23-23ל(054-4525889

קו"ח לפקס:

077-3510410

מנהל/ת
חשבונות

לשיא החשמל והמיזוג
סניף ירושלים

דרוש/ה
עבודה ומגורים בירושלים

נסיון, ראש גדול ואמביציה -חובה!

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909

עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 
אפשרויות קידום בתוך הרשת

השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

לבירורים ותיאום ראיון
077-3609555

לארגון זיכוי הרבים וקירוב רחוקים בראשל”צ

דרושים נציגים למוקד הטלפוני )למוקד גברים(
 נמרצים   בעלי יכולת הסברה   כושר ביטוי

 סביבת עבודה משפחתית       
 שעות עבודה נוחות 

 עבודה בסביבה דתית

 שכר גבוה
 ליווי מקצועי 

 אפשרויות קידום

 לארגון רפואי גדול 
פקידה/ה לעבודה מהבית 
לזימון תורים לרופאים,ועוד.

שעות נוחות,39 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)24-24(קריירה 072-22-222-62

 לחברות גדולות בבני ברק 
וירושלים דרוש נהג לעבודה 

במחסן ובשטח ומול לקוחות 
החברה, שכר 8,000 ש"ח + 

רכב צמוד 
_____________________________________________)24-24(קריירה 072-22-222-62

 לחברה בתחום הבניה 
בבני ברק מזכירת בק אופיס , 

שעות נוחות שכר 8,500 ש"ח. 
_____________________________________________)24-24(קריירה  072-22-222-62

 דרוש/ה עו"ס לחברת 
סיעוד בבני ברק, תנאים 
מצוינים +אחזקת רכב, 

שעות גמישות
 ,050-6879346
 03- 5782180

_____________________________________________)24-25(פקס :03-6195894

 דרושה עובדת למשרד 
תיווך לשעות אחר הצהריים. 

אין צורך בנסיון קודם, 
עבודה תמורת עמלות 
ואחוזים.054-7477054

03-5444815/)24-24(_____________________________________________

 משק בית בפ"ת לחצי 
משרה, חרוצה, לא מעשנת 

לנקיון,בישול וכביסה  
_____________________________________________)24-25ל(054-2244060

 לגן פרטי בפ"ת דרושה 
גננת לגילאי שנה וחצי.

נסיון חובה.
052-4491044 )24-27(_____________________________________________

 למשרד בב"ב דרושות 
טלפניות, אפשרות לעבודה 

בחופש בלבד ת.טובים 
053-3178464)24-24(_____________________________________________

 דרושות למעון חרדי 
בב"ב -פרדס כץ

*אחראית לשעותאחה"צ
*גננת/מטפלת אחראית 
ומנוסה למשרה מלאה /

_____________________________________________)24-25(חלקית 054-8487716

 דרושים לטלמרקטינג 
שעות עבודה 9-15:00

ימים א-ה בפתח תקווה 
_____________________________________________)24-27ל(03-9200200

 למעון בחולון דרושות 
מטפלות חרדיות למ.מלאה 

בעלות נסיון למיידי
054-4445755)24-27(_____________________________________________

 דרוש/ה קופאי/ת
 למכולת בב"ב עדיפות לנסיון,

_____________________________________________)24-27ל(לפרטים :052-8782464

 דרושות למעון חרדי בב"ב/
פרדס כץ *טבחית*מטפלת 

לתנוקיה/סייעת לכיתת 
בוגרים למשרה מלאה/חלקית 

תנאים טובים למתאימות 
052-7152149)24-25(_____________________________________________

 דרושה מזכירה לעבודה 
בחצי משרה בבני ברק. 
_____________________________________________)24-25(לפרטים: 050-5888722

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partntr.net.il)23-26ל(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד במשק 
בית/בישול, נסיון רב, המלצות 

ותק שנים רבות, חרדית, 
_____________________________________________)05-08ח(053-3348860

 אדם אחראי כולל המלצות 
בעבודה עם קשישים, 

055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם מנוסה אחראי ומסור 
מעונין לעבוד בנקיון, 

055-3348860)16-23(_____________________________________________

 אדם מסור ואחראי, מעונין 
_____________________________________________)17-25(לעבוד בניקיון, 055-6672036

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 משגיח כשרות בעל 
תעודה מחפש עבודה, יצרת 

_____________________________________________)23-24ח(קשר: 053-3020279

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
כאיש תחזוקה ועזרה, תמורת 

_____________________________________________)23-24ח(מגורים, 052-3595314

 גלגל קידמי 20 אינץ' 15 
ש"ח, גלגל אחורי הילוכים 20 
_____________________________________________)24-25ח(אינץ' 20 ש"ח. 054-3127932

