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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
בד סוכה לפרגולה
הזמנה לפי מידה
חלון, דלת, טבעות
058-4533400
www.badimn.co.il

הילולת 
ה"חפץ חיים"

כ"ג - כ"ד אלול בתוכנית:

מקומות אחרונים! 2,200 ש"ח

054-8573832

וילנה, ראדין וולוז'ין

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד 
כפי שנחשף ב'קו עיתונות' לראשונה, ולאחר ישיבת הנהלת 'דגל' בה נשקלה האפשרות להתמודד 
ויכוח על  לריצה הנפרדת:  • הרקע  בירושלים  בנפרד  ירוצו  - שתי הרשימות  בכל הארץ  בנפרד 
חלוקת המקומות ברשימה • שאלת ראשות העיר נותרה פתוחה לעת עתה, לחץ פנימי על ‘דגל 
התורה' וש"ס להתאחד סביב מועמדות דייטש • בחמישי האחרון נפגשו בבית הגר"ב סולובייצ'יק 

נציגי ‘אגודה' פרוש ודייטש עם נציגי ‘דגל' ראוכברגר וובר, אך טרם הושגו תוצאות / עמ' 13

לאחר כישלון המגעים – כולל פגישה בביתו של הגר"ב סולובייצ'יק – התקבלה ההחלטה הדרמטית:

בהיבט  גורליות  השלכות  לבחירה  יש  בהן  בערים  כשמדובר 
היהודי, דוגמת ירושלים או חיפה, ברי כי הדבר דורש הכרעה 
או בשלולית  בביצה האלעדית  פנימה, אך כשעוסקים  בקודש 
הפוליטית הקטנה יותר של טלז סטון, יש תושבים רבים שהדיון 

שווה ערך בעיניהם לסוגיית בחירות לועד הבית.
וגם בטלז סטון, עשוי רצון התושבים להכריע את  גם באלעד 
בשתי  המפלגות.  של  בהחלטותיהן  התחשבות  בלי  הבחירות, 
מועמדים  של  שונים  שמות  ושוב  שוב  לאחרונה  עלו  הערים 
המקומות  ובשני  מבחוץ,  להצנחה  העיר  לראשות  אפשריים 
הדבר נתקל בהתנגדות תושבים, המתבטאת הן בסקרי דעת קהל 

מקומיים והן במחאות של ממש.
אבי גרינצייג, עמ' 12-13

הפתעה: יש גם מצביעים

בחירות בפתח: 
נפתח הקרב על 
תיק החקלאות

/ עמ' 10

"רק בזכות האמונה החזקתי מעמד"
/ עמ' 9

/ עמ' 6

בכירים ב'ליכוד' 
יתמודדו ברשימת 

'העבודה' / עמ' 4

איחוד נוסח רחובות:

בקרית משה חוגגים 
את הקמת ה'מנהלת'

/ עמ' 4

במעמד הראשל"צ: 
נחנך בית כנסת 
'מאורי ישראל'



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'



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

365 *

*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות (בשיטות מתקדמות ביותר)
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות זכוכית

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795
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 תאונה עם מעורבות אוטובוס
ת  ו ש ג נ ת ה
בין  חזיתית 
ס  ו ב ו ט ו א
רכבים  לשני 
פרטיים הביאה 
ק  ו ת י ש ל
הרצל  רחוב 
ולהשתרכותם 
פקקי  של 
בבוקר  ענק 
ראשון.  יום 
רפואת  חובשי 
מיחידת  חירום 
האופנולנסים 
איחוד  של 
סניף  הצלה 
ת  ו ב ו ח ר

לנפגעת  ראשוני  רפואי  סיוע  העניקו  למקום  שהגיעו 
מחבלות  סובלת  והיא  קל  מוגדר  מצבו  כאשר  אחת 
בשטח  הראשוני  הטיפול  בסיום  עליונות.  בגפיים 

פונתה הנפגעת לבית החולים קפלן.

 הומינר נפגש עם זייברט
ק  ל ח כ
ת  ו כ ר ע י ה ה מ
הגשת  לקראת 
 , ת ו מ י ש ר ה
נציג  הגיע 
ישראל  אגודת 
ת  ו ב ו ח ר ב
הומינר  פנחס 
להתייעצות עם 

מזכ"ל התנועה הארצית ר"ע ב"ב חנוך זייברט. במהלך 
בעיצומו  המצוי  הקמפיין  את  הומינר  סקר  הפגישה 
ואת קהל התומכים מקרב כלל תושבי רחובות כאשר 
אצל  בית  חוגי  מספר  התקיימו  אף  האחרון  בשבוע 

תומכים מקרב הקהל הדתי לאומי והכללי ברחובות.
ישראל  אגודת  של  הבחירות  מטה  החל  כך  בתוך 
תושבי  בקרב  לתומכים  הבחירות  שלטי  בחלוקת 
העיר. בשלטים המיועדים למרפסות נחשפה הסיסמה 

שמלווה את הומינר: "עם הנשמה בשביל כולם".

 מסתמן: ארבעה חובשי כיפה בליכוד
הליכוד  סיעת 
בראשה  ברחובות 
העיר  ראש  עומד 
מתגבשת  מלול,  רחמים 
מועמדי  הצגת  לקראת 
למועצת  המפלגה 
בבחירות  העיר.  
המפלגה  גרפה   2013
והייתה  מנדטים  חמשה 
ביותר  הגדולה  למפלגה 

על  תשמור  שהרשימה  היא  ההערכה  העיר.  במועצת 
כוחה גם בבחירות אלו.

הרי  השורות  כתיבת  בשעת  המסתמן  כפי  כי  יצוין 
חובשי  ארבעה  ישובצו  הפותחת  הרביעייה  שאת 
מועמדים  מלול  רחמים  היו"ר  מלבד  כאשר  כיפות, 
לכהן כחברי מועצה הבאים בתור ברשימת 'הליכוד' – 
חברי המועצה המכהנים בנצי שרעבי ועודד עמרם לצד 
נשכח  הבלתי  המנוח  המועצה  חבר  בנו של  צור,  גיא 

שמשון צור.

 מיכל סלומון עברה לרחובות
שנרצח  הי"ד,  אלעד  של  אלמנתו  סלומון,  מיכל 
ביישוב  המזעזע  בפיגוע  השבת  סעודת  של  בעיצומה 
חלמיש, עזבה את אלעד ועברה להתגורר לצד הוריה 

ויתר בני משפחתה בעיר רחובות.
לדן  בת  רחובות,  העיר  תושבת  במקור  הינה  מיכל 
וזיווה לנדא מהזרם הדתי לאומי ובוגרת תנועת הנוער 
ונולדו להם  "בני עקיבא". מיכל נישאה לאלעד הי"ד 

חמישה ילדים.

החדשות המקומיות של        רחובות
על המקום

איציק גרוס

שלפי  ומפתיעה  דרמטית  התפתחות 
ההערכות עשויה להשפיע על מפת המנדטים 
בימים האחרונים  נרשמה  בבחירות הקרובות 

בגזרת מפלגות הליכוד-העבודה.
וגלעד  שרעבי  רועי  הליכוד  סניף  חברי 
מזרחי 'סגרו' עם יניב מרקוביץ העומד בראש 
הצטרפות  על  ברחובות  העבודה  מפלגת 

למפלגה תוך שיבוצם במקומות ריאליים. 
מרקוביץ  יניב  חבר  האחרונות  בבחירות 
העבודה  למפלגת  'לב'  מפלגת  בראש  שעמד 
העבודה   – "'לב'  הסלוגן  תחת  והתמודדה 
עם הצעירים", כאשר היא פונה בין היתר אל 

אוכלוסיית הצעירים ברחובות.
שרעבי  הצמד  ניהלו  האחרונים  בחודשים 
רמי  העובדים  ועד  יו"ר  עם  יחד  ומזרחי 
בניסיון  העיר  ראש  מול  מגעים  מדהלה, 
להדיח את חבר המועצה הוותיק בנצי שרעבי 
ולהזרים דם צעיר שירענן את שורות המפלגה. 
בדעתו  איתן  עמד  העיר  שראש  משעה 
איש  של  בשריונו  המצב  צילום  את  להמשיך 
ברשימת  השני  במקום  שרעבי  בנצי  אמונו 
לוועדה  פנו  שהשלושה  הרי  הליכוד, 
בראשה  המפלגה  של  העליונה  המוניציפלית 
את  לקבל  הצליחו  ואף  ביבס  חיים  עומד 
ברכתו להקמת רשימה נוספת בראשות "צעירי 
הליכוד" כשלטענתם אף הובטח להם כי יזכו 
גם הם בכספי מימון המפלגות המחולקת על 

ידי מפלגת האם.
ראש  מול  שהתנהלו  למגעים  במקביל 

העיר, התרוצצו בשבועות האחרונים שמועות 
והליכוד  העבודה  מפלגות  בין  שילוב  על 
שאמש  אלא  הצדדים  כלל  די  על  שהוכחשו 

עם השלמת המגעים התבהרה תמונת המצב.
חבר  של  הדרמטית  הודעתו  עם  כזכור, 
'עריקתו'  על  איטח  אביב  מהליכוד  המועצה 
למפלגת "רחובותי" בראשות סגן ראש העיר 
קרא  במפלגה,  לזעזוע  שגרם  צעד  דיל,  מתן 
מביע  כשהוא  המפלגה  לאיחוד  שרעבי  רועי 

חשש מפני פיצול אפשרי.
'צעירי  בין  המגעים  כי  היא,  ההערכה 
משעה  להתרקם  החל  למרקוביץ  הליכוד' 
שהבין שרעבי כי לא יצליח להביא לגמישות 
נציג  לשילוב  באשר  העיר  ראש  בעמדתו של 

מטעם הצעירים במפלגה.
ברחובות"  ל"השבוע  אומר  בליכוד  גורם 
ראש  של  בידיעתו  נעשה  הדרמטי  "הצעד  כי 
העיר שאף בירך על המהלך כאשר כבר עתה 
אלקטורלית  מכה  להוות  עלול  שהצעד  ברור 

לסגנו של מלול ויריבו הפוליטי מתן דיל".
המלבלבים  "היחסים  הגורם,  לדברי 
רוב  לאורך  מרקוביץ  ליניב  העיר  ראש  בין 
הקדנציה הביאו לכך שמלול רואה במרקוביץ 
כך  הבאה  בקואליציה  וחשוב  מרכזי  עוגן 

שהוא איננו חושש מהגדלת כוחו".
"ראש העיר איננו חושש שמרקוביץ יקרא 

עליו תיגר", מסכם הגורם.
העיר  מועצת  חבר  השבוע  הודיע  במקביל 
אין  כי  העבודה  ממפלגת  ירון  אמיר  הוותיק 
מחדש  לבחירה  עצמו  את  להעמיד  בכוונתו 

בקדנציה הבאה.

ירון,  ציין  לפעילים  ששיגר  בהודעה 
במועצת  פעילות  שנות  עשרים  "אחרי  כי 
העירייה הודעתי לחבריי במפלגת העבודה על 
לקדנציה  מועמדותי  את  להציג  לא  החלטתי 
ומילאתי  קדנציות   לארבע  נבחרתי  הבאה. 
ביושרה  באמונה  הציבורית  שליחותי  את 
ובנאמנות לאמת שלי. אני מסיים את שליחותי 
עשייה  לנוכח  גדולה  ובגאווה  מורם  בראש 
לציבור  רבות  שתרמה  שנים  ארוכת  ציבורית 
ברחובות. בכוונתי להמשיך לפעול בתחומים 

רבים ולתרום מניסיוני לטובת הציבור".
ירון שיגר איחולי הצלחה לראש הרשימה 
רחמים  העיר  ולראש  מרקוביץ  יניב  בעירייה 

מלול.
כי  שסבור  מי  יש  הפוליטית  במערכת 
שלנוכח  מהעובדה  נובעת  ירון  של  פרישתו 
המגעים המתקדמים שניהל יו"ר המפלגה עם 
לנקוט  לו  כי מוטב  צעירי הליכוד, הוא הבין 

בצעד זה מיוזמתו.
"לב"  רשימת  ראש  יושב  של  מטעמו 
שיתוף  על  מברך  "אני  נמסר,   מרקוביץ  יניב 
הפעולה. השכלנו לשלב כוחות בכדי שנהפוך 
ונוכל  העיר  במועצת  הגדולה  לרשימה 
על  ולהשפיע  רחובות  תושבי  למען  לפעול 
שלטון  מפלגת  עם  האיחוד  העיר.  של  פניה 
ויסייע  העיר  לתושבי  אדירה  תרומה  יתרום 
לקידום פרויקטים. החיבור והתמיכה של שתי 
המפלגות לא מובנים מאליהם וחוסכים מאתנו 
קבלת תרומות מגורמים אינטרסנטיים שברור 
ומבוקר  ברור  שקוף,  הכל  תורמים.  הם  למה 

ויש רק אינטרס אחד- טובת התושבים."
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו
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כתבים ומשתתפים:
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איחוד נוסח רחובות: בכירים ב'ליכוד' יתמודדו ברשימת 'העבודה'

בקרית משה חוגגים את הקמת ה'מנהלת'

לאחר שחבר המועצה הוותיק מטעם 'העבודה' אמיר ירון הודיע כי לא יציג את מועמדותו לקדנציה הבאה, 
מתברר כי יו"ר הרשימה יניב מרקוביץ 'סגר' עם צעירי הליכוד על ריצה משותפת

עם הכרזת סיום שלב הגשת ההתנגדויות לתוכנית שהופקדה וקידום האישור הסופי שלה בותמ"ל, נערכים בשכונה 
לציון "טקס פתיחת המנהלת" באופן רשמי במעמד ראש העיר ושר השיכון יואב גלנט

איציק גרוס

ענק  בצעדי  פוסעים  משה  קרית  בשכונת 
לקראת הוצאתו אל הפועל של פרויקט 'פינוי 
בינוי' הגדול ביותר שנעשה אי פעם בארץ עם 
פינויים של כ- 1000 בתי אב ברחבי השכונה 
מגורים  מקומות  מציאת  ברחובות,  הוותיקה 
השכונה  של  והפיכתה  זמניים  חלופיים 
באכלוס  שתתאפיין  ומתפתחת  למתקדמת 

זוגות צעירים רבים מכל רחבי הארץ.
על  הוכרז  האחרונים  שבחודשים  לאחר 
כלל  את  שתרכז  שכונתית  מנהלת  הקמת 
קבוצות הגיבוש ברחבי השכונה המונה מאות 
סיום  של  הכרזתו  ועם  משפחות  של  רבות 
לתוכנית שהופקדה  ההתנגדויות  הגשת  שלב 
וקידום האישור הסופי שלה בותמ"ל, נערכים 
פתיחת  "טקס  של  קיומו  לקראת  בשכונה 
העיר  ראש  במעמד  רשמי  באופן  המנהלת" 
ואיש  גלנט  יואב  השיכון  שר  ובהשתתפות 

ציבור נוספים.
באוגוסט,   30 חמישי,  ביום  ייערך  האירוע 
יוצבו  במהלכו  ל-23:00   17:00 השעות  בין 
לכל  מענה  יינתן  שבהן  הסברה  עמדות 
ההתחדשות  בנושא  התושבים  של  השאלות 

העירונית לצד הפנינג לילדי השכונה העומדת 
לרשום היסטוריה ולשנות את פניה.

