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 בס"ד • העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי י"ד באב תשע"ח 26/7/18 • גיליון מס' 446

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
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

ההחלטה נפלה: דייטש יתמודד לראשות העיר

הקרב על ירושלים מתלהט: בואו להצביע בסקר 'קו עיתונות' ולבחור את המועמד שלכם / עמ' 10

סיטואציית זהב שכזאת לא תחזור על עצמה. 
מתבצרים  הירושלמים  החילונים  המועמדים 
בליסטראות  זה  על  זה  ומיידים  החומות  על 
לשמור  זה  לנו  שנותר  מה  כל  כותל.  ואבני 
חרדי  מועמד  מאחורי  ולהתאחד  שתיקה  על 
אחד ראוי. דרעי כבר הבהיר לדייטש בראשית 
הדרך, כי למרות העדפתו הטבעית את ליאון, 
חרדי  מועמד  בגלגלי  מקלות  יתקע  לא  הוא 

שייתמך על ידי כל הפלגים של יהדות התורה.
האחריות אפוא, מתגלגלת לפתחה של סיעת 
בקדנציה  המאוחדת.  והשבת  התורה  יהדות 
שמירת  כי  ולומר  לסכם  ניתן  הנוכחית 
רלוונטית  הרשימה  בשם  שמופיעה  האחדות 
על  ואף  השבת,  על  מהשמירה  פחות  קצת 
הפנימיים  והסכסוכים  הפילוגים  חרף  כן,  פי 

הבלתי פוסקים, דומה שרגע האמת הגיע. 

הנבחרים בע"מ

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / 12-13

בחרה  בירושלים  ישראל  אגודת  מזכירות 
כמועמדה  פורמאלי  באופן  דייטש  ביוסי 
לראשות העיר • פרוש: "בטוח שנלך בסוף 
נגייס  מכן  ולאחר  'דגל'  עם  אחת  כחטיבה 
את כל שומרי התורה ומצוות בעיר" • ליצמן 
שהודיע על תמיכה בדייטש, ליווה אותו גם 

לבתי אדמו"רי ה'מועצת' 
/ עמ' 10

פרשת ביטול הנישואין: 
הגרש"מ עמאר במכתב חריף

חשיפת

 'קו עיתונות'

/ עמ' 10

/ עמ' 10

/ עמ' 4

/ עמ' 4

/ עמ' 8

רגיעה בדרום, התחממות בצפון
על רקע רצח החייל אביב לוי הי"ד ותגובה כואבת של צה"ל ברצועת 
אזעקות  מתחמם,  הצפון  מנגד,   • אש  הפסקת  באזור  הושגה  עזה, 

צבע אדום הושמעו השבוע וכלי טיס סורי יורט על ידי צה"ל

גלגלים:  בין הזמנים על 
תגבור בקווי התחבורה

תקיפה פיקטיבית:
 הנער שפאותיו לא נתלשו

פאות  תלישת  של  מטריד  סיפור  על  בעיר,  שמועה  נופצה  שישי  ביום 
• מחקירה אינטנסיבית של  13 בשעה שעשה את הדרך לביתו  בן  לנער 

המשטרה התברר כי הנער לא הותקף וכי הסיפור הומצא על ידו

"ידינו לא שפכו את הדם הזה", 
האומנם? / יוסי לזר

ברגע האחרון נמנעו 
פיטוריהן של
 130 נשים 

תם עידן? חבר המועצה 
מאיים לרוץ בנפרד

אחרי הסטירה שחטפה המפלגה בתחילת הקדנציה, נראה 
ששורותיה של מפלגת ש"ס המקומית אינן מאוחדות, 
זאת בשל אי מעורבות ב'החלטות' • אבי עידן: "יש לי 

תוכנית, דברתי עם חבר המועצה ברק צברי על אפשרות 
שנתחבר ונרוץ יחד. לא נגד ש"ס, אלא במקביל אליה"



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'



! ת ו חת עמק טעימה, לבריא רו א
פיקניק עמק! אחרת, מה הטעם?

פרטים ועידכונים על המקומות אליהם תגיע סיירת עמק: 

03-3739999

 פוגשים את
סיירת עמק

יוצאים לפיקניק!
מצטיידים באריזה

ממגוון מוצרי ״עמק״ 

מקבלים מתנה!
 ערכת פעילות 
מהנה לפיקניק

 הפעילות תתקיים בערים: בית שמש, מודיעין עילית, ירושלים, אלעד ובני ברק
בין התאריכים כ"ד באב עד כ"ח באב תשע"ח )5.8.18-9.8.18( | מותנה במסירת 
אריזת עמק ריקה במעמד קבלת המתנה )אצבעות עמק/מוצרלה – רק אריזה 

חיצונית תיחשב כאריזה( | עד גמר המלאי



י"ד באב תשע"ח 1226/7/18 באלעד4

 תאונה בצומת ברקת
יום  של  הבוקר  בשעות 
הוזעקו  האחרון,  חמישי 
כוחות ההצלה לתאונה קשה 
בצומת ברקת לכיוון שוהם. 
בסיוע  אלעד'  'הצלה  כונני 
טיפול  העניקו  מד"א  צוותי 
רפואי ראשוני לנוסע שנפגע 
חבלות  עם  בינוני  באורח 
שנפצע  נוסף  ולנוסע  גפיים 
כשבהמשך  קל,  באורח 
פונו השניים להמשך קבלת 
בבית החולים  רפואי  טיפול 

בלינסון בפתח תקווה.

 רב הקהילה קבע את משכנו בעיר
שנים  לאחר 
ציפייה,  של 
ה  ל ב ק ת ה
ת  ו ש ג ר ת ה ב
ובשמחה  רבה 
בקרב  הידיעה 
קהילת  בני 
על  מאקאווא, 
הגאון  של  בואו 
אשר  יוסף  רבי 

בעיר.  לגור  נזר,  אבני  קרית  ורב  הקהילה  רב  למברגר 
הקהילה שהוקמה לפני כ-15 שנה והפכה למגדלור רוחני 
התבססה,  שהקהילה  שנים  לאחר  האזור.  תושבי  לכל 
את  הרב  קבע  תמוז  בט”ו  הקהילה,  בני  לבקשת  כעת 
השתתף  המזוזות  קביעת  כשבמעמד  בעיר,  משכנו 
גאב”ד מאקאווא מקרית אתא ושורה של רבנים ואישי 

ציבור מרחבי הארץ ומהעיר.
מפוארת  פנים  קבלת  למעמד  מתכוננים  בקהילה 
ותושבי  רבנים  בהשתתפות  הקרוב  בחודש  שתתקיים 
להתפתחות  ומייחלים  ולומדיה  התורה  לכבוד  העיר 
עם  הקהילה  של  הרוחניים  בחייה  נוספת  משמעותית 
ההלכה,  התורה,  שיעורי  את  להרחיב  הרב,  של  בואו 

החסידות והחסד לטובת כלל תושבי העיר.

 מזל טוב לדובר העירייה
שלישי  ביום 
נכנס  השבוע, 
טובה  בשעה 
תורה  בעול 
הבחור  ומצוות 
שלום  החשוב 
של  בנו  נח 
העירייה  דובר 
י  א נ ו ת י ע ו
חיים  המבשר 
ה'בר  לוריא. 
נערכה  מצווה' 
פאר  ברוב 
'היכל  באולמי 
 ' ם י ס ו נ י כ ה
בעיר,  ויז'ניץ 
ת  ו פ ת ת ש ה ב

המדור  נוספים.  ונכבדים  ציבור  אישי  העיר,  רבני 
והמערכת מאחלים מזל טוב ורק נחת.

 הגן החי נערך לקליטת מבקרים רבים
הזמנים  בין  שבועות  לשלושת  ההיערכות  במסגרת 
בפארק אלעד, עם הפעלת הלונה פארק הענק, גם בגן 
החי הושלמה ההיערכות לקראת צפי של עשרות אלפי 
מבקרים. בימי בין הזמנים הורחבו שעות הפעילות וגן 

החי יהיה פתוח רצוף עד השעה 21:00 בכל יום.
ההיערכות כללה שיפוץ והרחבת כלובים, התקנת ריהוט 
כלובים חדש ואכלוס מחודש של חלק מהמקומות. את 
התנ"כי  החיות  מגן  יועצים מקצועיים  מלווים  התהליך 
בירושלים, שנשכרו על מנת לסייע לשיפור וטיוב חוויית 

הביקור בגן חי.

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, 

איציק מצרפי, 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

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום

ברגע האחרון נמנעו פיטוריהן של 130 נשים 

אלי רובין

סיפור  האחרון,  שישי  יום  צהרי  לקראת 
לתפוס  החל  בעיר  שארע  לכאורה,  מטריד, 
הותקף  העיר,  תושב   ,13 בן  נער  תאוצה. 
בצורה מחרידה על ידי קבוצת נערים בני גילו, 
כשלטענתו אלו קרעו את חליפתו, תלשו את 
מביישים  שלא  מבזים  מעשים  ועוד  פאותיו 
סיפור אנטישמי עסיסי. הסיפור פשט כמו אש 
והמשטרה  פרסמה  התקשורת  קוצים,  בשדה 
נערים  לאתר  מנת  על  הקורה  לעובי  נכנסה 
אלו, אך מהר מאוד התברר, כי הסיפור אינו 

אלא בדיה.
על פי גרסת האב, בראיונות לכלי תקשורת 
שונים, בנו בן ה-13 עשה את דרכו ביום חמישי 
לביתו  ערבית  מתפילת  בערב  תשע  בשעה 
וכשצעד בפארק ברחוב רבי חייא בעיר, הוא 
נתקל בארבעה נערי שוליים שהחלו להתעלל 
וכשהוא  הפאות  את  לו  לגזוז  ניסו  אלו  בו. 
התנגד, הם היכו אותו ותפסו בו בכוח. בסופו 
ולקרוע  פאותיו  את  לגזוז  הצליחו  דבר,  של 
מהבית,  לצאת  מוכן  לא  "הילד  חליפתו.  את 
הוא בהלם ומאד מבולבל", אמר האב. על פי 
גרסת הילד, הנערים בחרו לתקוף אותו דווקא 
בפארק זה, מאחר ואין שם מצלמות, שיוכלו 
לקשרם למעשה. לדברי האב, מיד עם היוודע 
דבר התקיפה פנה לראש העיר ישראל פרוש 

וזה עירב את כלל הגורמים. 
היו בעיר כאלו שראו במקרה זה, כטיימינג 
הכושל,  הטיפול  לגבי  כאבם  את  לעלות 
כאלו  לחילופין  או  הנושר,  בנוער  לדבריהם, 
שניסו לצבור הון פוליטי על חשבון המעשה 
והחלו לתקוף את מחלקת הנוער, את העומד 
בראשה ואת ראש העיר, שלא עושים מספיק 

למען נוער זה, בכדי למנוע מקרים שכאלו. 
רה"ע  של  המרכזיות  מההבטחות  "אחת 
במהלך הבחירות, לפעול ככל הנדרש לצמצם 
את תופעת הנוער הנושר רח"ל בעיר, כשאף 
הביא לשם כך גורם מקצועי בכיר שהיה אמור 
צוריאל  רה"ע  סגן  כתב   ," תוצאות'  'להביא 
הוחמר.  רק  הנשירה  מצב  "בפועל,  קריספל. 
פעילות  את  הבודקים  הרשמיים  בנתונים  גם 
בהצלחת  דרסטית  ירידה  נרשמה  העירייה 
הטיפול בנוער נושר. בפאנל שנערך לאחרונה 
מאלעד  גורמים  גם  השתתפו  בו  בנושא, 
ביהמ"ש  שופטת  אמרה  בנושא,  הפועלים 

שבאים  הנוער  ממקרי   21% כי  תקוה  בפתח 
בפניה – הם מאלעד. 'מה אתם עושים שם', 

שאלה".
טענות  שורת  קריספל  מנה  בהמשך 
הנושר,  הנוער  עם  העירייה  התנהלות  על 
העוסקים  לרשות  שעומדים  משאבים  כמו 
במלאכה, שלא מנותבים למקומות הנכונים; 
הפסקת פעילות ה'חונכים' בעיר בסיוע ארגון 
הריכוזים  בכל  כמעט  הקיימת  אליעזר',  'יד 
בקידום  ונצורות  גדולות  ופועלת  החרדיים 
צעירים ומתקשים ומונעת נשירה, כשהעירייה 
לא העמידה כלים חילופיים אפקטיביים כדי 
לתקופה  עד  לפחות  זה,  צורך  על  לענות 
קריספל  הביא  התמונה  ולהשלמת  האחרונה 
סקר בלתי תלוי של הלמ"ס, שנערך בעיר לפני 
כשנה וחצי, בו נרשמה ירידה תלולה בטיפול 
מאשר  שבעצם  מה   - נושר  בנוער  העירייה 
את טענותיהם של כלל הגורמים המקצועיים 

הנ"ל.
שני  "לצערי,  כי  קריספל,  ציין  לקינוח 
האירופי   מהאיחוד  שגייסתי  שקל  מיליון 
בחשבון  שוכבים  הנושר  הנוער  למען 
זה  כסף  'ביורוקרטיה'.  מטעמי  רק  העירייה, 
תוך שיתוף  כוללני,  קהילתי  לפרויקט  מיועד 
בני  וכמובן  ורבנים,  מנהלי מוסדות, מחנכים 
הנוער עצמם. אין לי ספק שלו היו משחררים 
לנו את הכסף שתקוע כמעט חצי שני, מעשה 

נורא ואיום זה היה נמנע".
הנעשה  את  רואים  כולם  שלא  מסתבר  אך 
ספקנות  הביעו  שדווקא  והיו  בשחור  בעיר 
לגבי אמינות המקרה. הראשון לזהות היה יוסי 
זה(,  בגיליון  מיוחד  טור  מפרסם  )שאף  לזר 
שכתב: "קשה לי להאמין שזה נערים מהעיר. 
מדהימה,  בנוער  טיפול  למחלקת  בעיר  זכינו 

שמצליחה לגעת ולטפל בכול הנערים".
כאמור, סיפור זה לא היה ולא נברא. פאותיו 
נערי  אלו  היו  לא  אך  נגזזו,  אכן  הילד  של 
המאשימה,  האצבע  כוונה  אליהם  השוליים 
ביצעה  אותה  אינטנסיבית  מחקירה  עלה  כך 
המשטרה. שעה קלה טרם כניסת השבת, כתב 
יחיקם גמליאל, אחראי מחלקת הנוער בעיר: 
עבודת  והעושים  והמתקפים  המבינים  "כל 
קודש, הותר לפרסום כי המקרה לא היה ולא 
נברא, הילד גזר לעצמו את הפאות. על שאר 
הפרטים יש איסור פרסום. אנו במחלקת נוער 
שלום.  שבת  והנשמה.  הלב  את  לתת  נמשיך 

מי שרוצה ובאמת אכפת לו שיצטרף לסיירת 
הורים". 

תקיפה פיקטיבית: הנער שפאותיו לא נתלשו
ביום שישי נופצה שמועה בעיר, על סיפור מטריד של תלישת פאות לנער בן 13 בשעה שעשה את הדרך 

לביתו # מחקירה אינטנסיבית של המשטרה התברר כי הנער לא הותקף וכי הסיפור הומצא על ידו

אלי רובין

 130 של  פיטוריהן  נמנע  האחרון  ברגע 
נשים חרדיות בעיר: לפני כחודשיים התבשרו 
עובדות חברת גאודה על פיטוריהן הצפויים, 
זאת בשל החלטת משרד המשפטים לנתק את 
שירותי  קיבלו  ממנה  החברה,  עם  התקשורת 
האחרון  ברגע  אך  משרדים,  מסמכים  סריקת 
המשפטים  שמשרד  לאחר  בוטלו  פיטוריהן 
החליט לחזור בו והמשיך את התקשורת עם 

החברה.
משרד  בין  התקשורת  הפסקת  סיבת 
בקיצוץ  תלויה  הייתה  לחברה,  המשפטים 
שביצע המשרד בהוצאותיו, במסגרת תקציב 
כשבעקבות   ,2018-2019 לשנים  המדינה 

מספר  להפסיק  נאלץ  המשרד  קיצוץ   אותו 
הוא   מהם  כשאחד  התחיל,  בהם  פרויקטים 
הפרויקט של חברת גאודה, שלפני כמה שנים 
הקימה משרדים בעיר אלעד, על מנת לעזור 
התעסוקה   בשוק  להשתלב  חרדיות  לנשים 

הישראלי.
והנשים  החברה  לטובת  שנחלץ  מי 
שרת  הייתה  בו,  שמועסקות  החרדיות 
בראש  שעומדת  שקד  איילת  המשפטים 
את  לבטל  הורתה  ובסמכותה  הנ"ל  המשרד 
המסמכים  סריקת  פרויקט  להפסקת  התכנית 

ובכך למנוע את פיטורי הנשים החרדיות.
לראשונה  שנחשף  הפיטורין  סיפור 
המריץ  כחודשיים,  לפני  חרדים'  ב'בחדרי 

בנושא  להתערב  דרעי  אריה  הפנים  שר  את 
השרה  את  לערב  ביקש  ש"ס  סיעת  ובישיבת 
שקד על מנת שזו אריך את החוזה עם חברת 

הקבלן.
האחרון,  חמישי  יום  של  הערב  בשעות 
בשורת  על  בטוויטר  צייץ  דרעי  אריה  השר 
את  למנוע  "הצלחנו  הפיטורין:  מניעת  של 
פיטוריהן של 130 נשים חרדיות בעיר אלעד, 
בעקבות שיתוף פעולה עם השרה איילת שקד 
ידי  על  שמועסקת  חברה  מידית.  שנרתמה 
שעלול  מה  לקצץ,  נאלצה  המשפטים  משרד 
מהירה  ופעולה  הנשים  לפיטורי  להביא  היה 
של השרה שקד גרמה להמשך עבודת הנשים. 

תודה לכולם”.

צילום: אלי קובין

”ידינו לא שפכו את הדם הזה”, 
 האומנם? / יוסי לזר

המקרה המזעזע שבו נער צעיר בן 13 דיווח 
נערים  ע”י  באכזריות  הותקף  הוא  כי  להוריו 
המשיכו  ואז  בגדיו  את  שזרקו  אחרים  צעירים 
מקרה   - פאותיו  שתי  את  לו  וגזרו  ברשעות 
שהתברר כהמצאה שהילד ‘המותקף’ המציא, 

גרם לסערה גדולה בעיר.
מבלי  להכיר את המקרה הספציפי המדובר, 
את  מעלים  תמיד  ילדים  כנגד  אלימות  מקרי 
שילדינו  מזה  רק  לא  הפחד  שלנו.  הפחד 
יותקפו, אלא גם מזה שילדינו שלנו יפגינו כזאת 

התנהגות כלפי עצמם וכלפי אחרים.
לבין  הביתה  חוזרים  כשהילדים  עכשיו 
הזמנים, החשש רק מתגבר. אז מה עושים? איך 

אפשר למנוע את זה?
בגלל  כלל  בדרך  מתרחשים  כאלו  מקרים 
ילדים.  אותם  של  'ניתוק’  ותחושת  שעמום 
מהבית,  מנותקים  שהם  שמרגישים  ילדים 

מההורים, מהמסגרות וממוסדות החינוך.
במסגרת פעילות עמותת 'עלם' בעיר, יצאנו 
מספר פעמים בשבוע לכל המקומות והפארקים 
הנפלא  בפרויקט  הילדים,  מסתובבים  שבהם 
עם  ישבנו  לקהילה'.  'בחזרה  שנקרא  הזה 
ובעיקר  להם  הקשבנו  איתם,  שיחקנו  הנערים, 
לא  שהם  תחושה  'חיבור'.  תחושת  להם  נתנו 
לא  שהם  להם,  שמקשיב  מי  שיש  'שקופים', 
באלימות  ולנהוג  להרעיש  להשתולל,  צריכים 

על מנת ש'יראו' אותם.
האחריות הזאת לילדים עדיין מוטלת עלינו. 
התפקיד שלנו כהורים הוא לדאוג תמיד שילדינו 
שלנו  התפקיד  ולבית.  אלינו  מחוברים  ירגישו 
למצוא  לנסות  הוא  העיר,  וכתושבי  כשכנים 
חיובית  לב  תשומת  לתת  נוכל  שבה  הדרך  את 
גם לאותם ילדים ברחוב, והתפקיד של קברניטי 
מנת  על  הכול,  אבל  הכול,  לעשות  הוא  העיר 
לתת מענה מקצועי ופרטני לאותם נערים. היום 
להיות  עלול  זה  מחר  השכנים,  הילדים של  זה 

הילדים שלנו. 

הכותב הינו סטודנט למשפטים וחבר בארגון ענ”ף
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תם עידן? חבר המועצה 
מאיים לרוץ בנפרד

אלי רובין

האח בבחירות  חטפה  המקומית  ש"ס  פלגת  ־מ
איב לראשונה  כאשר  פשוטה,  לא  מכה  ־רונות 

דה את ראשות העיר מאז הקמתה לטובת ראש 
העיר ישראל פרוש, זאת על אף שרוב התושבים 
־העיר הם בני עדות המזרח. המכה השנייה שח

טפה ש"ס, היה מיד לאחר הבחירות כאשר בידי 
פרוש לא היה רוב להקמת קואליציה )8 מתוך 
15( ומי שנחלץ לעזרתו היה חבר המועצה אבי 
דיין שהצטרף לקואליציה בראשותו והכריע את 

הכף.
ש"ס  מפלגת  חיצי  הקדנציה,  כל  אורך  ל

כלשונם,  'הבוגד'  עבר  אל  ופנו  ה
הקדנציה  כל  לאורך  זאת  עם  ך  א

ביקורת על  נמתחה  ולא  כמעט 
ראש העיר ישראל פרוש, ככל 
מגבוה  הוראה  בשל  נראה  ה
עם  פעולה  בשיתוף  עבוד  ל
הבחירות  לקראת  רוש.  פ
הרא את  להחזיר  הרצון  ־ו

ש"ס  יצאה  לידיה,  ות  ש
העיר,  ראש  התנהלות  גד  נ

גם  אך  שונות.  האשמות  ב
־בעיתוי זה נרשמה בש"ס הפת

עה. חבר המועצה אבי דיין היכה 
ש"ס  שבמפלגת  בזמן  כאשר   וב,  ש

פעלו לאחדות עם הרבנים אברג'ל, אירח 
־בביתו את הגאון הרב יוסף חיים אברג'ל ובמה

לך דבריו שיבח את ראש העיר ובירכו  שיזכה 
שקרנו תרום בכבוד עוד שנים רבות - במילים 

אחרות, ברכה לקדנציה נוספת.
אבי  מימין  מאגף  ש"ס  מפלגת  שאת  בזמן  ך  א
־דיין, גם חברי המועצה בתוך מפלגת ש"ס נשמ

עים ממורמרים, כשרק לאחרונה התבטאה יו"ר 
הסיעה המקומית צוריאל קריספל בחריפות על 
באלעד'  'השבוע  עם  בשיחה  לסיעה.  מיתיו  ע
אומר חבר המועצה אבי עידן: "בלי קשר לאבי 
דיין או עם, מההתנהלות של ש"ס, שעד כה לא 
־סופרים את הנציגים שלהם, שפעלו במשך הק

דנציה האחרונה בתנאים לא תנאים, ניתן להבין 
כי  משתלם  לא  פשוט  לתנועה  נאמן  להיות  ש
אותך  ושופטים  הציבור  עליך  מסתכלים  סוף  ב
כבולות".  היו  שידך  יודעים  ולא  עוול,  לא  על 
דיין  נראה. אבי  לדבריו: "זה בדיחה איך שזה 

עושה לדרעי וקריספל בית ספר". 
מה התוכניות שלך לעתיד?

אחד  עם  דברתי  תוכנית,  כבר  לי  יש  תראה  "

ונרוץ  שנתחבר  אפשרות  על  המועצה  חברי  מ
יחד, בנפרד מש"ס. לא נגד ש"ס אלא במקביל 

אליה".
בישראל  שתתמוך  מצב  יש  יקרה,  וזה  במידה   

פרוש לראשות העיר?
בפרוש.  שנתמוך  אפשרות  שיש  חושב  לא  "
שוב, זה לא יהיה נגד ש"ס. במידה וש"ס תציב 
מועמד נתמוך בו בכל מקרה, לא רק אם זה יהיה 
הוא  העניין שלי  דגל.  נגד  גם  אלא  פרוש,  גד  נ
וחופש פעולה  להיות שותף להחלטות בסיעה 

וזו הבעיה היחידה שלי עם ש"ס".
העיר,  התנהלות  את  רואה  אתה  יך  א
שלא  ראשונה  קדנציה  חרי  א

בידי ש"ס?
"זה שבעיר נבנו הרבה 
ודברים  ציבור  בני  מ
לא  זה  תקדמו,  ה
את  רואים  וד,  ס
זה  בעיניים.  ה  ז
שה חושב  אני  ־ש

היו  האלו  ברים  ד
קורים בלאו הכי, 
התוכ נכון.  ה  ־ז

ניות האלו כבר היו 
קיימות, כולל הכביש 
היה  זה  החדש.  ישה  ג
־תקוע, בגלל תושבים שמ

המע"ר  של  הפתיחה  את  עו  נ
והתנגדויות של המועצה השכנה שלנו. 
זה כמו שאנשים אומרים, פרוש נתן לנו כיכרות, 
בנו  זו הנחייה של משרד התחבורה.  נו באמת 

כיכרות בכל הארץ".
 ברק צברי גם מתכוון לרוץ, איך אתם בש"ס 

מסתדרים אתו?
עליות  היו  לך שכן  אומר  אישי  באופן  "תראה 
ומבינים  מסתדרים  אנחנו  היום  אבל  ומורדות, 

אחד את השני".
הקדנציה  לקראת  לעשות  צריכה  ש"ס  ה  מ

הבאה, לדעתך?
"ש"ס צריכה להתעורר על עצמה. הדרך שבה 
היא פעלה מול הפעילים ומול המצביעים שלה, 
גרמה לה לניכור מול הציבור, ושומעים את זה 
בכל פינה ברחוב. זה הסיבה שהיום יש ראש עיר 
שהוא לא מטעם ש"ס. אני לא חושב שהניכור 
הזה נפתר. אחד הדברים שקרו בארבעה השנים 
האחרונות - עוד מראשית הקדנציה, שהצד של 
לנציגים מחזיקי התי סמכויות  נתנו  לא  ־פרוש 

קים ומצד שני לא קיבלו הנחיות וגב מלמעלה, 
אריה לא דיבר אתנו, הנציגים, אף פעם. היינו 
איפה שהוא בצל, ש"ס הייתה צוריאל קריספל 
וזהו. כל מה שיכולנו לעשות זה חסד עם אנשים 
ותו לא. אני למשל החזקתי את תיק החינוך, מה 
היה לי? כלום, שום סמכות, אפי' לא רבע. גם 
בודד  הייתי  גברא  סמינר  לפתיחת  שלי  סיוע  ב
במערכה. אריה, בתור שר פנים, יכל לאלץ את 
לנו סמכויות, לכל הפחות בתיקים  פרוש לתת 

שכבר היו בידינו".
האם ש"ס צריכה להריץ מועמד, או שבין כה 

פרוש ייקח שוב פעם?
"אם פרוש ירוץ בקונסטלציה הנוכחית, כנראה 
ינצח שוב. בשביל לכבוש את הראשות  שהוא 
שקריספל  ובהנחה  איחוד  באמת  שיהיה  ריך  צ
להציב  אז  הצהיר,  שהוא  כמו  בעצמו,  רץ  א  ל
מועמד שיהיה מקובל על כלל הציבור הספרדי 
ורצוי תושב העיר, לשם שינוי, או מישהו ממש 

מיוחד מבחוץ".

אחרי הסטירה שחטפה המפלגה בתחילת הקדנציה, נראה ששורותיה 
של מפלגת ש"ס המקומית אינן מאוחדות, זאת בשל אי מעורבות 
• אבי עידן: "יש לי תוכנית, דברתי עם חבר המועצה  ב'החלטות' 
אלא  ש"ס,  נגד  לא  יחד.  ונרוץ  שנתחבר  אפשרות  על  צברי  רק  ב

במקביל אליה"

"לא חושב שיש אפשרות 
שנתמוך בפרוש. שוב, זה לא 
יהיה נגד ש"ס. במידה וש"ס 
תציב מועמד נתמוך בו בכל 

מקרה, לא רק אם זה יהיה נגד 
פרוש, אלא גם נגד דגל. העניין 

שלי הוא להיות שותף להחלטות 
בסיעה וחופש פעולה וזו הבעיה 

היחידה שלי עם ש"ס".

במתקני ייצור החשמל באתרי תחנות-הכוח החופיות בחיפה, בחדרה, בתל אביב, 
 באשדוד ובאשקלון, פועלות מערכות שאיבה )יניקה( חוזרות, שתכליתן קירור 

של מתקני הייצור באמצעות מי הים.

באתרים אלה קיימות, בנוסף, תעלות ומערכות המשמשות 
ליציאת מי הים מתחנת-הכוח.

עוצמת השאיבה או פליטת המים, לפי העניין, של מערכות אלו הינה גבוהה, 
והיא מסכנת את הרוחצים או השוהים בים, בקרבתן. 