 גלגל קידמי 24 אינץ' 10 
ש"ח, צמיג 24 אינץ' 5 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-3177932

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפיה, איכות גבוהה ומצונזר 

_____________________________________________)24-25ח(19 ש"ח. 054-4783220

 למכירה שעון יפה 
ואיכוכתי לגבר מחוגים ודיגיטלי 

כמעט חדש 200 ש"ח -054
_____________________________________________)24-25ח(8464909

למכירה לול עץ מלבני חום 
רק 140 ש"ח בלבד 

052-5737813)24-25(_____________________________________________

 ספר הצטלבות 20 ש"ח 
054-8454536)24-25(_____________________________________________

 נמבר 7, סגור באריזה, 
במחיר של 85 ש"ח לפרטים: 

_____________________________________________)23-24ח(052-7613645

 בהזדמנות חליפה כחולה 
קצרה חדשה בגיר 44 נקנתה 

ב 700 נמכרת ב 470 גמיש 
_____________________________________________)23-24ח(058-3234734 052-7169143

 שעון יד יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגילי כמעט חדש 

200 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-8464909

 בירושלים, פראק חתנים 
חדש באריזה מידה 42 350 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-8415306

 בירושלים, 2 שמלות ערב 
מקסי חדשות מהממות

)42-44( בגוון ורוד 500 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(כ"א 054-8415306

 בירושלים, שמלת ערב 
מקסי חדשה מפוארת בגוון 

_____________________________________________)23-24ח(ורוד 500 ש"ח 054-8415306

 תכולת בית פריטי לבוש 
נעיים וצעצועים מ-9 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(לפריט 052-5737813

 ילקוט לבנים "מוסרי" צבע 
כחול ירוק 50 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 תחפושת חדשה משה 
רבנו מידה 4 40 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 סורגים עם בטן כחדשים 
בה"ב 300 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7654729

 עיתוני משפחה ישנים 
)משפחה, ובתוך( כ-100 

גליונות 400 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-7458429

 שני דיסקים של חבורת 
תרי"ג חדשים מס' 12 ומס' 30 

_____________________________________________)23-24ח(15 ש"ח כ"א 054-8423078

 שמלת ערב סגולה 120
שמלה כחולה ב-2 חלקים 120

מעיל חרפי לגבר 180
_____________________________________________)23-24ח(03-9342918

 מיכל בלון גז ריק 40 ק"ג ב 
_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח 052-7167721

 עיתוני "קולמוס" ישנים 
מבית "משפחה" 5 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(לגיליון 054-7458429

 כרית לכינור גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-8454536

 אורגן ימהה מזרחי מקרן 
שקופיות כינור ולנסיה, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-2913522

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד מידה S, ב- 170 ש"ח, 

במקום 335 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 זוג מצעים לחדר שינה 
בצבע לבן/פרחוני, חדשים 

באריזה, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 חלוק מגבת חדש סגור 
באריזה, מידה L צבע לבן, 100 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 058-3232026

 ספר תהילים מעור )כוונת 
הלב(, חדש בצבע חום, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7191512

 ספרים "גדול בקרבך" על 
הרב שטיינמן והרב קנייבסקי, 

חדשים, 35 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)23-24ח(052-7191512

 ספר מתכונים "פשוט 
טעים המתוקים" של אביגייל 

מייזליק, חדש, לא היה 
בשימוש כלל, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(058-3232026

 לול קמפינג לילדים כחדש 
ממש, 100 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)23-24ח(052-7191512

 למסירה - 6 סטים זוהר 
_____________________________________________)23-24ח(השלם, 050-4128920

 תלת אופן עם מוט נשיאה 
חזק מד 250 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 אפניים לילדים מ"ס 
12.14.16 100 ש"ח כ"א

_____________________________________________)23-24ח(052-7676856

 תיק שחור אמריקאי קשיח 
גודל בינוני, יפה וקלאסי, 
מחולק, חדש, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(052-7169771

 מונה מד מים פרטי ב 100 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-7167721

 בושם של ללין חדש סגור 
140 ש"ח במקום 200 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(058-3232985

 קרם גוף של ללין חדש 
סגור 80 ש"ח במקום 120 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 058-3232985

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(בירושלים 054-8423405

 עיתוני ה'ציבור' ו'העולם' 
- החרדי משנים תשע"ה/"ז- 5 

ש"ח לאחד 3 ב-10 
_____________________________________________)23-24ח(054-8417218