ג'מבורי,  ממתחם  ליהנות  יוכלו  הילדים 
בנג'י  טיפוס,  קיר  מתנפחים,  מתקנים 

טרמפולינה ומופע קסמים. 
גולדפרב,  לדברי ראש המינהלת, ד"ר אור 
חשובה  תקופה  של  בפתחה  נמצאים  "אנחנו 
לשינוי  הזדמנויות  של  תקופה  ומשמעותית, 
והתחדשות בתחומי החברה והכלכלה. בניית 
בדרך  ראשון  צעד  תהיה  החדשה  השכונה 
לשיפור איכות החיים, תוך שמירה על אחדות 

הקהילה". 
לדבריה, "המינהלת תפעל בשיתוף פעולה 
עם התושבים, מנהיגי השכונה, הפעילים וכל 
מיצוי  להבטחת  בשכונה,  הקיימים  הגופים 
קהילתי  לגיבוש  התושבים,  של  הזכויות 
בתהליכים  התושבים  של  האמון  ולהגברת 
בשנים  להם  הצפויים  המשמעותיים 

הקרובות".
העירונית  ההתחדשות  מינהלת  כזכור, 
עיריית רחובות  ידי  על  בקריית משה הוקמה 
להוביל  במטרה  והשיכון,  הבינוי  ומשרד 
בקריית  העירונית  ההתחדשות  תהליכי  את 
של  חייהם  איכות  לשיפור  ולהביא  משה 

באמצעות  הארוך,  בטווח  השכונה  תושבי 
סיפוק  תוך  משתפים,  חברתיים  תהליכים 
צרכי התושבים ושמירה על איכות החיים גם 

בתקופת הביניים. 
והכוונה  מידע  מרכז  שתהווה  המינהלת, 
תחומים,  במגוון  תפעל  השכונה,  לתושבי 
מתחמים  של  התארגנות  קידום  ביניהם, 
מתן  ויזמים;  דין  עורכי  בחירת  לנציגות, 
מה  בכל  לתושבים  מקצועית  והדרכה  מידע 
קידום  עירונית;  לתהליכי התחדשות  שקשור 
הגיבוש החברתי שיאפשר את שימור הקהילה 
והתרבות בשכונה הרחבה והחדשה שעתידה 

לקום. 
המינהלת  קיימה  האחרונים  בחודשים 
המתחמים   33 כל  עם  נציגות  לבחירת  הליך 
השכונה  של  הכללית  התכנית  בשכונה. 
הוצגו  מתחם  כל  של  הספציפית  והתכנית 
על  והוסבר מהו התהליך המומלץ  לתושבים 
ההתחדשות  תהליך  לקידום  המינהלת  ידי 
גיבוש  הוא  הראשון  הצעד  כאשר  העירונית, 
נציגויות לכל מתחם. עד היום גובשו נציגויות 
כבר  מתקדם  וחלקם  מהמתחמים  בכשליש 

לשלב בחירת עורך הדין. 
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במעמד הראשל"צ: נחנך בית 
כנסת 'מאורי ישראל'

בראשון: חברי המועצה 
ייאלצו 'להזדהות'

מאות מתושבי רחובות השתתפו במעמד חנוכת בית הכנסת על שמם ולזכרם 
של של שלושה גדולי ישראל, מרן הראשל"צ הרב הרב עובדיה יוסף, הראשל"צ 

מרדכי אליהו והרב יורם אברג'יל זצ"ל

חיים גולדברג

העיר רחובות זכתה לארח בשבוע האחרון את 
הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שהטריח 
הכנסת  בית  חנוכת  במעמד  להשתתף  עצמו 
של  ליבה  בלב  הממוקמת  ישראל"  "מאורי 
ולהתרגש  ולשמוח  הצעירה"  "רחובות  שכונת 
יחד עם תושבי השכונה אשר לאחר כ-3 שנים 
גן  והתנהל בתוך מבנה  בהם שהה בית הכנסת 
ידי ראש העיר  זמני על  ילדים שהוקצה באופן 
וסגנו מתן דיל, לשבתות וחגים, זכו המתפללים 

לחגוג כעת את מבנה הקבע החדש והמפואר.
"מאורי  השם  את  נושא  הכנסת  בית  כי  יצוין 
הראשל"צ  מרן  ישראל  גדולי  שם  על  ישראל" 
מרדכי  הרב  הראשל"צ  יוסף,  עובדיה  הרב 

אליהו והרב יורם אברג'ל זצ"ל . 
האירוע התקיים כאמור במעמד הראשון לציון 
המזוזה  בקביעת  שהתכבד  יוסף  יצחק  הרב 
בכניסה הראשית לבית הכנסת ואף נשא דברים 
להרבות  השכונה  לתושבי  קרא  במהלכם 
הנמסרים  בשיעורים  להשתתף  לתורה,  פעלים 
התורנית  הפעילות  את  ולחזק  הכנסת  בבית 
המתאפיינת בהפעלת בית הכנסת מסביב לשעון 

בשכונה  ללבות  בקירוב  החשיבות  על  וכן 
הצעירה והמתפתחת.

במעמד השתתפו עוד, רב השכונה הרה"ג צבי 
הדיין  יצחק,  הרב שמעון  הכנסת  בית  רב  כהן, 
שכונות  רבני  שמן,  הרב  הדיין  אשכנזי,  הרב 
ובתי כנסת ברחובות, ראש העיר רחמים מלול, 
אבנר  מועצה  חבר  דיל,  מתן  העיר  ראש  סגן 
אקוע וחבר מועצה ותושב השכונה אמיתי כהן .

את הערב ליווה בשירה הזמר יאיר דוד ששימח 
את הציבור הרחב שהגיע למעמד המרגש.

במהלך האירוע הודה רב השכונה הרב שמעון 
יצחק למרן על הגעתו למעמד חנוכת בית הכנסת 
וחשף בפני הראשל"צ את מסכת שיעורי התורה 
והפעילות המתקיימות בהיכל בית הכנסת לאור 

דרכו של אביו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
עם סיום הערב נרשם מעין סגירת מעגל שהציף 
זיכרונות בקרב וותיקי העיר שהשתתפו במעמד 
הגיש  גדסי  אלדד  הדתית  המועצה  יו"ר  כאשר 
לראשל"צ שי ובו  מכתב בכתב ידו של אביו מרן 
"בנות  סמינר  זצ"ל מחנוכת  יוסף  עובדיה  הרב 
יעקב" ברחובות שהתקיימה גם כן בתאריך ח' 

באלול בשנת תשכ"ב לפני 45 שנה בדיוק.
לקראת סיום הערב האציל הראשל"צ מברכותיו 
החדשה  השנה  לקראת  המשתתפים  קהל  לכל 

והתקיימה תפילת ערבית בנוכחות מרן.

איציק גרוס

ביום ראשון תתכנס ישיבת מועצת העיר בפעם 
האחרונה עד הבחירות כאשר על חברי המועצה 
יהיה להזדהות בה על פי החוק ולהצהיר מטעם 
איזו מפלגה הם מתכוונים להתמודד בבחירות 

למועצת העיר בעוד כחודשיים.
בימים האחרונים פנה מנהל האגף המוניציפלי 
אותם  ועדכן  המועצה  חברי  אל  אשכנזי  דודי 
נדונים  להיות  האמורים  הנושאים  בדבר 
בישיבת המועצה הקרובה והקשורים לבחירות 

הקרובות.
בפעם  בערב  ראשון  ביום  תתכנס  במקביל 

בהנהלת  העירונית  הבחירות  ועדת  הראשונה 
מזרחי  אופיר  העירוני  הבחירות  מטה  יו"ר 
ומנהלת הבחירות בעיריית רחובות מיטל ברבי. 
בפני  יציגו  הוועדה  הפני  שיתייצבו  הסיעות 
למעשה  להתחיל  ובכך  נציגיהם  את  חבריה 
הבחירות  יום  לקראת  הרשמיות  בהכנות 

שייערך ביום שלישי כ"א חשוון תשע"ט.
תהיה  ראשון  ביום  שתתכנס  המועצה  ישיבת 
הישיבה מספר 61 בקדנציה בת החמש השנים 
כאשר  כחודשיים.  בעוד  להסתיים  שעומדת 
ישיבת המועצה האחרונה עד  זו  כאמור תהיה 
למועד הבחירות ולפיכך צפויים להשתתף בה 

כלל חברי המועצה.

זה יכול לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים... אף אחד לא יכין 
אתכם מראש אבל גם אתם עלולים להיות סיעודיים.

כשמדברים על חולה סיעודי, אתם בטח חושבים על אנשים 
את  למצוא  יכולים  וילדים  צעירים  אנשים  גם  אבל,  זקנים. 
עצמם במצב סיעודי בעקבות תאונות או מחלות, שלא נדע. 
מה שבטוח שכדאי להיות מוכנים עם ביטוח סיעודי שמכסה 

אותנו, כדי להבטיח איכות חיים סבירה גם בזמנים קשים.
לצערנו, מספר המקרים הסיעודיים בישראל גדל, חולים רבים 
משמעותי  קושי  מול  עצמם  את  מוצאים  משפחותיהם  ובני 
בנושאים  מטיפול  החשש  למרות  סיעודי.  למצב  בהגיעם 
כואבים - עכשיו הזמן המושלם לוודא שיש לכם ביטוח סיעודי 
ואם לא, שתבחרו בביטוח הסיעודי המתאים ביותר בשבילכם 

ובשביל ילדכם.

מהו ביטוח סיעודי? ומי מוגדר בתור ‘חולה סיעודי’?
למבוטח,  חודשיים  תגמולים  מעניק  בישראל  סיעודי  הביטוח 
במידה ויהפוך לחולה ‘סיעודי’. ‘סיעודי’ מוגדר ברוב המקרים, 
מסוגל  אינו  ירודים  ותפקודי  בריאותי  מצב  שבעקבות  כאדם 
להתלבש  ולשכב,  לקום  כגון  שגרתיות  פעולות  בעצמו  לבצע 
ביכולות  שנפגע  אדם  גם  ועוד.  לבד  לאכול  עצמו,  בכוחות 
שעות  ברוב  מירבית  השגחה  המצריכה  ברמה  הקוגניטיביות, 

היממה, יחשב על פי קביעת רופא, לסיעודי.

‘לאומית  את  ללקוחותיה  מציעה  בריאות’,  שירותי  ‘לאומית 
סיעוד’, ביטוח סיעודי באמצעות חברת כלל ביטוח בע”מ.

לעומת הביטוחים הסיעודיים הפרטיים, שהינם יקרים ועלותם 
ביטוח  בודד,  למבוטח  בחודש,  שקלים  למאות  להגיע  עשויה 
זול  ‘לאומית שירותי בריאות’ מציע פתרון  סיעודי קבוצתי של 
באופן משמעותי, אשר יאפשר לכם להרגיש בטוחים, גם בעתיד 
הרחוק. אם אתם לקוחות של ‘לאומית שירותי בריאות’ ועדיין 
אין לכם פוליסת ‘לאומית סיעוד’, זה הזמן המושלם להצטרף 
וגם לחשוב על הילדים. אף פעם אי אפשר לדעת מתי היקרים 

לנו מכל, יזדקקו חלילה לטיפולים כאלו ואחרים.
18 מצטרפים  גיל  ילדים עד  חשוב שתדעו שבלאומית סיעוד, 

לביטוח הסיעודי ללא עלות! 
מכוסים  שהם  הנפשי  השקט   - לכם  יש  ילדים  כמה  משנה  לא 
תוכלו  יותר,  מוקדם  שתצטרפו  ככל  לכם.  מגיע  מצב,  בכל 
יותר, ולדאוג  יותר בתשלום החודשי, לקבל כיסוי גדול  לחסוך 

לעתיד שלכם - כבר עכשיו.

ההצטרפות לביטוח בכפוף לחיתום רפואי ואישור המבטח, ומעל גיל 18 
בתשלום חודשי נוסף.

כל מה שרציתם לדעת על 
ביטוח סיעודי משתלם ואיכותי

זה הזמן לדאוג 
לעתיד שלכם 
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4 ימי פעילות נוספים וסייעת 
נוספת בצהרונים

ויינברגר מציג: הפרויקטים 
שתקציבם הוכפל בשל רשלנות

הורי הפעוטות ברחובות מרוצים: תוספת של שעה נוספת והוספת סייעות 
פלוס צמצום ימי החופשה ל-10 ימים בלבד במסגרת מתווה 'ניצנים' 

החריף  המבקר  דו"ח  מאחורי  שעומד  הגורם  הוא  כי  שחשף  לאחר 
שהתפרסם נגד הליקויים בהליך שיפוץ "בית התרבות" מציג חבר המועצה 

לשעבר בפני הציבור נתונים באשר לפרויקטים נוספים

איציק גרוס

ברחובות.  הצהרונים  תלמידי  להורי  בשורה 
התלמידים  הורי  לטובת  שינויים  של  שורה 
הקרובה  הלימודים  משנת  החל  ייושמו 
בצהרונים המופעלים במסגרת מתווה "ניצנים" 
עיריית  ביוזמת  העירונית'  'החברה  ידי  על 

רחובות.
"ניצנים" - היא תכנית כלל ארצית של צהרונים 
 3-8 לגילאי  ומיועדת  החינוך  משרד  בסבסוד 
פעולה  שיתוף  תוך  ומתקיימת  הכללי  בחינוך 
המאפשרת  התכנית  המקומית.  הרשות  מצד 
של  רחבה  קשת  בעל  חיים  ואורח  נגישות 

אפשרויות חברתיות ללומד ולהוריו.
החינוך  משרד  שמקיים  פיילוט  במסגרת 
מיושמים  להיות  החלו  האחרונים  בחודשים 
פעילות  המשך  ביניהם  שינויים.  מספר 
שעת  והארכת  החופשה,  בימי  גם  הצהרונים 

הפעילות ל 17:00 אחר הצהריים.
יצוין כי החל משנת הלימודים העומדת בפתח, 
ייושמו שורה של רפורמות נוספים אשר יסייעו 
מבחינת  העבודה  במקום  הנמצאים  להורים 

הדאגה לשלום הילדים.
העיר  ראש  אצל  שנערכה  ישיבה  במסגרת 
של  ארוכים  ימים   14 הענקת  על  הוחלט 
הפעלת צהרונים בימי החופש לרווחת ההורים 
ימים  סך  עמד  עכשיו  שעד  בעוד  והתלמידים 

אלו על עשרה בלבד.

בנוסף, הצהרון הוארך בשעה נוספת עד השעה 
נוספת  סייעת  להוספת  במקביל  וזאת   ,17:00
לצוות בכל כיתה, חוג העשרה וארוחה מזינה 

המוענקת לתלמידים.
שעבר  בשובע  שהתקיימה  בישיבה  כי  יצוין, 
אצל ראש העיר בהשתתפות ועד נציגי ההורים 
העירונית'  'החברה  כי  הוחלט  העירוני, 
שהפעילה את צהרוני "ניצנים" ברחובות בשנה 
החולפת בהתאם למתווה "ניצנים" של משרד 
גם  הצהרונים  את  להפעיל  תמשיך  החינוך, 

בשנה הקרובה - תשע"ט.
העירונית  החברה  מנכ"לית  חליבה,  יוספה 
על  ברכה  ונופש  ספורט  לתרבות,  רחובות 
את  לשפר  שהצלחנו  שמחים  "אנו  היוזמה, 
 4 עוד  עליו  ולהוסיף  החינוך,  משרד  מתווה 
ימי פעילות נוספים במסגרת הצהרונים. נשמח 
אלינו  מצטרפים  רחובות  ילדי  את  לראות 
ומושקע.  איכותי  מצהרון  ונהנים  לפעילות 
להוסיף  ההחלטה  על  העיר  לראש  מודה  אני 
על  ומברכת  ארוכים,  פעילות  ימי   4 עוד 
ההורים  הנהגת  עם  המוצלח  הפעולה  שיתוף 

העירונית"
בשטח  החינוך  "צוותי  כי  נמסר,  מהעירייה 
הנם בעלי הכשרה מקצועית, לרוב אנשי חינוך 
הבוקר,  בשעות  הספר  בבתי  עובדים  אשר 
הילדים  צהרון  שבכל  כמובן  וסייעות.  מורות 
יכינו שיעורי בית, יקבלו ארוחת צהריים חמה 

ומזינה וייהנו מהעשרה פדגוגית".