לפיכך, אין להיכנס לים למטרות רחצה או לכל פעילות אחרת בחופים שצמודים 
 לתחנות-הכוח הללו ויש להישמע לאזהרות ולשילוט המוצב במקום, 
בסמוך לתעלות בהן קיימות מערכות היניקה או הפליטה של מי הים.

הננו להביא לתשומת לבכם כי במקומות האסורים לרחצה ולגישה 
מוצב שילוט האוסר על התקרבות לאזור הסכנה.

 אין באמור כדי לגרוע מהנחיות הרשויות המוסמכות
לגבי איסורי רחצה בחופים שאינם מוסדרים.

חייכם יקרים לנו.

אנא הישמעו להוראות
והתרחקו ממקור הסכנה.

אזהרה לציבור

חפשו אותנו ב-  חברת החשמל העמוד הרשמי

ישיבה חרדית טכנולוגית
"טל חרמון"

 פותחת את ההרשמה לשנה"ל תשע"ט  
לגילאי -14 16

בישיבתנו הממוקמת ברמת הגולן במקום פסטורלי ושקט, 
ימצא בנך מסגרת לימודית תורנית המשלבת בתוכה לימודי 

קודש ולימודי ליבה  ויוכל לבחור בין לימודי מקצועות:  
החשמל, המחשבים או מסגרות מבנים ורתכות.  

ובשעות אחה"צ יוכל לבחור  בחוגים שונים:  
• רכיבה על סוסים   • מגרש הספורט   • מוזיקה ועוד.

צוות הר"מים  והמורים המקצועיים שלנו סבלני ומכיל,  
כמו גם הצוות הטיפולי, מנוסה ומסור.

הכיתות קטנות עד 15 תלמידים, תנאי פנימייה מעולים, 
טיולים וימי פעילות מגוונים ומאתגרים. 

לפרטים נוספים: משרדי הישיבה:  04-6983095 | נייד: 050-4944333
הסעות מטבריה, ירושלים ובני ברק

הכוונה רבנית צמודה



פעילות ללא הפסקה במהלך ימי בין הזמנים
על ידי עירית אלעד בשיתוף 'אקשן לנד'

בפארק אלעד ע"ש דונלד ברמן

שלושה שבועות של לונה פארק ענק וחוויתי!

י ִד ּו ה י ן ׂ ו ר ט ָא י ֵת

לב משמחי

הפקת ענק
חדשה

הלוי עופר של

יצחייק שי זביב       מוסיקה: עידן ליפא, אליעזר יוסי דיין, יונתן דנינו, לזר, אביתר שחקנים: עופר הלוי,

בשבוע האחרון של בין הזמנים - מופעים בכל ערב! הכניסה חופשית

יום שני כ"ה אב בשעה 20:00
באמפי פארק

ההצגה של חיים ולדר 'המעיל שהציל'

יום שלישי כ"ו אב בשעה 20:00
באמפי פארק

מופע חדש של שימי אילוזיני

יום רביעי כ"ז אב בשעה 20:00
באמפי פארק

עקב הביקוש הרב, הצגת 'הגולם מפראג' 
עולה שוב לבמה, לאחר אתנחתא של שנים!

יום חמישי כ"ח אב בשעה 20:00
באולם הספורט רחוב אבטליון

ההצגה 'מה פיתום' של רבי שרגי

אין כניסה עם אופניים והוברבורד | חל איסור על הבערת אש בכל שטח הפארק | האירוע בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

לשכת ראש העיר

מרכז קהילתי אלעד
ה ח פ ש מ ה ל  כ ל ת  י ב ה

ה על סוסי פוני  
ב
 רכי

ת 
 על מסילה  מיני טוויסטר  מתנפחים  ביתן תחרויו

בת
 רכ

ים 
טוס

 מ
לת
וס
קר

 
ם 

די
ליל

ם 
קני

ת
מ

ת
קרוסלת סוסים  קרוסלת שרשראו

פפת  
מעו

ת 

לח
 צ

ה 
רינ
בל

 
ר 
סט

ווי
 ט

ם 
רי
 ה
בת
רכ

נק! 
קני ע

לונה פארק נייד עם מת

למידע נוסף על שעות פתיחה, תחבורה ציבורית, והזמנות לקבוצות צלצלו:  0732-400-410

עלות כניסה למתקן בודד ענק
תושב חוץ ₪10
תושב אלעד ₪5

כניסה לכל המתקנים הקטנים
תושב חוץ ₪20

תושב אלעד ₪10

ההטבות לתושבי אלעד 
בהצגת תעודת תושב 

חדשה עם תמונה

ימי שישי
10-13:30

שעות 
פתיחה

בוקר מי"ד אב עד כ"ח אב - 10:00-13:30
ערב מי"א אב עד כ"ח אב - 16:00-23:00
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התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי:
הקישו 7

מיד בכניסה למערכת

מאות בכנס "ערבות בחינוך"

גלגלים:  בין הזמנים על 
תגבור בקווי התחבורה

אלי רובין

נערך  לחינוך",  "ערבים  בסימן  ייחודי,  כנס 
יש העיר  ראש  ביוזמת  החולף  בשבוע  מבעיר 

400 נשות  ראל פרוש, כשבכנס השתתפו מעל 
וכל  מורות  יועצות,  סגניות,  מנהלות,  חינוך: 

הצוות הבית-ספרי.
החינוך  באגף  ותיכונים  ספר  בתי  במחלקת 
משקדו זמן רב על הפקת הכנס, מתוך רצון לה

ביא את התכנים האיכותיים ביותר, מבלי לוותר 
ומרתקת,  ברורה  בצורה  והגשה  מקצועיות  על 
כשהמטרה לפתח ולהעמיק את השיח החינוכי 

והשותפות ההדדית בין הרשות לבתי הספר. 
פרוש,  ישראל  העיר  ראש  נשא  פתיחה  דברי 
אשר דיבר על גודל השליחות וכובד האחריות 
ההוראה  צוותי  ושל  בכלל  בישראל  מורה  של 
בעיר בפרט. לאחר מכן דברה מנהלת מחלקת 
בתי ספר ותיכונים הגב' ד. בידרמן על החובה 
הבנות  חינוך  למען  מעשים  ולעשות  לפעול 
כשבדבריה  ההדדית,  וערבות  אחריות  מתוך 
שבחה את הגב' ר. אדרי על המסירות ותחושת 
ואת הערבות  השליחות שמלווה את המחלקה 
הקיימת במחלקות השונות באגף החינוך, דבר 
המאפשר ייזום פרויקטים וקידום החינוך בעיר.
נדונו בפאנל החינוכי: את סוגית  שלש סוגיות 

נציגות המנהלות, הר לו"  פתחו  מ"אנוכי ערב 
אטינ והרבנית  גברא  הרבנית  הורוביץ,  מבנית 

על  חינוכיות שהשפיעו  דמויות  על  גר, בספרן 
כיצד  השאלה  על  אישי.  באופן  חייהן  מהלך 
מתהא דמותה של המורה ומסריה רלוונטיים לת

למידות, ענתה המחנכת המרצה א. מילר, אשר 
בשפע  מתובלים  ועומק  הגות  דברי  השמיעה 

מסרים רוחניים עשירי דעת מחשבה ורגש.
ותיכו ספר  בתי  במחלקת  הפיקו  הערב,  מלרגל 
הוע אשר  חדשנית,  דיגיטלית  סימולציה  מנים, 

ניתוח  בליווי  הערב,  של  השני  בחלקו  לתה 
ממקצועי הנותן כלים למורה בעומדה מול קונפ

ליקטים ביצירת דיאלוג בונה. 
מבחלק השלישי והאחרון נתבקשו המורות לע

נות על שאלון ויזואלי באמצעות קליקרים, בו 
התבצעו פילוחים ונתוני שטח על ענין הערבות 
בחינוך, כאשר התוצאות המרשימות שעלו מן 
מהווה  אשר  גבוהה  לכידות  רמת  שקפו  הסקר 

נדבך מרכזי בחינוך בנות ישראל.
וב ומפעימים.  ננעל במסרים מהדהדים  מהערב 

סיומו יצאו המורות מלאות תובנות, הודו וברכו 
להמשיך  החינוך  ממחלקת  ובקשו  היוזמה  על 
מלפתח ולהרבות את השיח החינוכי בכנסים נו

ספים

אלי רובין

עילית"  "קווים  בחברת  הזמנים"  "בין  ימי  טרם 
החברה  יום.  מידי  רבות  לנסיעות  מראש  נערכו 
להת מתוכננות  כשבס"ה  מיוחד  לו"ז  מפרסמה 
הזממ "בין  מימי  יום  בכל  נסיעות   1200 כ -בצע 

נים". הנסיעות הינם לכל היעדים שחברת קווים 
לסופי  המיוחדים  הקווים  כולל  מפעילה,  עילית 
משבוע, כך שכל יום יהיה תגבור נסיעות הן ליע

דים הקבועים, כמו גם קווי סופ"ש למירון, צפת, 
חלקיה,  בית  יסודות,  תפרח,  נתיבות,  אופקים, 
קוממיות, חפץ חיים, חזון יחזקאל, קריית מלאכי 
וקריית גת, כאשר יש להדגיש כי כמו בכל השנה, 
מקום  הזמנת  מחייבים  סופ"ש  בקווי  הנסיעה 
מראש במוקד "קווים עילית", גם בעת הפעלתם 
מבאמצע השבוע. במקביל, סוכם עם חברת "סו

פרבוס" על תגבור קו 408 לבית שמש וכן בימי 
שישי ומוצ"ש קו 854 לעפולה.

והם  יומיות  נסיעות   108 מתוכננים  הים  בקווי 
271 לחוף הנפרד בהרצליה ואת  כוללים את קו 
גני  פארק  דרך  אביב  בתל  הנפרד  לחוף   275 קו 
רידינג. לוחות הזמנים מתפרסים  ופארק  יהושע 
מעל פני רוב שעות היום והם כוללים נסיעות מו

השעה  ועד  בבוקר   6:30 מהשעה  החל  רחבות 
האחרון  כשהאוטובוס  אלעד,  מכוון   18:00

מחופי הים ייצא בשעה 19:30, ונסיעות נוספות 
מהפארקים בתל אביב ייצאו בין השעות -21:00

22:00. שירות נוסף אותו מבצעת חברת "קווים 
"נחמ לפארק  עד   5 קו של  הארכה  הינו   עילית" 
שונים במים" בהתאם לשעות הפתיחה לשחייה 
חופשית בפארק, כפי שפורסם בפרסומי החברה 

על קווי הקיץ.
הזמנים"  "בין  לימי  עילית"  "קווים  היערכות 
יותר מחודש, כשבתווך נערכו  החלה כבר לפני 
מס' פגישות עבודה בין צוות התכנון של "קווים 
גרוסברד  שמואל  העיר  ראש  מ"מ  עם  עילית" 
ממחזיק תיק התחבורה, כשבפגישת הסיכום שנע

רכה ע"י ראש העיר ישראל פרוש וממלא מקומו, 
וזכתה לברכת המש מהוצגה ההערכות במלואה 

תתפים, כשאלו הודו למשרד התחבורה ולחברת 
לרווחת  מיוחד  באופן  הפועלים  עילית'  'קווים 

תושבי העיר בכל הקשור לתחבורה ציבורית.
ובתוך כך, בסיכום עם משרד התחבורה וחברת 
849 לטמ קו יפעל השנה   "סופרבוס", לראשונה 

בין הזמנים,  כשהזמנים  יום מימות  בריה, בכל 
 ,22:30  ,12:00  – זאב  מגבעת  הינם:  שנקבעו 
מכן,  לאחר  דק'  כ-45  הינם  מאלעד  כשהזמנים 
 ,08:30 בשעות  הינם  מטבריה  הנסיעות  וזמני 

 .19:15

כארבע מאות נשות חינוך מבתי הספרים השונים בעיר, השתתפו בכנס 
ייחודי שהופק על ידי אגף החינוך

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א 03-6190086
להזמנות חייגו:

ליל שישי עם 
מקהלת מלכות

בהרכב מיוחד
בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

מגלשות מים 
אטרקטיביות

 הזמר והחזן
ר׳ אבריימי רוט

 המנהל המוזיקלי
יענקי רובין

 הזמר והחזן
ר׳ בערל צוקר

 הפייטן
ר' אליהו אוזן

 המרצה
ר' מאיר שוורץ

תפילות שבת והרצאות

בלעדי: שני חופי רחצה נפרדים  כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח מקורה, ג׳קוזי, סאונה 
רטובה/יבשה וחדר כושר  32 חדרי טיפולים במחירים אטרקטיביים  בריכת מים מתוקים ענקית עם 
קירוי מיוחד  פעילויות לכל המשפחה  סולריום נפרד  3 ארוחות ביום שתייה חמה וקרה 24 שעות 

הספא פתוח במוצאי שבת ביממה  מזנון בריכה  קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה 

שבת הבאה!
מלון נירוונה ים המלח )ליאונרדו קלאב(

חמישי - ראשון כ״א-כ"ד באב, 2-5.8
שבת פרשת ׳עקב׳

6
בכרטיסתשלומים

אשראי

נותרו חדרים אחרונים לאמצ״ש!
י״ז - כ״ד באב )29.7-5.8(

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

elimelech@kav-itonut.co.il :פקס: 03-5796645קו”ח למייל |



חליפות
נוער
350 ₪

מכנס
כותנה
99₪

חולצות
שרוול קצר

79₪

169₪

מכנסיים
מעורב צמר

בכפוף לתקנון | מהפריטים המשתתפים במבצע | בתוקף עד ה׳ באלול תשע״ח, 16.8.18

 8 ניצנים  נחל  שמש  בית   |  123 עקיבא  רבי  ברק  בני   |  20 ישראל  מלכי   ,22 נשרים  כנפי   ,58 ירמיהו  ירושלים 
אשדוד רובע ז’, מרכז מסחרי ישועת-חיים | מודיעין עילית מרכז עילית, שד’ יחזקאל 2 | חיפה ארלוזורוב 7 | 1-599-500-455
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ההחלטה נפלה: דייטש 
יתמודד לראשות העיר

ישראל פריי

ואמירות:  רמיזות  שמועות,  של  חודשים  אחרי 
)שלי אמש  התכנסה  ישראל  אגודת  ־מזכירות 

בעיר  לבחירות  מיוחדת  היערכות  לישיבת  שי( 
דייטש  יוסי  על  הכריזה  והצבעה,  דיון  ולאחר 
ירוש העיר  לראשות  פורמלי  באופן  ־כמועמדה 

לים, והסמיכה אותו לנהל משא ומתן עם קהלים 
את  ולאחד  ללכד  לעבוד,  מטרה  תוך  נוספים, 

הקהלים השונים.
הפורמלי  האקט  היא  ישראל  אגודת  מזכירות 
והמשפטי להחלטה על המועמדות, קדם  לכך 
ביקרו סגני השרים ליצמן ופרוש יחד עם דייטש 
גדולי  מועצת  חברי  האדמו"רים  של  בבתיהם 

התורה.
"אנח הישיבה:  במהלך  אמר  פרוש  השר  ־סגן 

העיר  את  לקבל  יכולים  לא  שאנחנו  יודעים  נו 
בלי ה'תאום' שלנו - סיעת 'דגל התורה', אנחנו 
בי ־הולכים במאוחד כבר כמעט שלושים שנה 

רושלים, בני ברק ובכנסת, אני בטוח שנלך בסוף 
נגייס את כל שומרי  כחטיבה אחת ולאחר מכן 

התורה ומצוות בעיר".
שלחה  שעבר  בשבוע  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
זימון  ישראל'  בארץ  ישראל  'אגודת  מזכירות 
'היער הדיון:  סיבת  המזכירות.  לחברי  ־מיוחד 

עוד  ירושלים'.  לעיריית  הבחירות  לקראת  כות 

כבר  למעשה  נפלה  הסופית  ההכרעה  כי  נודע 
בשבוע שעבר, אך בשל ימי בין המצרים הוחלט 
לדחות את קבלת ופרסום ההחלטה הסופית עד 

לאחר תשעה באב.
־כזכור, עד עתה הודיעו כל מרכיבי אגודות יש
לרא דייטש  על תמיכתם במועמדותו של  ־ראל 

שות עיריית ירושלים, בראשם סגן שר הבריאות 
יעקב ליצמן שהודיע מספר פעמים על תמיכתו 

בדייטש לראשות העיר.
החרדי  הציבור   - עומק  ופילוחי  הערכות  לפי 
להבטיח  שאמור  מה  כ-40%,  מונה  בירושלים 
המגזר.  לתמיכת  שיזכה  חרדי  למועמד  ניצחון 
טוב,  הפחות  "במקרה  דייטש,  מקורבי  לדברי 
בו דייטש לא יצליח להשיג את ה40% הנדרשים 
לסיבוב שני  יעלה  הוא  לנצח בסיבוב הראשון, 
מול ברקוביץ', מה שצפוי להבטיח לו התלכדות 
כך  ובעקבות  סביבו  והדתי  החרדי  הציבור  של 

גם את הניצחון". 
הודיע  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  במקביל, 
אלקין  השר  של  במועמדותו  תמיכה  על  אמש 
כתב  שלו  הטוויטר  בחשבון  העיר.  לראשות 
נתניהו: "אני תומך בשר אלקין לראשות העיר 
ירושלים  כשר  ובמיוחד  כשר  כח"כ,  ירושלים. 
בירתנו  למען  רבות  אלקין  השר  פעל  ומורשת, 
והוכיח שהיא קרובה לליבו ויקרה לו מאוד. אני 

מאחל לו הצלחה רבה!"

פורמלי  באופן  דייטש  ביוסי  בחרה  בירושלים  ישראל  אגודת  מזכירות 
בקרב  מלאה  לאחדות  לפעול  עליו  הטילה   • העיר   לראשות  כמועמדה 

שומרי התורה ומצוות בעיר
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מסכמים מושב: יהדות התורה בראש

רגיעה בדרום, התחממות בצפון

חיים וייס

הגיע,  הסיכומים  ושלב  הסתיים  הקיץ  מושב 
שסיעת  כך  על  מצביעה  התחתונה  כשהשורה 
יהדות התורה בכנסת היא הסיעה החרוצה ביותר 
מאז השבעת הכנסת הנוכחית. חוקרי המרכז לכ־
לכלה וממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה 
- שחף זמיר, אביטל פרידמן וד"ר אסף שפירא 
של  הפרלמנטרית  העבודה  נתוני  את  אספו   -
הח"כים ודירגו את הסיעות לפי איכות העבודה 

הפרלמנטרית של חבריהן.
בסוף  אחרונות'  ב'ידיעות  שפורסמו  מהנתונים 
כה  עד  ה-20  הכנסת  כי מצטיינת  עולה  השבוע 
שאילתות  כמו  פרלמנטריים  בכלים  בשימוש 
לשרים ולמרכז המחקר והמידע של הכנסת, אבל 
יהדות  סיעת  היא  ובחקיקה  נוכחות  בשעות  גם 
התורה. במקום השני - סיעת מרצ. במקום הש־
לישי כולנו, ברביעי - ש"ס, בחמישי - הרשימה 
המשותפת, שישי - הבית היהודי, שביעי - הלי־
במקום  עתיד,  יש  סיעת  השמיני  במקום  כוד, 
התשיעי ישראל ביתנו ואילו רק במקום העשירי 

והאחרון נמצאת מפלגת המחנה הציוני. 
חברי המחקר בדקו מי המפלגה שחברי הכנסת 
שלה מעבירים הכי הרבה חוקים? בראש הרשי־
מה ניצבות סיעות מהקואליציה - במיוחד הבית 
יהדות  לח"כ,  בממוצע  חוקים   64.1 עם  היהודי 
התורה עם 21.1 חוקים בממוצע, וכולנו עם 18.1 
חוקים בממוצע לכל אחד מחברי הכנסת שאינו 

שר או סגן שר. 
כמו בכל מושב גם הפעם בסעיף הנוכחות חברי 
כשבמקום  השיאנים,  הם  הקואליציה  מפלגות 
הנוכ־ ממוצע שעות  עם  התורה  יהדות  הראשון 
חות הגבוה ביותר לכל ח"כ - 1013 שעות, במ־

חשוב  שעות,   975 עם  היהודי  הבית  השני  קום 
כנסת  לחברי  מתייחסים  שהנתונים  להדגיש 
שהגיעו למשכן ו"החתימו שעון" כביכול, ולאו 
דווקא כמה שעות עבדו הח"כים במליאה. ועדות 
עבודת החקיקה  נעשית  הן המקום שבו  הכנסת 
והפיקוח האמיתית, לכן הנוכחות בהן היא מאוד 

משמעותית לעבודתו של הח"כ. 
כי  עולה  הפרלמנטרית  העבודה  דירוג  ממדד 
בנו־ המובילים  הם  התורה  יהדות  סיעת  חברי 

ישיבות   93.206 של  ממוצע  עם  בוועדות  כחות 
ועדה שבהן השתתפו. במקום השני ש"ס 90.15, 
מפתיעים,  לא  נתונים   -  23.151 כולנו  שלישית 
שכן חברי קואליציה מכהנים בממוצע ב־5.3 וע־

דות ולכן נוכחים יותר. 
של  המסורתי  הנוכחות  שיאן  מקלב,  אורי  ח"כ 
מתבשם  לא  המנצחת,  הסיעה  וחבר  הכנסת 
מהסיעתיות  לא  וגם  שלו,  האישיות  מהתוצאות 
מדר־ רק  האלה  "התוצאות  כי  ל'ידיעות'  ואמר 

בנות ומחייבות אותנו יותר ויותר. אצלנו קיימת 
לנבחריה,  שנועד  בית  אינה  הכנסת  כי  התפיסה 
אלא בית שמשרת את בוחריה. אמנם אין אצלנו 
פריימריז, אבל השליחות של נבחר ציבור הינה 
באדיקות  אותה  לעשות  שצריך  קודש  שליחות 

ובדבקות". 
במקביל בעיתון 'ישראל היום' נכתב גם על שיא 
הנוכחות של ח"כ אורי מקלב, ח"כ מטעם דגל 
יו"ר  התורה בסיעת יהדות התורה, המשמש גם 
בחרי־ בולט  מקלב  וטכנולוגיה.  למדע  הוועדה 

צותו הרבה, ובניגוד לח"כים אחרים מהמפלגות 
החרדיות מרבה לשתף פעולה עם ח"כים חילו־

נים, למשל שיתוף פעולה הדוק ופורה עם ח"כ 
דב חנין מהרשימה המשותפת

אוריאל צייטלין

צה"ל  חייל  למנוחות  הובא  השבוע  בתחילת 
פעילות צבאית  הי"ד, שנהרג במהלך  לוי  אביב 
ארגון הטרור  בגבול הרצועה, מאש צלפים של 

חמאס. 
האירוע התרחש ביום שישי, שעות אחדות לפני 
מח־ פלסטינים,  של  התפרעויות  במהלך  שבת, 
ירו לכיוון כוח צה"ל שסייר בגזרה.  בלי חמאס 
במהלך האירוע נפגע אביב, שהיה אמור לסיים 
קליע  מפגיעת  בחזה  הבא,  בשבוע  תפקידו  את 

באפוד המגן שלו, ומותו נקבע במקום. 
צה"ל הגיב בצורה קשה לאירוע ופגע ביעדי אר־
גון הטרור בצורה מסיבית. לטענת כלי התקשו־
רת בעזה, בתגובת צה"ל נהרגו, ארבעה מחבלים 
120 נפצעו במהלך ההתפר־ ברצועת עזה, ועוד 

הגיב הארגון  נגד החמאס,  על התקיפות  עויות. 
בירי מועט יחסית לתגובות המאפיינות אותו. 

אביב.  בתל  בקריה  מיוחד  דיון  נערך  במקביל, 
חשוב לציין כי זו הפעם הראשונה בה משתמש 
על  המוצבים  הכוחות  כנגד  צלפים  בירי  חמאס 

הגדר. 
של  קרב  מטוסי  באמצעות  ותקף  המשיך  צה"ל 
בצהרים  שבת  ועד  השבת  מכניסת  האוויר  חיל 
בהן  עזה,  רצועת  ברחבי  חמאס  מטרות  כ-60 

שלוש מפקדות שהושמדו. 
דובר צה"ל הוציא במהלך השבת הודעה לפיה 
לפי־ בתגובה  שבוצעה  רחבה  בתקיפה  "מדובר 
גוע הירי וכן לפעילות הטרור של חמאס לאורך 
והפרות הסדר האלימות בהן  הגדר, טרור האש 
בוצעו פעולות טרור רבות לעבר תשתיות ההג־
לכל  הוא שאחראי  הביטחון. חמאס  וכוחות  נה 
פעו־ להשלכות  שאחראי  והוא  מעזה  המתבצע 
לות הטרור והתגובה עליהן. צה"ל ערוך למגוון 

ונ־ האחרונות  בשנים  התכונן  אליהם  תרחישים 
חוש להמשיך לבצע את משימתו להגן על אזרחי 

ישראל".
גורם מדיני בכיר אמר כי "חמאס ספג מכה קשה 
שהוא  תוך  אש,  הפסקת  המצרים  דרך  וביקש 
מתחייב להפסיק את טרור האש ואת הטרור על 
מקרה  בכל  מולנו,  לכך  ערבים  המצרים  הגדר. 
ואם  ההמשך  את  שיקבעו  הם  בשטח  המעשים 
חמאס יפר זאת הוא ישלם מחיר כבד עוד יותר". 
שמחזיקה  אש  הפסקת  לתוקף  נכנסה  למחרת 
מעמד עד עתה, למעט אירועים בודדים – שלא 

משליכים על קיום הפסקת האש. 
להפסקת  הגיעו  הצדדים  כי  מעריכים  מומחים 
כיוון  לאירועים,  אופיינית  שלא  במהירות  אש 
לעת  בלחימה  מעוניינים  אינם  הצדדים  ששני 
להמשך  תקציב  מחוסר  סובל  החמאס  עתה. 
פעילות שאינה שוטפת ואילו בישראל מודאגים 
מהמצב בצפון – שם אסד מתקרב אל עבר הגדר 
במטרה לכבוש שטחים מידי המורדים, ונסיבות 
אלו עלולות להוביל לאי סדר באזור ויותר מכך. 
רק השבוע, מלחמת האזרחים הסורית השפיעה 
על ישראל וביום ב‘ נורו שני טילים סורים לעבר 
יישובי הצפון ועל פי צה"ל נפלו בשטח סוריה. 
אז־ יותר:  משמעותי  אירוע  נרשם  למחרת,  יום 

והתבררו  הגולן  נשמעו ברמת  עקות צבע אדום 
כחדירה של כלי טייס מאויש לעבר ישראל, הכלי 

יורט על ידי צה"ל. 
סורי  קרב  מטוס  לעבר  שוגרו  פטריוט  טילי   2"
כשני  חדר  במעקב,  היה  המטוס  'סוחוי'.  מסוג 
ויורט. החל משעות הבוקר  ק״מ לשטח ישראל 
בסו־ הפנימיים  הלחימה  במאפייני  עלייה  ישנה 

אוויר  כוחות  גוברת של  פעילות  כך  ובתוך  ריה 
נמסר  ומוכנות",  בערנות  נמצאים  אנו  סורים. 

מצה"ל.

נוכחות במשכן  פרלמנטריים, בשעות  בכלים  מובילה בשימוש  הסיעה החרדית 
הכנסת ובנוכחות בוועדות • בדירוג החקיקה מובילה הבית היהודי ויהדות התורה 

במקום השני • מקלב: "שליחות קודש" 

על רקע רצח החייל אביב לוי הי"ד ותגובה כואבת של צה"ל ברצועת עזה, הושגה 
באזור הפסקת אש • מנגד, הצפון מתחמם, אזעקות צבע אדום הושמעו השבוע 

וכלי טיס סורי יורט על ידי צה"ל 

  ומקבלים*
       ערכת שי יוקרתית

              של

  קונים
ברשת 

ב-500 ש״ח ומעלה

מתרעננים עם

ומתחדשים ב-

*בתוקף בין התאריכים  י"א אב - כ"ט אב תשע"ח  23.7.18 - 
10.8.18 ו/או עד גמר המלאי, מינימום  4000 יחידות  במלאי. 
בחנויות המשתתפות: סניפי בגיר: ירושלים, כנפי נשרים 5, עמוס  

10 • בני ברק: כהנמן   72, ר' עקיבא  55.
 סניפי ליבוביץ׳: ירושלים, ירמיהו  58 • בית שמש, נחל ניצנים  8 

• חיפה, ארלוזרוב  7
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הגרש“מ עמאר במכתב: 
”אינשי דלא מעלי נטפלו“

של  רבה  יוצא  עיתונות',  ב'קו  שנחשף  בחיפה  הדין  בית  נגד  הרבנים  מכתב  אחרי 
ידועה...  אני תמה שמגמתם  זה  רע  עסק  על מארגני  "ולא  הדיינים:  להגנת  ירושלים 
אלא על החותמים בלי לדעת במה דברים אמורים, והוא רחום" • במצטרפים לדבריו: 

הגר"ש בעדני והגר"א נבנצאל 
אלי כהן

ראשון  בפרסום  עיתונות'  ב'קו  נחשף  חודש  לפני 
מכתב עליו חתמו תשעה רבנים ודיינים שעשו זאת 
"לבקשת הראב"ד הגר״מ שטרנבוך", ובו מתקפה 
חריפה נגד בית הדין הרבני בחיפה, על מקרה של 
אחד  פסילת  סמך  על  גט,  לסרבן  נישואין  ביטול 

העדים.
נגד  במיוחד  חריפים  ביטויים  הופיעו  במכתב 
הדיינים, ובין השאר נאמר כי הם "מנודים לשמים... 
ספריהם ספרי קוסמים" ועוד ביטויים חמורים. בין 
של  רבה  שרמן,  הגר“א  הדיין  הופיעו  החותמים 
מחפוד  הגר"ש  נבנצאל,  הגר"א  העתיקה  העיר 

והגר“נ נוסבוים.
זוכה  שהשבוע  אלא 
הרבני  הדין  בית 
לגיבוי  בחיפה 
ורבני  משמעותי 
במיוחד,  נלהב 
ירושלים  של  רבה 
עמאר  הגרש"מ 
הגנה  במכתב  יוצא 
החלטת  על  נרחב 
הוא  אותו  הדיינים, 
כי  באמירה  פותח 
"לצערנו אינשי דלא 
מעלי נטפלו לעשות 
תקשורתי  רעש 
רמיסת  שכולו 

האמת וההלכה". לאחר שמפלפל בדברים ארוכות, 
רע  עסק  מארגני  על  "ולא  מכתבו  את  הרב  מסיים 
זה אני תמה שמגמתם ידועה... אלא על החותמים 
בלי לדעת במה דברים אמורים, והוא רחום וגו'". 