 אופנים הילוכים חברה 
מעולה מעצורים מצויינים 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-4122083

 כיסוי רכב נגד שמש כחדש 
_____________________________________________)23-24ח(80 ש"ח 053-9121020

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיות למשחקים וכו', פלסטיק 

קשיח כולל מכסה, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)23-24ח(נייד: 052-3073826

 clarks נעלי בית נשים 
)אמריקאי(, 38/39, מאווררת, 

נוחה, חדשה בקופסא, 200 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, 052-7169771

 ,2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(054-5705546

 מראה, אורך/רוחב 32 
ס"מ, גובה 44 ס"מ, במצב 

_____________________________________________)23-24ח(טוב, 150 ש"ח, 052-7126106
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עד שלישימבצעים בימי רביעי

בתים: ניסנבוים 25

ופלים 200 גר' עדין/'מעולה'
גליליות חלבי רולעדין

5 ב-
10

רבע לשבע 

890

סוגים שונים ללא הקפאה
עלית

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

במבה/ביסלי/פופקו/
אפרופו/במבה במילוי/

דובונים

דג פילה סלומון   

ברנפלקס

טיטולי פרמיום

פסטה/איטריות/נשנושים/דג דג
מנה חמה ללא נודלס

חומוס צברשלישיית קפה שחור עוגיות קוקילה 
סוגים שונים

500 גר'
תלמה

300-400 גר'
סוגים שונים

B&B

3 ב-

סוגים שונים
אסם

3*85 גר'
עלית

850 גר'

6*1.5 ליטר
RC שישיית

אבקת כביסה סוד שלישיית סבון נוזלי מטרנה מהדרין

45-80 גר'
אסם

שטראוס

רגיל/קולור
5 ק"ג

3*500 מ"ל ללא שלבים
700 גר'

חלבי

סוגים שונים
180 גר'

מן

2 ב-1590
1690

4 ב-
100

1990

1 ליטר
כולל פיקדון

מיץ ענבים 'מעולה'

10

890

5 ב-
15

ירקות קפואים

2 ב-
20

800 גר'
ויטה/גלאט פרוסט

1990

1790

כנפיים עוף קפוא אגוזי/טעמי/טורטית/
הידורים/קהילות/מחפוד/לנדאמסטיק מאסט

עלית

נייר טואלט טאצ'ספרינג/ספרינג תה
סוגים שונים

1.5 ליטר
40 גלילים

4 ב-
1090

4 ב-
20

רביעי עד שלישי
13-19.6.18
ל' בסיון-ו' תמוז

מארזי אלומיניום
ללא מכסה

גדלים שונים
'מעולה'

1 ליטר סוגים שונים
שטראוס

ניתן לערבב בין הסוגיםניתן לערבב בין הסוגיםניתן לערבב בין הסוגים

סוגים שונים
סוגים שוניםשטראוס

שטראוס

נוזל כלים 
סוד/סנט מוריץ 750 מ"ל/

אנטרטיק 1 ליטר

2 ב-
10

3 ב-
20

ל' בסיון-ו' תמוז13-19.6.18

ממרח שוקולד 
השחר

400 גר'
פרווה

עגבניהאבטיח אפרסק/נקטרינהמלפפון תפו"א לבן ארוז

גזר ארוז

לק"ג
290290

290

לק"ג

לק"ג

390
לק"ג

390
לק"ג

790
לק"ג

250 גר'
עוגיות לוטוס 

890

טילון מגנום/קורנטו

טילון אקסטרים נסטלה

3 ב-
20

69902490
לק"ג

3 ב-
10

אורז פרסי
1 ק"ג

כי טוב

בחזקת
נקי

1090מתולעים

5 ב-
20

צ'יפס 
1.5 ק"ג

ויטה/גלאט פרוסט

1590

1090
לק"ג

3990690

3 ב-
2690

מעדן מילקי 133 גר'/
מעדן ספלנדיד 130 גר'/ 

דנונה לבן 150 גר'

מוס מילקי 81 גר'/
מוס ספלנדיד 95 גר'/ 

דנונה פרי 0%/3%/
דנונה בר

גבינת סקי 750 גר'/
כד חלב מועשר 2 ליטר/

רביעיית גמדים 4*100 גר'/ 
משקאות חלב 

7 ב-
1990

6 ב-
2190

סוגים שונים
שטראוס

נישנושים/גלידונית

3990
ליח'

890
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