איציק גרוס

חבר המועצה לשעבר חנניה ויינברגר שהודיע 
אלו  בימים  נערך  הפוליטית  לזירה  שובו  על 
רשימתו  והצגת  הקרובות  הבחירות  לקראת 

"שירות לתושב" למועצת העיר.
לאחר שפרסם כי הוא הגורם שעומד מאחורי 
החריף  לדו"ח  שהביאו  הנתונים  המצאת 
שהנפיק מבקר המדינה נגד התנהלות העירייה 
מפרסם  השבוע  התרבות",  "בית  בשיפוץ 
הוא  בו  הציבור  לעיון  נוסף  דו"ח  ויינברגר 
פרויקטים  שלושה  על  דומים  נתונים  מציג 
נוספים שהנפיקה העירייה ואשר לטענתו חרגו 

מהטעם הטוב במסגרת הביצוע.
גם לבדוק  אותי  הניע  "דו"ח המבקר  לדבריו, 
החל  שאישורם  ונוספים,  גדולים  פרויקטים 
בקדנציה  העיר  מועצת  חבר  היותי  בעת  עוד 

הקודמת".
הפרויקטים שנבדקו הם, שיפוץ רחוב בנימין, 
שיפוץ רחוב יעקב ובניית השוק העירוני החדש 
ברחוב ביל"ו שהם לדבריו, "רבי משמעות הן 

בהיבט הציבורי והן בהיבט התקציבי".
באשר לפרויקט בשיפוץ רחוב בנימין מסביר 
עמד  המאושר  הראשוני  תקציבו  כי  ויינברגר, 
על  12  מיליון ₪ כאשר בשנים שחלפו אושרו 
של  הסופית  שעלותו  בשעה  נוספות  הגדלות 
 – ש"ח  מיליון   33 ב-  הסתכמה  הפרויקט 
חריגה של 21 מיליון ש"ח, דהיינו כמעט פי-3 

!!! מתקציבו המקורי שאושר.

רחוב יעקב – תקציבו הראשוני המאושר עמד 
שחלפו  בשנים  ש"ח.  מיליון   12 על   הוא  גם 
של  הסופית  ועלותו  נוספות  הגדלות  אושרו 
 - ש"ח  מיליון    22.1 ב-  הסתכמה  הפרויקט 
  2 פי   כמעט  קרי,   ,₪ מיליון   10 של  חריגה 

מהתקציב המקורי שאושר.
בעניין השוק העירוני החדש מאשים ויינברגר, 
כי  המבנה החדש סגור ועומד בשיממונו, ללא 
כל תועלת לציבור ולסוחרי השוק וזאת מאחר 
וטרם הושג הפתרון לוויכוח הנוקב שבין וועד 

סוחרי השוק לבין העירייה. 
גם כאן חושף ויינברגר את המספרים שמאחורי 
עמד  המאושר  הראשוני  תקציבו  הכותרות, 
התמשכות  עם  כאשר  ש"ח.  מיליון   25 על 
של  הסופית  העלות  כי  מסתבר  העבודות 
ש"ח,  מיליון    52.3 כ-  על  עומד  הפרויקט 
חריגה של 27.3  מיליון ₪, קרי, פי  2.2. יותר 

מהתקציב המקורי שאושר.
בעלות   פרויקט  של  "סיומו  ויינברגר,  לדברי 
הינו  בנימין(  )רחוב   3 פי  של  ואף   2 פי  של 
וראוי לבדיקה מקצועית, מקיפה  בלתי הגיוני 
ייעשה  הבא  שפרויקט  להבטיח  כדי  ויסודית 

תכנון ארגוני ותקציבי ריאלי ומקצועי".
כמה  "חישבו,  מסביר,  הוא  לציבור  בפנייתו 
 58 של   העתק  מהסכום  נהנה  היה  הציבור 
למהפכה   ומופנה  נחסך  שהיה   ₪ מיליון 

בשירותי הניקיון, הרווחה  והחינוך".
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בשורה של ממש עבור 
שומרי התורה והמצוות

– מפעל  עבור שומרי השבת  ובשורה של ממש  וחסר תקדים  צעד משמעותי 
• עם פרסום המלצת ממונה משרד הכלכלה  מלט ראשון שומר שבת, בדרך 
מר דני טל להטלת מס ייבוא על המלט המיובא מטורקיה ויוון, עושים סדר בין 
אונים  בחוסר  העומד  החרדי  לציבור  האם  השונים,  והיבואנים  המלט  מפעלי 

יהיה פתרון? התשובות בכתבה שלפניכם

המלט הינו מוצר אסטרטגי וגורם מפתח בענף 
הבניה במדינת ישראל, כיום ישנן מספר חברות 
־המייצרות מלט בישראל, אולם בתקופה האח

רונה החלו מספר חברות יבואניות לייבא מלט 
־מטורקיה ויוון במחירי היצף וזאת במטרה לה

שתלט על ענף המלט בישראל. 
שוק  והיצף  והכלכלי  הביטחוני  לעניין  מעבר 
המלט שעליו התבקשה המדינה להשיב, בנושא 
של חילול שבת ומלט כשר, לצערנו עד היום לא 
היה מי שלקח אחריות והרים את הדגל, מדוע? 
הפוע תנורים  הינם  והתנורים של המלט  ־היות 

לים בחום גבוה מאוד המגיע לאלף חמש מאות 
לוקח  כזה  תנור  ולכבה  ומעלה,  חום  מעלות 
מספר ימים וכן להפעיל את התנור לוקח מספר 
ימים, בשל כך אין בעולם מפעל מלט אשר אינו 

פועל בשבת.

אשר  רבים  מפעלים  ישנם  כתבנו  של  מבדיקה 
נמצאים באותה בעיה ונמצאו להם  הפתרונות 
־הטכנולוגיים וההלכתיים בסיוע של רבני הווע

ולילה  יומם  משקיעים  אשר  השבת  למען  דה 
כה שבת  לשמור  המבקשים  למפעלים  ־לסייע 

לכתה.
יחסית  אחד  מפעל  ישנו  הרותח,  המלט  בשוק 
טוב  בהר  השוכן  טוב'  הר  'מלט  מפעל  קטן 
־הסמוכה לבית שמש, אשר נרכש על ידי משפ

חה דתית וערכית העושה כל שביכולתה למען 
רבני  עם  יצרה קשר  ולאחרונה  שמירת השבת, 
אישור  לקבלת  ופועלת  השבת  למען  הוועדה 
לציבור  ממש  של  בשורה  יהווה  אשר  מוסדר 
יוכל  לו  חשובה  השבת  שכבוד  מי  וכל  החרדי 
לרא חודשים  מספר  ־בעוד 

מלט  לרכוש  בעולם  שונה 
הכנסת  לבית  או  לביתו  כשר 
־מלט קדוש אשר ביזע ומשא

המפעל  את  יהפכו  רבים  בים 
להיות הראשון והיחיד בעולם 

השומר שבת בהידור.
עסקני השבת קוראים לציבור 
שהשבת חשובה לו ולקבלנים 
כי  הבנייה,  בתחום  והיזמים 
ראוי לחזק את מפעל מלט הר 
רבים  מאמצים  העושה  טוב 
עצומים  משאבים  ומשקיע 
מתוך  השבת  שמירת  למען 
והס היחודי  בערכה  ־אמונה 

לחלוץ  והיה  השבת  של  גולי 
על  שמקבל  בעולם  הראשון 
שומר  מפעל  להיות  עצמו 
שרוכש  מי  כל  כי  ראוי  שבת, 
הכנסת  בית  בונה  או  דירה 
יוודא כי המלט והריצפה עליה 
־הוא מחנך את ילדיו יהיו קדו

שים בקדושת השבת.
הרבנים ועסקני השבת מקווים 
הנחשון  טוב  הר  מפעל  שכמו 
כך  השבת,  דגל  את  שהרים 
יבואו בעלי מפעלים ויבואנים 
עצמם  על  ויקבלו  נוספים 

שמירת שבת. 

כתבת תשקיף
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"רק בזכות האמונה החזקתי מעמד"
האסיר המפורסם הרב שלום מרדכי רובשקין הגיע ארצה והתקבל בשמחה אצל 
גדולי הדור • "האמונה והביטחון בהקב"ה הם שהחזיקו אותי בכלא האמריקאי", 

אמר • סבב הביקורים יימשך גם בימים הקרובים • ברוך מתיר אסורים
יענקי קצבורג

האסיר המפורסם מארצות הברית, חסיד חב"ד 
לביקור  הגיע  רובשקין,  מרדכי  שלום  הרב 
בארץ. רובשקין כזכור שוחרר מהכלא מארה"ב 
לאחר שריצה שמונה שנים מתוך עשרים ושבע 

שנה שנגזרו עליו בגלל האשמות שונות. 
חנוכה  זאת  בצהרי  המפתיע  שחרורו  מאז 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  שנשיא  אחרי  האחרון, 
כל  אצל  רובשקין  ביקר  עונשו,  את  המתיק 

אדמו"רי ורבני ארה"ב. 
לפני כשבועיים קיבל אישור לעזוב את ארצות 
פיני  הרב  עם  ארצה  דרכו  את  ועשה  הברית 
שפעל  באנגלית  נאמן"  "יתד  עורך  ליפשיץ, 
למענו לאורך כל הדרך. רובשקין ביקר במעונם 
מרן  קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של 
פוניבז'  ר"י  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
הגרב"ד פוברסקי, הראשון לציון הגר"י יוסף, 
חמישי  ביום  ועוד.  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
מנכ"ל  לבת  ברכות  בשבע  השתתף  בערב 
החינוך העצמאי הרב אברהם יוסף לייזרזון וכן 

ביקר בבית ח"כ ישראל אייכלר. 
ביקור מרגש במיוחד ערך רובשקין בערב שבת 
בכותל המערבי, שם אמר את "שיר השירים" 
סיפר  הוא  הידועה.  הסגולה  כפי  הקלף  מתוך 
שהגיע ארצה להודות לגדולי ישראל ולעסקנים 

שפעלו למען שחרורו מהכלא.
במוצאי השבת הגיע ר' שלום מרדכי רובשקין 
להוקיר טובה לאדם שבזכותו נשאר אופטימי 
סורג  מאחורי  שנים  מעט  לא  כששהה  גם 
דוד  ובריח. מדובר ב'משפיע' הירושלמי הרב 
קונטרס  ארוכה  תקופה  מזה  שמפיץ  קלצקין, 
מיוחד שהוציא לאור ובו שער הביטחון מתוך 

הספר חובות הלבבות.
בהקב"ה  והביטחון  האמונה  רובשקין,  לדברי 
למד  אותו  זה,  קונטרס  בעקבות  זכה  להם 
בחברותא טלפונית עם ליפשיץ, הם שהחזיקו 

אותו בכלא האמריקאי.
ברוך  הקדוש  באקראי,  לי  קרה  לא  "כלום 
ונתפלל  ממנו  ונבקש  אליו  שנדבר  רוצה  הוא 
אליו, אל תהיה אויבער חכם, הלוואי ויכולתי 
להתפלל בדבקות כמו שהתפללתי בכלא, אני 
להשם  להתפלל  צריך  שיהודי  האמת  מנסה, 
עובר  שהוא  שהניסיון  ולדעת  הכוח,  כל  עם 
יכול לעבור, כל יהודי יש לו  זה משהו שהוא 
מה  ולעשות  לדעת  זה  ממנה  וחלק  משימה, 
שהשם  כמו  בהשם  ולבטוח  רוצה,  שהשם 

רוצה".
לנו,  טוב  מה  יודע  שהשם  לדעת  זה  "בטחון 
ובעת צרה להאמין בו, אז איך מסתדר המילים 
אדם  כי  רעים?  דברים  עם  לטובה'  זו  'גם 
מאמין שמה שקורה לו זה לטובה", זהו המסר 

שמעביר רובשקין בנאומיו בישראל. 
את  להשלים  רובשקין  צפוי  הקרובים  בימים 
לפני  ורבנים  ישראל  גדולי  אצל  ביקוריו  סבב 

חזרתו לביתו שבארצות הברית.

למגמת חזנות ונוסח מורחבת - אלי יפה
פתיחת שנת הלימודים חשוון תשע"ט | אוקטובר 2018

להרשמה ותיאום למבחני קבלה
יצחק ראשי - 050-7219916

ָּ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
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בחירות בפתח: נפתח הקרב 
על תיק החקלאות

חיים וייס

ויו"ר התא תנועת המושבים  צור, מזכ"ל  -ביום שני הודיע מאיר 
חדות חקלאי ישראל, על הצטרפותו למפלגת כולנו. בעקבות כך, 

ברכה  הודעת  כחלון  משה  האוצר  שר  הוציא 
צור  של  הצטרפותו  על  " מברך  הוא  כי  וציין 

לשורות מפלגת כולנו".
כי  מיד לאחר מכן, הוציא השר כחלון הודעה 
בקדנציה  החקלאות  תיק  את  תדרוש  מפלגתו 
כו מפלגת  הבאה  לדבריו,  "בקדנציה  -הבאה, 

הישראלית,  החקלאות  על  אחריות  תיקח  לנו 
תדרוש את תיק החקלאות אליה ותחזיר אותה 
אמורה  היא  והמקצועי שבו  הממלכתי  למקום 

להיות".
המגיבים  וראשון  בשתיקה,  עברו  לא  הדברים 
היה שר החקלאות המכהן, אורי אריאל מ'הבית 
כי  האוצר  לדברי שר  בתגובה  היהודי', שאמר 
בה  מאומצת,  עבודה  של  שנים  שלוש  "לאחר 
מעמדו  לחיזוק  ופעלנו  המשרד  את  שידרגנו 
-בכל התחומים, אני שמח לשמוע שמשרד הח

קלאות הפך להיות אטרקטיבי ומבוקש.
 3 אחרי  להיום  ונכון  במעשים.  אלא  בהצהרות  לא  הוא  "המבחן 
וחצי שנים שהשר בתפקיד, האוצר לא מסייע לחקלאות. אני שמח 
-לשמוע שמשרד האוצר משנה את גישתו לסייע במידה רבה לחק

לאים", שיגר אריאל עקיצה לעבר כחלון.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', חבר סיעת תקומה בה חבר גם השר 

אריאל, תקף בחריפות את השר כחלון ואמר: "אני  מבין שאחרי 
-שנכשלת בדיור אתה רוצה להרוס גם את החקלאות... האמת שב

קדנציה הבאה 'כולנו' אמורה לא להיות בכלל. הבטחת הרי שאם 
לא תוריד את מחירי הדיור לא תתמודד שוב, לא?"

לדברי סמוטריץ', "מי שפגע הכי הרבה בחקלאות זה השר כחלון 
וצוות משרדו שסימנו את החקלאים כמי שאחראים ליוקר המחיה 
ומאז קיצצו והורידו מכסים", סמוטריץ' מוסיף ומאשים את משרד 
האוצר והעומד בראשו "הרסתם את משק המים להשקיה, פגעתם 
באמצעות הוותמ"לים בשטחי חקלאות אדירים בלי לבנות עליהם 

יחידת דיור אחת ועוד ועוד. אין לך את זה בקצת יותר פופוליזם 
סרקסטי?"

למתקפה וגם למאבק על התיק העתידי, הצטרף גם חבר הכנסת 
"בוקר  כחלון,  האוצר  שר  את  הוא  גם  שתקף  מש"ס,  סיידה  דני 
בו  לבוקר  כולנו  התעוררנו  כחלון,  האוצר  שר  טוב 
של  חשיבותה  בדבר  'הארה'  הייתה  אוצרנו  לשר 
החקלאות בארצנו הקדושה, וזאת לאחר שנים בהן 
הקפיטליזם הדורסני מבית מדרשם של נערי האוצר, 
שאליהם חברו באופן תמוה מר אורי אריאל ומנכ"לו 

מר בן אליהו כילה כל חלקה טובה.
-"ידידי שר האוצר, דרישתך לקבל את משרד החק

מאידך  אך  מאוד,  מעודדת  הבאות  בבחירות  לאות 
ספק  אין  עכשיו.  מתרחשת  הגלגל  שהמצאת  נראה 
פה  אני  אך  יצירתיות,  לפרץ  גורמת  בחירות  ששנת 
היחידה  התנועה  היא  שש"ס  לכולם  להזכיר  כדי 
והעמידה  החקלאות  למען  בצורה  כחומה  שעמדה 
בג הפריפריה  אנשי  פעילים  חקלאים  שני  -מתוכה 

בול הצפון, את מר חקלאות ח״כ וקנין ואנוכי הח״מ 
וביחד עם מאיר צור ואחרים ניהלה ומנהלת מלחמת 

מאסף להצלת החקלאות.
"אין ספק שהחלטתו של מאיר צור שוברת את כל 
המוסכמות ההיסטוריות, אך בטוחני כי הוא יידע ללחוש באוזנך 
-מול מי הוא עשה את העבודה המפרכת והשחורה בפרלמנט היש

דבר  של  בסופו  ואנשיה.  ש״ס  תנועת  מול  זאת  עשה  הוא  ראלי. 
משרד החקלאות יגיע למי ששומר על החקלאים באמת ואנו רואים 

בו כמשרד שאך טבעי שיוחזק בידיה הנאמנות של תנועת ש״ס".