למכתב זה מצטרף גם הגר"צ בוארון.
ידו ובחתימתו, רבה של  על הדברים הוסיף בכתב 
העובדה  "לאור  נבנצאל:  הגר"א  העתיקה,  העיר 
שהרב שטרנבוך שליט"א הסיר את חתימתו גם אני 

חוזר בי".
חבר 'מועצת חכמי התורה', הגר"ש בעדני, ציין על 
מכתב זה כי "הרה“ג הרב עמאר הוא בר סמכא ואם 
יש חתימה שלי אחרת זה בטעות שלא ידעתי שזה 

הרה"ג הנ"ל".
גורם המעורה בפרשה,  לדברי 
חריג  במקרה  מדובר  לא 
לאחר  נישואין  מבטלים  בו 
היה  העדים  אחד  כי  שהתברר 
פסול לעדות, וכבר מרן הגר"ע 
בהיתר  השתמש  זצ"ל  יוסף 
בעבר,  עגונה  של  במקרה  זה 
הדין  בית  דייני  נסמכו  ועליו 
מחפוד  הגר״ש  גם  בחיפה. 
כי  וכתב  מחתימתו  בו  חזר 
וטובים  שגדולים  ״מאחר 
לאמיתה,  האמת  את  הבהירו 
אם ישנה חתימתי הריהי בטלה 
אחר  לערער  ואין  ומבוטלת. 

פסה"ד של ביה״ד חיפה״.

חשיפת

 'קו עיתונות'

אלי כהן

כמדי שבוע, הצביעו אלפי איש בסקר הגדול 
של 'קו עיתונות' ו'חדשות הסקופים', שעסק 
הראשונה  לשאלה  הכשר.  החשמל  בנושא 
לעצומה  הצטרפת  כבר  האם  שהוצגה, 
כשר  חשמל  לייצר  חשמל  לחברת  הקוראת 
בשבת? השיבו 15,239 מצביעים )%68( כן. 
החליטו  טרם  מהמשתתפים(   %20(  4,473
 2,667(  %12 ורק  לעצומה,  להצטרף  האם 

איש( הכריזו ’לא אצטרף. אין בכך תועלת'.
לשאלה השנייה, האם לדעתך יש אכן סיכוי 
שבמסגרת הרפורמה בחברת חשמל - החברה 
השיבו  לשבת?  כשר  חשמל  לייצר  תתחיל 
%45 )9,912( כי 'כן. הלחץ מהציבור יעשה 
איש(   9,611(  %44 דומה,  כמות  שלו',  את 
שכל  זה  ’עצם  כי  וטענו  מעט  סקפטיים  היו 
כך הרבה חותמים יחד למען השבת זו יוזמה 
 %11 ואילו  - אך ספק אם תצליח',  מבורכת 
)2,499 איש( טענו כי 'לא מעשי להחליף את 

העובדים בשבת לגויים'.

לדעתך  האם  והאחרונה,  השלישית  לשאלה 
הכנסת  חברי  על  זה  בנושא  לסמוך  יש 
החרדים או עדיף שהדרישה תגיע מהשטח? 
מאמינים  איש(  ל11,305  )השווים   %52
את  מגדיל  והעצומה  הח"כים  של  ששילוב 
%34 )7,336 איש( סבורים  סיכויי ההצלחה, 
שמרוויחים  לעסקנים  'דואגים  הח״כים  כי 
כסף מהגנרטורים', ואילו %14 )3,066 איש( 
יותר  משפיעים  הכנסת  חברי  'כן.  השיבו 

מהעצומה.
והסקר  לכותרות,  ירושלים  חוזרת  והשבוע 
עבור  המועדפים  המועמדים  מי  לברר  ינסה 
כל החוג: בשאלה הראשונה תתבקשו להשיב 
למגזר  ביותר  הטוב  הוא  מהמועמדים  מי 
החרדי? האם זהו יוסי דייטש, יצחק פינדרוס, 

חיים אפשטיין, משה ליאון או זאב אלקין.
דווקא  לענות  תתבקשו  השנייה,  בשאלה 
את  אחריו  שיסחוף  המועמד  לדעתכם  מי 
עופר  זהו  האם  בעיר?  החילונים  המצביעים 
אבי  או  חביליו  יוסי  עזריה,  רחל  ברקוביץ, 

סלמן.

סקפטיים  רבים  אך  בשבת,  כשר  חשמל  בעד  לעצומה  הצטרף  הציבור  רוב 
באשר לסיכוי שזה יקרה • וגם: כמחצית משוכנעים שהח"כים יביאו תועלת 
מאמינים  לא  וכשליש  יותר  יועילו  הם  כי  סבורים   %14 העצומה,  בשילוב 

בשליחי הציבור בנושא זה 

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

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

להצבעה חייגו:  03-600-60-60  שלוחה 9

התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

הציבור מצביע בעד חשמל כשר בשבת

1.הקרב על ירושלים מתלהט, מי 
המועמד הטוב ביותר למגזר החרדי?

2. ומי לדעתכם המועמד שיסחוף 
אחריו את המצביעים החילונים בעיר?

1. יוסי דייטש
2. יצחק פינדרוס
3. חיים אפשטיין

4. משה ליאון
5. זאב אלקין

1. עופר ברקוביץ
2. רחל עזריה
3. יוסי חביליו

4. אבי סלמן

במתקני ייצור החשמל באתרי תחנות-הכוח החופיות בחיפה, בחדרה, בתל אביב, 
 באשדוד ובאשקלון, פועלות מערכות שאיבה )יניקה( חוזרות, שתכליתן קירור 

של מתקני הייצור באמצעות מי הים.

באתרים אלה קיימות, בנוסף, תעלות ומערכות המשמשות 
ליציאת מי הים מתחנת-הכוח.

עוצמת השאיבה או פליטת המים, לפי העניין, של מערכות אלו הינה גבוהה, 
והיא מסכנת את הרוחצים או השוהים בים, בקרבתן. 

לפיכך, אין להיכנס לים למטרות רחצה או לכל פעילות אחרת בחופים שצמודים 
 לתחנות-הכוח הללו ויש להישמע לאזהרות ולשילוט המוצב במקום, 
בסמוך לתעלות בהן קיימות מערכות היניקה או הפליטה של מי הים.

הננו להביא לתשומת לבכם כי במקומות האסורים לרחצה ולגישה 
מוצב שילוט האוסר על התקרבות לאזור הסכנה.

 אין באמור כדי לגרוע מהנחיות הרשויות המוסמכות
לגבי איסורי רחצה בחופים שאינם מוסדרים.

חייכם יקרים לנו.

אנא הישמעו להוראות
והתרחקו ממקור הסכנה.

אזהרה לציבור

חפשו אותנו ב-  חברת החשמל העמוד הרשמי

פרס סגן שר הבריאות 
שנת 2018

125x175 575431    חיה

סגן שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות מכריזים על תחרות
 בנושא פרסומי איכות הנוגעים לתחומי הבריאות והרפואה

וכן בתחום הרפואה וההלכה

לתחרות בתחום הבריאות והרפואה או רפואה והלכה יוכל לגשת כל מי שחיבר 
מאמר מדעי או ספר שהתפרסם בין השנים 2013-2018. 

 הקריטריונים להערכת העבודות בתחום הבריאות והרפואה הינם:
  • איכות הפרסום בהיבט המקצועי • איכות הפרסום בתרומתו לקידום
הבריאות והרפואה • איכות הפרסום מבחינת חדשנות בעולם הרפואה.

תחומים מומלצים בתחום הבריאות והרפואה:
 • בריאות הציבור • שוויוניות במערכת הבריאות בארץ • צרכנות בריאות

• אורח חיים בריא • רפואה מונעת • רפואה וסביבה • שיקולי עלות תועלת 
במערכת הבריאות והערכות משק הבריאות לאתגרים של מחר.

 הקריטריונים להערכת העבודות בתחום רפואה והלכה הינם:
 • איכות הפרסום בהיבט ההלכתי ותרומתו בספרות התורנית • מחקרים הלכתיים 

הדנים בנושאי רפואה והלכה • סיכומים יסודיים של נושא/נושאים הקשור/ים 
לבריאות בהלכה מכל היבטיו • שאלות ותשובות הדנים בנושאי רפואה. 

תחומים מומלצים בתחום הרפואה וההלכה:
 • היבטים הלכתיים בקצות החיות )לידה ומוות( • תרומות והשתלות איברים 
• היבטים הלכתיים של דילמות אתיות ברפואה • שמירת הגוף והנפש בהיבט 

ההלכתי ושאר עניינים הלכתיים ותורניים הדנים בהלכות רפואה.

בכל אחד משני התחומים יוקצו שלושה פרסים: 
הפרס הראשון בסך 50,000 ש"ח 
הפרס השני בסך 30,000 ש"ח 

והפרס השלישי בסך 20,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הפרסומים לשיפוט הוא:
י"ט באלול תשע"ח 30 באגוסט 2018. 

מועד להענקת הפרסים ייקבע ויפורסם בהמשך. 

להגשת הפרסומים לחברי וועדת הפרס, יש להעביר את החיבור בארבעה עותקים 
ולמלא 'טופס הגשה' באמצעות פניה למייל : prasRVH@MOH.GOV.IL או 

למספר פקס 02-5655993 או במספר טל: 02-5081325
בפניה יש לציין פרטים מלאים וכתובת למשלוח חוזר של 'טופס הגשה' ו'תקנון הפרס'.



ָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן
ֶמַתח ָּגבֹוַּה. ֶׁשַקע, ָלָּמה

ַאָּתה ָמתּוַח?

ַחְׁשַמל ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק ְיָלִדים!

ַּגם ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ְּבַחְׁשַמל
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְמֻיָחִדים  ִמְכִסים  ַהְשָׁקִעים  ַעל  ְלַהְתִקין  ְּכַדאי  ַהְיָּלִדים  ְּבִטיחּות  ַעל  ְשִׁמיָרה  ְלֵשׁם 
ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְּוִחים  ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ

ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב
ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ

ל  ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחיים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְשׁמַָ חּוט ַחְשׁמַָ
ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. מאיריםִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ
את ישראל

כבר 

שנה

אדמות בישראל
! ל בקרקע ן שלך מתחי הנדל“

פרויקט לב המטרופולין בנתניה

"התכנית אושרה פה אחד בוועדה 

לתיכנון ובניה בעיריית נתניה"

לקרקע פרטית בטאבו לבניה רוויה
שווי דירה 2.000.000 ש”ח

*9807 להשקעה בטוחה בלב העיר נתניה
הזדמנות אחרונה

הכספים 
בנאמנות 

במשרד עו”ד 
המוביל בתחום

)אתר עיריית נתניה(

שלב ג'
נותרו יחידות 

אחרונות

בס"ד

*



י"ד באב תשע"ח 26/7/18באלעד1212

"אבן מאסו הבונים", אמר נתניהו על האבן שהשתחררה ונפלה 
חתן  לסגן  הגאה  האב  ישראל'.  'עזרת  ברחבת  גדול  רעש  בקול 
התנ"ך, שלא שוכח להזכיר זאת מדי שנה בחידון בו הוא משתתף 
כראש-הממשלה, שלף את הפסוק כבקיא ורגיל. הלוואי על כמה 

מח"כינו הצעירים, בקיאות שכזאת בספר הספרים.
נתניהו חובב התנ"ך, שחידש במעונו את שיעורי החוג המתוקשר, 
מכיר פסוק או שניים ויודע גם לשלוף ציטוטים מהמקורות, אבל 
את הפסוק הספציפי הזה הוא מכיר משינון יתר בתקופה האחרונה. 
יותר  ובצדק  הוא הפנה  תנ"כיים,  הזכרים  את השורש "מאס" עם 

מפעם אחת כלפי השותפים החרדים בחודשים האחרונים.
נתניהו  שהמנצח  לומר  אפשר  אי  המתגלגלות  האבנים  לצלילי 
לספר  נצמד  ביבי  ההבטחות.  קיום  בקונצרט  תו  באיזשהו  זייף 
התווים עליו חתמו כל חברי המקהלה הקואליציונית לפני למעלה 

משלוש שנים מה שאי אפשר לומר על יתר השותפים.
על נתניהו של הקדנציה הזאת אי אפשר לומר מילה רעה, בכל 
את  לביבי  שהוציאו  החרדים  החברים  במילה.  לעמידתו  הנוגע 
הנשמה אך לבסוף תמכו בחקיקת חוק הלאום – הסבירו בכל מקום, 
ברירה. אחרי שנתניהו  להם  הייתה  כאן בשבוע שעבר, שלא  וגם 
חלקם  את  למלא  שלא  יכלו  לא  הם  התחייבויותיו,  כל  את  מילא 
בהסכם הקואליציוני ולקיים את התחייבותם ההדדית, לתמוך בחוק 

היסוד. 
תפארתם של ראשי הממשלה מתנועת הליכוד שירשו את מנחם 
בגין המנוח, מעולם לא הייתה בקיום הבטחותיהם. שמיר המנוח 
זכור לחברים החרדים כמי שהציע לתלות את ההבטחות על הקיר. 
ישמור  שנתניהו  הייתה  הנוכחית  בקדנציה  החרדים  של  ההערכה 
על רוח הליכוד, ולמרות שיקבלו בסופו של יום את מבוקשם, הרי 
שבדרך הם יצטרכו להיאבק על כל סעיף, להילחם על כל הבטחה.

במובן הזה, ביבי הפתיע לטובה. מחקיקת התיקון לחוק הגיוס 
בהשבת  וכלה  הפטור  מוסדות  לתקנות  עבור  הקדנציה,  בראשית 
מבלי  התחייבויותיו  את  מילא  נתניהו  מלא-מלא,  הישיבות  כספי 

להעביר את השותפים החרדים דרך חתחתים. 
ביבי אינו ראש הממשלה הראשון שמספק סחורה, אך בקדנציה 
הנוכחית הוא הפך לכזה שעושה זאת ביד רחבה. קודמו אולמרט, 
זכור   – ואת הארכת חוק טל  שהעביר את חוק הישיבות הקטנות 
גם כן כמי שהבטחותיו התקיימו, אלא שאולמרט כראש ממשלה, 
כמו אולמרט בקדנציה השנייה שלו כראש עירייה, עשה זאת רק 
אחרי שהכניס אינספור עיזים לדיר. אריאל אטיאס זוכר עד היום, 
כמה דם רע ויזע היה עליו להגיר כדי לגרום לכך שאולמרט יורה 
להסכם  בהתאם  הישיבות  את  לתקצב  בר-און  רוני  האוצר  לשר 
הקואליציוני. עד שאולמרט לא נקרא לביתו של מרן הגר"ע יוסף 
לפרישה  מרומז  איום  עם  קרה  מקלחת  החדר  בתוך  וחטף  זצ"ל 

מהממשלה – דבר לא קרה.
והנה, דווקא בקדנציית הכסף שבמהלכה נתניהו מפתיע ומקיים 
 – לאחת  אחת  התחייבויותיו  את  מיותרים,  קרבות  ללא  כמעט 
שלמים.  עדרים  עיזים.  להכניס  מפסיקים  שלא  אלה  הם  החרדים 
כי  וקיווה  ארוכה,  תקופה  במשך  הסיטואציה  את  שהכיל  ביבי, 
היציבות  להחזרת  לבסוף  תביא  החרדית  ההנהגה  התייצבות 
עוד.  יהיה  לא  שהיה,  שמה  האחרונים  בחודשים  מרגיש  ליושנה, 
עצמה  על  תחזור  לא  שכנראה  היסטוריה  היא  החרדית,  האחדות 

בתקופה הקרובה. לעדר הזה, אין מנהיג.

"נמאס לי", הוא אמר - כך לדברי הבכיר החרדי, "נמאס לי מזה 
מגיע  ברגע שזה  נפתח מחדש  בחדר,  איתכם  דבר שסוגרים  שכל 
לתקשורת, נמאס לי מזה שמהשותפים הכי ענייניים שאפשר לסגור 
אי תם דברים, הפכתם לאוסף של דעות, נמאס לי להיות זה שצריך 

לכבות אחריכם שריפות". 

חטא היוהרה

חייבים לומר בכנות שהעפיפונים מהצד החרדי, לא היו כל כך 
מנופחים, נפיצים ודליקים מזה עידן ועידנים. הפעם הקודמת שבה 
בממשלת  הייתה   – הכוח  במגבלות  להכיר  החרדים  השכילו  לא 
נתניהו השנייה, עם שובו מהכפור בשנת 2009, וגם אז מסת השריר 

שהוצגה לראווה הייתה פחותה.
מזה,  להיגמל  מסוגל  לא  אחת  פעם  שנדפק  מי  כי  מסתבר 
וכך, כאילו לא חווינו על בשרנו את מכות קדנציית לפיד שבאה 
בהמשך ישיר לאותה קדנציה בה הופעל מצדנו כוח בלתי מדתי, 
אנו חוזרים על אותו ריטואל של הפרחת איומים ואזהרות. מדובר 
הזהיר  שמפניהם  מופרזת  כוחניות  ובאותה  מתלהם  שיח  באותו 
זצ"ל, ערב קדנציית ביבי השנייה  בשעתו מרן הגראי"ל שטיינמן 
)בי"ס לפוליטיקה, 'מגבלות הכח', 19.6.2008( כי יש להישמר. מי 
שלא הסכית להאזין לדברי החכמה של ראש הישיבה בחיי חיותו, 
והעלה את קרנו של יאיר לפיד בפעם הראשונה, לא נזהר גם בפעם 

השנייה, אחרי פטירת מרן.
כץ,  ישראל  השר  עם  במזנון  ישבנו  לפגרה,  הכנסת  צאת  ערב 
נחת הזרוע החרדית. כץ  שחווה על בשרו בקדנציה הנוכחית את 
שמעולם לא נחשד בשנאת או הדרת חרדים - אם כבר, כי אז להיפך 
כאויב  כורחו  בעל  שהוכרז  כמי  הקדנציה  באמצע  עצמו  מצא   -
מהמסילה,  אותו  והסיטו  כמעט  בשבת  הרכבת  עבודות  האומה. 
מהקואליציה,  בפרישה  איומים  נשמעו  כהיום,  אז  גם  כאשר 
הירידה  ותחנת  מהתחנה  יצאה  שהרכבת  היה  נדמה  כשלרגעים 

ממנה כבר נקבעה. 
כשתחנות הירידה המוכרזות הגיעו והחרדים נותרו על הרכבת 
שוב ושוב, למדה התקשורת הישראלית להתייחס בהתאם למילה 
כמו  יציבה  נראית  וכיום  יצוקה בבטון  הייתה  החרדית – שבעבר 

בניין על עמודים בטבריה אחרי רעידת אדמה.
הדד-ליין  הגעת  עם  שמוחלפים  איומים  הפרחת  של  התרגולת 
לחלק  הרכבת  פרשת  מאז  הפכה  חדשים,  ובמועדים  באיומים 
האגודאים  החברים  על  רציני.  והבלתי  המתלהם  החרדי  מהשיח 
לרכבות  נכון  )לא(  שהיה  מה  חול.  שבתם  עשו  שהם  לומר  ניתן 

השבת, נכון באותה מידה גם לחוק הגיוס.  
נתניהו בעניין הזה, מרגיש שהמגרש החרדי הפך מקרקע יציבה 
לביצה טובענית. לפני כשבוע הוא גולל בשיחה סגורה איך הרושם 
הגיוס שמגיש  – שחוק  היה  החרדים  הראשוני שקיבל מהחברים 
ליברמן ניתן להעברה בשינויים מינוריים שניתנים להסדרה. הגרסה 
ומיהדות  מש"ס  החברים  עדויות  עם  גם  מתיישבת  נתניהו  של 
בליל  באגודה,  מהחברים  שקיבלו  הראשוני  הרושם  על  התורה 

פרסום תזכיר חוק הגיוס על ידי הצוות שהקים שר הביטחון.
 – הגיוס  בחוק  רק  ומסתיים  מתחיל  היה  המפואר  הזגזוג  אם 

הוא,  העניין  היום.  לסדר  לעבור  איכשהו  מוכן  היה  עוד  נתניהו 
ליהדות  הרלוונטיים  הנושאים  בכל  הסתמנה  דומה  שתבנית 
החרדית בשנה האחרונה. ממתווה הכותל שנסגר מול החרדים לפני 
שהועלה להצבעה בממשלה ועד למתווה הגיוס שהחרדים נתנו לו 
הסכמה שבקריצה, כשעל הדרך כמובן יש סוגיות מהותיות נוספות 

שנסגרו ונפתחו. 
לעשות  אפשר  אי  כיום  החרדית  היהדות  שעם  למד  נתניהו 
יקבל  שבג"ץ  לעצמם  לאחל  האם  מסתפקים  ובלשכתו  עסקים, 
ידחה  או  הגיוס  לחוק  התיקון  חקיקת  לדחיית  הארכה  בקשת  את 
אותה ויאלץ את המערכת החרדית להגיע להכרעה ואולי להיפרדות 
מהירה. אצל רב אמן פוליטי מסוגו של ביבי שמוכן לשלם מחירים 
לו  שחוללו  מהסוג  כאוטי  שינוי  בגזרה,  שקט  עבור  מופלגים 

החרדים בשנה האחרונה מחייב שידוד מערכות.
הביקורת הנוקבת שמשמיע נתניהו, בינתיים רק בשיחות סגורות, 
משקפת היטב את התחושה שמורגשת גם בתוככי הציבור החרדי. 
הבלבול בנוגע לסוגיות המהותיות – הפך לחלק מההוויה. חוסר 
 – הקברניטים  של  לדעותיהם  בנוגע  הקריטיות  בשאלות  הידיעה 

נראה לצערנו כחלק מהחוויה המגזרית. אכן, ימים קשים.

תכנית ההפרדה

למען הסר ספק ועל מנת להסיר חשש מלב הקוראים החרדים, 
אינו  נתניהו  ידועים,  כשרות  גופי  לכמה  שבניגוד  להבהיר  חשוב 
ממהר להסיר את ההשגחה כשהקפה עוד חם, מבלי לתת הזדמנות 
גם  החרדים  את  לראות  ישמח  הוא  ביבי,  של  מבחינתו  שניה. 
בקדנציה הבאה ויעדיף לשמור ולנצור את ה'בייס' של גוש הימין 
- שהחרדים הם חלק חשוב ממרכיביו. אופציה כמו המשחת יאיר 
לפיד לשר החוץ הבא בממשלתו, היא מבחינתו עדיפות אחרונה – 

בוודאי שלא על חשבון ליצמן וגפני, דרעי ופרוש.
יחד עם זאת ובאותה נשימה, אי אפשר להתעלם מכך שבקדנציה 
לגלגלי  מתחת  עבורנו  להיזרק  הסכים  לא  נתניהו  הקודמת 
ממנה  שנזרקנו  הקואליציונית  העגלה  על  נותר  הוא  האוטובוס. 
הכרכרה  גלגלי  כאשר  גם  ולפיד,  בנט  דאז,  עלו השותפים  ואליה 

דרסו אותנו במלוא העוצמה. 
לראשון  נתניהו  היה  השבת,  רכבת  פרשת  של  בראשיתה  כבר 
כי הוא אינו מוכן להתחייב על כך  וצוטט כאן,  שזיהה כשהזהיר 
שבעתיד לבוא לא יקים ממשלה ללא חרדים. לשאלתי הוא השיב 
כי העתיד תלוי בעיקר בהתנהלות החרדים ובשאלה האם ישכילו 

להתנהל בתבונה ולא לבנות את לפיד לקראת הקדנציה הבאה.
מבחן  לאור  להודות,  יש  והכנים,   – היפים  הדיבורים  בצד 
התוצאה – על רצונו לדבוק בשותפות עתידית, הזהיר נתניהו מפני 
אחר  פעם  שמשחקת  קיצונית  הכי  העמדה  אחרי  החרדית  הריצה 
שהושמעה  מאז  הגדרות.  על  שיושבים  החרדים  אויבי  לידי  פעם 
לדברים,  היטב  הקשיבו  שהחרדים  דומה  היום  ועד  אזהרה  אותה 

ופעלו בדיוק ההיפך מכפי שהציע להם ראש-הממשלה.
התורה  וביהדות  בש"ס  מהחברים  כמה  של  הניסיון  את  גם 
ולא  דחה  נתניהו  ולש"ס  לדגל  אגודה  בין  ומשול  הפרד  לעשות 
כפול.  משחק  כאן  משחקים  שהחרדים  סבור  ביבי  לקבל.  הסכים 

בית ספר לפוליטיקה

משתלטים, נמאסתם 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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דווקא בקדנציית הכסף 
שבמהלכה נתניהו מפתיע 
ומקיים כמעט ללא קרבות 
מיותרים, את התחייבויותיו 

אחת לאחת – החרדים 
הם אלה שלא מפסיקים 

להכניס עיזים. עדרים 
שלמים. ביבי, שהכיל את 

הסיטואציה במשך תקופה 
ארוכה, וקיווה כי התייצבות 

ההנהגה החרדית תביא 
לבסוף להחזרת היציבות 
ליושנה, מרגיש בחודשים 

האחרונים שמה שהיה, 
לא יהיה עוד. האחדות 

החרדית, היא היסטוריה 
שכנראה לא תחזור על 

עצמה בתקופה הקרובה. 
לעדר הזה, אין מנהיג

הדבר האחרון שבו 
נתניהו מעוניין זה לאמץ 
למשפחה את יאיר לפיד 

על חשבון הבן החרדי, 
אבל בקצב הזה ואם לא 
נשכיל להירגע, סיסמת 

הבחירות הבאה לא תהיה 
'מושחתים, נמאסתם' אלא 

'משתלטים, נמאסתם'. 
אם לא נפנים את היותנו 
מיעוט ולא רוב, שותפים 

לקואליציה אך לא שליטים 
בלעדיים, בל נתפלא אם 

בקדנציה הבאה לא רק 
החברים מאגודה, אלא 

גם מדגל ומש"ס יופרדו 
בלידתם מהממשלה

אם החברים שהאיצו בו בחדר הסגור להעביר את חוק הגיוס על אפה 
פומבית,  זאת  ומציעים  מתייצבים  היו  ישראל,  אגודת  של  וחמתה 
הזאת,  ואת התרגולת  לעשות  מוכן לשקול את ההצעה. מה  היה  הוא 
של דיבור מתון בתוך החדר והקצנה מעל גלי האתר, הוא כבר מכיר 

מהפרשיות הקודמות.  
"הם יכולים להבטיח לנו תמיכה מלאה וגיבוי, אבל ברגע האמת הם 
מתיישרים לפי הקו הכי קיצוני", אמרו בתסכול בלשכת ראש-הממשלה 
אחרי אותה ישיבה שבה הונחה על השולחן 'תכנית ההפרדה' בין דגל 
וש"ס לאגודה. התסכול בלשכת רה"מ רק התעצם והלך בשבוע שחלף 
המתגוררת  למשפחה  שהזכירו  ברחובות,  ההמונים  הפגנות  למראה 
ברחוב בלפור את ימי האימים של המחאה החברתית. "למה החרדים 
היו צריכים לכופף אותנו גם בזה? מתי הם יגידו די?" שאלו, רטורית, 

בבית ראש-הממשלה. 
הדבר האחרון שבו נתניהו מעוניין זה לאמץ למשפחה את יאיר לפיד 
על חשבון הבן החרדי, אבל בקצב הזה ואם לא נשכיל להירגע, סיסמת 
'משתלטים,  אלא  נמאסתם'  'מושחתים,  תהיה  לא  הבאה  הבחירות 
נמאסתם'. אם לא נפנים את היותנו מיעוט ולא רוב, שותפים לקואליציה 
אך לא שליטים בלעדיים, בל נתפלא אם בקדנציה הבאה לא רק החברים 

מאגודה, אלא גם מדגל ומש"ס יופרדו בלידתם מהממשלה.