שר האוצר צירף למפלגתו את יו"ר התאחדות החקלאים ומיהר להצהיר כי ידרוש את משרד החקלאות 
תקף:  סמוטריץ'   • לחקלאות"  מסייע  לא  האוצר  שנים  "שלוש  עקץ:  אריאל  השר   • הבאה  בקדנציה 
"כחלון פגע הכי הרבה בחקלאות" • וח"כ סיידה מש"ס טען "ש"ס היחידה שעמדה כחומה בצורה למען 

החקלאות והעמידה מתוכה שני חקלאים פעילים, התיק שייך לה באופן טבעי"

השר אריאל כחלון עם מאיר צור השבוע

סיידה במהלך עבודה חקלאית

 "יהודים חרדים נכשלים ומכשילים 
באיסור דאורייתא מחוסר ידע"

בשבוע בו נקרא בתורה על איסור הלוואה בריבית, שוחחנו עם מי שמזוהה יותר מכל עם תחום הריבית, 
מווילנה שאין  דברי הגאון  בנק של בחורים, מזכיר את  מינוס בחשבונות  על  וינד, שמתריע  פינחס  הרב 
עזרת  ומבקש את  חינוך  ומוסדות  על בעלי עמותות  ריבית, מדגיש את החיוב המוטל  על  יוהכ"פ מכפר 

הציבור לדרוש מרשויות ונותני שירות לעמוד בכללי ההלכה • "לאחיך לא תשיך"

יענקי קצבורג ויוסי גיטלר

השבוע קראנו בפרשת השבוע, פרשת שופטים, את הציווי האלוקי 
'לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך'.  לא להלוות ולא ללוות בריבית. 

עם  לשוחח  ביקשנו  הזה  בעניין 
תחום  עם  מכל  יותר  שמזוהה  מי 
רבי  הגאון  הוא  הלא  הריבית, 
'רי ספר  מחבר  בעל  וינד,  -פנחס 

בית הלכה למעשה - ברית פנחס', 
ההוראה  בית  בראש  שעומד  ומי 
בארץ  ריבית  הלכות  להוראת 
ונצורות  גדולות  ופועל  ישראל 
ישראל  מעם  מכשולות  למנוע 

בתחום.
הפכה  שריבית  זה  עם  "נתחיל 
לח שונה  משהו  בימינו  -להיות 

לוטין ממה שהיה עד לפני 50 או 
100 שנה, ומי מדבר לפני מאות שנים", פותח הרב וינד את השיחה. 
"שמענו ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמקבלת התורה ועד ימינו 

לא היה שייך האיסור של ריבית כמו בימינו".
"הסיבה היחידה שאין היתר-עסקה לכל אותם אנשים שמכשילים 
את הציבור זה כי אין דרישה מהציבור", הוא קובע בכאב. הרב וינד 
בד וחוסר  מודעות  היעדר  שרק  המוכיחים  רבים  סיפורים  -מגולל 

רישה ציבורית גורמים למכשול החמור הזה. הוא מספר על יהודי 
לא  עתה  ועד  כדין מאחר  היתר-עסקה  סידר  לאחרונה  חרדי שרק 

עלתה דרישה כזו מהלקוחות.
"אתה מבין?" מתפלץ הרב וינד, "בן אדם חרדי נותן שירות למאות 
תורה,  באיסורי  אותם  ומכשיל  אנשים 
אבל אם אין דרישה מהציבור לסדר אצל 
רב מוסמך את נושא הריבית זה לא יקרה. 
שנותני שירות חילוניים לא יצטרפו לזה 
חרדים  שיהודים  אבל  בחשבון,  לקחנו 
לא יעשו את הצעד הפשוט הזה, זה כבר 

משהו אחד יותר מדי מבחינתנו.
לקום  "צריך  וינד,  הרב  מבקש  "ולכן", 
שצועק  ומי  הזה,  הנושא  על  זעקה  קול 
על מי שנוסע בשבת צריך לצעוק על מי 
שמכשיל אותו באיסור ריבית, כי אתה זה 
שרוב  המצב  והיום  האיסור.  את  שעובר 
-העסקים בארץ אין להם היתר עסקה ומ
כשילים מאות אלפי אנשים יראים ושלמים בריבית זה איום ונורא".

זהירות כפולה בבחורים
אחד מהדברים הכי חמורים הוא חשבונות בנק לבחורים. "בדרך 
כלל בחור פותח חשבון בנק לא כי אין לו היכן לאפסן את כספו", 

מפרשן הרב וינד, "המטרה היא כדי שיתאפשר לו למשוך כספים 
במינוסים ואשראי, והנקודה המרכזית בבחור היא שאין לו נכסים 

ולכן אין להיתר-עסקה על מה להתבסס".
בין  ויכוח  "היה  הרב,  מספר  "בהתחלה",  מדינה.  במכת  מדובר 
מס לבדוק.  אלך  שאני  אמרתי  רחבה.  התופעה  כמה  עד  -הרבנים 

400 בחורים מאחד הישיבות הנחשבות, ובסיום  רתי שיעור בפני 
השיעור שאלתי למי יש חשבון בנק? רוב הבחורים הצביעו בחיוב, 
-כששאלתי האם הם במינוס או בפלוס נעניתי בגיחוך, הרי כל המט

רה היא ההלוואות והכסף הקל הסבירו לי הבחורים. חזרתי לרבנים 
וסיפרתי להם. זה ממש איום ונורא".

-הרב וינד משתף אותנו באנקדוטה שאפשר לכנותה מגוחכת. "הע
רתי פעם לבחור שסיפר לי שהוא מחזיק בחשבון בנק, שהוא עובר 
באיסורי תורה חמורים של ריבית. הבחור לא הבין מדוע ההיתר-

עסקה של הבנק לא טוב גם עבורו, הסברתי לו שהשטר הזה טוב 
והוא  נכסים עליהם הוא תולה את ההלוואה, מאחר  לו  למי שיש 
כבחור לא מחזיק בסחורה כלשהיא הרי שאין להיתר-עסקה על מה 
לחול. בתגובה השיב לי הבחור שאותו חינכו שהוא עוסק בסחורה 
המשובחת ביותר בעולם, הוא יושב ולומד כל היום וכתוב 'כי טוב 

סחרה מכל סחורה'..."
"זה צריך להיות ברור ומחודד: לבחורי ישיבה אין מינוס בבנק!!!" 
מדגיש הרב וינד שוב ושוב "והוא הדין לבחורות סמינר שאין להן 

נכסים של עצמן".

ראש בית ההוראה להלכות ריבית הרב פנחס וינד:

להעמיד מורי הוראה בישראל. הרב וינד עם תלמידי בית ההוראה

גדול עומד על גביו. אצל מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

הראיון המלא עם הרב וינד יפורסם בסוף השבוע במוסף
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כולנו מפסידים

איך בכלל הגענו למצב כזה? 
איך ציבור רחב כל כך, שהצרכים שלו מהרשויות המקומיות 
זהה  אותו  שמחברת  והאידיאולוגיה  יחסית,  דומים  הכל  בסך 
למדי, מצליח לייצר כל כך הרבה סכסוכים ועימותים פנימיים?

הרי בתחילתה של מערכת הבחירות, כשהשקנו ב'קו עיתונות' 
את המדור המוניציפאלי - הכל היה נראה ורוד ואופטימי.

מלבד בני ברק, קרית ספר, טלז סטון, רכסים, אלעד וביתר, 
נראה היה כי הציבור החרדי ישמור בידיו את השליטה הקריטית 
בראשות העיר בית שמש, יקבע גורלות באשדוד, בערד ובחיפה 
- אם לשמר את ראש העיר אוהד החרדים או להחליף את 'צורר' 
החרדים התורן. חשבנו שנזכה באחדות מופלאה ואחרי עשור 
של מאבקים בירושלים תשרור בה השלווה, ולקינוח אולי גם 
במוצב  או  יהודה  באור  בראשות  שיזכה  חרדי  במועמד  נגוון 

מקומי אחר.
יום לבחירות, והכל בוקה   70 יותר משנה אחרי,  כעת, קצת 
ומבולקה, חרב איש באחיו, וצופה תמים מהצד יתקשה להבין 

על מה כל המהומה.
אם נדמה לכם שאני מגזים, נעשה לרגע 'רשימת מלאי' של 
נקודות החיכוך הפנים מגזריות, שלא לדבר על מאבקים פנים 
מפלגתיים )כמו זה שמתנהל על ראשות העיר בני ברק או טלז 

סטון(.
נתחיל בעיר הבירה, שם יד הכל בהכל: בדגל וש"ס מנהלים 
מאבק מאחורי הקלעים מול אגודה על זהות ראש העיר, בדגל 
הרשימה  חלוקת  בשאלת  אגודה  מול  נוסף  עימות  רשמו  גם 

ומסתמנת ריצה נפרדת, זאת מלבד המאבק הישן מול עץ.
ישי שתומכים בקינג.  בש"ס מנהלים קרב מאסף מול אנשי 
ורואי  לסיעה,  חדה  נפילה  צופים  הפנימיים  הסקרים  ככלל, 

השחורות מנבאים לה 3 נציגים בלבד.
במפלגות החילוניות בעיר כבר הבינו את הפוטנציאל, לשני 
הכיוונים, בעוד התעוררות וירושלמים משלבים נציגים חרדיים 
מנסה  היהודי  הבית  קולות,  מעט  לקושש  בתקווה  ברשימה 
זאב  השר  העיר  לראשות  והמועמד  חרדי  אנטי  גל  על  לרכוב 
אלקין נעזר בייעוץ של ראש העיר היוצא ניר ברקת, כי רק זה 

היה חסר לנו...
החד  ובפילוג  הנוכחי  הדברים  במצב  דווקא  ולהזכירכם, 
קולותיו מתחלקים כמעט  בהצבעה של הציבור הכללי, שרוב 
שווה בשווה בין אלקין וברקוביץ', ברור לכולם כי הקול החרדי 
בעיר יכול להכתיר ראש עיר מאנ"ש, אפשרות שמתרחקת מיום 

ליום.
באלעד, ראש עיר פופולארי נאבק על חייו הפוליטיים בגלל 
ויכוח עקר על הסכם פוליטי קדום, הזמנות לדין תורה וכותרות 
לרוב, וכל זה עוד לפני שהוצב מולו יריב. לא חבל על האנרגיות 

של שני הצדדים?
בהרמוניה  נפתחה  בה  הבחירות  שמערכת  שמש,  בבית 
משה  העיר  ראש  של  ודרמטית  נדירה  הצהרה  עם  מופלאה 
אבוטבול, שנחשפה בטורו של פרשן 'קו עיתונות' אבי בלום, 
אפשרית  מועמדות  למען  מהתפקיד  מרצונו  לפרוש  יסכים  כי 
של משה מונטג מדגל התורה, עד לפני חודשים אחדים אפילו 
העיר  החרדים  הפוליטיקאים  של  ביותר  השחורים  בחלומות 
הציגה  בלוך  שעליזה  אחרי  עכשיו,  משליטתם.  נשמטה  לא 
מועמדות, ומנגד המו"מ של ראש העיר עם דגל התורה ושלומי 
בחלק  קולות  ויותר  יותר  נשמעים  שרטון,  על  עלה  אמונים 

מהקהילות בעיר הקוראים להצביע לבלוך.
יו"ר  הבטיח  שנה,  לסיום  מיוחד  בראיון  בדיוק,  שנה  לפני 
ראש  כי  עיתונות'  ל'קו  בראיון  גפני  ח"כ משה  הכספים  ועדת 

העיר חיפה יונה יהב יוחלף בוודאות.

הליטאית,  זו  בפרט  החרדיות,  שהקהילות  לאחר  זה  היה 
אכלה מרורים מידיו של יהב במשך כל הקדנציה, ולא מדובר 
בעיר  התורה  דגל  נציג  את  למנות  החתום  ההסכם  בהפרת  רק 

מיכי אלפר כסגן ראש העיר במחצית הקדנציה.
כמה  עלו  פז.  הזדמנות  הסתמנה  הבחירות  מערכת  בתחילת 
היה  די  יהב.  מועמדות  על  בסקרים  שאיימו  מועמדים  וכמה 
יתרון  לו  לתת  כדי  מהם,  לאחד  מאסיבית  חרדית  בהצטרפות 

מובהק על פני האחרים ולדחוק את יהב מתפקידו.
כמובן שכל זה לא קרה, ומה שקרה הוא בעצם ההיפך הגמור. 
וקיבל  הפנימי  מהפיצול  יהב  נהנה  בקרב,  שפצח  לפני  עוד 
במתנה את תמיכת חלק מהסיעות החרדיות, מנגד, המועמדים 

השונים עדיין משוועים לתמיכה רשמית חרדית, לשווא.
המבוגרים  יצוצו  שלבסוף  ולקוות  להתנחם  רק  ניתן 
כאלה  ובטוב,  בעץ  וביחד,  בש"ס  ובאגודה,  בדגל  האחראיים 
שיבינו שדאגה לציבור החרדי כולו משתלמת בסופו של דבר 
לכל אחד ואחד באופן פרטני, שבמקום להתקוטט על חלוקת 

העוגה, עדיף פשוט לעסוק בהגדלתה.
חדש  לעידן  נכנסים  ואנו  הפיך,  בלתי  כבר  המצב  ואולי, 
שנתקרב  וככל  הכלל,  צרכי  כל  הגוברת  פנימית  מחנאות  של 
ולחתרנות  סטון  בטלז  לאינטריגות  וניחשף  נוסיף  לבחירות 
פנימיות  ולמחלוקות  עילית  במודיעין  כוח  למאבקי  בביתר, 

ברכסים, לעימות קהילתי בעמנואל ולנעיצת חרב באשדוד.
ואז נעמוד שוב במוצאי הבחירות, ונשאל את עצמנו למה? 
מפסידים?  כולם  יצאו  פתאום  איך  זה?  מכל  הרווחנו  מה 

ותשובה אין.

ציר חדש

עניין אחר שראוי לציון במערכת הבחירות הזו, הוא השינוי 
המסתמן במפת הבריתות הפנימיות.

עד לפני זמן לא רב, הציר החזק ביותר בפוליטיקה החרדית 
היה זה של דגל התורה ושלומי אמונים, שתי הסיעות כבשו יחד 
את החינוך העצמאי מידי הסיעה המרכזית, ניצחו בקרב צמוד 
באלעד )למרות רוב ספרדי בעיר(, הדיחו את ליצמן מהתפקיד 
רעותה  וגם הקריבו האחת למען  לגפני,  והעבירו אותו  הבכיר 
מפעם לפעם, כמו במקרה של ח"כ יעקב אשר שנכנס לכנסת על 

כסאו של סגן השר פרוש.
תואמים  מאפיינים  גם  שיש  להסביר  עשויים  סוציולוגים 
המשותפים  האויבים  את  ידגישו  ציניקנים  הסיעות,  שתי  בין 

ופרשנים יתמקדו מן הסתם בקונסטלציות הפוליטיות שהביאו 
מגיע  זה  עידן  כי  נדמה  כך,  ואם  כך  אם  הצדדים.  לשני  רווח 

לסיומו.
בבחירות הללו, נרקם לאטו ציר בין דגל התורה לש"ס, שאם 
אכן יבשיל עשוי לייצר טלטלה גם בבחירות הארציות. אמנם, 
מן הראוי לסייג כי עד כה הציר החדש לא עמד בשום מבחן של 

ממש, ולפיכך עליו עדיין להיבחן בעולם המעשה.
יחסי  קיפוח  על  הליטאית  בסיעה  מתלוננים  ארוכות  שנים 
ברשימה המאוחדת, על ה-60:40 המפורסם שמתורגם לשליטה 
ובהחלטותיה. מנגד, בש"ס אמנם משדרים  אגודאית במפלגה 
הקרובות,  בבחירות  מנדטים"   7 "לפחות  ומבטיחים  ביטחון 
איך  להסביר  מתקשים  המפלגה  שבנציגי  האופטימיים  גם  אך 

הסקרים מצמידים אותם שוב ושוב לקרקע אחוז החסימה.
שנערכה  התורה  דגל  בועידת  וחצי,  כשנתיים  לפני  כבר 
הכנסת  וחברי  מלכים,  בכבוד  דרעי  השר  התקבל  בציפורי, 
שוקלים  שהם  לשמוע  שהסכים  מי  לכל  סיפרו  הדגלאים 
הסבירו,  כך  "עכשיו",  ש"ס.  עם  משותפת  ריצה  ברצינות 
"משמרן הרב עובדיה זצ"ל נפטר, וש"ס איבדה בלאו הכי את 
קולות הפריפריה והמסורתיים ונשארה בעיקר עם בני התורה, 
תורניות,  מפלגות  שתי  של  נפרד  לקיום  הצדקה  שאין  באמת 

שמצביעיהן מחונכים על אותו מצע ולעיתים באותן ישיבות".
מאיר  שח"כ  אחרי  וחצי  דקה  בזמנו  נמוגו  הללו  ההסברים 
ויחסי הכוחות הפנימיים ביהדות  פרוש הפך לסגן השר פרוש 
התורה התאזנו מעט, גם אם ח"כ אשר נאלץ להתחייב להצביע 
מקומו  אם  וגם  מחלוקת,  של  במקרה  ישראל  אגודת  כמצוות 
לפרוש  תבחר  ישראל  ואגודת  במידה  מתמדת,  בסכנה  שרוי 

מהממשלה, למשל על רקע חוק הגיוס.
שפן  בהחלט  יהיה  המקומית  בזירה  מוצלח  חיבור  אבל 
ניסיונות איכותי לקראת הדבר האמיתי, אם בסבב הנוכחי הציר 
בירושלים,  או  באלעד  שורשים,  ויכה  לשרוד  יצליח  החדש 
אולי עוד נראה את גפני ודרעי על סטיקר אחד, את מקלב ובן 
אג'נדה  מובילים  ואשר  מרגי  ואת  סיעה,  הנהלת  חולקים  צור 

משותפת תחת כובע משותף. אכן, חזון אחרית הימים.
אנשי  הם  היחידים,  ואולי  כזה,  במקרה  המידיים  הניזוקים 
אגודת ישראל. לא מן הנמנע כי דווקא שלומי אמונים, הנחשבים 
יהיו  'אגודה',  מרכיבי  מכלל  ופרקטית  גמישה  היותר  לסיעה 
בעקבותיהם  שיבואו  לאחרים  העגלה.  על  לקפוץ  הראשונים 

כבר לא בטוח שיישאר מקום.
לחילופין, מה שעשוי להרתיע את דרעי מלנקוט בצעד שכזה, 
הוא החשש שאגודת ישראל תמהר להשתלב ברשימה אחת עם 

אבי גרינצייג / על סדר היום

במקום לעסוק בהגדלת העוגה, נציגינו מתקוטטים על חלוקתה, במקום לשלב ידיים מול 
ראשי ערים סוררים, אנו עשויים להכתיר עוד מהסוג הזה • איזה מבחן צריך הציר החדש 
של דגל התורה-ש"ס לעבור כדי לשרוד, והאם יהיו לו השלכות גם ברמה הארצית? • וגם: 

הפתעה, בסוף התהליך יש גם מצביעים

יאבד מצביעים חרדים לבלוך? אבוטבול. צילום: יעקב כהן

ממתין ליריב אפשרי, ישראל פרוש. צילום: יוסי רוזנבוים



דגל ואגודה בדרך לריצה נפרדת

אלפר: "עם כל הכבוד, ליצמן 
מייצג 750 קולות מתוך 12,000"

ניסיון נוסף לפגישת גישור בין הסיעות בביתו של הגר"ב סולובייצ'יק 
נכשל • ב'אגודה' הציעו חלוקה שוויונית במועצה תמורת תמיכה 

בדייטש לראשות העיר, ב'דגל' דחו את ההצעה על הסף

 • למתקפה  התורה'  ב'דגל  עולים  ביהב,  ליצמן  של  הצפויה  תמיכתו  לאור 
"תמיכה  נפרדת:  לריצה  מוביל  הצעד  כי  מודיע  אלפר  מיכי  המועצה  חבר 

ביהב מהווה פגיעה בשבת, בסטטוס קוו ובציבור החרדי בחיפה"

 ישראל פריי

ואגודת  התורה  דגל  בין  הידיים  כיפופי 
עיתונות'  ב'קו  כפי שנחשף  נמשכים,  ישראל 
לפני חודשים אחדים, ב'דגל התורה' דורשים 
חמישה  שיבוץ  כלומר  הפוך,  מצב  צילום 
הראשונים  המקומות  בשמונה  'דגל'  מנציגי 
ישראל  באגודת  זאת,  לעומת  ברשימה. 

מוכנים לכל היותר למצב של שוויון.
כי  הערכות  גוברות  זו,  לשעה  נכון 
בירושלים תתמודדנה שתי הסיעות בנפרד, הן 
בגלל חוסר ההסכמה והן בגלל הרצון לבדוק 
אחת ולתמיד את גודלה האמתי של כל אחת.

ביום  נמשכים.  השלום  מאמצי  זאת,  עם 
להגיע  בניסיון  פגישה  נערכה  שעבר  חמישי 
הרבנים  ועדת  חבר  של  בביתו  להבנות, 
ברוך  רבי  הגאון  'דגל',  של  המקומית 
עם  גם  טוב  קשר  על  ששומר  סולובייצ'יק, 
יוסי  עם  ובפרט  בעיר  ישראל  אגודת  נציגי 
ביותר  הדומיננטי  לקול  נחשב  ואשר  דייטש, 

בתוך 'דגל' עצמה בעד מועמדות דייטש. 
בקרב  גם  רב  לחץ  קיים  כי  לציין  ראוי 
במועמד  לתמוך  התורה  דגל  של  השטח 
‘דגל  מפעילי  אחד  העיר,  לראשות  חרדי 
"עשר  כי  עיתונות'  ל'קו  אומר  בעיר  התורה' 
שנים אנחנו שומעים בכיות על זה שחסידות 
ודווקא  חילוני,  עיר  ראש  הכתירה  מסוימת 
את  להכתיר  שאפשר  לכולם  כשברור  עכשיו 
דייטש בתמיכה כלל חרדית, פתאום עולים כל 
נימוקים מוזרים לתמוך דווקא במועמד  מיני 

חילוני". 
ישראל'  'אגודת  מצד  השתתפו  בפגישה 

וסגן ראש העיר  סגן שר החינוך מאיר פרוש 
סיעת  יו"ר  התורה'  'דגל  ומצד  דייטש,  יוסי 
יהדות התורה המקומית חבר המועצה אליעזר 
ובר, מבכירי דגל התורה  ראוכברגר ואברהם 

ומי שנחשב 'איש המספרים' של הסיעה.
שהפגישה  מראש  סוכם  גורמים,  לדברי 
ולא  הרשימה  הרכב  בשאלת  בעיקר  תעסוק 
הוכרע  הוא טרם  העיר, שאף  בנושא ראשות 

בדגל התורה. 
אגודת  ידי  על  שהונחה  המרכזית  ההצעה 
ישראל, הציעה חלוקה שווה ברשימה )כלומר 
המקומות  בשמונה  ארבע  ארבע  של  יחס 
התורה  דגל  לתמיכת  בתמורה  הראשונים( 

בדייטש, הצעה שנדחתה על הסף.
ללא  והסתיימה  סוערת  הייתה  הפגישה 
הסכמות. לדברי בכירים בשתי הסיעות, נראה 
כי באופן סופי רצים בנפרד, בכפוף לברכתם 

של גדולי ישראל.
ל'שטח  מסביר  התורה'  ב'דגל  גורם 
מוניציפאלי': "ההצעה הזו מבזה מבחינתנו, 
יחס שווה בקושי מתקן את המעוות מהקדנציה 
שלנו  תמיכה  מצדיק  לא  ובוודאי  הקודמת, 

במועמד של אגודה לראשות העיר".
מנגד, ב'אגודת ישראל' מבהירים כי הם לא 
מתרגשים מהאפשרות של ריצה נפרדת, "גם 
ההצעה של חצי חצי היא מטעמים של רצון 
טוב ומתוך תקווה לגבש חזית אחידה בהקדם 
לראשות  דייטש  יוסי  המוביל  המועמד  סביב 
העיר, אנחנו מאמינים שבדגל יתעשתו ויבינו 
לתושבי  ביותר  והטוב  החכם  הצעד  שזה 

העיר".

 ישראל פריי 

חדש,  לשיא  מגיעה  בחיפה  המתיחות 
לאור מה שמסתמן כתמיכה חד משמעית של 
ליצמן במועמדותו של ראש  יעקב  סגן השר 
תג  מסמנים  התורה'  ב'דגל  יהב.  יונה  העיר 
מחיר לצעד שכזה ואומרים כי תמיכה ביהב 
משמעותה פירוק החזית הדתית וריצה נפרדת 

למועצת העיר.
פיזרו  ליצמן  יעקב  השר  סגן  בסביבת 
על  להכריז  כוונתו  על  עבים  רמזים  השבוע 
מדובר  לא  כי  יצוין  ביהב.  רשמית  תמיכה 
למי  נחשב  וליצמן  מאחר  גדולה,  בהפתעה 
שמחזיק ביחסים טובים עם ראש העיר, כמו 
יהב  עם  שיחסיה  ויז'ניץ  סערט  חסידות  גם 

נחשבים למשופרים.
ניסוי אלו גרמו לחבר מועצת העיר  בלוני 
מיכי אלפר לעלות להתקפה ובסדרת ראיונות 
לתקשורת - החרדית והכללית - הזהיר מפני 
תמיכה ביהב שתוביל לפיצול 'אגודה' ו'דגל', 
תוך שהוא מכנה את התמיכה ביהב כפגיעה 
ביהדות החרדית. האמירות החריפות כנגד כל 
מהלך של תמיכה ביהב, מובילות ככל הנראה 

לנקודת האל חזור ביחסי התנועות בחיפה.
נכון  האם  אלפר,  הרב  העיר  מועצת  חבר 
בעיניך לכנות את האדמו"רים והחרדים שכן 

תומכים ביהב כפוגעים באינטרס החרדי?
של  תמיכה  ולו  ליהב  ניתנה  לא  "עוד 
לא  כזו  ותהיה  במידה  כמובן  אחד,  אדמו"ר 
אנו  ההחלטה.  על  כזה  לדרג  ציונים  אחלק 
נפעל לפי ההוראות שבידינו ועל פי המציאות 
מקום  מותירה  ואינה  נכוחה  רואים  שאנו 

לספקות בכל הנוגע לצורך להחליף את יהב, 
ובפרט שמצבו בעיר מעורער קשות.

"כל שפורסם עד כה אלו דיווחים של סגן 
אפילו  ביהב.  לתמוך  המתעתד  ליצמן  השר 
דיווח זה טרם עסק בעניין החלטת אדמו"רים 
בלתי  עובדה  מניחה  כן השאלה  ועל  ורבנים 
תמיכה  על  המדברים  לדעת  גם  קיימת 
החרדי  הציבור  נציג  אני  ביהב.  אפשרית 
כל  ללא  עמדתנו  את  להבהיר  ועליי  בחיפה 
דברים  לתלות  סרק  לניסיונות  וגלישה  חשש 
שכאמור  כביכול,  רבנים  החלטת  כנגד  אלו 

טרם ניתנה עד לרגע זה.
"סגן השר ליצמן הוא יהודי מכובד המייצג 
חסידות מפוארת, אבל כוחה של חסידות גור 
בחיפה לא עולה על 750 קול מתוך 12,000 
דברים  לקחת  נא  שס"ג.  מצביעי  של  קולות 

בפרופורציה".
אתה  האם  ישראל,  אגודת  תמיכת  לאור 
עדיין סבור שתצליח לגייס התנגדות חרדית 

גורפת ליהב?
"תפקידי אינו לגייס התנגדות גורפת ליהב. 
בקרב  דופן  יוצאת  בצורה  אותה  מייצר  יהב 
לתת  ותפקידי  כהונתו,  לאורך  חיפה  תושבי 
תושבים,  אותם  עבור  הטובה  לעמדה  ביטוי 
שהיא ללא ספק החלפתו. הבחירות הקרובות 
יכריעו את גורל השבת, הסטטוס קוו  והציבור 
ברורות  מבטא  אני  זאת  ואת  בחיפה  החרדי 
וללא חשש. מי שרוצה לגרום לפיצול בקול 
לעצמו  להסביר  צריך  החסידי  ואף  החרדי 
שמץ  כל  באופק  לראות  לי  וקשה  מדוע, 

לתשובה הגיונית לכך".

פרסום 

ראשון
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'יחד'. הזיהוי האידיאולוגי-ימני בין פרוש לאלי ישי 
יקל על ריצה משותפת, והחלוקה החרדית העתיקה 
על  בחלוקה  תתחלף  עדתי,  בסיס  על  מפלגות  של 

בסיס דעתני.

הפתעה: מצביעים

היא  לראשונה,  אולי  שבולטת,  נוספת  תופעה 
העובדה שאחרי הכל, בבחירות יש גם מצביעים.

חרדי,  שמצביע  כלל  ספק  אין  כי  ונאמר  נקדים 
אשכנזי או ספרדי, חסיד או ליטאי, מודרני או שמרן, 
יותר  כי  נראה  אך  רבותיו.  לו  יורו  אשר  ככל  פועל 
המקומיות  הבחירות  בין  מבחינים  מצביעים  ויותר 
לארציות, שהרי בניגוד לכנסת בה מוכרעים עניינים 
תקציבי  והלאום,  הגיוס  כחוקי  עולם,  של  שברומו 
עוסקים  שבעירייה  הרי  דיינים,  ומינויי  הישיבות 
זרימת  ובכיווני  בארנונה  ההנחה  בגובה  בעיקר 
ומטריח  עולה  השורה  מן  שאדם  משהו  לא  הביוב, 

בגינו את גדולי ישראל.
לבחירה השלכות  יש  בהן  בערים  אכן, כשמדובר 
חיפה,  או  ירושלים  דוגמת  היהודי,  בהיבט  גורליות 
אך  פנימה,  בקודש  הכרעה  דורש  הדבר  כי  ברי 
כשעוסקים בביצה האלעדית או בשלולית הפוליטית 
הקטנה יותר של טלז סטון, יש תושבים רבים שהדיון 

שווה ערך בעיניהם לסוגיית בחירות לועד הבית.
לפיכך, כפי שמסתמן, גם באלעד וגם בטלז סטון, 
בלי  הבחירות,  את  להכריע  התושבים  רצון  עשוי 
התחשבות בהחלטותיהן של המפלגות. בשתי הערים 
עלו לאחרונה שוב ושוב שמות שונים של מועמדים 
ובשני  מבחוץ,  להצנחה  העיר  לראשות  אפשריים 
המקומות הדבר נתקל בהתנגדות תושבים, המתבטאת 
הן בסקרי דעת קהל מקומיים והן במחאות של ממש.