ט"ו מוקדם

של  בירושלים  לסיים  שלא  אפשר  אי  באב  תשעה  שלאחר  בשבוע 
מטה, תיבנה ותכונן במהרה בימינו או-טו-טו בקדנציה המוניציפאלית 
התקשורתיות,  הטעויות  כל  אחרי  אז  מי.  ידי  על  השאלה   - הקרובה 
אותנו  שמזהיר  מי  נמצא  המיותרות,  וההצהרות  המופרזים  האיומים 
כהשתלטות  ההמון  ידי  על  שתיתפס   – חרדי  עיר  ראש  המלכת  מפני 

חרדית עוינת.
לפני שבוע סופר במדור זה על שיחת הקבינט בין השרים דרעי, כץ 
בבתיהם  בירושלים  דגל  רבני  של  ביקורם  סביב  שהתקיימה  וליצמן 
של גדולי ישראל בבני ברק. מה שלא סופר כאן וגם לא ראוי שיתואר 
הפוליטי- במישור  הקלעים  מאחורי  שהתנהל  הקרב  זהו  בפרוטרוט 

תורני, ואשר מנע הכרזה רשמית מטעם דגל על תמיכה במועמד החרדי 
יוסי דייטש לראשות העירייה, חרף רצונם של כמה מרבני הדגל לחזור 

מבני ברק לירושלים כשהתמיכה בידיהם.
למען  שהרגליים,  ורק   - שמים  לשם  תמיד  שהוא  הוויכוח,  בלהט 
השם, יישארו נטועות בקרקע - הציע מרן הגר"ח קנייבסקי כשבת צחוק 
על שפתיו לאחד מח"כי דגל התורה – שהציע לתמוך במועמד חרדי, 
מבית ולא מחוץ: "תרוץ אתה". ריצה אחת של ח"כ חרדי שחבריו עשו 
כעשור  כולה.  התורה  ליהדות  הספיקה  הצלחתו  את  לטרפד  כדי  הכל 
חלף והתפקידים לא השתנו. האצן המוביל היה ונותר משלומי אמונים 

ומשלחי הרגליים מדגל ומש"ס – לא טומנים את רגלם.
מי שלא ממתינה – כמו בחוק הגיוס – להחלטת השותפה הליטאית, 
היא הסיעה האגודאית. חלפו עברו להם תשעת הימים, התענית הנדחית 
באב  ט"ו  לו  הוקדם  המשקל  כתשובת  ישראל  ובאגודת  הסתיימה 
לתחילת שבוע זה. לראות ולא להאמין איך פרוש וליצמן נוטלים את 
החתן יוסי דייטש יד ביד וכמו שני מחותנים סובבים עמו בין חצרותיהם 
של כ"ק האדמו"רים מגור ומבאיאן. החסידים כמנהגם רב השנים לא 

נוהגים לשאול את פי הכלה טרם הסגירה, אולם המשודכת הליטאית 
מבקשת להיפגש ואף לדאוג לה לסידור מלא – בטרם ייסגר השידוך, 

ולא בין האירוסין לחופה.

הנבחרים בע"מ

השאלה האם לתמוך במועמד חרדי תובא כדרכו של עולם התורה 
להכרעתם של גדולי ישראל ובדגל התורה לא יסורו ימין ושמאל ממה 
דומה  הפוליטי,  במישור  אך  וראב"ד,  רשב"ם  ברחובות  להם  שיורו 
כי אין מנוס מלהתמודד עם הספקות המנקרים בנוגע להרצת מועמד 
הפרדוקס,  למרבה  בירתנו.  כירושלים  ומקוטבת  מעורבת  בעיר  חרדי 
חלק מאלה שמזהירים אותנו מפני התוצאות הבלתי רצויות של הרצת 
מועמד חרדי – הם אותם אלה שאחראים למשחקי הכוח התקשורתיים 

שמוציאים את דיבתנו רעה בתקשורת הישראלית.
אלא שכאן צריך לעצור לרגע ולהתבונן בדמויותיהם של המועמדים. 
צביקה  ואפילו  מועמדים,  עצמם  פינדרוס שרואים  ויצחק  דייטש  יוסי 
ההפכים  הם  התענוג,  על  שמוותר  ש"ס  מטעם  הבכיר  המועמד  כהן, 
העם  הלוחמניות שהמון  וההצהרות  הכוחניות  הדמויות  הגמורים של 
רואה לאחרונה יותר מדי על המרקעים, באדיבות כמה מחברי הכנסת 
התנהלותם  אחרי  ועוקב  ודייטש  פינדרוס  את  שמכיר  מי  החרדים. 
בתפקידיהם השונים, יודע שאם וכאשר אחד מהם ייבחר, כי אז הציבור 
יראה גם את פניה היפות של הנציגות החרדית ולא רק את  הישראלי 

פרצופה המאיים.
אם אחרי הקרע הפנימי שחווינו וריבוי הדעות שהפך לבליל צורם 
של קולות, נשכיל להתאחד כאיש אחד מאחורי מועמד ראוי – תהא 
זו תשובת המשקל להתנהלות המשוסעת והמפולגת במושב האחרון. 
בהתחשב בדמויות שמועמדות להרצה, הרי שהכרזה על אחד מהשניים 
כמועמד חרדי מוסכם בירושלים לא רק שלא תדרדר את מצבנו – אלא 

תחזק את הקול החרדי ותשמור על שפיותו. 
סיטואציית זהב שכזאת לא תחזור על עצמה. המועמדים החילונים 
בליסטראות  זה  על  זה  ומיידים  החומות  על  מתבצרים  הירושלמים 
ואבני כותל. כל מה שנותר לנו זה לשמור על שתיקה ולהתאחד מאחורי 
לדייטש  הבהיר  כבר  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  ראוי.  אחד  חרדי  מועמד 
בלשכתו,  שהתקיימה  וממושכת  נוקבת  שיחה  אחרי  הדרך  בראשית 
יתקע מקלות בגלגלי  ליאון, הוא לא  כי למרות העדפתו הטבעית את 

מועמד חרדי שייתמך על ידי כל הפלגים של יהדות התורה. 
של  לפתחה  מתגלגלת  אפוא,  והאחריות  דברה  את  אמרה  ש"ס 
סיעת יהדות התורה והשבת המאוחדת. בקדנציה הנוכחית ניתן לסכם 
קצת  רלוונטית  הרשימה  בשם  שמופיעה  האחדות  שמירת  כי  ולומר 
פחות מהשמירה על השבת, ואף על פי כן, חרף הפילוגים והסכסוכים 
הפנימיים הבלתי פוסקים, דומה שרגע האמת הגיע. אם החברים מדגל 
 - לבן  עשן  שייצא  עד  אחד  בחדר  להסתגר  מסוגלים  אינם  ומאגודה 
בדמותה של הסכמה לבחון מיהו המועמד הראוי באמצעות סקרים או 
כל פתרון יצירתי אחר - כיצד יופיעו ביום הבוחר וידרשו את נאמנות 

המצביעים? 
יהדות התורה רצה בעבר לבחירות על הטיקט 'האחריות מחייבת'. 
תורם  הגיע  כעת  מחויבים,  נותרו  לסקרים,  בהתאם  לפחות  הבוחרים, 

של הנבחרים.

כיפה בלי כפיה. נתניהו בישיבת ממשלה, צילום: אוהד צויגנברג
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הם  וכסף  "חופש 
שעל  מושגים  שני 
סותרים",  פניו 
מסביר צבי סילבר, 
"החופש מסמל את 
היציאה מהמסגרת 
את  מסמל  והכסף 
המסגרת. אמנם יש 
שמתנהגים  אנשים 
עם  כמו  כסף  עם 
כלומר   חופש, 
וללא  מסגרת  ללא 
אבל  גבולות, 
יש  כזו  להתנהלות 
בשלב  כבד  מחיר 

מאוחר.

הדבר  למה  משל 
דומה? היה היו שני 
עניים, אחד  שכנים 
חוטב  היה  מהם 
היה  והשני  עצים 
היו  לשניהם  גנב, 

בנות שהגיעו לפרקן וצריכות להינשא. כאשר הגיעו בנותיו של חוטב העצים 
לפרקן השיא אותן אביהן ברוב פאר והדר, ואילו לגנב לא היה לו כסף דיו על 
מנת להשיא את בנותיו ואלו נשארו בביתו עד לגיל מאוחר מאוד. הגנב היה 
מתוסכל עד למאוד, הייתכן ששכנו "מצליח" יותר ממנו?! ולכן הפציר הגנב 
בשעה  נדוניה,  להן  ולתת  בנותיו  את  להשיא  הצליח  איך  לו  שיסביר  בשכנו 
שהוא עני ואביון כמוהו? השיב לו חוטב העצים, שכך הוא מנהגו: ביום שבו 
נולד ילד, עושה לעצמו קופת חיסכון קטנה הסגורה במנעול ובריח, ויום יום 
הוא נותן בתוכה שקל אחד, ועד שיגיע הבן לפרקו כבר יש לו עבורו כל צרכי 
סגור  קטן  ארגז  הוא,  גם  כך  שיעשה  לשכנו  הציע  העצים  חוטב  הנישואין. 
במנעול גדול וחזק וייתן בתוכו מידי יום מטבע אשר יתמלא ויהיה לו – לצרכי 
ביתו ובנותיו. כששמע הגנב את דבריו את עצתו, פרץ בצחוק ואמר: "העצה 
יהיה  כי כאשר תיתן את המטבע לתוך הארגז הסגור,  הזו טובה רק עבורך, 
מונח עד שיגיע הילד אל פרקו, ואין חשש שתפתח אותו לפני הזמן גם אם 
ואני פותח מנעולים הכי מתוחכמים  תהיה דחוק, אבל אנוכי, הלא גנב אני, 
הרי  שמתי...  אני  אשר  כזה  וקטן  פשוט  מנעול  שכן  וכל  אחרים,  סגרו  אשר 

שבוודאי שאני אפרוץ אותו כאשר אהיה דחוק לכסף"... 

דירה,  קניית  תרצו;  שרק  חלום  כל  להגשים  כדי  לחסוך  אפשר   - והנמשל 
אפילו  או  חדש,  בגד  המינוס,  סגירת  מכונית,  החלפת  משפחתית,  חופשה 
בלתי  בהוצאות  לעמוד  כדי  גם  אתכם  לשמש  יכול  החיסכון  מתנות,  לתת 
וחלילה(,  )חס  רפואית  בעיה  ברכב,  תקלה  לחובות;  להיכנס  מבלי  צפויות, 

פיטורים מהעבודה ועוד.
 

אז איך עושים את זה? הגדירו מטרות ויעדים -  הגדירו מטרות ברורות עבור 
החיסכון שלכם וחשבו כמה כסף אתם צריכים לחסוך מדי חודש כדי לממש 

המטרות  להגשמת  מציאותיים  זמנים  לוחות  להגדיר  השתדלו  אלו.  מטרות 
שלכם – כאלה שלא יצריכו מכם וויתור שאינם יכולים לעמוד בו.

בדקו כמה תוכלו לחסוך מדי חודש -   והגדירו כמה זמן ייקח לכם להשיג את 
יותר  סכום הכסף הדרוש להגשים את המטרות שלכם. זכרו, ככל שתחסכו 

מדי חודש, תוכלו להשיג את המטרות שלכם מהר יותר".

נפש-חופש-כסף
שעולה  כלכלי  פרויקט  הוא  הגדול  "החופש  סילבר,  מדגיש  לזכור:",  "חשוב 
כסף, החופש הגדול הוא צורך נפשי הוא מזון לנפש שלנו, הנפש שלנו צורכת 
תהליך  יש  המימון.  את  להשיג  צריכים  ואנחנו  כסף,  עולה  החופש  חופש, 
שקורה אצל כל משפחה: נפש-חופש-כסף, הנפש רוצה חופש, והחופש עולה 
כסף. כסף זה דבר שיש לו סוף הוא נגמר בסוף, מה עושים? מאיפה מממנים 

את החופש? 

ניקח דף ועט, ונרשום:
כסף,  עולה  החופש  השם,  בעזרת  לחופש  נצא  אנחנו  חופש,  רוצים  'אנחנו 
נברר כמה כסף עולה החופש? לאחר שהמידע על העלות קיים, אז נסתער על 
המשימה האמתית.. נחסוך כסף עבור החופש, מה שחשוב לנו אנחנו נשיג', 

החופש,  עבור  כסף  לחסוך  שלנו  והאפשרויות  הדרכים  מהם  נרשום  כעת 
לתוצר  להגיע  מנת  על  הדרוש  את  לבצע  נתחיל  מוכנה,  שהרשימה  לאחר 

הסופי שנקרא כסף שיממן לנו את החופש". 

בהצלחה גדולה וחופשה נעימה!

* צבי סילבר הינו יועץ כלכלי מטעם בנק פאג"י ומומחה להתנהלות כלכלית 
נבונה

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עוגת גבינה עם קצפת ודובדבנים

טיפים
חוזרים לבית הספר

טיפים מאת חגית בליצר ברקוביץ' - מנהלת שיווק ומעצבת תעשייתית 
בחברת כתר )ואמא לארבעה( שיודעת דבר או שניים על בלגן וסדר

"תנו לילדים להחליט על הסדר בעצמם, תתפלאו לראות את החשיבה 
ומוסיפה,  ברקוביץ  אומרת  שלהם",  היצירתיים  והפתרונות  העצמית 
"כשאנחנו, בכתר פלסטיק באים לעצב מוצר חדש, אנחנו מזהים צרכים 
על ידי התבוננות. לא פעם אנחנו מגלים שהפתרונות שצרכנים, גדולים 
מגאוניים.  פחות  לא  הם  אינטואיטיבי  באופן  לעצמם  יוצרים  וקטנים, 
המטרה שלנו להצליח להפוך את הצרכים והדרישות לפתרונות מעשיים 

ונוחים לכל משתמש.

"סדר  שפרויקט  המקדימה  להכנה  להתייחס  ורצוי  כדאי  ראשית   •
והסידור של החדר  ילדים. את ההכנה  וארגון" דורש כאשר עובדים עם 
לקראת החזרה ללימודים כדאי לעשות לאחר שמדברים יחד עם הקטנים 
לספסל  לחזור  מהרצון  כחלק  התהליך  של  והתרומה  החשיבות  על 
המוקדמת  וההכנה  הסדר  הזה  במובן  ומסודרים.  מאורגנים  הלימודים 
תורמים להתאקלמות קלה יותר וחשוב שהילדים יבינו זאת. את ההכנות 

כדאי לעשות כשברקע מתנגן שיר ובאווירה חגיגית ושמחה.

• אז אם לדוגמא אתם הורים שאוהבים לחלק את חדר הילדים הביתי 
יצירה  - מוצרי כתיבה במקום אחד, משחקים במקום שני,  לפי שימוש 
במקום שלישי, שימו את הציוד במקום נגיש - על מנת לאפשר לילדים 
ולקחת אחריות על המרחב שלהם. על שולחן התלמיד  לסדר בעצמם 
ובכך למנוע  יהיה לאגד דפים  ניתן  כדאי למקם מגירות פלסטיק שבהן 
מבחנים,  על  לשמירה  לשמש  יכולה  אחת  מגירה  השולחן.  על  סדר  אי 
מגירה נוספת יכולה להכיל את כל הספרים ושיעורי הבית שטרם הושלמו 
ורצוי  כדאי  ככה,  )ממש  "בלאגן"  מגירת  להיות  יכולה  שלישית  ומגירה 
לרשום זאת עליה( שבה עדיף לשמור את כל מה שלא מוצאים לו מקום. 
עדיף לנהוג כך מאשר למצוא חפצים שונים זרוקים על השולחן או על 

הרצפה. 

לשנה  מהערכות  כחלק  שקונים  והעטים  הצבעים,  המחקים,  את   •
החדשה, כדאי לאחסן במסודר בסלסילות שיבטיחו הפרדה במגירות של 
שולחן התלמיד. זה תמיד כיף ונעים למצוא את הציוד כשצריך להכין את 

הילקוט וכאשר מארגנים את הקלמר לשנה החדשה. 

 • כל הדברים צריכים להיות בגובה העיניים, נוחים לשימוש ומעודדים 
הוא   - משמח  ובאופן  בקלות  נעשה  כשהארגון  רק  שלהם.  הסדר  את 

באמת עובד לאורך זמן.

•  הדבר תקף גם לגבי בגדים - כבר מגיל צעיר, התאימו את סידור הארון 
צ'ופר  הוא  לעצמאות  עידוד  בקלות.  בגדיו  את  להוציא  יוכל  כך שהילד 

אמיתי להורים ולילדים.

• מצאו פתרונות כוללים - אם הילד מבלה שעות רבות בחדר, תדאגו 
זה  ומגירונים  יהיה שם בשבילו. קופסאות אחסון,  שכל מה שהוא צריך 
דבר מובן מאליו. חשבו על כל ההיבטים הנוספים - פח ידידותי לניירות, 
שרפרף צבעוני או שטיח נעים לישיבה עם חברים ולשעות הפנאי, תאורה 

טבעית עד כמה שניתן וסידור התואם לאופיים של הילדים.

לרגל יום עוגת הגבינה הבינלאומי מועצת החלב מגישה לכם מתכון מיוחד של עוגת גבינה עם קצפת ודובדבנים • צריכת מוצרי חלב 
מסייעת לבריאות הגוף והנפש וידועה כמומלצת על ידי רופאים ומומחים כמקור טבעי לסידן ומינרלים השומרים על בריאות העצם 

• מחקרים שונים מוכיחים כי מוצרי חלב מסייעים לבריאות הלב, למניעת סוכרת ותופעות של לחץ דם

טעימה

התנהלות כספית בחופש הגדול 
חופש עולה כסף והרבה • איך מתכננים נכון? ומה מומלץ לעשות כבר אתמול? • מטרות ויעדים זה שם המשחק

מצרכים: 
5 ביצים

1 כוס סוכר
1 ק"ג גבינת 9%

1/2 כפית תמצית שקדים
1 כפית תמצית וניל

קליפת לימון מגוררת
4 כפות קורנפלור

4 כפות שטוחות אינסטנט
פודינג וניל

אופן ההכנה:
עד  סוכר  כוס   ½ עם  הביצים  חלבוני  1. מקציפים את 

שנוצר קצף יציב.
החלמונים,  הגבינה,  את  מערבבים  נפרדת  בקערה   .2
הקורנפלור  הלימון,  קליפת  התמציות,  הנותר,  הסוכר 

והפודינג.
ואופים  הגבינה,  תערובת  עם  הקצף  את  מערבבים   .3
ב- 160 מעלות )חום בינוני- נמוך( כשעה ועשרים דקות. 

4. מניחים לעוגה להצטנן.
החלב  המתוקה,  השמנת  מן  קצפת  קרם  מכינים   .5

והאינסטנט, ושופכים על העוגה. מצננים שוב.

6. מעטרים בפירות האהובים עליכם ומגישים.

לציפוי:
1 מיכל שמנת מתוקה

1/2 כוס חלב
אינסטנט  קופסת   1/2

וניל

לעיטור:
דובדבנים,  או  פטל 

הבחירה שלכם



פרס סגן שר הבריאות 
שנת 2018

125x175 575431    חיה

סגן שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות מכריזים על תחרות
 בנושא פרסומי איכות הנוגעים לתחומי הבריאות והרפואה

וכן בתחום הרפואה וההלכה

לתחרות בתחום הבריאות והרפואה או רפואה והלכה יוכל לגשת כל מי שחיבר 
מאמר מדעי או ספר שהתפרסם בין השנים 2013-2018. 

 הקריטריונים להערכת העבודות בתחום הבריאות והרפואה הינם:
  • איכות הפרסום בהיבט המקצועי • איכות הפרסום בתרומתו לקידום
הבריאות והרפואה • איכות הפרסום מבחינת חדשנות בעולם הרפואה.

תחומים מומלצים בתחום הבריאות והרפואה:
 • בריאות הציבור • שוויוניות במערכת הבריאות בארץ • צרכנות בריאות

• אורח חיים בריא • רפואה מונעת • רפואה וסביבה • שיקולי עלות תועלת 
במערכת הבריאות והערכות משק הבריאות לאתגרים של מחר.

 הקריטריונים להערכת העבודות בתחום רפואה והלכה הינם:
 • איכות הפרסום בהיבט ההלכתי ותרומתו בספרות התורנית • מחקרים הלכתיים 

הדנים בנושאי רפואה והלכה • סיכומים יסודיים של נושא/נושאים הקשור/ים 
לבריאות בהלכה מכל היבטיו • שאלות ותשובות הדנים בנושאי רפואה. 

תחומים מומלצים בתחום הרפואה וההלכה:
 • היבטים הלכתיים בקצות החיות )לידה ומוות( • תרומות והשתלות איברים 
• היבטים הלכתיים של דילמות אתיות ברפואה • שמירת הגוף והנפש בהיבט 

ההלכתי ושאר עניינים הלכתיים ותורניים הדנים בהלכות רפואה.

בכל אחד משני התחומים יוקצו שלושה פרסים: 
הפרס הראשון בסך 50,000 ש"ח 
הפרס השני בסך 30,000 ש"ח 

והפרס השלישי בסך 20,000 ש"ח

המועד האחרון להגשת הפרסומים לשיפוט הוא:
י"ט באלול תשע"ח 30 באגוסט 2018. 

מועד להענקת הפרסים ייקבע ויפורסם בהמשך. 

להגשת הפרסומים לחברי וועדת הפרס, יש להעביר את החיבור בארבעה עותקים 
ולמלא 'טופס הגשה' באמצעות פניה למייל : prasRVH@MOH.GOV.IL או 

למספר פקס 02-5655993 או במספר טל: 02-5081325
בפניה יש לציין פרטים מלאים וכתובת למשלוח חוזר של 'טופס הגשה' ו'תקנון הפרס'.

חברים, יש חדשות טובות:
השכר השעתי עולה ל- ₪43

מעבר לבונוסים וההטבות הקיימות!
רבותיי, כולם אחריי ל'קווים-עילית'...

יש לך רישיון אוטובוס ביד?
מקומך איתנו!

חושב להוציא רישיון? עדיין מתלבט?
יש לנו חדשות מעניינות עבורך!

התקשרו עוד היום לטל' 2060* שלוחה 9
והצטרפו למשפחת נהגי "קווים-עילית"
ותיהנו מפרנסה יציבה ומבוססת ומשכורת נאה ומכובדת במיוחד

עם מיטב התנאים הנלווים בעבודה נעימה ונוחה

שכר הנהגים עולה

054-6714440
 
 

199

 

  
 



י"ד באב תשע"ח 1226/7/18 באלעד16

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - השמים וצבא-השמים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. שלא במתכוון,בהסח הדעת.                      
"מ____    _____ לנצח יאבדו" )איוב ד כ(

7.פח, מוקש, מלכודת.                                                 
"ושמר רגליך מ____" )משלי ג כו(

8. מספר האברים בגוף האדם.
9. עבד שנולד בבית אדוניו. "העבד ישראל                        

אם  ____    _____ הוא" )ירמיה ב יד(
10. שוב,שנית,בפעם נוספת.                            

"ותרץ ____ אל הבאר" )בראשית כד כ(
11. קיצור המילה : בנוסח.

12. שם של אחד ממיני דגי הנהר שנזכר בתלמוד. 
"ובתוכן ירק אחד או ____ אחד"               

)ירושלמי בבא מציעא דף ו,ב הלכה א(
14. נתינה. "נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(

17. עונה,תקופה,פרק זמן.                                
"העם רב וה____  גשמים" )עזרא י יג(

18. שופט,דיין. "האשה ונתן ב____"                
 )שמות כא כב( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

1. כנוי לנחל שזרמו חזק ביותר וסכנה לרחוץ בו.                        
"ונחלי _____" )תהלים יח ה(

2. כנוי לאשה מכוערת.                                                 
"יפה קורין אותה ____" )נדרים סו: (

3. שם אחר לשלמה בן דוד. )שמואל ב יב כה(
4. האריך,מתח.                                                            

"יצא לפניה ו____ קומתו" )רש"י בראשית מט כב(
5. פנה לכל עבר.                                                      

"ואפנה על ____ או על שמאל" )בראשית כד מט(
6. כלי ששימש לפנוי אפר המנורה. "ו___ זהב טהור"              

)שמות כה לח()בלשון רבים()לא בלשון סמיכות()בכתיב מלא(
13. חרב. "היו מתיזין את ראשו ב____" )סנהדרין ז ג(

15. לבלתי,שלא. "____ יקמו וירשו ארץ" )ישעיה יד כא(
16. איזה.  "_____  סמוך למנחה" )שבת ט: (

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

הלבנה, הקשת, חמה, ירח, כוכב, כימה, כסיל, ענן, צבאם, שחקים, שמש, המאור הגדל, המאור הקטן 
מאורי אור, צבא המרום, צבא השמים

יתדאנתישראשנמאאמא
תגשחקימידהשכאנאנג

סהרשיגשימתסאדושסנ

תנשישמיאתישגרנחלא
שבסנשאותלגשיאמידג

שלאמארינמאאשהסנגי

יהסנהנתידונקשישהא

אמאקתאמארישיאנתרג

סנטנישאסנתתגחיתוד

ננאשהכתגצנתרגהשאא

שניאונאיבשיאמאנמא

תעבכדישראישיאנתהג

תצבאהמרומדכסנתישא

1. מסכת שבת נמצאת במישנה בסדר...?
2. האם יש תלמוד ירושלמי על סדר "קדושים"?

3. שישה סידרי מישנה הם....?                                                                                                         
4. מדוע קרא ר' אברהם דנציג מווילנא לספרו "ציטוט חיי אדם"?

5. מה משותף לר' עובדיה מברטנורא ולר' יום טוב הלר?
6. מי חי קודם - הרמב"ם או הרמב"ן?

7. מי מהגאונים, כתב איגרת העוסקת בתולדות עם ישראל?
8. מה המשותף לישובים כפר הרוא"ה ובית עוזיאל?

9. במה עוסק הספר "שוחטי הילדים"?
10. מהם ארבעת חלקי שולחן ערוך?
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. מועד  2. לא 3. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות 4. הספר הוא על 
"אורח חיים" ורמז לשמו בראשי תיבות 5. מפרשי המשנה 6. הרמב"ם 7. רב שרירא 
גאון 8. שניהם ע"ש רבנים ראשיים: הרב קוק והרב עוזיאל 9. הלכות שחיטה )מובנות 

אפילו לילדים( 10. אורח חיים, אבן העזר, יורה דעה וחושן משפט
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

באר שבע

וילות ובתים

וילות ובתים

אחיסמך

אלעד

אופקים

בני ברק
+5 חדרים

דופלקסים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 הבניה בעיצומה!!! 
באחיסמך דירות אחרונות החל 

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

 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, 2,700,000 ש"ח 
גמיש. 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביטוח משכנתא
בתעריפים מוזלים

חיסכו אלפי שקלים
_____________________________________________)24-35("ביטוח נאמן" 03-9075551
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 ברח' חברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. דירה 
מושקעת, חזית, חניה 

צמודה, ומעלית. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742, 

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 באניליביץ' וילה 3 
מפלסים, עם גינה גדולה, 
אופ' להרחבה )על מגרש 
של 380 מ"ר( פינוי מיידי 
6,250,000 ש"ח גמיש. 

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 ברחוב טבריה באיזור 
רחוב עמי דירת דופלקס 
ק"א סלון ומטבח וק"ב 4 
חד' גדולים, הכל משופץ 
יחד 130 מ"ר, עם חניה 

צמודה.  2,600,000 ש"ח 
בלעדי ליתווך ש.מאירוביץ 

 ,03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

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

050-4171759 שלמה
_____________________________________________)27-30ל(052-7201904 משה 

3-3.5 חדרים

 מציאה!! באלוף 
הניצחון בר"ג, גבול ב"ב 

בבנין חדיש, 3 חד', 
70 מטר, ק"ג משופץ 
עם מעלית+יח"ד של 
45 מ"ר+חניה ומחסן 

2,200,000 ש"ח בלבד! 
בלעדי ל-תיווך מאירוביץ 

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי העליון + 
מחסן+אופציה יפיפיה מול 
הנוף, מושקעת, ק.כניסה. 

לל"ת 1,620,000 גמיש
052-6006575)29-32(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בנחל עין גדי 4 חד' 95 

מ"ר, חצר מרוצפת 50מ"ר + 
פרגולה, סורגים, כניסה פרטית. 
_____________________________________________)28-31(1,400,000 ש"ח 054-7208799

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 דירת גן בנחל נחשון 145 

מ"ר במפלס אחד+מחסן 
_____________________________________________)29-32(וחנייה מקורה 058-4198767

3-3.5 חדרים
 מציאה! בבר אילן 3 
חד' ק"א, מרפסת סוכה, 

משופצת, צנרת חדשה, 2 
שירותים, אופ' לתוספת מיידי, 
1,200,000 ש"ח. תיווך יעקב 

054-4901948)30-30(_____________________________________________

הוזלת משכנתא קיימת 

משכנתאות והלוואות
לרכישת דירה, לכל מטרה

1-599-560-580
המצלות מאנ"ש בשיתוף כל הבנקים

 למהירי החלטה! דירת 5 
חד' בק. הרצוג חדשה במחיר 
_____________________________________________)29-32(מיוחד! לל"ת 050-4300283

 למהירי החלטה! דירת 5 
חד' בק. הרצוג חדשה במחיר 
_____________________________________________)29-32(מיוחד! לל"ת 050-4300283

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה!!! ברבי 
עקיבא באיזור אלישע 

4.5 חד' 120 מ"ר 
חזית משופץ, קומה 
ג' ואחרונה, גג בטון, 

אופציה לבניה על הגג 
2,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 דלת כניסה מעוצבת 
וחדשה, דלתות פנים פולימר, 

סורגים ושער טרילדור, 
ממוזגת, מקלחת חדשה 

_____________________________________________)30-33(לל"ת. 050-6000530

 וילת חלומות מפוארת, 
7 חד', 330 מ"ר, בנוי עיצוב 

אדריכלי+בריכה+יח"ד מניבה.
לפרטים: W נדלן 

054-4502728)30-30(_____________________________________________

 בלעדי 90 מ"ר, צד בני 
ברק, חזית לז'בוטינסקי, גג 

רעפים, 1,365,000 ש"ח 
מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)30-30(אלטרנטיב 054-5500263

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

בטאבו תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000 052-7168090)30-30(_____________________________________________

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

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

תיווך-ישוב-הארץ 
03-8007000 052-7168090)30-30(_____________________________________________

 ביהודה הלוי מתאימה 
לטאבו משותף, מרווחת 

2,500,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)30-30(_____________________________________________

 להשקעה! מחולקת 
ומושכרת, 12,000 ש"ח 

בחודש, איזור מבוקש, שוכרים 
אמינים 1,880,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-30ל(058-7443384

 בוינרב כ-150 מ"ר ק"ב, 3 
כ"א, מחולקת ל-2 מפוארת, 
2,135,000 ש"ח גמיש נדל,ן 

_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

 בבנייה ברח' כהנמן+ליוו 
בנקאי! דירות 3/4 חד', 

החל מ- 1,450,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)30-30(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית 
יוסף, דירות 3/4 חד' יפות, 
החל מ- 1,550,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)30-30(_____________________________________________

 בבניין חדש, בגולומב, 
פנטהאוז 5 חד' מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-3344721 8007000)30-30(_____________________________________________

 בחברון בבלעדיות 
דופלקס, ללא מעלית, 140 
מ"ר, 110, + 30 מרפסת 

2,299,000 ש"ח גמיש "תיווך 
_____________________________________________)30-30(בכר נכסים" 054-3969949

 למכירה ברח' 
מהוליבר דירת 6 חד', 

יפה ומושקעת, מחולקת 
ל-4+2, ק"ג חזית עם 

מעלית, חניה וגג גדול. 
2,850,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

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

2,500,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

 052-7168090)30-30(_____________________________________________

 בגוטליב 5 חד'+חצר, 
ענקית, 2,900,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)30-30(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 5 חד', 
ענקית, אופציה בגג+חתימות, 

2,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)30-30(_____________________________________________

 בהרצוג, 6 חד', מחולקת, 
משופצת ויפה, 1,850,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בחפץ חיים דופלקס, 5 
חד', מושקעת+מרפסת 

שמש "א.צ.נכסים" 
 050-2044100
050-9777755)30-30(_____________________________________________

 בלוין, דירת נכה, 5 חד', 
ענקית, חדשה, מיידית, 
2,500,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' מנחם 9, 
דירת 4 חד', 103 מ"ר, גדולה 
ומרוחחת, קומה שניה, בנין 
חדש ומתוחזק, סוכה, חניה.

דוד גרוס רי/מקס 
050-4122744)30-30(_____________________________________________

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

מוארת ומאווררת. 1,920,000 
_____________________________________________)30-33ל(ש"ח 052-7661363

 למבינים!! א.בנימין, 
אברהם כ-4 חד', כ-75 מ"ר 

ק"ב מ.מהיסוד+אופציה 
1,400,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! קריית הרצוד 4 
חד', כ-85 מ"ר, ק"א, 3כ"א, 
משופצת, 1,520,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)30-30(_____________________________________________

 א.סירקין 4 חד', כ-92 
מ"ר, 3 כ"א, מפוארת, 

מעלית+חניה 1,920,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 א.מיימון, 4 חד', כ-87 
מ"ר, 4 כ"א, ק"ג+ח. שכנים, 

לג.בטון, 1,990,000 ש"ח
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 בשיכון ה' "חדשה" 4 
חד', כ-90 מ"ר, קומת קרקע, 

משודרגת+מרפסת 1,630,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 מבחר ענק ברחבי 
העיר של פרויקטים 

לפני בניה/בגמר בניה, 
מחיר מיוחד ל-"אביחי-
_____________________________________________)30-30(מתווכים"03-5701010

 בנורוק 4 חד', ענקית, 
מחולקת+אפשרות 

בניה על הגג, רק 
1,690,000 ש"ח "אביחי-

_____________________________________________)30-30(מתווכים"03-5701010

 באיזור זכריה 4 
חד', ענקית+מעלית 

1,890,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(תיווך 052-4361576

 בבניין חדש, באנילביץ, 
דירת 4 חד', אחרונה, 

2,100,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)30-30(_____________________________________________

 באלישע, 4.5 
חד', משופצת, קומה 

אחרונה+אופציה 2,300,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ   

052-7168090 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בגורדון, 4 חד', מעלית 
וחניה+אופציה גדולה, 
2,100,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
 052-7168090)30-30(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה, 4 חד'+יחידה 

החל מ- 2,350,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

 052-7168090)30-30(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר, 
דירות 4 חד', 2,200,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)30-30(_____________________________________________

 בהרב קוק, 4.5 
חד', כ-100 מ"ר, ק"ב 

ואחרונה+אופ' 1,790,000 
ש"ח גמיש. נדל"ן הקריה 

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

1,935,000 גמיש, נדל"ן הקריה 
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בהרצוג, משופץ, 3 
חד' + יח' 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בזכריה 4 חד', ק"ג עם 
מעלית, 3 כ"א, מאווררת, 

נוף פתוח, חזית, 
1,960,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

 ברחוב הרצוג אזור 
ישעיהו 4 חד' גדולה 

כ-100 מטר, ק"א חזית, 
לא משופצת 1,690,000 
ש"ח בלעדי ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 035797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ביונתן בהליך 
פינוי בינוי! 3 חד', 

מרווחת, ק"ג ואחרונה, 
מושכרת! "אביחי-

_____________________________________________)30-30(מתווכים"03-5701010

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

1,570,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)30-30(מתווכים"03-5701010

 מציאה! במהרש"ל!, 
3 חד', ענקית+גג רק 

1,725,000 "אביחי-
_____________________________________________)30-30(מתווכים"03-5701010

 מציאה! באבן גבירול!, 
3 חד', ק"ק+אופציה 
מוכנה של 15 מ"ר, 

בלעדי ל "אביחי-
_____________________________________________)30-30(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! מחולקת בפ"כ 
במתחרדים 3 חד', 70מ"ר + 2 
חד', מושכרת, מפוארת, קומה 
ב' 1,700,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד', מקורית, 
בפ"כ, במתחרדים, קומה ד', 
גג בטון+אופציה בצד, בניין 

אברכים, 1,250,000 ש"ח
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בלעדי, 3 חד', בז'בוטינסקי 
עורפית לב"ב, 1,350,000 ש"ח 

3 חד', בפ"כ, חרדי, 
**קומה ב', גג רעפים, 

1,400,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בשיכון ה', 3.5 חד', 
ענקית, פרטית, סוכה, חניה, 
מחסן, לוי דרוק ניהול ושיווק 

_____________________________________________)30-33(נדלן 052-7276299

 בראב"ד, 3.5 חד', ק"א, 
חזיתית+אופציה 1,800,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 ברבנו אשר, 3 חד', 
חדשה, נוף מדהים, 1,550,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בבנין חדש, בגולומב, 
דירת נכה, 3חד'+חצר 

מרווחת, 1,700,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)30-30(_____________________________________________

 בזבוטינסקי קרוב להרב 
ש"ך 3 חד', כ-80 מ"ר, ק"ג 

ואחרונה, משופצת 1,320,000 
ש"ח נדל"ן הקריה 

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בארבנאל 3.5 חד', 
ק"ד, כ-78 מ"ר, 3כ"א, 

מעלית+חניה, 1,480,000 
ש"ח נדל"ן הקריה 

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בטרומפלדור קרקע 
3 חד', כ-50מ"ר, מפוארת 

1,165,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בגניחובסקי בט"מ 3חד', 
כ-68מ"ר, ק"ד, היתרים ל-120 

מ"ר 1,290,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, אופציה 

ענקית לבניה, 1,650,000 
ש"ח 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)30-30(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 
יחידות דיור משופצות חדשות 

מושכרות ב-3,800 ש"ח 
במחיר שלא יחזור על עצמו 
רק 660 אל"ש משה אלוש 

054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור שכונה א' כ-170 מטר 

כולל ממד, מושכרות 
8,500 ש"ח נטו, שווה לראות. 

משה אלוש 
054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור בית קרקע שכונה ב' 

מושכרות 6,500 ש"ח נטו. 
שווה לראות! משה אלוש 

054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 
יחידות דיור בדימונה מושכרות 

ב-3,000 ש"ח נטו רק 530 
אל"ש כל הקודם זוכה. 

משה אלוש- 
054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2, 
מבצע עובדה, מושכרות 

ב-4,000 ש"ח נטו, קומה 4 
750 אל"ש משה אלוש 

054-3255667/08-6901033)29-29(_____________________________________________

 מעונינים למכור
 ולקבל את המחיר הטוב 
ביותר התקשרו עוד היום 

 054-3255667
_____________________________________________)29-29(אבני יסוד מבית אבני דרך

 מבחר דירות במחירים 
שפויים לחלוקה או השקעה 

סולידית, יעוץ חינם!
054-3255667 משה

_____________________________________________)29-29(אבני יסוד מבית אבני דרך

 מציאה! בהרצוג 
4 חד', בבנין בוטיק, 

משופצת ויפה, ק"ד, 
חזית+מעלית+ מחסן 

1,950,000 גמיש 
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בלעדי באלישע 
המבוקש, 4 חד' 

גדולים+סוכה, חזית, 
ק,ג ואחרונה, גג 

בטון+חתימת שכנים 
לבניה בגג+חניה 
2,200,000 גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 סמטת רחל 75 
מ"ר, מחולקת ל-3 יח', 
חזית, ק"ג + אופ' בגג 

מיידי, 1,600,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 
)קרוב לסוקולוב( 

3 חד', משופצת מהיסוד, 
70מ"ר, ק"א, עורפית 
לביאליק, 1,260,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
 052-7652801)30-30(_____________________________________________

 בלעדי באיזור המבוקש 
ברח' לנדא, 5 חד', 

120 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, ק"ד, 

חזית+מ.שמש+מעלית 
2,600,000 ש"ח גמיש

"סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)30-30(_____________________________________________

 באיזור פרל 4 חד', 
חדשה, וגדולה, נוף 

מדהים, רק 1,900,000 
ש"ח "א.צ.נכסים"

 050-2044100
050-9777755)30-30(_____________________________________________

 בגניחובסקי  3 חד',
 קומה ב', משופצת+ 

אופציה גדולה, 
"א.צ.נכסים" 

 050-9777755
050-2044100)30-30(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד, 3 חד', 
שמורה ומסודרת, אופציה 
ענקית לבניה, 1,350,000 

גמיש 'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)30-30(_____________________________________________



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

 ברמות ב' דו משפחתי 
300 מ"ר, לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

 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

י”ג באב -ט”ו באב תשע”ח   25-27/7/2018

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 
_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

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

050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

+5 חדרים

 וילות ובתים

+5 חדרים

1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

דופלקס

4-4.5 חדרים

נתיבות

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

 דירת 2 חד' במקור חדר, 
3 כ"א ברח' ביאליק שקטה, 
מצויינת להשקעה. 930,000 

_____________________________________________)27-30(ש"ח. תיווך 050-3333699

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

'אפיקי-נדלן-בועז' 
054-8474843)30-30(_____________________________________________

 ברמת שלמה 3 מושקעת 
,מרווחת ומוארת, מונגשת 

לנכים, 2 מרפסות. 
054-6468282)27-30(_____________________________________________

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 
_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

עמנואל

צפת

קריות

 6 חד' ק"א 130מ"ר, 
סמוך למרכז המסחרי 

650,000 ש"ח גמיש לרציניים 
_____________________________________________)28-31ל(בלבד! 050-7877767

לפרסום
03-6162228

 בעמרם גאון 10 5 
חד' קומה ראשונה, מלאת 

שמש 134 מ"ר, גישה לנכים 
בהזדמנות 3,500,000 ש"ח

054-6600198)29-32(_____________________________________________

+5 חדרים

דופלקסים
 ברוזובסקי 5.5 חד' ק"ב 
1,790,000 ש"ח יח"ד הורים 

מרווחת + מ.סוכה "סיטי 
_____________________________________________)27-30(נכסים" 050-3955955

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

 במנחם בגין 4 חד', קומה 
ראשונה, חניה בטאבו, מרפסת 

סוכה, איזור מעורב. 
_____________________________________________)30-30("סיטי נכסים" 054-4643543

 בשכונת ישמח משה 3 
חד' גדולה, ק"ג-ללא משופצת 

88 מ"ר 1,350,000 ש"ח
_____________________________________________)29-30ל(052-7688890

גני תקווה

חיפה

 בשכונת ישמח משה 3 
חד' גדולה, ק"ג-ללא משופצת 

88 מ"ר 1,350,000 ש"ח
_____________________________________________)29-30ל(052-7688890

 דירת 3 חד' 77 מ"ר 
תשואה גבוהה 550,000 ש"ח

_____________________________________________)29-34ל(055-6662393

 "ידיים טובות" 
כל התיקונים לבית שלך! 

דו"ש, אינסטלציה, חשמל, 
תריסים ועוד...

שירות מיוחד למשקיעים!
053-5313790)29-32(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

אדם
 בישוב גבע בנימין )אדם( 
5 דק' נסיעה מירושלים, 3 חד' 

חדשה וממוזגת ומאובזרת 
כולל מרפסת סוכה, נוף 
מדהים! רק 2,000 ש"ח

054-2040678)28-31(_____________________________________________

 בשמעון הצדיק 39
ק"א, 3 חד', אופציה לתקופה 
ארוכה 3,200 ש"ח, ללא רהוט.
_____________________________________________)29-30ל(054-8405183 054-6778363

אלעד

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת במקום 

יוקרתי, 200 מטר, קומה 
_____________________________________________)29-32(א'+מעלית 054-4338135

 בשלוש השעות 4 חד' 
ענקית ק"ג+מעלית מטבח 

מפואר, מרפסת סוכה, חניה 
מקורה 4,850 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ל(050-4186500

 במוהליבר 4 חד' חדשה, 
מעלית, סוכה, 5,200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ל(תיווך שמואל 054-8040055

 בגוטליב, 4 חד', בניין 
חדש, חזית+חניה, מרפסת 
שמש, יחידת הורים, סוכה, 

מזגנים, פינוי מיידי. 6,300 ש"ח
_____________________________________________)29-32(052-8900573 )לא תיווך(

 ברמז, דירת 4 חד', חדשה, 
קומה א', חזית+מזגנים 6,300 

_____________________________________________)29-32(ש"ח 054-8418243

4-4.5 חדרים

 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 4 חד', 
חדשה+סוכה, ק"ד, 

ללא מעלית 4,000 ש"ח 
כניסה מאלול 
052-7665551)27-30(_____________________________________________

 ברמז, דירת 4 חד' חדשה, 
קומה א', חזית+מזגנים. 

6,300 ש"ח 054-8418243
_____________________________________________)27-30()ללא תיווך(

 4 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

4,200 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-538742)27-27(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד'+יחידת 
הורים, קומת קרקע, מוגבהת, 

משופצת, ממוזגת ומסורגת.
050-8676410/050-4119420)28-31(_____________________________________________

 בגוטליב, 4 חד', בניין חדש 
ק"ד, חזית+חניה, מרפסת 

שמש, יח' הורים, סוכה, 
מזגנים. פינוי מיידי 6,300 ש"ח 

_____________________________________________)28-31(052-8900573 )ללא תיווך(

 ביהלום, דירה ענקית 5חד' 
)כ-150מ"ר( צריכה שיפוץ, בנין 

_____________________________________________)30-31ל(דתי, סוכות. 052-7638388

 ברח' הצבי ק.הרצוג,
4 חד'+תוספת בנייה קומה 
ג' +מעלית במחיר ירד חניה 

_____________________________________________)29-30ל(בשפע 054-8481372 

 ברחוב חרל"פ ליד 
רח' טבריה 3 חד' 

ק"ג, עורפית, דירה 
משופצת עם גג בטון. 

ואופציה לבניה על הגג. 
1,530,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 ביהודית! 3 חד', כ-90 
מ"ר ק"ג+היתרים, נוף פתוח, 

למבינים!! 2,000,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-30ל(גמיש 058-7656749 לל"ת

 לל"ת באלישע 3חד' 
כ-70 מ"ר, חזית, משופצת, 
יפה וממוזגת+אופציה מיידי 

_____________________________________________)27-30ל(1,720,000 052-7688388

 בלעדי ברח' ז'בוטינסקי 
2.5 חד', כ-50 מ"ר, קומה ב', 

עורפית, אפשרות להרחבה 
1,270,000 ש"ח 

אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)30-30(_____________________________________________

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

רעפים מחיר 1,230,000, מס' 
נכס 7368 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)30-30(_____________________________________________

 ברחוב החלוצים 
2 חד', כ-50 מ"ר קומה 1, 
מסודרת, 1,230,000 ש"ח, 

מחיר גמיש. מס' נכס 7176 
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)30-30(_____________________________________________

 מציאת השבוע!!! 
א.בית יוסף 2.5 חד', 

כ-64 מ"ר, ק"ב, משופצת 
א.להרחבה!! 1,390,000 

ש"ח  "תיווך-משגב-לדיור" 
 052-5222690)30-30(_____________________________________________

 נורדאו 2.5 חד', ק,ב, כ-60 
מ"ר, שמורה+סוכה+מעלית 

1,350,000 ש"ח "תיווך-משגב-
_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690 

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

להרחבה שמורה 1,360,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

 052-5222690)30-30(_____________________________________________

 בחיד"א 2.5 חד', ק"א, 
מיידית, 1,330,000 ש"ח, 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)30-30(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 
חד', משופצת+אופציה בגג, 
1,300,000 תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בשמעיה, בניין חדש, 1.5 
חד', עם טאבו 835,000 ש"ח

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
 052-7168090)30-30(_____________________________________________

 בנוף סביון בניין חדיש, 
נדירה! 5 חד' גדולה+גינה, 240 

מ"ר+כניסה פרטית+מחסן 
3,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ל(054-4480642

 באורלוזרוב 100 מ"ר, 
משופצת, 850,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-30(תיווך וילינגר 050-4141206/9

 באורלוזרוב 70 מ"ר + 
תוכניות מאושרות לעוד 70 

מ"ר, 850,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(תיווך וילינגר 050-4141206/9

 בעקיבא, 5 חד' + סוכה
+ 120 מ"ר ק"ג + מעלית 

1,167,000 ש"ח תיווך וילינגר
_____________________________________________)30-30 מ(050-4141206/9

 בבצלאל כ-3 חד', 
60 מ"ר + יציאה לסוכה 

675,000 ש"ח תיווך וילינגר 
050-4141206/9)30-30(_____________________________________________

 בעקיבא בבנינים החדשים, 
3 חד', 75 מ"ר + נוף לים + 

מחסן + חניה, 850,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(תיווך וילינגר 050-4141206/9

 בסורוצקין ק"ב 124 מ"ר 
בנוי+ מרפסת גדולה 3 כ"א 

מוארת ומאווררת+נוף מיידית.
3,600,000 ש"ח "ברכת רחל"

052-2585889)30-30(_____________________________________________

 בנווה יעקב 2,3,4 חד', 
מחירים סבירים, "תיווך-משה"

054-9388085)30-30(_____________________________________________

 ברמות א', קוטג' 4 חד', 
)83 מ"ר נטו(+חצר )27 

מ"ר(+ת.ב.ע 55 מ,ר, משופץ, 
כ"פ, 2,080,000 ש"ח

_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ג' קוטג' 5 חד'2+ 
גינות )85 מ"ר(, נוף, אור, גישה 

נוחה, בזרחי. 2,700,000 ש"ח
_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי, וילה 10 
חד', )236 מ"ר(+גינה )220 

מ"ר(+חלל, נוף, גישה נוחה. 
4,950,000 ש"ח

_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות, מבצע קוטג'ים/
דו משפחתיים/וילות למכירה 
ברמות! החל מ- 2,700,000 

ש"ח עד 7,700,000 ש"ח
_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכבים 02-5713375

 הזמנות למשקיעים!!! 
בשמואל הנביא, 5.5 חד', 

מפוצלת ל-3 דירות, מושכרות 
ב-9,500 ש"ח+מרפסת וחצר 

פרטית בקרוב תמ"א-38 
2,040,000 ש"ח 

050-4102542)24-36(_____________________________________________

 ברמות א', 4 חד',)82 מ"ר 
נטו(+ גינה )51 מ"ר(+ת.ב.ע, 
כ"פ, נוף, לשיפוץ, 1,800,000 

ש"ח תיווך הכוכבים 
02-5713375)30-30(_____________________________________________

 ברמות א', 4 חד',)82 מ"ר 
נטו(+ גינה )51 מ"ר(+ת.ב.ע, 
כ"פ, נוף, לשיפוץ, 1,800,000 

ש"ח תיווך הכוכבים 
02-5713375)30-30(_____________________________________________

 דירה חדשה בשוק, ברחוב 
רש"י, 3 חד', ק"ב+2 מרפסות, 
בניין קטן ושקט. בלעדי לתיווך 

_____________________________________________)30-30(צימוקי 02-5638221

 חדשה בשוק, ברחוב 
שמואל הנביא, 3 חד', 

ק"ב+מרפסות. בלעדי לתיווך 
_____________________________________________)30-30(צימוקי 02-5638221

 בגבעת זאב, משופצת, 
קומפלט, 3 חד'+מרפסת 

גדולה, "תיווך-משה" 
054-9388085)30-30(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

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

תחבורה/מכולת/ביה"כ 
1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א', 3 חד', )60 
מ"ר נטו(+ת.ב.ע להוסיף 109 
מ"ר ולחלק! נוף. 1,650,000 

ש"ח תיווך הכוכבים 
02-5713375)30-30(_____________________________________________

 ברמות ב', 3.5 חד', 
משופצת. ת.ב.ע, מרפסת, 

נוף, ק"א, כניסה פרטית, 
1,750,000 ש"ח  תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

 בנווה יעקב 2 חד', 56 
מ"ר+רישיון, ק"א, "תיווך-

_____________________________________________)30-30(משה" 054-9388085

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

6 חד+מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)30-30(חניות. 052-2656825

 במנחם בגין, דירת גג, 
משופצת למגורים/השקעה 

לפרטים נוספים 050-8505321
_____________________________________________)30-30("סיטי נכסים" 

 "דרך-עיר-נכסים" באשר 
בר לוי כג"ב, "חדשה מהקבלן" 

5 חד', ק"א, מ"ש, מעלית, 
_____________________________________________)30-30(חניה, נוף. 052-2656825

 "רימקס עוצמה"
ביצחק בן צבי, 3.5 חד', כ-88 
מ"ר, קומה 1, חניה, שמורה 

_____________________________________________)30-30(ויפה. אושר 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
בטרומפלדור, 3.5 חד', 94 

מ"ר, קומה 3, חניה, משופצת 
_____________________________________________)30-30(חלקית אושר 050-2567111

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח ללא תיווך, ביום שישי 

27/07/18 ביו השעות: 
9:00-11:00 ברוטשילד 53ב 
קומה 1, כ-70 מ"ר, סורגים 

_____________________________________________)30-30(072-3957393 רביד

 3.5 חד', ברח' הרב 
קוק, מעלית, חניה במחיר 

אטקרטיבי. 
_____________________________________________)30-30(052-2948691 נטלי

 בדף היומי 3 חד'+חצי, 
ק"א, משופצת, כ-90 מ"ר, 
050-4811122 1,290,000)30-30(_____________________________________________

 מחולקת! ל3 יח' 2+2+1 
הכנסה 7,800 ש"ח משופצת!

ק"ג 1,300,00 ש"ח
050-4811122)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בלוחמי 
הגטו 4 חד', 98 מ"ר, קומה 1, 
חניה, מרפסת סוכה, משופצת 

_____________________________________________)30-30(מהיסוד. אושר 050-2567111

 "רימקס עוצמה" באחד 
העם 9, 4 חד', קומה 2, 

מעלית, חניה שמורה ויפה. 
_____________________________________________)30-30(אושר 050-2567111

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 
אברהם, אונטרמן, 4 חד', 

משופצת, 2 מעליות)1 שבת(, 
סוכה, חניה, נוף. 

052-2656825)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה"
ביצחק בן צבי, 3.5 חד', כ-88 
מ"ר, קומה 1, חניה, שמורה 

_____________________________________________)30-30(ויפה. אושר 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
בטרומפלדור, 3.5 חד', 94 

מ"ר, קומה 3, חניה, משופצת 
_____________________________________________)30-30(חלקית אושר 050-2567111

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח ללא תיווך, ביום שישי 

27/07/18 ביו השעות: 
9:00-11:00 ברוטשילד 53ב 
קומה 1, כ-70 מ"ר, סורגים 

_____________________________________________)30-30(072-3957393 רביד

 3.5 חד', ברח' הרב 
קוק, מעלית, חניה במחיר 

אטקרטיבי. 
_____________________________________________)30-30(052-2948691 נטלי

 בדף היומי 3 חד'+חצי, 
ק"א, משופצת, כ-90 מ"ר, 
050-4811122 1,290,000)30-30(_____________________________________________

 מחולקת! ל3 יח' 2+2+1 
הכנסה 7,800 ש"ח משופצת!

ק"ג 1,300,00 ש"ח
050-4811122)30-30(_____________________________________________

 3 חד', ק"א, 2 שירותים, 
חדר כביסה, מרפסת, אופציה 
לבניית קומה נוספת, כניסה 

_____________________________________________)30-30ל(נפרדת. 055-6663011 כרמלה

 מבחר דירות בקריות 
במחיר זול, גם בקרית אתא 

_____________________________________________)30-30(050-4141206/9 תיווך וילינגר

 תיווך מבחר ענק של דירות 
להשכרה בבני ברק, ובפרדס 

כץ לשוכרים טובים, במחירים 
זולים. אפשרי מרוהטות 

03-5444815
_____________________________________________)30-30(054-7477054 מוטי

 נכנסים לפני, משלמים 
מאלול! בכהנמן 83, 5 חד', 

ק"ד-ללא, מטבח חדש. 
_____________________________________________)30-31ל(5,350 ש"ח 050-6578656

 להשכרה דירת 4 חד' 
ברח' בריה ק"ב 3,800 ש"ח 

_____________________________________________)30-33ל(050-5540887

 ברמז חדשה, 4 חד', 
ק"א, חזית+מ.שמש 
סוכה, מעלית, חניה, 

6,200 ש"ח
**בגוטליב 4 חד', 

ק"ד+מ.שמש, חזית, 
מעלית, חניה, 6,300 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 ברמב"ם, 4 חד', יפה 
וחדשה+מעלית וחניה 5,500 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 שלמה בן יוסף, 3 חד', 
קומה ג' הדירה מרוהטת, 

3,000 ש"ח  מחיר. מס' נכס 
17859 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)30-30(_____________________________________________

 אוסישקין 3 חד', קומה 
א', מעלית, פינוי 1.8.18, 

מחיר: 3,600 ש"ח מס' נכס 
17871 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)30-30(_____________________________________________

 באיזור פרישמלאן 
בניין חדש, 3.5 
חד', ק"ב, יפה 

וממוזגת,4,200 ש"ח 
"א.צ. נכסים"

050-9777755
050-2044100)30-30(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
3 חד', כ-80 מ"ר, 

משופצת, ק"ב+מעלית, 
מיידי, 4,600

** במוהוליבר, 4 חד', 
ק"ד+מעלית 5,000 ש"ח 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 לזוג צעיר בנורוק, 2 לד', 
ק"ג, חדשה, מרוהטת וממוזגת 

ומרווחת 38 מ"ר מיידי 2,650 
_____________________________________________)30-31ל(ש"ח 052-7663771

 אברבנאל 2.5 חד'+ 
מרפסת קטנה כ-45 מ"ר 

קומה א' מחיר 2,900 ש"ח 
מס' נכס 17860 אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880)30-30(_____________________________________________

 בירושלים, לזוג צעיר, 3 
חד', מפוארת, ממוזגת, ק"ד-
ללא, מרוהטת+דו"ש 3,400 

_____________________________________________)30-30(ש"ח 054-8447434

 לזוג צעיר בנורוק, 2 חד', 
ק"ג, חדשה, מרוהטת וממוזגת 

ומרווחת 38 מ"ר מיידי 2,650 
_____________________________________________)30-31ל(ש"ח 052-7663771

 אברבנאל 2.5 חד'+ 
מרפסת קטנה כ-45 מ"ר 

קומה א' מחיר 2,900 ש"ח 
מס' נכס 17860 אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880)30-30(_____________________________________________

 בירושלים, לזוג צעיר, 3 
חד', מפוארת, ממוזגת, ק"ד-
ללא, מרוהטת+דו"ש 3,400 

_____________________________________________)30-30(ש"ח 054-8447434

 בשבטי ישראל 3.5 חד' 
ק"ב, חזית, בנין חדיש+מעלית 

וחניה 3,900 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(054-8117238

 ברח' מינץ' מרווחת 
וממוזגת, 3.5 חד'  כ-100 מ"ר, 

שירותים כפולים ק"ד-ללא 
_____________________________________________)28-32ל(מעלית. 054-5778503

 מציאה! בטבריה/קוק 
גדולה, מאווררת ומוארת 

מ.אמריקאי. כחדשה 2,600 
_____________________________________________)28-31ל(ש"ח 050-4196040

 דירת 2 חד' ברח' צירלזון 
כניסה מיידית 2,800 ש"ח

052-4491995)28-31(_____________________________________________

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, ק"א 3,000 ש"ח

054-4797080)28-31(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברח' חברון 2 ק"ב, 

יפיפיה, משופצת כחדשה, 
מרוהטת וממוזגת. 