טוב יעשו העסקנים הארציים אם יימנעו מצעדים 
הוא  עבורה  המפלגה  את  הרואה  תושב  שכאלה, 
בא,  מקרוב  שזה  מועמד  כגיגית  עליו  כופה  מצביע 
עשוי להבין מכך שהיא אינה חפצה בטובתו ולהפנות 
בבחירות   – באמת  החשוב  בקרב  גם  עורף  לה 

הארציות.
וראויים  מוכשרים  תושבים  והותר  די  ישנם 
ראשי הערים  וגם  בשתי הערים למלא את התפקיד, 
יש  אם  גם  לקיר.  מקיר  למחמאות  זוכים  המכהנים 
כמובן(  תורה,  דין  פי  )על  מוצדקת  פוליטית  עילה 
להחליף אחד מהם, יש לעשות זאת במועמד מקומי 

אחר, ולא בייבוא מבחוץ.
מתבטאת  המדוברת,  לתופעה  נוספת  השלכה 
מהרשימות  חלק  שאינן  מקומיות  רשימות  בעודף 
הארציות, אם זו רשימתו של הרב דניאל זר בבני ברק, 
מפלגתו של מנחם זיידה בביתר או פיצולים פנימיים 
של קהילות שונות כמו קרעטשניף וחב"ד ברחובות, 

נציגי ש"ס בבאר שבע שמריצים שתי רשימות ועוד.
על  מגיעות  הן  סתם,  צצות  לא  הללו  הרשימות 
הארציות  המפלגות  כי  רבים  מצביעים  תחושת  רקע 
היומיום  בחיי  הקטן  לאזרח  דואגות  באמת  אינן 
המקומיים שלו. אולי הדוגמה הבולטת ביותר היא זו 
של הרב זר, שמבהיר שוב ושוב שהוא ש"סניק בכל 
רמ"ח ושס"ה, אך אינו רואה במפלגה המקומית כזו 

שדואגת לצרכיו ולצרכי מוסדותיו.
נציגים  הללו,  מההנחתות  גם  נוצרה  זו  תחושה 
שנוידו מעיר לעיר משל היו מספרי סלולר רק לצורך 
סידור ג'וב עבורם, וכמו גם בגלל הנושא עמו פתחנו 
של  תחושה  היוצרות  הפנימיות,  המחלוקות  כלל   -
מיאוס ושל עיסוק בפוליטיקה קטנונית יתר על מידה, 

על חשבון צרכיהם האמתיים של התושבים. 

חיבור מוצלח בזירה 
המקומית יהיה 

בהחלט שפן ניסיונות 
איכותי לקראת הדבר 

האמיתי, אם בסבב 
הנוכחי הציר החדש 

יצליח לשרוד ויכה 
שורשים, באלעד 

או בירושלים, אולי 
עוד נראה את גפני 

ודרעי על סטיקר 
אחד, את מקלב 
ובן צור חולקים 

הנהלת סיעה, ואת 
מרגי ואשר מובילים 

אג'נדה משותפת 
תחת כובע משותף. 

אכן, חזון אחרית 
הימים

יותר ויותר מצביעים 
מבחינים בין הבחירות 

המקומיות לארציות, 
שהרי בניגוד לכנסת 
בה מוכרעים עניינים 

שברומו של עולם, 
כחוקי הגיוס והלאום, 

תקציבי הישיבות 
ומינויי דיינים, הרי 

שבעירייה עוסקים 
בעיקר בגובה ההנחה 

בארנונה ובכיווני 
זרימת הביוב, לא 

משהו שאדם מן 
השורה עולה ומטריח 

בגינו את גדולי 
ישראל

מקווה לאיחוד השורות, דייטש
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את  איתה  מתבלים  אנחנו 
איתה  מקשטים  הסלט, 
מאכלים ואפילו מוסיפים אותה 
מאתנו  רבים  אך  לשייקים, 
כמה  יודעים  לא 
חיונית  היא 
ת  ו א י ר ב ל

שלנו.   

 , ה י ל י ז ו ר ט פ
ירוקים  עלים  כמו 
מכילה  אחרים 
שנותן  החומר  כלורפיל, 
לעלים את הצבע הירוק שלהם והוא 
שמסייע  הצמחיים  מהרכיבים  אחד 
ובהורדה  אנמיה  במניעת  רעלים,  בניקוי 

במשקל. 
דברים   7 הכינו  הרבלייף  חברת  של  התזונה  מומחי 

ששווה לדעת על פטרוזיליה:

מולטי ויטמין – בצרור פטרוזיליה יש פי 2 ויטמין A מאשר 
בגזר ופי 2 ויטמין c מאשר בתפוז. כמו כן היא מכלה ויטמין 
k וחומצה פולית. צריכה קבועה של צרור ירוק, תחזק את 

מערכת 
ן  ו ס י ח ה
ע  נ מ ת ו

מחלות. 

מהגוף  רעלים  מסלקת 
הקיים  הכלורפיל   –
את  מזרז  בפטרוזיליה, 
הפסולת  ניקוי  תהליך 
להורדת  מסייע  מהגוף, 
ולהאצת  מהגוף  נפיחות 
ולכן,  המטבוליזם, 
הפטרוזיליה יעילה לאנשים 
בעיכול,  מבעיות  הסובלים 
תחושת  בבטן,  נפיחות 

ועייפות. 

בשל   – צלוליט  סילוק 
הפטרוזיליה  של  היכולת 
היא  מהגוף,  רעלים  לסלק 
בצלוליט  לטיפול  תורמת 

דרך פינוי הפסולת. טבליות דוגמת צליו-לוס המכילות תערובת של ויטמינים, 
בפינוי  נוזלים,  של  הצטברויות  בהפחתת  מסייעות  תבלין,  ועשבי  מינרלים 

פסולת מהגוף, ובשיפור מראה העור בכלל והצלוליט בפרט. 

הפטרוזיליה מכילה כמות גדולה של נוגדי חמצון היעילים   – אנטי אייג'ינג 
מהגוף,  הפסולת  סילוק  תכונת  עם  בשילוב  העור.  של  ההזדקנות  בעיכוב 

הפטרוזיליה מסייעת במניעת קמטוטים וכתמים. 

ופיטוכימיקליים,  מינרלים  ויטמינים,  בפטרוזיליה   – השתן  בדרכי  זיהומים 
מפטרוזיליה  חליטה  שתיית  השתן.  בדרכי  דלקתיות  להפחתת  המסייעים 

שהורתחה במים יכולה להקל על צריבה במתן שתן. 
 

ריח רע מהפה– פטרוזיליה מנטרלת ניחוחות לא נעימים, כך שאם אכלתם 
דג, שום או שאתם סובלים מריח רע מהפה עקב דלקת בחניכיים, לעיסת 
פטרוזיליה או שתיית שייק ירוק עם פטרוזיליה יסייעו לכם להיפטר מהתופעה 

המביכה.

נשים בהריון  ולכן  גבוה מגרה את הרחם  – הפטרוזיליה מריכוז  לידה  זירוז 
מעל  נשים  פטרוזיליה.  של  וממיצויים  מוגברת  מצריכה  להיזהר  צריכות 
שבוע 38 יכולות להמשיך לצרוך פטרוזיליה ללא חשש. עוד אנשים שצריכים 
כליות  ומחלות  דיאליזה  חולי  הם  פטרוזיליה  של  עודפת  מצריכה  להיזהר 

שונות ואנשים הסובלים מקרישיות יתר.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

גלידה בננה ותמרים 

טיפים
כך נעזור לילד 

שפוחד להכנס למים 

הילדים  שאר  בעוד  אך  שחייה,  לקורס  הילד  את  רשמתם 
משחקים במים, הילד אינו מוכן להרטיב את הרגלים. הפחד 
וההסתייגות מפני המים יכולים לנבוע משתי סיבות: האחת, 
תחושת הקרירות של המים והשנייה היא העדר ביטחון. ככול 
שהילד נחשף בגיל צעיר יותר למים, כך הוא מתרגל אליהם 
ורצוי  יכול להתחיל אפילו מהרחם,  יותר. פחד ממים  מהר 
כבר באמבטיה הראשונה שהמגע של המים עם הפעוט יהיה 

חוויה נעימה.

בהכרח  אינם  ופחד  טראומה  הסינית,  הרפואה  לפי   •
קשורים רק לאלמנט המים, אלא ייתכן שברגע שפחד המים 
הזמן  עם  עובר  אינו  הפחד  נוספים.  פחדים  יירפאו  יירפא, 
ולכן כשהילד סובל מפחד ממים רצוי שנעזור לו להתמודד 

בהקדם.

• השלב הראשון כהורים, הוא לחזק את הילד ולתמוך בו. 
יש להימנע משאלות כמו "למה אתה מפחד", "אין לך מה 
לפחד". המטרה היא לעבור את התהליך באופן איטי, אך לא 

לצאת מנקודת הנחה ש"הטראומה תעבור עם הזמן". 

אוהב,  שהילד  משחקים  לבריכה  להביא  היא  ההמלצה   •
לשבת עימו על מדרגות הבריכה ולגרום לו להרגשה כיפית 
על  והקרובים,  המשפחה  את  הילד,  בפני  שתפו  וחיובית. 
את  יעצים  הדבר  בבריכה.  הילד  שחווה  החיובית  החוויה 

הילד ויגרום לו לגאווה ולרצון לחוות בעצמו את החוויה. 

הפחד  עם  ולהתמודד  לחוות  שלו  הזמן  את  לילד  תנו   •
ספק  אין  והשלישית,  השניה  הראשונה,  הפעם  ולאחר 

שתחול התקדמות. 

את  לרכוש  לילד  יעזור  אשר  המתאים  בציוד  הצטיידו   •
הציוד  סנפירים.  או  בננה  מצוף  משקפת,  במים:  הביטחון 
לו  ויקנו  אליהם  להתרגל  במים,  להתקדם  לילד  יעזור 

תחושת שליטה. 

רצוי  הראשון,  השחייה  שיעור  את  שמתחילים  לפני   •
לילד  יעזור  גישה לילדים אשר  ובעל  לבחור במורה מנוסה 
להתמודד עם הפחד. על המדריך להיות סובלני ולרכוש את 
האמון של הילד. לדוגמא באתר עולם המים ניתן למצוא את 
תמונות המדריכים על מנת שהילד יוכל לדעת איך המדריך 

נראה לפני האימון הראשון, דבר המפחית את הפחד. 

המותג אלפרו מציע מתכון לגרסה בריאה ומהירה למבוגרים וילדים לגלידה טבעונית משגעת, פינוק קפוא 
ללא לקטוז לימי הקיץ החמים עם שלושה מרכיבים בלבד. פינוק קפוא ומהיר הכנה משגעת

טעימה

7 דברים שלא ידעתם על פטרוזיליה 
פטרוזיליה היא אחד מעשבי התיבול הנפוצים ביותר במטבח הישראלי, היא קלה לגידול בכל עציץ וגינה 

ויש לה יתרונות בריאותיים רבים • כל הסיבות לאכול את המולטי ויטמין מן הטבע

מרכיבים:  
בננות

200 מ"ל משקה שקדים אורגני ללא תוספת סוכר
 2 תמרי מג'הול קצוצים

אופן ההכנה:
1. מקלפים את הבננות, חותכים לחתיכות בגודל 1-2 

 ס"מ ומקפיאים למשך שעתיים
2. מוצאים את הבננות מהמקפיא ומניחים ל- 10 דקות 

 לפני ההכנה.
3. מעבירים את הבננות לבלנדר, מוסיפים משקה 4. 

 שקדים ואת התמרים ומעבדים למחית חלקה.
4. מגישים מיד. אם התערובת לא מספיק קפואה 

מחזירים למקפיא לעוד שעה 

לבילוי  האולטימטיבי  הזמן  וזה  כאן  עדיין  הקיץ 
לשחות  ללמוד  מצוינת  הזדמנות  וגם  ובים,  בבריכה 
מהמים,  מפחד  הילד  בו  במצב  עושים  מה  אך   •
מומחה  סלע,  אורי   • אליהם?  להכנס  ומסרב  בוכה 
להידרותרפיה, הבעלים של רשת מרכזי עולם המים 
על התופעה  WEST מסביר  ומייסד שיטת השחייה 

וכיצד ניתן לעזור לילד שפוחד ממים
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הפרס הגדול 

בקוקה-קולה בחרו את 5 המשפחות 
שעשו טוב למען הקהילה – והן קבלו טוב 

בחזרה: חופשה מרעננת שהעניקה כוחות 
מחודשים, זמן איכות משפחתי מלכד 
וימים רצופים של הנאה והתאווררות 

בלגונה הכחולה בקפריסין מתנת קוקה-
קולה. המשפחות המאושרות חזרו בשבוע 
האחרון מחופשת הקיץ אשר כללה שפע 

של הפתעות, פינוקים, טיולים ואטרקציות, 
והזוכים חזרו לארץ מאושרים אחרי ימים 

גדושי חוויות ופעילויות מרתקות! בתוכנייה 
של החופשה הושקעו תכנונים ומחשבה 
רבה להנאתם של הנופשים. הזוכים נהנו 

מאטרקציות כמו טיול ג'יפים בנופים עוצרי 
נשימה, שיט בלגונה הכחולה ומיום קניות 

מיוחד במינו עם 1,500 שקלים מתנת 
קוקה-קולה. יעל בוימל, מנהלת קהל 

חרדי קוקה-קולה ישראל: "שמחנו לראות 
את חמש המשפחות חוזרות מהחופשה 

החלומית מלאי שמחה ועם כוחות 
רעננים ומחודשים להתחיל את "הזמן". 

בחופשת 'קיץ בעננים' הצלחנו להביע 
את ההערכה הגדולה למשפחות שעשו 

טוב למען הקהילה במעשים נפלאים 
ומרגשים. חמשת הזוכים נבחרו מתוך 
מאות משפחות שהשתתפו בפעילות 

ועשו טוב למען הקהילה. צוות השופטים 
התרגש מאוד מהסיפורים של המשפחות 

שהקדישו מעצמן למען הזולת והעניק 
להן את הפרס הגדול: חופשה חווייתית 
למהדרין בקפריסין, עם מיטב החוויות".



סבון אסלה בתוספת אקונומיקה

חברת סנו, החברה הישראלית המובילה 
למוצרי טיפוח ואחזקה לבית, משיקה 

את סנובון Javel, סבון אסלה בתוספת 
אקונומיקה. מותג סבון האסלות הנמכר 

ביותר והאקונומיקה הנמכרת ביותר -  
  Javel,מתאחדים למוצר מצוין אחד. סנובון

סבון אסלה דקורטיבי לניקיון והיגיינה עם 
אקונומיקה בכל הדחה, מנקה ביעילות, 

מנטרל ריחות  רעים ומספיק למספר רב 
של הדחות.



מחשבים מסלול מחדש

עם כל שאר ההחלטות הרעננות של השנה 
החדשה, כדאי לזכור כי גם בהתנהלות 
היומיומית שלנו יש דברים שלא כדאי 
להדחיק, כמו שירות בנקאי לדוגמה. 
מצאתם את עצמכם בשנה החולפת 

מגיעים אל סניף הבנק ונתקלים בדלת 
סגורה? העבירו אתכם מפקיד לפקיד? לא 
מצאתם מישהו בבנק שיוכל להקשיב לכם 

ולסייע בבעיה שנתקלתם בה? לקראת 
השנה החדשה קבלו החלטה חדשה: 

פשוט תעברו! בנק מזרחי-טפחות מזמין 

אתכם ליהנות מבנקאי אנושי שמכיר 
אתכם, יודע בדיוק מה אתם צריכים ונמצא 

שם בשבילכם כדי להעניק לכם שירות 
ולדאוג שתצאו מרוצים. במזרחי-טפחות 

שמים דגש על זמינות גבוהה במיוחד של 
מגוון השירותים הבנקאיים, הן בסניפים 

הרבים הפרושים ברחבי הארץ והן במענה 
הטלפוני היעיל. מגוון ערוצי השירות 

הבנקאי, מאפשרים ללקוחות ליהנות מכל 
היתרונות ומשירות אנושי בצורה קלה, 
נעימה ונגישה. עדיין אין לכם בן אדם 

בבנק? אם לא תעברו, זה לא יעבור: 8860*



רוצים לזכות באלף ₪?

בימים אלו של תחילת שנה חדשה, בהם 
חוזרים הילדים לימי לימודים ארוכים, 

מזמינים אתכם ב'הוד לבן' ליהנות 
בכפליים: גם להכין לילדים כריך בשרי 

מושקע לארוחת הצהריים וגם  להיכנס 
להגרלה הגדולה על אלף ש"ח לקניות 

במתנה! איך? רכשו שני מארזי פסטרמות 
בטעמים אהובים של 'הוד לבן', חייגו 

למספר הטלאול של המבצע 03-9411404, 
פעלו בהתאם להנחיות והיכנסו להגרלה 

הגדולה שבסופה תוכלו להיות בין עשרות 
הזוכים באלף ₪ לקניות במתנה! ככל 

שתקנו יותר, תשתתפו יותר, כך תגדילו את 
סיכויי הזכייה שלכם!