_____________________________________________)29-31ל(050-6285999

 בשיכון ג' יח"ד 2 חד', 35 
מ"ר ק"א ממוזגת, ללא ריהוט,

_____________________________________________)29-30ל(מיידי 050-2101838

 יחידת דיור 2 חד' 
מרוהטת וממוזגת +דו"ש 

בק. הרצוג 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ל(054-5523432

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

_____________________________________________)23-30(ממוזגת, מיידי, 052-3632080

 בויז'ניץ יחידת דיור 
ממוזגת משופצת ללא ריהוט 

מיידי 2,000 ש"ח 
054-5634160)26-30(_____________________________________________

 בהרב קוק משופצת 
ומרוהטת נקייה וממוזגת מיידי 

_____________________________________________)26-30(1,700 ש"ח 054-5634160

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

ירושלים

 בשערי צדק, 4 חד', קומה 
ב', ללא מעלית, מאוררת 

ומוארת, כניסה מיידית,
5,800 ש"ח 052-2585889 

_____________________________________________)30-30("ברכת רחל"

4-4.5 חדרים

 מציאה! בבנימין 
אברהם 2.5 חד', כ-65 

מ"ר, משופצת חלקית, 
ק"ב, 1,390,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)30-30(_____________________________________________

 ביגאל אלון 3 חד' + 
מרפסת ענקית 40 מ"ר 

+ אופציה לבניה על הגג, 
_____________________________________________)29-32(ממוזגת ק"ד 054-3977018

 בבן זכאי קרוב 
בעלזא  2 יח' של 
2 חד', משופצות, 
בק"ק ומושכרות, 

1,450,000 גמיש, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאוורת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

050-4122744)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חד', 
70 מ"ר, מרווחת ומסודרת, 

קומה שניה, חזית 3 כ"א 
דוד גרוס רי/מקס 

050-4122744)30-30(_____________________________________________

 בבלדעיות ברח' קובלסקי 
12, דירת 3.5 חד', 85 

מ"ר, קומה 4, משופצת 
מהיסוד+סוכה גדולה 2 

כ"א+אופציה לבניה על הגג.
דוד גרוס רי/מקס 

 050-4122744)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' שלמה בן 
יוסף, 3 חד', 75 מ"ר, גדולה 
ומרווחת, קומה 4, אפשרות 

לבניה על הגג לעסקה מהירה.
דוד גרוס רי/מקס 

050-4122744)30-30(_____________________________________________

 נדירה!! בדב גרונר 3 חד', 
כ-62 מ"ר קומה א' מ.מהיסוד, 

א.להרחבה 1,300,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 המציאה בקרית הרצוג 
3כ-65 מ"ר ק"ב, יציקת בטון 

כ-45 מ"ר 1,430,000 גמיש
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 א. ז'בוטינסקי/סוקולוב 
3 חד' מפואר+"היתר" 75 

בג.בטון+ א.בצד 1,450,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 מדהימה!! א.שח"ל 3 
חד', כ-78 מ"ר,+מעלית+ח.

בטאבו 1,715,000 "תיווך-
_____________________________________________)30-30(משגב-לדיור" 052-5222690

 בהזדמנות!! א.אברבנאל, 
3כ-57 מ"ר, ק"ד, א.בצד, ובגג 
_____________________________________________)30-30(כ-78 מ"ר, שמורה, 1,330,000 

 המציאה!! א.דנגור 3 
חד' כ-73 מ"ר ק"ג א.בגג בטון 
1,275,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 א.מהוליבר כ-3 חד' 
כ-65 מ"ר קומה א', שמורה, 

א.להרחבה, 1,425,000 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 א.רח הרצוג כ-78 
מ"ר ק"ד, עורפית, 

מפוארת+מעלית+מ.סוכה 
1,600,000 ש"ח"תיווך-משגב-

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! 
א.ביאליק, כ-74 מ"ר, 3 חד', 
ק"א, מטופחת, 1,310,000 

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)30-30(_____________________________________________

 מציאת העונה! 
א.דנגור, כ-3 חד', כ-55 מ"ר, 

משופצת,+א.כ כ-40 מ"ר, 
1,220,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 באוסם 3.5 חד', 
גדולה, ק"ב+מעלית וחניה, 

1,970,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)30-30(_____________________________________________

 בבלוי, 3 חד', ק"א, 
חזיתית+אופציה, 1,580,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-7168090 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 ברח' האדמו"ר מקוצק 
3.5 חד', ק"ב, חזית, כ- 65 

מ"ר. 1,690,000 ש"ח
054-8786736)30-33(_____________________________________________

 מול העירייה 3 חד', 
מרפסת סוכה, ק"ב-ללא, 

משופצת כחדשה 4,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ל(052-5549475/03-6195580
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לפרסום
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מגרשים

י”ג באב -ט”ו באב תשע”ח   25-27/7/2018

 להשכרה בב"ב, 120 
מ"ר משרדים, 5 חד', 

_____________________________________________)45-48(ק"ב, 050-5257147 אבנר

 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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 להשכרה, 100 מ"ר, 
מסחרי במרכז אלעד, מתאים 
למשרדים/טלמרקטינג ולכל 

_____________________________________________)20-31(מטרה, 050-3060123

 צימר בוטיק באור הגנוז 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מבצעים מיוחדים 
לקיץ! 052-7632474

053-5239843)21-32(_____________________________________________

10

| "

|

     

*2016
054-9199038

 המרכז העולמי תהילה לדוד, ירושלים.  

הרב
איפרגן

את הנופש הזה 
לא תשכחו!

החופשה המושלמת 
לכל המשפחה

כפר הנופש

בקיבוץ האון

כפר כנרת
על הים

מלון מפואר | ארוחות 
שף עשירות | מיטב האומנים 
והפעילויות לכל הגילאים | 

חוף ים נפרד למלון 
ועוד הרבה הפתעות...

אז תתחילו לארוז:

מחזור א': יא'-יד' אב 23/7-26/7
מחזור ב': יז'-כא' אב 29/7-2/8

054-9199038 | *2016

 להשכרה! מחסנים 
בגדלים שונים ב"מרום שיר" 

ברח' הרב לנדא ב"ב
050-4120130)27-30(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 12 מ"ר 
ברחוב סוקולוב ב"ב, גישה 

לרכב, חשמל ומים.
_____________________________________________)27-30ל(050-4163546

 להשכרה במיידי משרד 
13 מטר משופץ, ממוזג עם 

שירותים באיזור רבי טרפון ב"ב 
_____________________________________________)27-30ל(053-5219092

 "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(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

קו עיתונות דתית / 8176505 /

להשכרה בבאר שבע
במרכז מסחרי קרוב לביג 

054-2323915
054-2323954

משרדים כ –180 מ"ר בקומה 
ראשונה ומסחרי כ- 2300 מ"ר  

- ניתן לחלוקה 

054-280-2550
במחיר מציאה

למביני עניין 
עם תשואה גבוהה

קרקע בהליכי 
הפשרה מתקדמים

•משרד מפואר כ-55 מ"ר
•מטבח שרותים מקלחת

•וונטה מזגנים 
•אפשרות לריהוט

בברכפלד 

052-7101756
053-3104707

 קייטרינג "טעמו וראו" 
באור הגנוז, סעודות שבת 
וארוחות צהריים אישיות 

בהשגחה מהודרת
04-6777381

0548489960/1)29-32(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-28/19(חצר. 054-2273670

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

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

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

■ 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(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

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(_____________________________________________

 "אחוזת אלטונא" - 
מערות+ סוויטה לארוח+ 

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

אילת

אחיעזר

 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

 "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(_____________________________________________

 מבחר וילות, צימרים ודירות 
נופש, בבר יוחאי, אור הגנוז, 
מירון והסביבה, למשפחות 
_____________________________________________)11-30ל(ולקבוצות, 050-4105896

 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, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-14/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ 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, 

050-4133098)29-28/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-39(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 וילה 5 חד' + נקיה 
ומטופחת, דשא + טרמפולינה 

+ נדנדה, חצר יפה + בריכה 
קטנה, עד 14 איש, 

052-2270453)23-30(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

חצור הגלילית

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי לכינרת

_____________________________________________)24-35(טלפון :052-7165660

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

עם חצר. קרוב לטיילת
 052-7130111)24-33(_____________________________________________

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-34ל(050-4121032

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "זריחת הירדן"- 
סוויטות מפוארות בפוריה 

מאובזרות וממוזגות + 
בריכה בנויה + ג'קוזי 

050-6480390)26-33(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
וממוזגת, עד 10 נופשים, 

קרוב לקריה ולכנרת, 
במרחק הליכה
052-7127837)26-33(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים
יוקרתי. ייחודי. חדש. חלומי, 
למשפחות! מ-1,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37(שווה!! 052-7687606

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-37/18(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת 
בהכל, עד 8 נפשות, נוף ראשון 

_____________________________________________)23-34(לכינרת, 053-8882702

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

אזורים
 יחידת דיור-צימר מאובזרת 
10 דק' מטבריה והכינרת קרוב 

לקברי צדיקים ובתי כנסת. 
052-8834610)27-30(_____________________________________________

אשדוד
 "תיווך נופשים" מאגר 

דירות באשדוד להחלפה 
להשכרה בבין הזמנים 

054-8495745
054-8542377)27-30(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

 200 מ"ר בהר השלום 
+בריכה 2X4 עד 15 איש 

052-8379988)27-30(_____________________________________________

 דירת נופש 3 חד' 
מרווחת, נוף מדהים לכינרת, 

לשבתות חגים וכו'
058-7797817)27-30(_____________________________________________

 דירת 4 חד' ממוזגת 
ומאווזרת לבין הזמנים נוף 
לים ולהרים, קרוב לטיילת. 

050-6515642)27-31(_____________________________________________

 בין הזמנים מבצע ל-3 
לילות + בריכה. זוג + 2 1200 
ש"ח, סוויטה ל-7,  2100 ש"ח, 

דירה ל-10 3,000 ש"ח
_____________________________________________)27-31(קרוב לכינרת 054-2076792

סוויטות נופש מאובזרות
במרכז העיר נהריה 

צמוד לחוף הים

054-6388082
054-6299082
מחירים 
מיוחדים!

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-01/19(_____________________________________________

הושעיה
 יחידת אירוח לזוג + 5 

בצפון. ממוזגת ומאובזרת + 
גינה + טרמפולינה + פ.מנגל 

04-6470374 050-6904225)28-31(_____________________________________________

 דירת נופש לבין הזמנים, 
קרקע 4 חד' ממוזגת עם נוף 
לכינרת+גינה 054-8191579

04-6732102)28-31(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-08/19(להכל. 052-7164243

 דירה ממוזגת וגדולה + 
חצר ודשא לבין הזמנים

052-7126899)28-31(_____________________________________________

 מבצעים לאלול! 5 חד', 
13 מיטות, מתאים לזוגות, 

מרפסת ענקית לכנרת, 
מרווחת ומבריקה! 

050-4124556)28-35(_____________________________________________

 דירת נופש גדולה 
וממוזגת במיקום מרכזי, נוף 
מרהיב, קרובה מאד לכינרת. 

054-8487125)27-30(_____________________________________________

 דירת 6 חד' גדולה באיזור 
חרדי נקייה מרווחת וממוזגת 

052-2666331/054-6586535)27-30(_____________________________________________

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)29-40(לבעלז, 052-7118100

 יחידת דיור לזוג צעיר 
חדשה ומפוארת ברובע ח' 

באשדוד להחלפה בבין הזמנים 
_____________________________________________)29-30(לדירה בירושלים 052-7656832

 3 חד' עד 10 נפשות+ 2 
לולים. לזוגות ומשפחות קרוב 

לביה"כ ומקווה, טרמפולינה 
בגינה קרוב לאגם עם 

אטרקציות במקום.
054-6650394)29-30(_____________________________________________

 2 חד' גדולים סלון 
גדול, דירה ממוזגת, בריכה 

מחוממת, נדנדה, טרמפולינה, 
_____________________________________________)29-32(חצר גדולה. 052-6920506

 יחידת נופש מושלמת, 12 
מיטות, מושקעת, חצר ענקית 

מטופחת+מתקנים
052-7610014)29-34(_____________________________________________

 דירה עם נוף מדהים 
לכינרת, נקייה, ממוזגת, 

מסודרת, 8 דק' הליכה ממרכז 
_____________________________________________)29-36ל(העיר 050-7753360

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות נוף מרהיב לכינרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה. 
054-8475006)29-32(_____________________________________________

 דירות נופש מפוארות/
פנהאוז על הים טבריה 

למשפחות, באיזור חרדי 
_____________________________________________)29-36(לפרטים: 052-7647399

 דירות נופש בטבריה 
בכל רחבי העיר לתקופת בין 

_____________________________________________)29-32(הזמנים. 055-9923279

 דירת נופש עם נוף
מדהים לכינרת, קומה א', 

מרווחת וממוזגת. 
_____________________________________________)29-32ל(054-8484075/058-3294637

כל אחד ואחת מוזמנים
אצלנו כולם שייכים

התעדכנו 
בפעילויות

וקבלו 
הנחות

כרטיסים 
מוזלים 

לתושבי חוץ 
בהזמנה מראש בלבד
מס' הכרטיסים מוגבל!

מחפשים 
מסעדות 
כשרות 
בסביבה?

15
דקות 

מהכינרת

מופעים 
ואירועים 

הנחה למזמינים 
כרטיסים 

מראש

או הכנסו לאתר:

הנכם מוזמנים למלאות את חופשתכם במקום מלא תורה,
שמחה וחוויה במיוחד לציבור השומר תורה ומצוות

לברורים: 04-9093080

צימרים  מהודרת,  בכשרות  מסעדות  היום,  שעות  בכל  ומנינים  שטיבלך 
ויחידות אירוח עשרות פעילויות מופעים ואירועים יחודיים לכל המשפחה

נופשים בבין הזמנים בצפון?
יבנאל זה המקום בשבילכם!!!

מבנים

מחסנים

משרדים

 מבנה במקום שקט בב"ב 
לישיבה או פנימיה, בחורים או 

_____________________________________________)29-30ל(בחורות 054-6316313

  1 מחסן קומת קרקע 
כ-30 מ"ר 2,000 ש"ח 

אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)30-30(_____________________________________________

 במרכז מסחרי נחלת יצחק 
3 חנויות 180 מ"ר )בחניה( 
מושכרות ב-12,000 ש"ח 

לחודש 2,000 ש"ח 
052-7671305)30-31(_____________________________________________

 בחיפה, בחרדים, חנות 
20 מ"ר, 400,000 ש"ח גמיש 
+ גני ילדים, למכירה והשכרה 

בזול. תיווך וילינגר
050-4141206/9)30-30(_____________________________________________

 בפתח תקווה "דרך-עיר-
נכסים" משרדים/מחסנים/

חנויות להשכרה, 120 מ"ר, 
עם חניות, גישה להעמסה, 

_____________________________________________)30-30(במיקום מצוין. 052-2656825

 הקודם זוכה! בר"ע, 
משרד בבניין מגורים! 4 
חד', ק"א, 83 מ"ר, רק 

1,190,000 ש"ח 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)30-30(_____________________________________________

 בבני ברק ברמב"ם ק"ק 
2 חד' 20 מר' משופץ וממוזג 
למשרד קטן וכו' 2,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ל(053-3181043/4 

 דירה עם חצר גדולה 
ויפה, עצים וערסלים, במחיר 

_____________________________________________)30-31ל(מוזל, 054-8463911

 ל"בין הזמנים" ממוזגת, 
נוף מקסים, להרי מירון מתאים 

למשפחה עד 16 נפשות 
_____________________________________________)30-31ל(050-4397775

 לנופש מושלם- בית שתי 
קומות 3 חד'+ מרפסת+ 

נוף מדהים לכינרת, מאובזרת 
_____________________________________________)21-32(ויפה! 055-6782491

 דירה יפה וממוזגת, 4 חד', 
בלב הקריה החרדית, מעלית 

וחניה פרטית, למשפחות.
_____________________________________________)30-31ל(052-7193843

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

 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

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

חופשת בין הזמנים ב-
ביום שישי 27/07 - סגור בבוקר

בריכה 13:00-17:00 - לבנים

מתקנים למשפחות

ביום ראשון 29/07 - פתוח מהצהריים

בריכות 13:00-15:30 - בנים

בריכות 16:00-18:30 - בנות

13:00-18:30 מתקנים למשפחות

ביום שישי 10/08 כ"ט באב

מתקנים 13:00-17:00 למשפחות

בריכה 13:00-17:00 לבנים

בבוקר הבריכה סגורה

טל': 02-5330260/1
מושב מבוא ביתר

מחיר כניסה

&55

הסעות מהכניסה לביתר
להזמנות טל: 053-3116311 מהשעה 9:30

קווי אוטובוס לביתר עילית )כניסה לעיר(
מירושלים לביתר עילית

225 ,245 ,295 ,294 ,293 ,292 ,291 ,290
מבית שמש לביתר עילית

128 ,138 ,148 ,198
מבני ברק לביתר עילית

149 ,129 ,139
מאלעד לביתר עילית: 131

ממודיעין עילית לביתר עילית: 133
מגבעת זאב לביתר עילית: 237

מקרית גת לביתר עילית: 132
חברת עילית 02-5807777

מאופקים לביתר עילית: 482
חברת דן הדרום *5467

מאשדוד לביתר עילית: 455
חברת אפיקים *5467

שעות רחצה:ימים פתוחים לקהל הרחב
הבריכה פועלת בימים הפתוחים במתחם 

סגור בתוך הפארק 
בנים/בנות בנפרד לפי השעות הנ"ל

ימים א' ג' ה'

ימים ב' ד'

יום ו'

9:30-12:30 בנים
13:30-16:30 בנות
17:30-19:00 בנים

9:30-12:30 בנות
13:30-16:30 בנים
17:30-19:00 בנות

9:30-12:30 בנות
13:00-17:00 בנים

ט"ו באב
י"ז באב

כ"א באב
כ"ב באב
כ"ו באב
כ"ז באב
כ"ח באב

שישי
ראשון
חמישי
שישי

שלישי
רביעי

חמישי

27/07
29/07
02/08
03/08
07/08
08/08
09/08

13:00-17:00
13:00-19:00
10:00-19:00
09:30-17:00
10:00-19:00
15:30-20:30
10:00-19:00

מגלשת הרים

בס"ד

מקפצת בנג'י

מכוניות אקסטריםקרוסלה שוונג 3 קומות משחקים

+5 חדרים
פתח תקווה

 דירת 4 חד' +גג+חניה 
צמודה ,קומה 4 +מעלית 

בפרנקפורטר 12,מול 
ביה"כ מקור חיים

052-6337918 )27-30(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 "דרך-עיר-נכסים" בכפר 
גנים ג' בנקר בגבעה 5 חד', 
מ"ש גדולה, מעליות, חניות 

נפרדות, נוף פתוח. 
052-2656825)30-30(_____________________________________________

עסקים

 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(_____________________________________________

 למכירה עסק בבני-ברק 
למוצרי תינוקות וחבילות 

לידה, פעיל ומצליח 8 
_____________________________________________)27-30(שנים, 052-5346959

 לרגל סגירה למכירה 
במציאה! 300 שמלות כלה, 
_____________________________________________)25-32(בדים, נעליים 053-2827371

 מחפש לפתוח חנות? 
להשכרה באלעד חנות 

מתאימה לנעליים/אוטופדיה 
_____________________________________________)27-30ל(ולכל מטרה 050-4136129

 באיזור הרב שך/השלושה 
כ-24 מ"ר, ק"ק, מוארת 
למשרד/קליניקה+חניה 

055-7240783)29-30(_____________________________________________

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן דירת 

45 מ', 2.5 חד' בק"א, 
שניתן להשכיר מחסן 

דירתי וחניה, 2,200,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

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

 בבאר שבע ליד 
האונברסיטה בית קרקע 

פינתי, 8 יחידות דיור מושכרות 
ב-10,000 בחודש מחיר 

800,000 ש"ח
_____________________________________________)30-30(054-3288654 אלי

 בבאר שבע דירת 3 חד' 
שכונת ו' החדשה קומה 

שלוש, מחיר מציאה. 
_____________________________________________)30-30(520,000 ש"ח 054-2388654

 בדימונה 3 חד' קומה 3 
מתוך 4, משופצת מהיסוד. 

מחיר בהזדמנות. 
_____________________________________________)30-30(052-6053897 אלון

  בירוחם 3 חד' שמורה 
מאד. קומה שניה, מחיר 

_____________________________________________)30-30(בהזדמנות. 052-6053879 אלון 

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה באלעד, 
חנות 40 מ"ר במרכז מסחרי, 
_____________________________________________)27-30ל(תנועה חזקה 050-4136129

 מציאה!! בבני ברק 
חנות 20 מטר ברחוב הרב 
קוק צמוד לר' עקיבא רק 
4,000 ש"ח כולל מע"מ, 

_____________________________________________)29-30(מיידית.054-8420684

 תיווך חנות, כ-30 
מ"ר+גלריה, במיקום מרכזי 
בז'בוטינסקי. 3,000 ש"ח, 

גמיש, מיידי. 
054-7477054/03-5444815)30-30(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקרית שמואל מיקום 
מרכזי ק"ב, מעלית, ק"ב 

600 ש"ח 7 מיטות+מזרנים
053-3106364

054-8445379/80)29-30(_____________________________________________

 במושב הזורעים 
וילה 5 חד'+סלון נקייה 

ומטופחת, ממוזגת, מאובזרת. 
דשא+טרמפולינה+נדנדה, 

חצר יפה+בריכה קטנה 
לילדים, עד 14 איש.

052-2270453)27-34(_____________________________________________



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

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

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. 

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(_____________________________________________

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

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

 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

 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

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 "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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 "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(_____________________________________________

 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

י”ג באב -ט”ו באב תשע”ח   25-27/7/2018

מצפה נטופה
 יחידת נופש כשרה 

מאובזרת ומטופחת בישוב 
הדתי מצפה נטופה, דתי  

050-8567889)26-33(_____________________________________________

 בצ'אנז- נקיה מסודרת 
וממוזגת, 7 מיטות קומת 

קרקע, 2 דקות מהים 
054-8572623/054-8461149)26-31(_____________________________________________

נהריה
 דירה מרוהטת ומרווחת 

למשפחה לתקופת הפסח, נוף 
_____________________________________________)07-30(גליל יפיפיה, 050-4770782/1

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

נוף כנרת
 סמוך לצפת וילה

3 מפלסים נוף מדהים + 
בריכה מאובזרת + ג'קוזי 

עד 20 איש
050-2695027)28-31(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג+1 
במרכז נתניה, קרוב לטיילת 
_____________________________________________)28-31ל(במחיר מוזל. 052-7177318

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-08/19(_____________________________________________

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-27/19(פרטי 054-2562686

 וילה בהר כנען 6 חד' 
מרפסות לנוף מדהים, בריכה 

+ טרמפולינה מרווחת
050-3327788 )28-31(_____________________________________________

 מרווחת וממוזגת, נוף 
למירון, בקרבת העתיקה 

ביה"כ, משחקים, לכל ימות 
_____________________________________________)28-31ל(השנה. 050-4102388

 דירת נופש 4 חד' יפה 
ומשופצת טרמפולינה גדולה + 

בריכה על עמודים.
058-3221148)28-30(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן,
הכולל 2 צימרים +

חצר גדולה + בריכה, 
בצלע ההר צופה לנוף 

מדהים, 053-3147542,
052-7155422)47-47/18(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-28/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 בכפר שמאי, מתחם עם 
צימרים משפחתיים + בריכת 

שחיה + ג'קוזי ספא, מתחם 3 
_____________________________________________)29-32ל(דונם 054-4385580

 דירת נופש ממוזגת עם 
גינה+בריכה, נוף לאגם, קרובה 

_____________________________________________)29-30ל(לביה"כ 052-7150533

 דירת נופש בדרם נתניה 
עד 6 מיטות קרוב לביה"כ 

_____________________________________________)29-30(ממוזגת+חצר 054-9770550

 דירת 7 חד' ממוזגת 
מתקני משחקים לילדים ונוער.

053-2827371)29-30(_____________________________________________

 דירת נופש בצפת, נוף 
מדהים, 4 חד', משופצת 

ברמה, איזור חרדי
058-4453986)29-30(_____________________________________________

 וילה בצפת ברח' נוף גולן, 
4 חד'+סלון 3 שירותים, 2 

מקלחות. 
052-5564708/04-6970895)28-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 דירת נופש לזוגות 
משפחות+ גקוזי גינה ענקית 

_____________________________________________)25-37(ובריכה 052-2797223

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים מקום יפה פינתי 

ושקט עד 40 איש 
_____________________________________________)26-37ל(052-6377060 שמרית

 בלב העתיקה בית 
פרטי 4 חד' מתאים 

למשפחות גדולות חצר 
_____________________________________________)26-30(סגורה 054-6907578

 מס' דירות נופש מדהימות 
באזור העתיקה. מזמינים 

אצלינו ונהנים ממגוון הטבות 
באטרקציות במסעדות באיזור. 

058-3229944)26-30(_____________________________________________

קיט בחו”ל

מכוניות

קניית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה, 052-4714818, 
050-5238722)42-38/18(_____________________________________________

מכירת רכבים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-40/18(_____________________________________________

 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/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

 "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

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

רמת מגשימים

 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

 בעתיקה, 2 דירות נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

 יחידת נופש למשפחה 
גדולה, נוף מדהים, 

ממוזגת,קרוב למרכז העיר
_____________________________________________)24-31ל(054-7730765

 4 סוויטות נוף להרי מירון,
מאובזרות היטב לשבת,

לזוג 2+, חלל אחד 
053-7234516)24-31(_____________________________________________

שברולט

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

 צימר לתפארת מבצע 
"בין הזמנים" 6,000 ש"ח 

לשבוע ימים עד 11 מיטות. 
צימר מפואר מומלץ ביותר! 

 ,052-7623725
כמוכן לזוג + 1, מרפסון 

_____________________________________________)27-26/19(לרשב"י 052-7638501

 דירת נופש יפיפיה 
וממוזגת, מתאימה לזוג+ 
תינוק, מיקום מעולה ליד 

קארליבך. שווה להכיר!
052-7153475)27-30(_____________________________________________

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים, לזוגות 
_____________________________________________)27-30(ומשפחות. 054-5259470

 וילה, דירות למשפחות 
ולזוגות קורב לבית הכנסת 

052-2582452/04-6961029)27-30(_____________________________________________

קריית שמואל
 דירת נופש חדשה 

למשפחות בק.שמואל, נוף 
לכינרת, הנגשה לנכים. 

_____________________________________________)27-30ל(052-4292260

פורד
 סטיישן 2009 יד 2 

_____________________________________________)27-30(מצב טוב 050-8760489

 במרכז העתיקה בית גדול 
וממוזג, למשפחות/זוגות, נוף, 

_____________________________________________)28-31(מרפסת, חצר 052-8833331

 בעתיקה בכיכר 
המגינים, דירות אירוח 

חדשות ומפוארות לזוגות 
ולמשפחות + חצר, 

מחירים נוחים.
052-7642459)26-30(_____________________________________________

קריית שמונה
 להשכרה בק.שמונה 

דירה  לבין הזמנים 
משופצת ומרוהטת 
_____________________________________________)29-32(050-2442421 אבי

 וילה חדשה, ענקית, 10 
חדרי שינה, למשפחות גדולות, 
פ.מנגל, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)29-40(נפרדת בישוב 050-9303353

תעוז
 בריכה פרטית מוצנעת, 
מחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה 

לזוגות וקבוצות. 
052-3135105)29-40(_____________________________________________

 שברולט ספאק, ידני, 
שמורה, מטופלת, מחיר 

מציאה. מפרטי, 133 
קמ"ש, ללא תאונות. 

054-4543701)29-32(_____________________________________________

 דירת קיט 4 חד', מטבח 
מאובזר, ממוזגת, כ. נפרדת, 
לזוגות ומשפחות, 10 דקות 

מהעיר העתיקה
053-9662366)30-33(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חד', 
ממוזגת, נוף לאגם, מחיר 

מיוחד לשבוע הקרוב ואלול. 
_____________________________________________)30-33ל(052-7609717

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 נבנה זה עתה! 2 צימרים 
חדשים למשפחות+בריכה 

7 דק' נסיעה מהכינרת קורב 
_____________________________________________)27-30(לאטרקציות 052-8403236

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-40(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/0548470433)29-40(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת 
+ ג'קוזי, מרווח ומרפסת 

נוף ענקית,
 ,050-7362739
050-2403750)19-30(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 חדרים ממוזגים בוילה 
מקסימה, מטבח קומפלט, 
מרפסות, נוף, גן,פרטיות, 

לתקפות גמישות. 
052-5435511)28-31(_____________________________________________

 סוויטות מפוארות בשערי 
חסד, במרחק הליכה מהכותל 

.WIFI ומהשוק
אבי 054-4033121 

www.shaarechessd.co.il)28-31(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין, 

עד 12 איש. לא דירת כוך!
_____________________________________________)28-01/19(חיים 054-6371079

 סויטה 3 חדרים במלון לב 
ירושלים מ-י"ד-י"ח אב אלול 

052-9482232/054-8480860)28-32(_____________________________________________

 ברובע היהודי דירה 
ענקית חדשה, חצר, 
במרכז ליד החורבה 

050-4180902)29-30(_____________________________________________

 ** דירת חדר, קומת 
קרקע לזוג/בודד לתקופות 

קצרות, שבתות וחגים.
** דירת 2.5 חד' פנויה לחודש 

י"ז באב-י"ז אלול.
הדירות מרוהטות, בבית וגן.

054-3068203/02-6430680)29-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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!

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

 דירת 2/4 חד' לימים 
שבתות וחגים, באזור גאולה/

_____________________________________________)24-33ל(הבוכרים. גוטמן 050-2638641

 צימרים נופי כלנית  
לזוגות ולמשפחות +בריכה 
וגקוזי,מאובזרים ומושקעים, 

שעון מים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-31(_____________________________________________

צימר ונופש בים המלח

054-471-4979

צמוד לחוף הנפרד ולעשרות 
מסלולי טיולים 

דירות גדולות למשפחות 
וחדרים לזוגות

כרמיאל
 קוטג' נקי ומיוחד ברכמיאל 

עם גינה ממוזג קרוב לרשב"י 
ולים הנפרד בעכו 

04-9987070 ,058-3261711)25-32(_____________________________________________

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)26-37(_____________________________________________

כפר שמאי
 בבין הזמנים י"א-ל'  באב 

)23.7-10.8( וילה עד 12 
אנשים + בריכה 5 דק' נסיעה 

ממירון ונחל עמוד 
050-2070059)27-30(_____________________________________________

כפר חנניה
 יחידת נופש מאובזרת 

ממוזגת, לזוג+4, בריכה 
פרטית, מחיר אטרקטיבי 

_____________________________________________)29-30ל(050-4989295

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

מושב גורן

 *וילת ארוח יפיפיה, 4 
חדרים, חצר ובריכה פרטית. 

*10 חדרי ארוח + נוף + 
בריכה, ילדים חינם! 

050-5236390 ,054-2515630)19-30(_____________________________________________

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)25-32(_____________________________________________

מגדל

 וילת נופש מתאימה ל-7
10 אנשים חצר גדולה+ג'קוזי 
, ספא, סאונה קרוב לכינרת 

_____________________________________________)27-30ל(058-3242225

 במושבה מגדל וילה 
מפוארת+יחידה, בריכה.

לסופי שבוע. נופש למשפחות 
050-8743574)27-38(_____________________________________________

 בקתת עץ, ג'קוזי, נוף, 
חדש, קורב לרשב"י + חצר 

גדולה. יחס חם!
050-9070487)28-39(_____________________________________________

 "מקום לשים את הראש" 
זוג+6 ל-2 לילות או אמצ"ש 

1,300 ש"ח סופ"ש 1,500 
052-2513586)29-30(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דירות נופש להשכרה+ 
גינה גדולה +בריכה, נוף, 

יפיפה, קרובות לאגם מונפורט 
ולבתי כנסת.058-3230807

_____________________________________________)30-31ל(052-7109322

מעלות תרשיחא

 מאפיית צפת'ר - 
מאפייה בייתית, מקבלים 
הזמנות מכל אזורי הצפון 

050-4110893)30-31(_____________________________________________

 בעיר העתיקה מבחר 
יחידות אירוח למשפחות או 

לזוגות, נקיות, יפות וממוזגות. 
052-7679018)30-33(_____________________________________________

 דופלקס, 5 חד', עד 12 
איש, ממוזגת, עם חצר גדולה, 
_____________________________________________)30-31(מחירים נוחים. 052-7165035

 דירת קרקע, 4 חד', יפה 
ומושקעת, עם חצר קרובה 

למרכז מסחרי, עם בית כנסת.
055-6618186)30-30(_____________________________________________

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-03/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-37/18(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-51(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-08/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

 מבצע בהשכרת רכב, 
מחיר חודשי ללא הגבלת ק"מ, 

החל מ- 2,000 ש"ח לחודש, 
_____________________________________________)23-34ל(054-8160001

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-43(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)26-33(רחבי הארץ 053-4271269

מוצרים 
ושירותים

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)06-32(_____________________________________________

בריאות
 טחורים ופיסורה - 

התרופה המרפאה לחלוטין 
- והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, 050-6882047, 
02-5822586)20-32(_____________________________________________

 לאוכלוסייה בוגרת של 
פגועי נפש, לנופש או למגורים 

ממושכים במרכז הארץ 
_____________________________________________)28-31(בסביבה דתית.052-8476646

איפור

לתושבות 
המרכז 

מאפרת מקצועית
מבית ירין שחף

שתוציא אותך מושלמת 
באירוע שלך 

     במבצע מטורף לחודש בלבד

חייגי עכשיו לתיאום תור
250

054-3925777

 ₪!!! רק

 מניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 
דרוש נהג! "ציפי הסעות"

050-4110855/052-3821702)29-36(_____________________________________________

 הסעות ל8-10 מקומות 
לכל הארץ, נתב"ג, חתונות 
וכו' 24 שעות, שומר שבת

_____________________________________________)29-32ל(052-8381326

 סיטרואן גמפי חדשה 
9 מקומות )ידנית( רק לבין 

_____________________________________________)29-32ל(הזמנים 052-7626431



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”ג באב -ט”ו באב תשע”ח   25-27/7/2018

■ 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(_____________________________________________

 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, דת"ל
ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105

03-6189388)13-39(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

 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

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-20/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

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

מיזוג אויר

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(_____________________________________________

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)24-31(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

 שידוכים ברמה גבוהה 
מאר הצעות איכותיות 

המכיל בחורים/ות משכילים 
ואיכותיים, דת"ל/חרדים ובנות 

_____________________________________________)24-31(סמינרים 052-3245153

צבע
 צבע ושיפוצים, ניסון רב 

055-9227571)26-30(_____________________________________________

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

קדושת הכתב
שיפוציםמכון

 בס"ד-השכרת שרוולים 
מכולות ופיגומים לפינוי 

פסולת בניין ביצוע 
עבודות הריסה ושיפוצים 

כלליים שירות אדיב.
מחירים נוחים.

_____________________________________________)28-31(054-6302601 יחזקאל

חזנות
 התפנה חזן בעל תפילה 

איכותי לימים נוראים, נוסח 
_____________________________________________)28-30ל(אשכנזי 052-7636220

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש. גיר רגיל. 

ידני ואוטומט. מלמד גם 
תאוריה, אוירה נעימה וסבלנית, 

מחירים זולים! 
052-2523284)28-31(_____________________________________________

 טכנאי מזגנים, שטיפת 
מזגנים, תיקון תקלות, מחירים 

נוחים)באיזור המרכז( 
054-7384283)27-31(_____________________________________________

קוסמטיקה

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

 נמצא קורקינט בחול 
המועד פסח תשע"ח בפארק 

_____________________________________________)28-29ח(שוויץ בצפון 052-7617922

 נמצא תיק וכרטיס ע"ש 
בתיה ערוסי בערב פסח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3103174/052-7617519

 בציון אור החיים הקדוש 
נמצא כרטיס זיכרון

_____________________________________________)28-29ח(050-6256846

 באיזור שכונת שמואל 
הנביא בירושלים נמצאו אוזניות 

_____________________________________________)28-29ח(050-6256846

 אופניים חשמליים לאברך 
בהשאלה/בתרומה תזכו 

_____________________________________________)28-28(למצוות 052-7621791

 מחשב נייד לאברך 
בהשאלה/בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)28-28(דברי תורה 052-7621791

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות רבנים ושאר אלבומי 
_____________________________________________)28-29ח(תמונות שיצאו 054-2509001

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
_____________________________________________)28-29ח(קטן לזוג צעיר 054-7938941

לימוד משניות
 אקרא עבורכם ח"י פרקי 
משנה עם פירוש הברטנורא, 

לעילוי נשמת או להצלחה בכל 
יום,עבור תשלום לפרטים:

_____________________________________________)29-32ל(052-7105642

 אפרת טולדנו מאפרת 
מקצועית, במבצע חד פעמי 

איפור ערב/מלוה 180 ש"ח
איפור כלה- 380 ש"ח

052-6692686)29-40(_____________________________________________

פדיקור
לפרסום

03-6162228

 שידוכן אמין ונמרץ
לכל הגילאים גם לנכות קלה  

לדתיים/ות חרדים/ות וללא 
_____________________________________________)27-30ל(דמי הרשמה 058-3268002  

 בבר מצווה של מאור נגר 
ב-לה פלומה, אבדה טבעת 

זהב המוצא הישר יתקשר ל: 
_____________________________________________)29-30ח(054-8406526

 אבד צמיד זהב ברחובות 
בני ברק בשבת כ"ד תמוז

052-8222875)29-29(_____________________________________________

 אבדה מצלמה איקסוס 
קנון באוטובוס/בחפץ חיים  

צבע אפור נרתיק תכלת 
_____________________________________________)28-29ח(052-7145526

054-2233562
מבצעים מיוחדים לחגים

 בדים
 קנבסים
 זכוכיות

 פרספקטים
PVC/קאפות 

CNC/חיתוך לייזר 
 רולאפים

 באנרים
 גבי במה

 דוכנים

R.S  DESIGN

הדפסה על:

הדפסות 
באיכות גבוהה

דרושים
עובדים

 למשפחת אברך דרוש 
בדחיפות עגלת טיולון 

_____________________________________________)29-30ח(053-3132807

 דרוש מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)29-30ח(תורה 052-7396092

 לבית כנסת תפארת 
שלום בת ים זקוקים בדחיפות 
לרפד 30 כסאות לבית כנסת

_____________________________________________)29-30ח(054-4273857

 דרוש מקפיא קטן/מקרר 
קטן/מזגן קטן בתרומה לזוג 

_____________________________________________)29-30ח(צעיר 054-7938941

 תיק גברי שחור חדש 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 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(_____________________________________________

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצויין 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6777117

 גוף תאורה, פלורסנט 
כפול, נחושת 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 28 ספוטים במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(מאד 100 ש"ח 052-8380655

 מיקרוגל כולל גריל כפול, 
מורפי ריצ'ארד במצב מצויין 

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 052-8380655

 מאוורר קיר אלחוטי 16" 
מצב מעולה 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 טאבלט איכותי 10 אינץ' 
חדש כולל נרתיק 350 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8483032

 מערכת מיני 150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(חדשה 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
_____________________________________________)28-29ח(מעוצב 50 ש"ח 054-8483032

 למכירה מסך מחשב 
מצויין רק 75 שח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה פקס 100 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 מכונה של מטחנת בשר
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 050-4190250

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
דגם ATL066 מחיר:500
חברת GOLD LINE ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-4190250

 מעבד מזון+בלנדר כחדש 
_____________________________________________)28-29ח(ממש 400 ש"ח 054-8418654

 מקרר אמנה בצבע לבן 2 
דלתות, 76 עומק, כולל ידיות 
81X167 מתאים גם למוסד /

ישיבה 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-9446320

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)28-29ח(90 ש"ח 052-3463482

 מיקרוגל "גרף" 20 ליטר 
ללא צלחת 80 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 אורגן חשמלי 2 קומות 
_____________________________________________)28-29ח(280 ש"ח 052-8969770

 מקפיא גרמני 200 ליטר 
דיפרוסט במצב מצויין 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7938941

 מציאה! מסך מחשב 
22 אינץ' כחדש ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8453370

 מזגן חלו ג'וניור 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(מצב חדש 055-6791006

 תנור משולב 5 כיריים 
KINK כשמו כן הוא 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד מצויין לכתיבה 
וצפייה ווינדוס חוקי בהזדמנות! 

_____________________________________________)28-29ח(470 ש"ח 053-3346080

 מיקרוגל דיגיטלי עם הרבה 
פונקציות במצב חדש של 

קנדי, כסוף שחור ב-150 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-7773526

 קומקום חשמלי של 
קנווד כסוף שחור במצב מצויין 

_____________________________________________)28-29ח(ב-80 ש"ח 052-7773526

 למסירה מקרר קטן 
משרדי במצב טוב 200 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 בהזדמנות מקרוגל כחדש 
מכני 20 ליטר 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7822675 בחול

 מדפסת +פקס 
+טלפון+מכונת צילום 
SAMSUNG ב-80 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7148609 03-6180473

 מכשיר אדים רק 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)28-29ח(054-8483032

D.V.D  +קריוקי 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8483032

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 350 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-8380655

 אוגר נתונים של מצלימות 
רשת, DVR כחדש בקופסא 

_____________________________________________)28-29ח(ב-80 ש"ח 052-7164409

 מצלימת אבטחה, 2 מגה 
פיקסל NISC חדש בקופסא 

_____________________________________________)28-29ח(ב-80 ש"ח 052-7164409

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות ושטרות 
_____________________________________________)27-30(כסף. 052-4040221

 כיריים גז מזכוכית 5 
להבות מצוינות 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7188017

 פלטת גרי חדשה בקופסא 
_____________________________________________)29-30ח(60 ש"ח 052-7188017

 למכירה מצלימת רכב 
רוורס+מסך רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 למכירה מחשב נייח במצב 
מצויין רק 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 למכירה מכישר ניווט 
GPS רק 250 ש"ח -050

_____________________________________________)29-30ח(2537485

 למכירה אוזניות בלוטוס 
מצוינות ומתאימות לנגן ב-50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7694956

 מטען לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)29-30ח(36V ב-90 ש"ח 052-769456

 מחשב שולחני מצויין 
לצפייה וכתיבה ווינדוס 
+10תוכנות 480 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3346080

 למכירה 2 גופי תאורה 
עם פלורסנטים דקים, צבע 

נחושת במצב מצויין 160 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8464909

 מחשב נייח ללא דיסק 
קשיח 300 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייד ווינדוס 
+10תוכניות 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייח במצב מצויין 
לצפיה בדיסקים ולשיעורי תורה 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 054-4992952

 למכירה גופי תאורה מצב 
מצויין 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(052-5316312

 מכונת צילום ופקס 
HP3835 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-8585960

 מכשיר אדים קר 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8483032

 מסכי מחשב דק בגדלים 
שונים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(054-8483032

D.V.D  +קריוקי 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8483032

 מערכת מיני 150 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(חדשה 054-8483032

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצויין 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7396092

 ראדיו חדש וקומפקטי 
_____________________________________________)29-30ח(מעוצב 50 ש"ח 054-8483032

 MP3 ראדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה3 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8412903

 פלט למצלימה 150 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-8412903

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 מציאה!! חדר שינה 
כמעט חדש ארון הזזה, 3 

דלתות כפולות, 2 מיטות גב 
מרופד, מזרונים קומודה עם 

מראה, שידה רק 2,900 ש"ח 
054-8420684)28-29(_____________________________________________

 6 כסאות לסלון מעץ מלא 
חדשים בהזדמנות 

_____________________________________________)28-31ל(052-4227714

 ספת הנקה נדנדה, 2 
שידות, קומודה עם מראה 

לחדר שינה בהזדמנות!
_____________________________________________)28-31ל(052-4227714

 מיטת נוער+מזרן איכותי 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 052-7188017

 קומודה לחדר הורים 
מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7188017

 למכירה שלחן מחשב 
גדול לסלון רק 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 למכירה שולחן נמוך לסלון 
מזכוכית רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 שולחן סלוני יפיפה צבע 
אגוז. א. 120 ס"מ ר. 65 ס"מ
_____________________________________________)29-30ח(רק 165 ש"ח 054-8430281

 למכירה כוורת ספריה 
צבע לבן מצב מצויין 1250 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטת תינוק+ 
מזרון צבע לבן יפה חזקה 

עם גלגלים 235 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל צבע 
_____________________________________________)29-30ח(דבש 150 ש"ח 052-7121389

 למכירה מיטה 
יהודית+ארגז מצעים במצב 

_____________________________________________)29-30ח(מצויין 500 ש"ח 052-566474

 למכירה 6 כיסאות אולכ 
במצב מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-5331174

 כיסא אוטופדי עם תמיכה 
לגב תחתון בצבע שחור כחדש 

מציאה! 90 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 ספת סלון למכירה בב"ב 
במצב סביר 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7617243

 2 כסאות מנהלים 70 ש"ח 
כל אחד, 2 מיטות של חדר 
שינה בצבע וונגה+מזרונים  

050-41968740)29-32(_____________________________________________

 כיסא לתלמיד, אידראולי 
כחדש, אוטופדי שחור 150 

ש"ח בפתח תקווה 
_____________________________________________)28-29ח(052-2786557

 6 כיסאות עץ מרופד 300 
ש"ח ירושלים טל: 

_____________________________________________)28-29ח(054-8423405

 הגיע הזמן שנדאג 
לעצמינו. צורי הראל 

יעוץ, הרצאות, סדנאות. 
054-2239350)30-33(_____________________________________________

 אבד צמיד זהב/גורמט 
באיוזר ר' עקיבא/כהנמן/מיכה 

שבוע שעבר 7.7.18
_____________________________________________)30-31ח(058-6192706

 דרושים חלקים למסק 
קונווד אלקטריק במחיר סמלי/

_____________________________________________)30-31ח(תרומה 054-8474661

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1,200 ש"ח 
בתרומה אפשרי במקולקלים 

_____________________________________________)30-31ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)30-31ח(054-7432035

 דרוש מטען לפלאפון סוני 
 T707 אריקסון דגם

_____________________________________________)30-31ח(050-4145512

 מעוניין במכשיר פלאפון 
K33 במצב תקין או תקול 
)לחלקים( במחיר זול ב"ב

_____________________________________________)30-31ח(054-8491154

 מעונינים לקנות מגהץ 
קיטור במצב מעולה בלבד 

_____________________________________________)30-33ל()עדיף טפאל( 054-8474221

 מסך מחשב 19 שטוח, 
_____________________________________________)30-31ח(180 ש"ח 050-28979977

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-3558949

 מחשב נייד ווינדוס +10 
תכניות 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייד ללא דיסק 
קשיח 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(03-6187374/053-3179093

 LENOVO מחשב נייד 
במצב מצויין 450 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 250 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 מציאה! מייבש כביסה 
מצוין בהזדמנות רק 420 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(053-3346080

 מחשב שולחני מצוין+ 
תוכנות ללא תקלות 
בהזדמנות 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3346080

 מכשיר חשמלי לנקניקיות 
בלחמנייה, חדש באריזה! רק 

_____________________________________________)30-31ח(85 ש"ח 052-7647636

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 03-9342918

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 052-4831449

 רמקול עם מיקרופון 
איכותי ביותר לשימוש ממושך 

_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 055-6780481

 למכירה ילקוט אוטופדי 
קל גב במצב מצויין ב-40 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-8482378

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 

55X35X15 ב-60 ש"ח -052
_____________________________________________)30-31ח(7966786

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-4831449

 מעבד מזון רב תכליתי, 
מסחיטה ובלנדר, חדש באריזה. 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 052-4831449

 נגן MP3 עם 
סוללה פנימית+מתאם 

למחשב+אוזניות חדש 80 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-2897977

GPS  מצב חדש כולל כל 
האביזרים 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8416705

 מסך דק של מחשב במצב 
מצויין 180 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8416705

 טלפון אלחוטי פנסוניק 80 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7561146

 טאבלט איכותי אינץ' חדש 
כולל נרתיק 350 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטען 

לרכב+תיק 250 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-8380655

 מכונת גילוח פיליפס 
חדשה באריזה 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-2786557

 נגן סאנדיסק קליפ 8 ג'יגה 
כחדש+מגן 200 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)30-31ח(055-6780481

 אוזניות בלוטוס איכותיות 
ביותר לצוואר חדשות ב-60 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 055-6780481

 נגן בלסבה בלוטוס 8 ג'יגה 
במצב מצויין+מגן 100 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(055-6780481

מוצרי חשמל תנור בישול
,תמי 4,ציפסר ומיקרוגל

_____________________________________________)30-31ח( 100-400ש"ח 052-4227714

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
של גרץ באריזה רק ב-120 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7647637

 למכירה אורגן סילוני ימהה 
 EF-30 שתי קומות, דגם

_____________________________________________)30-31ח(ב-500 ש"ח 053-3127941

 מחשב שולחני אינטל 
לשימוש בסיסי+תוכנות+מסך 

+17 מקלדת 395 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(058-6545655

 דיסק USB 500 ג'יגה עם 
סרטי טבע, כחדש 180 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(058-6545655

 רחפן עם מצלימה 
לפלאפון, 6 מנועים, חדש 

באריזה 180 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-2897977

 מכונת חישוב ישנות כ"א 
_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
חדשה באריזה 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(03-9342918

 מכונת פילטר לקפה 70 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח  03-9342918

 נגן בייסיק+אוזניות נוקיה 
_____________________________________________)30-31ח(ב-100 ש"ח 03-6164553

 מסך דיסק למחשב 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-2421622

 מחשב נייח מצויין 350 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-2421622

 למכירה טייפ+ קלטת+ 
כניסה לכלכ החיבורים

)הדיסק טעון תיקון( ב-100 
ש"ח בלבד גמיש

_____________________________________________)30-31ח(08-9768378

 ברה"ע מכונת גילוח 
פיליפס, 3 ראשים, נטענת דגם 

930 ב-150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7966786

 MR בלנדר מוט חזק 
BRAUN מקציף קיצוץ 99 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-4783220

 נגן סאנדיסק ספורט חדש 
ב-150 ש"ח במקום 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7170463

 אוזניות בלוטוס בשימוש 
רק שבוע, חדש באריזה 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-2668995

 מצלמת אקסטרים מסך 2 
_____________________________________________)28-29ח(אינץ' 120 ש"ח 052-7191512

 שלט אוניברסלי לכל סוגי 
המזגנים חדש באריזה, 30 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בב"ב. 052-7679123

 מכשיר אדים קר 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טל: 054-8483032

DVD  +קרויקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8483032

 שואב אבק "מולר" 500 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4190550

 גריל הפלא: 4 פעולות 
בגריל, המכשיר מגיע עם 4 
משטחים נשלפים 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-4190250

 מיטה זוגית פשוטה, ללא 
הפרדה 200X220 ללא מזרון 

_____________________________________________)30-31ח(בב"ב 500 ש"ח 058-6545655

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד מבד משובץ מצב מצויין, 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-5705546

 שידה קטנה 100 ש"ח, 
שיה גדולה 200 ש"ח מעץ 

_____________________________________________)30-31ח(מלא 053-3160767

 4 כסאות למטבח, 
משענת אלומניום 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3160767

 שולחן עץ חזק חדש 150 
ש"ח, שידת החתלה 100 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(03-6760434/050-4145876

 6 כסאות עץ מרופד 30 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בירושלים 054-842305

 מציאה! שטיח מהמם 
בצבע בז' או שחור 150 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4110991

 למכירה בירושלים, ספה 
מעור, צבע חום יפה, נוחה 
_____________________________________________)30-31ח(ב-500 ש"ח 052-7665283

 ספת אירוח דו מושבית 
 1.90X1.40-1.40 נפתחת ל

כחדשה, איכותית, ארגז 
מצעים 950 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ל(052-3892095/052-2566434
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

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!

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

תינוקות

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 קוים כשרים ורגילים החל 
מ- 9.90 לחודש משלוחים 

חינם לכל הארץ. 
055-6774334)24-36(_____________________________________________

 
 

058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 שולחן אוכל מעץ מלא 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-4919299

 למכירה ספרייה כפולה 
לחדר ילדים מצב מעולה 

כחדשה 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-7428764

 חדשה מהאריזה! שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)28-29ח(499 ש"ח 054-4783220

 למכירה שידה יפיפיה מעץ 
מלא 350 ש"ח ספריה מעץ 

_____________________________________________)28-29ח(טבעי 200 ש"ח 054-5769990

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 שידה יפיפיה במצב מצויין 
צבע וונגה 2 דלתות 3 מגירות 

_____________________________________________)28-29ח(420 ש"ח 052-5316312

 1.60X2.70 2 ארונות קיר 
הזזה מראות 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3662700

 שולחן פינת אוכל חזק 
ויפה נפתח ל2.60 בצבע וונגה 

_____________________________________________)28-29ח(052-3662700 250 ש"ח

 כסאות משרדיים, מנגנון 
סינכרון, כחדשים 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(לפרטים: 050-6205446

 שולחן מחשב במצב טוב 
250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 שידת החתלה בצבע לבן 
מצב מעולה 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(055-8817872

 שולחן פינת אוכל צבע 
חום כהה נפתח יפה. 240 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ארון 4 דלתות ומגירות 
 2.4X1.6 צבע אגוז עץ סנדוויץ

מטר 350 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 כסא ישיבה מצב חדש רק 
70 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ספריה בגווני עץ בוק 
כוללת בר עליון בר תחתון 

3X2.40 ושתי וטרינות
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-4636320

 ארון קיר 5 דלתות 
2.85X2.50 טקסטורה חרוטה 

ניתן לצביעה, כולל מדפחם, 
מגירות ותליה 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-9446320

 למסירה בירושלים:
ויטרינה מפוארת משולבת 3 

מגירות 90X45 מעץ מלא 
_____________________________________________)28-29ח(052-7607540

 למסירה בירושלים:
מסגרת לחלון, עץ מלא גובה 

1.5 מ' רוחב 1.3 מ' עומק 
_____________________________________________)28-29ח(0.30 ס"מ 052-7607540

 כסא מנהלים מצב מצויין 
_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח בלבד 052-5737813

 ארון 2 דלתות ומגירות, 
צבע חום, מפורק כבר 230 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ספה עור במצב מצויין 
270 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 שולחן מתקפל על 
הקיר)חדש( 1.45X45 ס"מ 

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 052-7148004

 ספה תלת מושבית מעור 
אמיתי נוחה מאד, צבע שחור 

_____________________________________________)28-29ח(380 ש"ח 052-7148004

 כיור+ארון+מראה במצב 
מצויין 60X40 ס"מ א.לברז 

380 ש"ח במצב חדש 
_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 תכולת בית למסירה ארון 
קיר גדול, מכתביה לילדים, 

ספריה לילדים, ספריה בגווני 
עץ עם 2 וטרינות, שידה 

כוללת 6 מגירות. 
054-9446320)28-28(_____________________________________________

 ארון 4 דלתות בצבע חום 
2.65X1.60 בבני ברק

052-7622152)28-28(_____________________________________________

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

מציאה 90 ש"ח
052-7621791)28-28(_____________________________________________

 שידת החתלה במצב טוב 
למסירה בחינם באלעד 

052-7621791/7)28-28(_____________________________________________

 ארון שירות מפלסטיק של 
כתר חדש, צבע חום, 2 דלתות 

במחיר מציאה!! 300 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 סועדים 

במחיר מציאה! 200 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 למכירה עגלת טיולון 
במצב מצויין 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(חזק ואיכותי 052-5737813

 עגלת QUNY מהממת 
בצבע ירוק במציאה!!! במצב 

טוב רק 400 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7603865

 עגלת סילבר קרוס 
מציאה!! במצב טוב רק 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7603865

 ברה"ע למכירה כסא אוכל 
לתינוק+מגש מתקפל ב-150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7966786

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא+מזרון 
_____________________________________________)28-29ח(ב-490 ש"ח 052-7966786

 מזרון למיטה/לול תינוק 
במצב טוב, נקי ושמור. 
_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח 03-9307308

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

_____________________________________________)28-29ח(052-7676969

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3073826

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות, פלסטיק קשיח 

למשחקים וכו' כולל מכסה 20 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3073826

 למכירה אמבטיה של 
PAPES&MAMES עגלת
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 052-7126152

 גלגל 24 אינץ' 10 ש"ח, 
צמיג 24 אינץ' 5 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 תלת אופן גדול 600 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 גלגל קדמי 24 אינץ' 15 
ש"ח, גלגל אחורי הילוכים 20 
_____________________________________________)28-29ח(אינץ' 20 ש"ח 054-3177932

 4 שמלות חדשות וצנועות 
מחו"ל, לא נלבשו, 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-5745359

 טאבלט חדש )ללא מטען( 
חברת TAB 7V ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5918474

 משקפי שמש איכותי 
חדש חברת "ארוקה" ב-70 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-5918474

 אוזניות חברת סמסונג 
חדש ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5918474

 שמלת ערב ורוד עדין עם 
_____________________________________________)28-29ח(פייטים 350 ש"ח 03-6180473

 ירחוני "נשים" ב-7 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(ליחידה 054-2013391

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 מזוודה גדולה, צבע שחור, 
במצב מצויין 100 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 מזוודה קטנה שמורה 
במצב מצויין 50 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 משקפת שדה איכותית 
וחדשה. תוצרת ארה"ב 

bushnell 440 ש"ח י-ם 
_____________________________________________)28-29ח(054-2633790

 ילקוט ניקי ורוד מצב מצויין  
של חברת ניקי המקורי 90 

ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)28-29ח(052-27600336

 בירושלים שמלת ערב 
חדשה מפוארת מקסי בגוון 

_____________________________________________)28-29ח(ורוד 500 ש"ח 054-84153606

 שולחן סלון מעץ בצבע 
שחור מהמם! 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 מעמד ספרי קודש מעץ 
עם ארון אכסון בצבע שחור 

_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש במחיר מציאה! 