כל מוצרי 'הוד לבן' המוצעים בכשרות 
המהודרת של הרב רובין משתתפים 

במבצע: מגוון הפסטרמות, השניצלים, 
הקציצות, הנקניקים והנקניקיות. המבצע 
מתקיים בין התאריכים י"ד באב 26/7/18 

עד כ"ו באלול 6/9/18. ט.ל.ח.



חיבור טכנולוגי כשר 

ענקית מיזוג האוויר, 'אלקטרה', שהולכת 
יד ביד עם הציבור החרדי מזה עשרות 

שנים, מביאה פתרון לאנ"ש גם בתקופה 
כה מתקדמת, ויחד עם זאת הכרחית 
לשמירה על צביון של טוהר המחנה. 
'אלקטרה' פיתחה שתי אפליקציות 

חכמות, האחת לצרכנים והשניה 
למתקינים, כאשר שתיהן בעלות הכשר 

ומתאפשרות להורדה דרך אינטרנט מוגן.  
אפליקציית 'אלקטרה סמארט' – מיועדת 

לשליטה ותפעול מרחוק של המזגנים 
החכמים החדשים של 'אלקטרה'. 

האפליקציה מאפשרת תפעול מלא של 
המזגן לרבות כיבוי והפעלה מכל מקום, 

בכל זמן, שינוי הטמפרטורה הרצויה 
בכל אחד מהחדרים בנפרד, כיוון עצמת 
המאוורר, מצבי עבודה והגדרת קבוצות 

מזגנים ושליטה מרוכזת בהם תחת 
משתמש אחד. במיוחד עבור שומרי שבת 

- קיימת באפליקציה אפשרות לכוון את 
הפעלתו העתידית של המזגן לכמה פרקים 

ביום, מה שמבטיח גם חיסכון באנרגיה. 
בנוסף, המערכת לומדת את אופן הפעלתו 
ופעולתו של המזגן ויודעת לזהות תקלות. 

ברגע שהיא מזהה חריגה תפעולית או 
תחזוקתית במזגן, היא שולחת התראה 

אונליין עם מספר התקלה הן ללקוח והן 
למערכות במוקד השרות. אפליקציית 

'אלקטרה פרו' – אפליקציה לקהל מקצועי. 

היא מיועדת למתקינים, טכנאים וכו', ויש 
בה את כל החומר הטכני, חיבור למוקד 
הטכני, הפעלת אחריות למזגנים, קודי 
תקלות וכל שירות שאיש מקצוע עשוי 

להיתקל בו במהלך עבודתו.



"עוד תודי לי"

גיטי ממליצה מניסיון אישי: "חודש וחצי 
לפני ראש השנה, זכיתי להינשא. אם יש 
משהו שמאוד הערכתי אצל הוריי בערב 

חתונתי, זו העובדה שהם לא חסכו ממני 
כלום. "אם קונים – קונים את הטוב ביותר", 

הבהירו לי. "רהיטים, מכשירי חשמל, אלו 
דברים שקונים להרבה שנים", הוסיפו 

כשראו את מבטי המופתע בעקבות חיפוש 
אחר דגם איכותי של מקפיא. "זה נראה לך 

מוזר, ואולי אף מותרות, אך תראי שעוד 
תודי לי", אמא שלי חייכה בטוב לב ואני 

תהיתי מתי אתחיל למלא אותו. שבועיים 
לאחר נישואיי דפקה שכנה על הדלת. היא 
התנצלה על ההפרעה אבל הריחות שיצאו 

מהבית לא הותירו לה ברירה. התברר 
שהיא במצב רפואי לא פשוט, ולא תוכל 
להיערך בהתאם לראש השנה. "חשבתי 

להציע לך תשלום עבור עוגות לחגים. 
אני רוצה שבבית ירגישו כמה שפחות את 
האתגר הבריאותי שלי", אמרה. הסכמתי 

מיד ובשמחה. גם זכיתי להכנסה קטנה 
נוספת מהצד, גם עשיתי חסד, וגם היתה 

סיבה טובה לחגוג את הנדוניה שלי. 
מתוך ניסיון שכבר הספקתי לצבור, אני 
ממליצה לכל מי שבדרך לרכוש מקפיא 

חדש, לקחת מקפיא של 'ליבהר'. מקפיא 
איכותי עם יכולת קירור גבוהה, בעל 

מגירות שקופות ואטומות לחלוטין, הפרדה 
מלאה בין בשר לחלב, אפשרות להקפאה 

לאורך זמן ושמירה מקסימאלית על 
טריות המוצרים המוקפאים. גם הלכתית 

הוא מומלץ ביותר – וללא בעיית חילולי 
שבת. ניתן להוסיף למקפיא את התקני 
השבת המהודרים של 'משמרת השבת' 

ולשמור על אחריות היצרן בתוקף גם 
לאחר התקנת ההתקן. בערב ראש השנה 

ה'ליבהר' שלי היה עמוס לעייפה בקינוחים, 
עוגות שונות ובעיקר עוגות דבש ודובשניות. 

הסיפוק שהיה לי בעת הדלקת נרות החג 
ובקשה לשנה חדשה טובה ומתוקה – היה 

גדול ומיוחד". 



מתחילים שנה מתוקה 

הילדים חזרו ללימודים ואיתם גם חזר 
הכריך האהוב ביותר ישראל: כריך עם 

ממרח "השחר העולה". דורות של ילדים 
ומבוגרים גדלו על הטעם המופלא 

והמוכר, טעם מתוק של ילדות שאי אפשר 
לשכוח. שנה חדשה תיכף נכנסת ואיתה 
גם ההכנות המרובות לחג. החיפוש אחר 

מתכונים חדשים החל ומכל בית עולים 
ניחוחות מתוקים של אפייה וקינוחים. 

"השחר העולה", המותג המוכר והאהוב 
הנמצא בכל בית בישראל, מתאים במיוחד 

לעוגות וקינוחים. ממרח הפרווה "השחר 
העולה", הוא פיתרון מצוין לשילובים 

מעניינים ומקוריים שיפארו את שולחן החג 
המשפחתי והמהודר. רבים מהקונדיטורים 

המובילים בישראל משתמשים בממרח 
למאפים שלהם. סדרת "השחר העולה" 

למהדרין כוללת את ממרח פרווה וממרח 
חלבי בכשרות בד"ץ העדה החרדית לימות 

השנה.



שנה טובה ומתוקה 

שנה חדשה עומדת בפתח וכולנו 
מתפללים שתהיה שנה טובה ומתוקה. 
בשמרלינגס מזמינים אתכם להמתיק 
את הימים הללו עם מגוון השוקולדים 

בטעמים האהובים, החל מסדרת ה'רוזמרי' 
– שוקולד במילוי פרלין משובח במגוון 

טעמים, המשך בסרת ה'סוליד' הקלאסית 
הכוללת שוקולד לבן עם שקדים, 

שוקולד מריר או חלבי, שוקולד כרמל-
מתוק מלוח ועוד וכלה בחטיפי המינור 

הנימוחים והמשובחים. כל השוקולדים של 
שמרלינג'ס כשרים בכשרות המהודרת של 

"בד"צ קהל עדת ישורון ציריך.



חולצות התלבושת נראות חדשות 

בימים אלו, חוזרות התלמידות לספסל 
הלימודים כשהן לבושות בחולצות 

התלבושת המוקפדות. ברוב מוסדות 
הלימוד, חולצות התלבושת הן מבדים 

בגוונים בהירים והן נוטות להתלכלך 
בקלות. לפעמים אף בכתמים שלא תמיד 
יורדים בכיבוס רגיל במכונת הכביסה. עם 

אבקת ווניש קליה גולד בעלת הנוסחה 
העוצמתית שמסירה גם כתמים קשים 

תוך 30 שניות בלבד, תוכלי לטפל בכתמים 
שעל חולצות התלבושת ולהסירם עד 

לתוצאה מעולה של נקי כמו חדש! איך? 
שפכי על הכתמים את אבקת ווניש קליה 

גולד מהולה במעט מים, שפשפי 30 שניות 
בלבד והכניסי לכיבוס במכונה. הכתם 
יוצא נקי לחלוטין. במקרה של כתמים 

קשים יותר או בגדים הדורשים התייחסות 
מיוחדת, מומלץ לבצע תהליך של השריה 
במשך חצי שעה במים שנמהלו עם וניש 

קליה גולד ולאחר מכן לכבס כרגיל.



טעמים שילדים אוהבים 

לקראת החזרה לבית הספר ולשגרה, 
קולגייט משיקה בימים אלה 2 משחות 

שיניים המותאמות במיוחד לילדים: משחת 
שיניים לילדים קולגייט סמיילס לגילאי 

2-5 - פותחה במיוחד עבור ילדים בגילאי 
2-5 להגנה על שיני החלב מפני עששת 
ולטיפול עדין בחניכיים הרגישות. בטעם 

שילדים אוהבים, ניקוי עדין בטעם מנטה 
עדין, הוכחה מדעית כמגינה מפני עששת 
ועל זגוגית השן - ההתחלה הטובה ביותר 

לחיים עם חיוך בריא! משחת שיניים 
לילדים קולגייט דמויות מצוירות לגילאי 
+6 -פותחה במיוחד עבור ילדים בגילאי 
+6 עם שיני קבע, משחת שיניים בעלת 

ריכוז פלואוריד גבוה להגנה מפני עששת, 
ניקוי עדין בטעם שילדים אוהבים, הוכחה 

מדעית כמגינה מפני עששת ועל זגוגית 
השן, בעיצוב דמויות מצוירות האהובות 

על ילדים.

לתינוק שלי בלי סוכר לבן בבקשה

בבואכם לבחור תחליף חלב לתינוק, 
מומלץ לעיין היטב ברשימת הרכיבים 

ובמידע הקיים על המוצר. כשם שההזנה 
הטבעית מכילה סוכר ייחודי בשם לקטוז 
המספק אנרגיה לתינוק ותורם לספיגת 

הסידן כך גם תמ"ל חלבי צריך להכיל 
לקטוז ואינו צריך להכיל סוכר לבן .סוכר 
לבן הוא הסוכר בעל המתיקות הגבוהה 

ביותר ומרגיל את התינוק למתוק. למה לא 
סוכר לבן? סוכר לבן המכונה גם סוכרוז 

הוא הסוכר בעל המתיקות הגבוהה ביותר 
והוא מתוק פי 6 מלקטוז ולכן צריכה 

שלו מייצרת הרגלי אכילה לא רצויים של 
העדפה לטעם מתוק בנוסף,  סוכר לבן 

בעל פוטנציאל גבוה יותר להזיק לשיניים 
ועלול להוביל לעודף משקל ולהשמנה. 

במטרנה שמים דגש מיוחד על נושא זה, 
ובכל תחליפי החלב החלביים של מטרנה, 

אין סוכר לבן או חומרי טעם באף אחד 
מהשלבים.



ניחוח של בושם באוויר

לסנו יש פתרון מצויין ההופך ריח רע 
לניחוח נעים של בושם: "סנו מוד"- סדרת 

מבשמי אוויר נטולי גז בניחוחות בשמים 
מפורסמים המכילים מנטרל ריחות רעים. 
סנו מוד מפיץ ניחוח נעים בחדרי מגורים, 

אמבטיות, ושירותים בבית ובמשרד. בנוסף 
תוכלו לאחסן בקבוק בישום בתא הכפפות 

וליהנות מניחוח הבושם גם במכונית 
המשפחתית. להשיג במגוון ניחוחות 

בשמים מפורסמים. 



סופר מבצע!
 'סופר מבצע' שרץ ב-5 שבועות 

האחרונים, הסתיים שבוע שעבר ורשם 
הצלחה אדירה עם יותר ממיליון לקוחות 

שהגיעו ל-29 סניפי הרשת הפזורים 
ברחבי הארץ. בעקבות שיתוף הפעולה 

עם 16 חברות מזון מובילות, הפך המבצע 
למוצלח לכל הצדדים, ובעיקר לציבור 

הצרכנים. מבצע הקיץ המסורתי של 'נתיב 
החסד' היה אטרקטיבי השנה יותר מכל 

שנה אחרת, בעקבות שינוי הקונספט 
של המבצע. סקרים מראים שצרכנים 

מעדיפים כסף על פני מתנה פיזית, ולכן 
שונה הפורמט למבצע של זכיות בפרסים 

כספיים, שהיה בנוי מ-3 שלבים:
בשלב הראשון: לקוחות שקנו מעל 100 

שקלים ממגוון מוצרי החנות, מתוכם 39.9 
ש"ח מהמותגים המשתתפים במבצע - 

קיבלו כרטיס גירוד. סה"כ חולקו עשרות 
כרטיסי גירוד עם מתנות בשווי כולל של 

כמעט 100,000 ש"ח. בחלק השני של 
המבצע: רדיו קול חי, שלח כתב שטח 
בשידור חי לביקור פתע בסניפי נתיב 

החסד ברחבי הארץ, שם זכו 11 קונים 
בכל כסף הקניה בחזרה! ובחלק השלישי - 
ההגרלה הגדולה: זכו משפחת שריקי מבני 

ברק ומשפחת אדלר מאשדוד ב-30,000 
ש"ח כל אחת, לקניות ברשת במשך 

שנה. זאב כהן מאלעד זכה במקרר מלא 
מוצרי חלב ושתיה. ומשפחת שטינהרטר 
מירושלים זכתה במקפיא מלא קפואים 

וגלידות.

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

 קצרצרים
'ברקן', היקב הישראלי המעוטר ביותר 

בתחרויות יין בינלאומיות, משיק לקראת 
ראש השנה בציר 

חדש לסדרת 
 Altitude  היוקרה

 +585/+624/+720
בציר 2014. היין 

מגיע במארז 
מהודר. מחיר 

מומלץ לצרכן: 
₪ 120

יטבתה מרחיבה 
את קטגוריית 

השמנות המתוקות 
עם קצפת צמחית 

פרווה במתיקות 
מעודנת בטעם 

יטבתה

חב' "חסלט עלי קטיף" גאה להציג 
את המוצר "לבבות חסה קיסר" 

מוכנה לאכילה, רק לשטוף ולהגיש 
מהמדף ישירות לצלחת, להגשה 

חגיגית ומלאת בריאות

מתנה מושלמת לחגים: לראשונה, 
שיבאס ריגאל, וויסקי היוקרה מספר 

1 בעולם בשיתוף 
פעולה ראשון מסוגו 

עם 'פינינפארינה', 
חברת העיצוב 

האיטלקית 
היוקרתית הידועה 

בעולם, ביצירת 
מופת של מארז 

שיבאס 18 מהודר 
וחגיגי במהדורה 

מיוחדת ומוגבלת. 
מחיר מומלץ 
לצרכן:249 ₪

סלטי צבר, מותג החומוס והסלטים המוכר 
והאהוב, מציג את סלט חציל בטעם כבד 

מסדרת סלטי השף- רפי כהן בכשרות 
מהודרת של בד"צ העדה החרדית

'יקב סגל', משיק כמה סוגי מארזי 
יינות חדשים ואלגנטיים אשר ישמשו 
כמתנות מושלמות למארחים בחגים. 
בתמונה: מארז מהודר וחגיגי המכיל 

 -Free Run שני יינות מסדרת האיכות
קברנה סוביניון בציר 2016 ומרלו בציר 
2016 ו-2 כוסות יין איכותיות ויוקרתיות 

במתנה– 135 ₪

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 י"א באלול תשע"ח 622/8/18
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת -בגדים ומלבושים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הבעת פניו של אדם. "כל האדם ב____    ____ יפות" 
)אבות א טו(

7. התאונן,התלונן,התרעם. "בינה ו____ ילמדו לקח" )ישעיה 
כט כד( )בלשון רבים(

8. בחשאי,בסתר.  " מרגלים  ____" )יהושע ב א(
9. טיח.  "המזבח וסדוהו ב____" )סוטה ז ה(

11. קיצור המילים : תענית יחיד.
12. מי שמקבל הנאה מדבר - מה. "זה לא ____ וזה לא 

חסר" )בבא קמא כ.(
13. משל למי שלומד בזיקנתו כשזכרונו חלש ותפיסתו קהה 

יותר. "ל____ כתובה על ניר מחוק" )אבות ד כ( )בהיפוך 
אותיות(

15. קיצור המילים : ויקרא רבה.
16. אחד מראשי האבות לשבט בנימין שישבו בירושלים. 