_____________________________________________)28-29ח(054-3980448

 סלקל לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7188017

 עגלת אמבטיה איכותית 
)משולב( 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7188017

 תוספות למטרנה בד"ץ 9 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7188017

 מגוון ויטמינים ותוספי 
מזון של חברת סולגר וסופר 

קירב כמעט לא היה בשימוש 
_____________________________________________)29-30ח(058-3223103

 מיטת תינוק מעץ 200 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3113437

 מזרן למיטת תינוק כחדש 
1.30X66 בי-ם ספוג ירוק 80 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7175515

 לול פסלטיק לתינוק 
70X95 כחדש בי-ם 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8481830

 מציאה עגלה כחדשה 
במצב מצויין+סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3073826

 מציאה! קופסאות 
אחסון יפיפיות למשחקים וכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)29-30ח(052-3073826

 למכירה עגלת תינוק 
במחיר שמלי 200 ש"ח במצב 

_____________________________________________)29-30ח(מצויין 052-6865596

 BABY SAFE עגלת 
שחורה כשכיבה מלאה במצב 

מצויין 250 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-7656736

 למכירה סל קל+כסא 
רכב איכותי 85 ש"ח כל אחד. 

_____________________________________________)29-30ח(052-5737813

 למכירה עגלת בייבי ג'וקר 
350 ש"ח ירושלים 

_____________________________________________)29-30ח(052-7175085

 למכירה סימים טוקמן 
סלקום חדשים)לא כשר( ב-20 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7558801

 נוקיה 2720 אחד כשר 
ואחד תומך כשר 150 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בי-ם 052-7175515

 נוקיה אקספרס מיוזיק 
_____________________________________________)29-30ח(דגם 5630 בי-ם 052-7175515

 טלגו דור 3 כשר תומך כל 
החברות חדש באריזה 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8433730

 פלאפון כשר חדש 
באריזה)לא דור 3( 120 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8457681

 טלפון חכם סמסונג 
 j1 mini לא כשר gb 8 גלקסי

prime ב 450 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-5342428

 למכירה פלאפון חדש! 
אייפון S7 פלוס, 256 ג'יגה.

2,400 ש"ח מחיר סופי כולל 
הכל עם הקופסא

053-2475946)29-30(_____________________________________________

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר, מחוגים ודיגיטלי כמעט 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

 גרביים אלסטיות של 
 L2 לחץ AG "חברת "ונטורין

חדשות באריזה בסך: 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4176661

 למכירה מערכת 
מולטימדיה לרכב, שירים, 

סרטים ועוד רקב-400 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(גמיש 050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
גדול רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-2537485

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות נמוכות 

מתאים לנשיאה עם עגלה 
בלבד 70 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7600336 בני ברק

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)29-30ח(ישנים 10 ש"ח 052-7653753

 שעון זהב יוקרתי לגבר, 
נראה כחדש, בהפרש ניכר 

_____________________________________________)29-30ל(משוויו בחנות 058-3253958

 ילקוט לבנים מוסרי כחול-
_____________________________________________)29-30ח(ירוק 50 ש"ח 052-7676856

 תחפושת חדשה משה 
רבינו מידה 4 40 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7676856

 ספרי חשבונאות בניהול 
עסקי/חשבונאות כ"א 30 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7676856

 אופניים הילוכים מידה 24 
במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 ילקוט ורוד ניקי מקורי 
במצב חדש כמעט לא 

_____________________________________________)29-30ח(השתמשו 058-3245685

 עגלה מאסיבית חדשה עם 
גלגלי אויר 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685 )לילדים(

 נעלי נייק וורוד-אפור 
לילדה מידה 38 100 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 מטענים למחשב נייד 
ולמצלימות פוג'י/אולימפוס 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 PSR 413 אורגן ימהה 
_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 חליפה קצרה כחולה 
חדשה בגיר 44 נקנתה ב-700 

נמכרת ב-450 ש"ח גמיש
_____________________________________________)29-30ח(058-3234734

PSR- אורגן ימאהה דגם 
PSR- 240 אורגן ימהה דגם

500 150 ש"ח כ"א )באלעד( 
_____________________________________________)29-30ח(054-2252171

 למסירה קרש גיהוץ 
לבחורי ישיבה )באלעד( 

_____________________________________________)29-30ח(054-2252171

 תמונות מצלימה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7653753

 2 שלוים בכלוב גדול 
מטילות ביצים אוכל ואביזרים 

מושקע. 120 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(052-7670311

 INFANTI עגלת 
)אקסליין( חדשה!! במחיר 

מציאה 500 ש"ח, כולל 
_____________________________________________)30-31ח(אמבטיה וטיולון 052-7134832

 MAX עגלת 
אמבטיה+טיולון במצב מצויין 

כולל תיק מתנה, 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד! 052-7134832

 מציאה! משאבת חלב דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 עגלת תינוק 200 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 כסא תינוק צ'יקו במצב 
מצויין 70 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)30-31ח(052-7671922 בערב

 למכירה משאבת חלב 
אוונט ידני חדשה ב-200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7679696

 פלאפון סמסונג טאצ' דגם 
3300 כשר כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(גמיש 055-6780481

 טלפון חכם סמסונג 
גלקסי 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-2421622

 ילקוט ניקי במצב מעולה 
עם עגלה 60 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 ילקוט ניקי חדש 90 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(058-3245685

 כלוב לארנבת וורוד 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 058-3245685

 בובת ניו יורק אופנתיתי 
חדשה באריזה! 99 ש"ח בלבד

_____________________________________________)30-31ח(052-7647637

 בטריה של סמסונג 
כחדשה 36V 10 אמפר 500 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח050-4110991

 קורקניט מאלומניום קל 
וחזק, אדום מתקפל מצוין 60 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסוללרי, סוללה 
נטענת 240 ש"ח מציאה!

_____________________________________________)30-31ח(050-2897977

 MP3 ראדיו דיסק מקורי 
לרכב מזדה 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8412903

 פלש למצלמה 150 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(054-8412903

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-8423405 בירושלים

 שמלת ערב סגולה )120(, 
שמלה כחולה ב-2 חלקים 

)120( מעיל לגבר )180( 
_____________________________________________)30-31ח(03-9342918

 מושב שיאצ'ו חדש 
באריזה 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(03-9342918

 חליפה חדשה צמר, 
עבודת יד לרג' שלושה חלקים 

_____________________________________________)30-31ח(380 ש"ח 050-6658234

 20 ש"ח של 60 שנה 
למדינת ישראל ב-80 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7179591

 140 חוברות טבע 
ובריאות "אורגינל" חומר מאלף 

שאינו מתיישן 490 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-6658234

 שמלת ערב מידה 38 ורוד 
עדין עם פייטים יפיפה 350 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7148609

 5 אביבים צבעוניים, 25 
ש"ח כל אחד. 

_____________________________________________)30-31ח(03-6772527/054-8498406

 למכירה כל הסט של מגזין 
זמן 15 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)30-31ח(050-4123652

 אינצקלופדיה לבית 
ישראל, תשנ"ה, 20 כרכים, 
שמורה כחדשה, 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(גמיש.02-5823305

 למכירה גליונות זמן, כל 
המגזינים 15 ש"ח לכרך

_____________________________________________)30-31ח(052-5111141

 צנצנת פרוצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)30-31ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש 25 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-4831449

 צידנית רכה ומתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

_____________________________________________)30-31ח(חדשה 052-4831449

 מעמד קרימיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

סיר לחץ מנירוסטה 7 ליטר 
_____________________________________________)30-31ח(100 ש"ח 052-2727474

 כלובים לציפורים, אוכל, 
ויטמינים לתוכים 

_____________________________________________)30-31ח(050-8412903

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר+מדפי זכוכית החל 
_____________________________________________)30-31ח(מ-50 ש"ח 052-7966786

 למכירה גמרות לישיבות 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 050-4131038

 למכירה נעלי ניובלנס 
_____________________________________________)30-31ח(ספורט נשים 050-4131038

 למכירה עליונית שחורה 
אלגנטית מידה 40-42 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4131038

 למכירה סנדל שחור 50 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 058-3289108

_____________________________________________

 למסירה מיחם מיים ענק 
120 כוסות, 3 פזות 
_____________________________________________)30-31ח(לפקס:03-5702721

 למסירה משטח בלוקים 
מספר 15 )70 יחידות( 

_____________________________________________)30-31ח(03-5702216

 למכירה גמרות לישיבות 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 050-4131038

 למכירה נעלי ניובלנס 
_____________________________________________)30-31ח(ספורט נשים 050-4131038

 למכירה עליונית שחורה 
אלגנטית מידה 40-42 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4131038

 למכירה סנדל שחור 50 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 058-3289108

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח( 052-4831449

 עכבר+מקלדת אלחוטיים 
של מייקרוסופט 75 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-4831449

 תיק סמינר חדש בצבע 
כחול ירוק ב-120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)30-31ח(058-3293009

 למסירה מיחם מיים ענק 
120 כוסות, 3 פזות 
_____________________________________________)30-31ח(לפקס:03-5702721

 למסירה משטח בלוקים 
מספר 15 )70 יחידות( 

_____________________________________________)30-31ח(03-5702216

 טבלט במצב חדש חברת 
"סןני" )ללא מטען( ב-350 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-5918474

 מכונת תספורת במצב 
טוב )לא חדשה( ב-30 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-5918474

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש, איכותי ב-70 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-5918474

 אופניים חשמליות, 
סוללה 48, מחיר מציאה 500 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-5299950

GPS  במצב מעולה+ארגז 
בינוני לאופנוע+מנעול מחיר 

מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-5299950

 למכירה אופניים לילדים 
150 ש"ח במצב טוב

_____________________________________________)30-31ח(052-7126106

 בימבה פלא 50 ש"ח, 
אופניים לילדים תלת, 130 

ש"ח, קורקניט 70 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-7126106

 4 שמלות חדשות וצנועות 
מחו"ל, לא נלבשו 100 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-5745359

 למכירה אופני כושר 
חדשים לגמרי 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(058-6609100

 ק"ס רך לגיטרה
 ולמנדולינה בפ"ת 50 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 אקווריום 100 ליטר בפ"ת 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 053-3145019

 מגבר לגיטרה ווליום חלש 
_____________________________________________)29-30ח(בפ"ת 50 ש"ח 053-3145019

 רסיבר)מגבר( פשוט עם 
קריוקי בפ"ת מחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 חליל הודי בפ"ת 250 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 כלי מיתר סיני או משהו 
כזה בפ"ת 350 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(053-3145019

 בירושלים פראק חתנים 
באריזה מידה 42 350 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8415306

 בירושלים 2 שמלות ערב 
מקסי חדשות מהממות )-42
44( בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א

_____________________________________________)29-30ח(054-8415306

 בירושלים שמלת ערב 
מקסי חדשה מפוארת בגוון 

וורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)29-30ח(054-8415306

 שמלת ערב פייטים 
מהממת 500 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(050-5908579

 מזוודות טרול על גלגלים 
במצב טוב. קטנה-70 ש"ח, 

בינונית-100 ש"ח, גדולה-130 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח. 052-6539056

 תיק שחור גברי חדש 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8483032

 כלובים לציפורים, אוכל, 
ויטמינים לתוכים 

_____________________________________________)29-30ח(050-8412903

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי 490 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-2727474

 אופניים לילדים מידה 
_____________________________________________)29-30ח(14,16 100 ש"ח 052-767856

 ספרי לימוד: אלגברה, 
אספיס נחשב גיאומטריה 50 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7676856

 ספר הצתלבות  א.ב.ישי 
_____________________________________________)29-30ח(25 ש"ח 054-8454536

 למסירה בחינם ב ב"ב 
הספר מסתחבל של אהרון 

_____________________________________________)29-30ח(גרנות 054-8454536

 אופני ביאמקס מידה 18, 
במצב מצויין, ורוד עם פרחים 

כחדש 120 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 אופני ביאמקס מידה 20, 
צבע ירוק במצב טוב 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7148004

 למכירה אופניים תלת 
במצב טוב ילדים, 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7126160

 למכירה מזוודה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח גמיש 052-7126160

 תוכי למכירה, מציאה!! 
קוניור גרינצ'יק, האכלת יד. 

מהמרכז רק-450 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-2668995

 למכירה כרטיס זיכרון 16 
ג'יגה כולל מתאם וכן דיסק און 

קי 16 ג'יגה כ"א ב-25 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(053-7157620

 חלוק הנקה חדש של 
דיימונד S-מידה 160 ש"ח 

במקום 335 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(058-3232026

 חלוק מגבת חדש סגור 
באריזה מידה L צבע לבן 90 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 058-3232026
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elimelech@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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)37-38/18(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

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

 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

 לחלוקת עיתון גלובס 
בר"ג ב"ב 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 
גבוה. עם אופנוע/ אופניים 
_____________________________________________)21-33(חשמליות. 054-2204060

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)27-30ל(050-5245338

 למעון יום בפ.תקווה, 
דרושה מטפלת לשנה הבאה 

ת.מעולים למתאימה, 
050-8342228)23-30(_____________________________________________

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

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

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

כוכבי ושות', משרד עו"ד | טל': 052-8631264




?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?
תבעת את המעסיק / קיבלת פסק דין - ולא הצלחת לגבות את הכסף?

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 להשלמת הכנסה 
דרושים מחלקי עיתונים 

לאיזור המרכז לשעות 
הבוקר המוקדמות שכר 

_____________________________________________)26-37(גבוה! 054-4690222

עירית קרית אונו / 15532 )סייעות מוכן(
קו עיתונות דתית / 8174898 /סופי / דרור / 2

קריתאונו
תקציבאי/ת: ניר

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

לרשת חנויות מזון
בסניפי בני ברק

דרושים/ות
 מנהל/ת סניף

 (קו“ח למייל)

050-2044031

 סדרנים/יות 
 קופאים/יות

hr@barcol.pw

 לפיצה דומינו דרושים 
עובדי פנים,שליחים,מוכרנים

052-4036430)27-30(_____________________________________________

 למועדונית לנערות 
חרדיות בסיכון בירושלים,
רכזת בעלת תואר טיפולי 

ונסיון.שעות גמישות
 korotzoola@gmail.com)27-30(_____________________________________________

 לשנה"ל תשע"ט דרושות 
עובדות לצהרון גני ילדים עלה 

14:30-18:00 תנאים טובים!
050-4180404)27-30(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת 
דרושות סיעות לשנהל"ב 

למשרה מלאה/חלקית 
)13:00-17:00(

_____________________________________________)27-30ל(052-8530061/052-8226582

 דרושה מטפלת לשנה"ל 
בק. הרצוג לבוגרים/תינוקיה 

למ.מלאה שכר נאה 
050-4146721)27-30(_____________________________________________

 קופאים/אות סדרנים/אות
תנאים טובים למתאימים

ב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, ק"ס, 
_____________________________________________)27-30(וירושלים 052-6580906

 לישיבה גבוהה בת"א 
דרוש טבח/ית מקצעי/ת 

+ניסיון לעבודה מיידית
052-5676038)27-30(_____________________________________________

הזדמנות!! שיננית 
בנסגרת סטאז', במכללה 

בר"ג במצעת ניקוי 
אבנית+בדיקה+צילומים 
בחינם!! רק מעל גיל 30!

050-2261665)27-30(_____________________________________________

 מחסנאי/נהג לעבודה 
רצינית מיידית וקבועה, 
תנאים מצויינים! 5 פ' 
בשבוע, משרה מלאה. 

052-6364614)28-31(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 
לכיתות תינוקיה, ת.מצויינים.

054-2058545)28-31(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898

 לרשת מעונות בק.הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית תנאים טובים.
054-4499177/054-8426675)28-31(_____________________________________________

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 קופאית לחנות צעצועים 
בת"א תנאים ומשכורות 

מעולים: להתקשר מ-12:00
054-5230604)28-31(_____________________________________________

 דרוש מנהל ייצור מאפייה 
בפ"ת עם ניסיון בתחום בלבד, 

ניסיון בניהול עובדים חובה! 
תנאים מעולים ושכר גבוה 
_____________________________________________)28-31(למתאימים. 054-7708222

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 דרושה מנקה לחדרי 
טיפולים לקליניקה באיזור בית-

שמש פקס 03-6185488 
_____________________________________________)28-31ל(טל' 03-5454188

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
elimelech@kav-itonut.co.il :קו״ח ותיק עבודות למייל

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

elimelech@kav-itonut.co.il :פקס: 03-5796645קו”ח למייל |

job@makom.org.il :קו"ח ל
או לפקס :073-2668888

לעמותה באלנבי, תל אביב
דרושה  
מנהלת חשבונות מנוסה

 למשרה מלאה

 לעזר מציון בב"ב 
דרושות אחמ"שיות בוקר/

ערב לפרויקט ימים נוראים 
תנאים מצוינים למתאימות נא 

להשאיר הודעה בתא-קולי: 
052-5808957)29-29(_____________________________________________

 למאפית סלפק דרושים 
עובדים למשמרת בוקר/ערב

_____________________________________________)29-30ל(054-2802057 ישראל

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+ רישיון על אופנוע 

054-2146510)29-32(_____________________________________________

 דרושה אישה שומרת 
שבת לעבודות ניקיון 

באיזור כפר גנים בפ"ת 
052-7622723)29-30(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב ימים א'-ה' 

8:00-16:000
ידע באופיס ואנגלית

קו"ח ל:03-5781454
shalomed2010@gmail.com)29-30ל(_____________________________________________

 התפנו מס' מקומות 
לכולל אברכים לזמן אלול 
הבעל"ט בשכונת התקווה 
תל אביב, ללימוד מסלול 

"יורה יורה" מלגה 2,200 ש"ח 
_____________________________________________)29-30(לרציניים בלבד! 058-3233307

 דרוש נהג/אברך להסעת 
אברכים מב"ב לשכונת 

התקווה ת"א וחזור. 
הלוך: 9:15 חזור: 17:30 

_____________________________________________)29-30ל(לפרטים: 052-711085

 דרושה מזכירה וקלדנית 
למשרד עו"ד בר"ג משרה 
מלאה 8:30-16:30 קו"ח

gidansky@zahav.net.il
052-7117085)29-33(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב, דרוש עובד רציני 

מ- 4:00 בבוקר, שכר טוב 
למתאימים 

055-9474416)29-32(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

 דרושה מטפלת לפעוטון 
בקרית אונו לשנת הלימודים 
הבאה: משרה מלאה תנאים 
טובים למתאימה. לפרטים: 

_____________________________________________)29-32(050-4102929 שרית

 דרושה מטפלת אחראית 
ומנוסה למעון חרדי בפרדס כץ 

)ב"ב( למשרה מלאה שעות:
054-8432610 8:00-16:00)29-30(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למשרה 
מלאה/חלקית, לשנה"ל למעון 

באוירה נעימה בב"ב 
_____________________________________________)29-32ל(050-4179969

 לחברה בתחום הביטוח 
והפינססים פקידה אלמטרי 
לשיחות נכנסות, 8 שעות 
riki@tlp-ins.co.il .30-33(ביום(_____________________________________________

 דרוש בב"ב מלווה אחראי 
לקשיש למספר פעמים ביום, 
_____________________________________________)30-33ל(לביה"כ ולכולל 03-6192827

 דרוש מחסנאי בב"ב חרץ 
ונמרץ, חצי משרה 

_____________________________________________)30-33ל(03-5709972

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)30-33ל(053-3391691

 דרוש/ה סייע/ת לבי"ס 
חינוך מיוחד, מוגבלות שכלית 
התפתחותית קלה בבני ברק.
שעות עבודה: 14:30-17:00 

קו"ח למייל:
etzion.bb@gmail.com
ניתן ליצור קשר בטלפון: 

03-6168713)30-31(_____________________________________________

 למעון חרדי מוביל בפתח 
תקווה דרושה גננת לגיל הרך 

בין השעות: 8:00-16:00
050-4144711/054-8416034)30-31(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון, דרושים מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
_____________________________________________)30-31(שכר גבוה 058-4114777

 לחברה פקיד/ה לעבודה 
מהבית, למענה שיחות 

נכנסות בלבד, לא נדרש ניסיון, 
2-3 שעות ביום, 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)30-30(קריירה 072-22-222-62

 למשרד קטן בהר חוצבים 
בירושלים, מזכיר/ה לניהול 

יומנים ועבודה משרדית, שעות 
נוחות, 8,000 ש"ח קריירה 

072-22-222-62)30-30(_____________________________________________

 לחברת נדל"ן בבני ברק 
דרוש/ה מזכיר/ה, שעות 

גמישות, 8,000 ש"ח קריירה 
072-22-222-62)30-30(_____________________________________________

 תיווך דרוש/ה עובד/ת 
מאיזור בני ברק למשרד תיווך. 
אין צורך בניסיון קודם, שעות 
גמישות, 3 חודשים ראשונים 

עמלות ואחוזים לאחר מכן 
_____________________________________________)30-30(משכורת. 054-7477054

 דרושים עובדים לחנות 
פלאפל בב"ב למשרת בוקר/

_____________________________________________)30-31ל(ערב 054-8099198

 לחברה בהתרחבות, נציג/
ות ורכזים/ות למגוון תפקידים, 

לא מכירות, מתאים גם 
_____________________________________________)30-33ל(למורים/ות 058-6500715

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בין 

15:00ל-19:30 לפרטים 
_____________________________________________)30-30(נוספים: 052-7652801

 דרושים מתרימים/ות 
בעמותה למשפחות נזקקות, 

תגמול הולם, 
054-7411712/055-9829388)30-33(_____________________________________________

 משרה מלאה /חלקית
 סביבת עבודה חמה ונעימה
 טל: 053-3137743

למעון בב"ב דרושה
 מטפלת /גננת

 לחברת ההשמה 
המובילה לציבור החרדי. 

רכז תעסוקה לגברים. 
נסיון במכירות ונסיון 

תעסוקתי חובה. העבודה 
במרכז בני ברק בהפרדה 

מלאה. קו"ח ל:
073-2590326)30-31(_____________________________________________

 מתארגנת קבוצה 
לקורס מכירות בבני ברק 

בהנחיית המאסטר ר' 
אליעזר כהן, בימי בין 

הזמנים. עבודה מובטחת 
למסיימים בהצלחה. 

לשליחת קורות חיים עד 
יום ראשון בפקס:

077-3179093)30-31(_____________________________________________

 למעון איכותי בקרית. 
הרצוג דרושות מטפלות 

מנוסות, שכר בסיס גבוה.
_____________________________________________)30-31ל(לפרטים: 052-7630833

 מחסנאי/נהג לחצי 
משרת בוקר, עבודה קבועה, 

תנאים מצוינים. אפשרות 
_____________________________________________)30-31ל(למשרה מלאה. 052-6364614

 תופרת חרוצה+ניהול ל-4 
ימים בשבוע 5-6 שעות ביום. 

03-5781152)30-31(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרושה מטפלת למעון
מ. מלאה אוירה טובה לשנה"ל  

_____________________________________________)29-32(תשע"ט 052-7686713

 לאסביט חומרי בניין 
דרושים עובדי דלפק ונהג 

משאית.שכר נאה למתאימים!
054-2199260)29-32(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת 
סטייליסט/ית להלבשת אופנה 

עילית לגברים. עבודה לטווח 
ארוך, תנאים ושכר מעולים 

_____________________________________________)29-32ל(בבני ברק 050-6964424

 למעון יום בב"ב דרושה 
מנהלת למשרה מלאה, 

ניסיון קודם במעון חובה. 
עדיפות לבעלת תעודה 

קו"ח למייל:
 korotmaon1@gmail.com)29-30(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופינססים באיזור פ"ת 

דרוש/ה מתאם/ת 
פגישות שעות גמישות! 

שכר הולם! 
054-6870882)29-32(_____________________________________________

 לגן באוירה נעימה 
בגבעת שמואל דרושה סיעת 

לשנה"ל לגליאי 2,3 תנאים 
_____________________________________________)29-32ל(טובים 052-6471287

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה ל-5 ימים, 6 
_____________________________________________)29-30(שעות ביום 03-5782080

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, ניסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד.
ml1264@015.net.il :29-32ל(קו"ח ל(_____________________________________________

 דרוש/ה מטפל/ת 
לקשיש/ה לטיפול וניקיון 

בבית, באיזור בני ברק 
)אפשרי רק לימי החופש( 

050-6879346)29-30(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק מנהלת 
חשבונות סוג 3 + חשבות 
שכר+שנת ניסיון למשרה 
מלאה קו"ח 03-6338889 

rdm@rdm.co.il :29-30(מייל(_____________________________________________

 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 שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר, לפי שעה.
_____________________________________________)30-31ח(050-6651365

 אישה מחפשת לעבוד 
בשבתות בלבד, במלצרות 

או בשמירה על ילדים וכדו', 
)בירושלים או מרכז(

053-2475946)30-31(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות, 
עם מוטיבציה, לעבודה בשעות 
הפנאי, אפש' לעבודה מהבית 

053-3173244)30-31(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ואתחנן

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:04
19:21
19:01

20:18
20:21
20:20

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי י"ד באב תשע"ח 26/7/18 • גיליון מס' 446

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
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

ההחלטה נפלה: דייטש יתמודד לראשות העיר

הקרב על ירושלים מתלהט: בואו להצביע בסקר 'קו עיתונות' ולבחור את המועמד שלכם / עמ' 10

סיטואציית זהב שכזאת לא תחזור על עצמה. 
מתבצרים  הירושלמים  החילונים  המועמדים 
בליסטראות  זה  על  זה  ומיידים  החומות  על 
לשמור  זה  לנו  שנותר  מה  כל  כותל.  ואבני 
חרדי  מועמד  מאחורי  ולהתאחד  שתיקה  על 
אחד ראוי. דרעי כבר הבהיר לדייטש בראשית 
הדרך, כי למרות העדפתו הטבעית את ליאון, 
חרדי  מועמד  בגלגלי  מקלות  יתקע  לא  הוא 

שייתמך על ידי כל הפלגים של יהדות התורה.
האחריות אפוא, מתגלגלת לפתחה של סיעת 
בקדנציה  המאוחדת.  והשבת  התורה  יהדות 
שמירת  כי  ולומר  לסכם  ניתן  הנוכחית 
רלוונטית  הרשימה  בשם  שמופיעה  האחדות 
על  ואף  השבת,  על  מהשמירה  פחות  קצת 
הפנימיים  והסכסוכים  הפילוגים  חרף  כן,  פי 

הבלתי פוסקים, דומה שרגע האמת הגיע. 

הנבחרים בע"מ

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / 12-13

בחרה  בירושלים  ישראל  אגודת  מזכירות 
כמועמדה  פורמאלי  באופן  דייטש  ביוסי 
לראשות העיר • פרוש: "בטוח שנלך בסוף 
נגייס  מכן  ולאחר  'דגל'  עם  אחת  כחטיבה 
את כל שומרי התורה ומצוות בעיר" • ליצמן 
שהודיע על תמיכה בדייטש, ליווה אותו גם 

לבתי אדמו"רי ה'מועצת' 
/ עמ' 10

פרשת ביטול הנישואין: 
הגרש"מ עמאר במכתב חריף

חשיפת

 'קו עיתונות'

/ עמ' 10

/ עמ' 10

/ עמ' 4

/ עמ' 4

/ עמ' 8

רגיעה בדרום, התחממות בצפון
על רקע רצח החייל אביב לוי הי"ד ותגובה כואבת של צה"ל ברצועת 
אזעקות  מתחמם,  הצפון  מנגד,   • אש  הפסקת  באזור  הושגה  עזה, 

צבע אדום הושמעו השבוע וכלי טיס סורי יורט על ידי צה"ל

גלגלים:  בין הזמנים על 
תגבור בקווי התחבורה

תקיפה פיקטיבית:
 הנער שפאותיו לא נתלשו

פאות  תלישת  של  מטריד  סיפור  על  בעיר,  שמועה  נופצה  שישי  ביום 
• מחקירה אינטנסיבית של  13 בשעה שעשה את הדרך לביתו  בן  לנער 

המשטרה התברר כי הנער לא הותקף וכי הסיפור הומצא על ידו

"ידינו לא שפכו את הדם הזה", 
האומנם? / יוסי לזר

ברגע האחרון נמנעו 
פיטוריהן של
 130 נשים 

תם עידן? חבר המועצה 
מאיים לרוץ בנפרד

אחרי הסטירה שחטפה המפלגה בתחילת הקדנציה, נראה 
ששורותיה של מפלגת ש"ס המקומית אינן מאוחדות, 
זאת בשל אי מעורבות ב'החלטות' • אבי עידן: "יש לי 

תוכנית, דברתי עם חבר המועצה ברק צברי על אפשרות 
שנתחבר ונרוץ יחד. לא נגד ש"ס, אלא במקביל אליה"
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