"ושחריה ו____" )דה"א ח כו(
18. כנוי ללשון הארמית שהיתה מדוברת בפי היהודים 
בתקופת התנאים והאמוראים. "גיפטית לגיפטים ____ 

לעברים" )מגילה יח.(

1. משתרע,מתפשט. "ויהי לגפן ____" )יחזקאל יז ו( )בלשון נקבה( 
)בכתיב חסר(

2. עצי פרי וצמחי מטע אחרים פגומים שאינם מניבים פרי. "מקבל 
עליו עשר ____ למאה" )בבא בתרא צה.(

3. המון,רעש,שאון. "נהלך ב___" )תהלים נה טו(
4. כדי שלא,למען לא. "ולא תגעו בו ___" )בראשית ג ג(

5. בריחה,מנוסה. "שתחלת ____ נפילה" )סוטה ח ו(
6. תמך בו,עודד אותו.  החזיק ב____.  )ישעיה מה א(

10. דהירה,קפיצת הסוס הדוהר מהר. "הלמו עקבי-סוס מ____     
_____ אביריו" )שופטים ה כב( )בלשון רבים(

12. נדבן. הנותן ברצון מהונו לנצרכים. "פני ___" )משלי יט ו(
14. גליל של מתכת או של עץ בעל ראש מורחב לכתישה במכתש. 

"הריפות ב___" )משלי כז כב( )בהיפוך אותיות(
16. בקיצור נמרץ,במהירות,כלאחר-יד. "____ רגל אחת" )שבת לא.(

17. קיצור המילים : הושענא רבה.

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
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ון 
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ע
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

רדידי,  כסות,  בגד,  פתיגיל,  חלצתו,  אפוד,  סדין,  חלפת,  אזור,  נעל,  חגרת,  אדרת,  מעיל,  חגר,  אבנט, 
שק,  מכנסי,  והרעלות,  שמלה,  מחלצות,  והמעטפות,  שלמה,  לבש,  הצעיף,  רקמה,  כתנת,  המטפחת, 

ותכריך, מלבוש, כלי גבר

תכתנתוהמעטפותנישא
שואיסנלישרתחפטמהא

יהנתאבמשסנואגלאנפ

תרתדוחגעתשסנהזאית
נעישלנאשינכגואעדי

שליצסנאמאלשריצנסג

תווגאהמשסנניהאישי

דתתאמכסנדתענאשליל

תאכקנשבגדילסנמדגר

טשרסנתשיתשיתהאידי

נסישריתבפגרחנאיוש

בדכדכנינלגגאשדיפק

אמאשותצלחרבגילכאא

1. שמה הראשון של תל אביב
2. האם יש ישוב שנקרא בשם "עין כמונים"?

3. היכן נמצא פסל הארי השואג?                                                                                                         
4. היכן נמצאת "רמת הנדיב"?

5. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?
6. על שם מי קרית מלאכי?
7. נקראת גם "עיר האבות"

8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...
9. שם ההר המתרומם מעל צפת ושוכן במרכזה

10. "אם המושבות"
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. אחוזת בית  2. לא 3. באב אל-וואד 4. בזכרון יעקב 5. על שם צ'רלס אורד ויינגייט 
6. על שם הקהילה היהודית של "לוס אנג'לס"  7. באר שבע 8. געתון 9. המצודה 

10. פתח תקווה



 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"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(_____________________________________________

 בטבריה באיזור עמי 
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 לתווך 
ש.מאירוביץ 03-5797756, 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 במהוליבר 6 חד', יפה 
ומושקעת, מחולקת ל-4 
חד' בק"ג ומעליה 2 חד' 

וגג גדול, חזית עם מעלית 
וחניה. 2,850,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

3,200,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)34-34ל(תיווך יעקב 1,200,000 ש"ח 

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

י”א - י”ג באלול תשע”ח  
22-24/8/2018
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אשקלון

אלעד

בני ברק

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

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

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,750,000 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 הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חד' + 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

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
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08-86609402017
ההגשה החלה

הטבות עד 
לילד 

שבוע אחרון 
ל-2014

 בחברון באיזור שמידמן 
דירת 5 חד' ק"ג ומעליה 
3 חד' עם סוכה ענקית 

סגורה. 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 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
+5 חדרים

 לל"ת קוטג' 7 חד', 
מושקעת!!! 200 מ"ר, 3 

מפלסים+גינה גדולה. חובה 
_____________________________________________)31-38(לראות!! 052-8935435

וילות ובתים

  באיזור נתן הנביא, 
5 חד', ענקית! 150 מ"ר, 

ק"ג+מעלית, סוכה גדולה, 
_____________________________________________)31-34ל(חניה. 050-5995699 תיווך

 5 חד', ענקית, יפיפייה 
באמת+יח' הורים+יח"ד 

מושכרת, ש.מעולה לל"ת 
_____________________________________________)32-35ל(050-4114142

 מדהימה ומשופצת, 
5 חד'+מחסן צמוד, גינה 
גדולה)145 מ"ר(+אופציה 
_____________________________________________)34-35ל(מאושרת. 053-8238066

 ברח' טבריה/הרב 
קוק, דופלקס מחולק, 

בקומה ב', 3.5 חד', 
קומפלט ובקומה ג' 3 
חד', קומפלט. הדירות 
משופצות ומושכרות, 

מתאים גם לטאבו 
משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 למבינים בלבד!!  
למכירה ברח' ירושלים, 

דופלקס, 8 חד', ענקית, 
220 מ"ר+מרפסת, 
משופצת, אפשרות 

להפוך ל-3 יחידות כולל 
הכנה! מחיר 3,390,000 

ש"ח סופר נדלן 
058-4569962
050-6452128)32-32(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס, 7 
חד', מקסים ביופיה, 
לאחר שיפוץ+מטבח 

גדול, סלון 46 מ"ר, 
מרפסת שמש, 64 מ"ר, 
מרפסת שרות וגג צמוד 

52 מ"ר, 4,575,000 ש"ח 
050-5511847)32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באלעד

דירת 4 חדרים
מושקעת מאד, + יחידת הורים,
אופציות הגדלה משמעותיות

ברח' יהודה הנשיא / ברטנורא (חפציבה)

052-7694729

 בבר אילן 3 חד', ק"ג, 
סוכה על הגג, סורגים, מזגן, 
1,150,000 ש"ח תיווך יעקב 

0544901948)34-34(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בבנין חדיש עם מעלית 
קומה רביעית, ברחוב 

מנחם באזור אחיה 
השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 

ומעליה חדר עם שירותים 
וגג ענק. הדירה מפוארת 
ומושקעת מאד, 2 חניות, 

חזית 3,490,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 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(

 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(

 בבן פתחיה, 5 
חד'+מחסן וחניה בטאבו, 

3 כיווני אויר, קומה 
א'+מעלית+מיזוג. 

050-2525025)33-34(

 בבלעדיות! בבן זכאי/
הרב לנדא 5.5 חד' גודלה 

ומרווחת, ק"ג, מעלית 
וחניה, בנין בוטיק, דירה 

בקומה. תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בנחמיה/עזרא 
5 חד', ענקית, חזית+ 

מרפסות+ חניה בטאבו. 
2,230,000 ש"ח 

052-7689979

 ביואל ק"א, 4 חד'+יח"ד 
שמורה 94 מ"ר, עם אופציות 

להרחבה לל"ת 
03-5780419)33-36(_____________________________________________

 בבר אילן, חדשה, 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ב+סוכה לל"ת, 

מיידית, 2,200,000 ש"ח 
050-6561605)33-36(_____________________________________________

 מבחר וילות מהממות 
ברחבי אשקלון מגרשים ודירות 

להשקעה במרינה עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 דירות להשקעה במחירים 
מוזלים, שירות למגורים 

בסביבת הים עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב גני גד 
11 4+2 חד' 145 מ"ר, גדולה 
ומרווחת, מחולקת, מושכרת, 

קומה +1סוכה גדולה תיווך 
 050-4122744)34-34(_____________________________________________

 ברמת אלחנן
3 יח' דיור 95 מ"ר, 

משופצת+אופציה ל-45 
מ"ר, טאבו משותף, 

1,500,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות בשיכון ה', 
דירה יפה, משופצת, 65 

מ"ר+חצר גדולה, פרגולה, 
ממוזגת, קרוב ללעלוב, 

דלוקס-נכסים 
054-8451271)34-34(_____________________________________________

 ברש"י 100 מ"ר, 
מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מושכרות ב-7,600 
ש"ח משופצות מהיסוד 
2,500,000 ש"ח גמיש 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(

 ברימון/קהילות 
יעקב 90 מ"ר, מחולקת 

ל-2 דירות, ק"ב, 
חזית+אופציה מיידית של

25 מ"ר, 1,780,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בהזדמנות!! 
בהגר"א יח"ד מטופחת, 

מסודרת, מרוהטת 
ומרווחת+ מרפסת סוכה 

053-3121640)34-34(_____________________________________________

 בנייה חדשה!! בבית 
יוסף, דירות3/4 חד' יפות החל 

מ-1,550,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)34-34(_____________________________________________

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

מוצמד בטאבו תיווך-ישוב-
הארץ תיווך-ישוב-הארץ 

052-7168090 03-8007000)34-34(_____________________________________________

 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)34-34(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון, דירות 3-4חד' יפות. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה', בבר אילן, 
דירת גן, 3 חד', 70 מ"ר 
+סוכה+חצר 50 מ"ר+
א.להרחבה "מקסימום 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 בראשונים, בבניין 
חדש, פנטהאוז מחולק 

ל-3 חד'+מרפסות, 
כולל חניה בטאבו, 

ב-2,500,000 ש"ח גמיש
להב נכסים 

050-4177750)34-34(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'
+גג עם כניסה נפרדת ללא 

מעלית, חניה, מיידי. 
_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 במנחם בגין פ"כ דירת 
גן, 6.5 חד', משופצת+מחסן 
וחניה וחצר 25 מטר, "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א, 
דירת גן, 5 חד', 120 מ"ר, 

בנוי+חצר 100 מ"ר, חדשה, 
מושקעת ברמה גבוהה, כניסה 

נפרדת, 8 דיירים, מיקום 
מצוין+חניה 3,100,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בבניין חדש בגולומב 
פנטהאוז 5 חד', מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 
ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-3344721 8007000)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באהרון 
דב פנהאוז מפואר ויחודי 

200מ"ר, 4,000,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור מרכזי נותרו 
דירות אחרונות, דופלקס ענק 

 B.D.A 3,900,000 ש"ח תיווך
054-8449423)34-34(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב השלושה 
דופלקס מפואר  6 חד', כ-230 
מטר, מרפסת ענקית+תוכנית 
לחלוקה, חזית+מעלית+חנייה 

3,460,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 בויז'ניץ דופלקס 
200 מ"ר+אופציה 

מיידית לעוד 100 מ"ר, 
רק 3,500,000 ש"ח 

"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בהשומר/
חבקוק דופלקס 140 

מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, שמורה 
2,250,000 ש"ח דלוקס-

_____________________________________________)34-34(נכסים 054-8451271

 בקרייה דופלקס מפואר 
250 מטר, עם מעלית, אופציה 

לחלוקה בקלות, "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור יהודה 
הנשיא דופלקס 6 חד')4+2( 

+מ.גדולה, 190 מ"ר, 
ק"ג+מעלית+חניה, 6 דיירים, 

חזית, משופצת כחדשה,
2,850,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באיזור העירייה, 
דופלקס, 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל4 חד'+מרפסת גדולה 
בגג+יחידת דיור בקומה ג', 

חזית, מאווררת, חדשה+פיר 
למעלית)שכנים רוצים לעשות(

2,400,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

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

דופלקס, מחולקות בכניסות 
נפרדות רי/מקס משהדסקל 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 לחטוף!! רח' ביאליק 
דופלקס כ-140 מ"ר, מחולקת 

ל-4 )ז.לשיפוץ( 1,510,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 באיזור העירייה 8 
חד', ענקית ויפה, ניתנת 
לחלוקה, רק 3,300,000 

ש"ח "א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברחוב יואל 130 מ"ר, 
5 חד'+ מרפסת סוכה, קומה 

א', 3 כווני אויר, איזור שקט 
ומרכזי תיווך 052-7616600

053-2475946)34-35(_____________________________________________

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

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

גבוהה+סוכה גדולה א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור רמב"ם, 
5 חד', 125 מ"ר+אופציה, 

ק"א+מעלית+חניה+מחסן 8 
מ"ר בק"ק, מחסן בתוך הבית, 
משופצת, 3 כ"א, 2,430,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 במנחם 5 חד', 
120 מ"ר+סוכה 12 

מ"ר, מטופחת, ק"א, 
1,980,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 הר השלום 9 חד' 
מפוארים, 300 מ"ר, נוף עד 

לים רי/מקס משהדסקל 
050-5926021)34-34(_____________________________________________

 מציאה!! בשישון ה', 
5 חד', כ-115 מ"ר+מ.

סכוה+מעלית ח.מהקבלן 
1,950,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 בלוין דירת נכה, 5 
חד', ענקית, חדשה, מיידית 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בהרצוג 4 חד'+יחידה, 
מפוארת ומושקעת, חזיתית 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדב הוז, 
4 חד', משופץ, ק"א, חניה, 

רח' הירדן, 4.5 חד', כ-94 
מ"ר, אופציה כ-60 מ"ר, ניתן 
לחלוקה, חזית, סוכה, חניה, 

_____________________________________________)34-34(ק"א, תיווך 050-4144602

 ברבי עקיבא/קוטלר, 
4 חד', 4כ"א, עורף, 

שקט, פתוח לנוף, ק"ג 
ואחרונה+א.לבניה בגג 

)יש חתימות( "מקסימום 
_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 ז'בוטינסקי/אבוחצירא 
בגמר בניה אכלוס עוד 10 

חודשים, שירת 4 חד', ק"ק, 
בלי חצר 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(אלבה נדל"ן 054-8446671

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חד', 103 מ"ר, 

גדולה ומרווחת, קומה שניה, 
בנין חזק ומתוחזק, סוכה, 
_____________________________________________)34-34(חניה, תיווך 050-4122744 

 בעלי הכהן, כ-90 
מ"ר+סוכה, קומה 

ראשונה, חזית, רק 6 
דיירים!, ב-1795,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)34-34(_____________________________________________

 דירת 4 חד' גדולה ויפה, 
 B.D.A 1,600,000 ש"ח תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' 2,100,000 ש"ח 
 B.D.A יפה וגדולה תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 4 חד' קומת קרקע, 
באבן גבירול 1.65  
בלעדי ל BA יזמות 
_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 בלעדי בגניחובסקי, 4 
חד'+ סוכה, משופצת, 

ק"ב, אופציה ענקית 
לבניה, 1,650,000 ש"ח 

'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 מציאה בזוננפלד 4.5 
חד', ק"ג, מעלית, 120 
מ"ר, 2 מרפסות, סוכה 
1,990,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 באיזור פרל 4 חד', 
חדשה וגודלה, נוף 

מדדהים, רק 1,900,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם 4.5 
חד', 90 מ"ר, משופצת+סוכה, 
ק"ג, א.בגג סטון כולל חתימות 
שכנים, 4 כ"א, חניה משופת, 

1,980,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד', חדשה 
2,200,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)34-34(_____________________________________________

 באלישע 100 מ"ר, 4 
חד'+סוכה, חזית, ק"ג 

בגג בטון+חתימות לבנייה 
מיידית+חניה 2,200,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בשלוש השעות, בניין 
חדש, 4 חד', 100 מ"ר+ 

סוכה, חזית+מעלית, 
כניסה תוך חודשיים 

1,685,000 ש"ח  
"סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים, 4 חד', 

בניין חדש, ק"ב+סוכה, 
חזית+מעלית, מיידי 

1,770,000 ש"ח 
גמיש  "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בזוננפלד
4.5 חד'+מרפסת גדולה 
כ-120 מ"ר 1,880,000 

ש"ח גמיש תיווך 
052-7165120)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה', חדשה, כ-100 
מ"ר, ק"ב, 3 כ"א 2,150,000 
ש"ח +מ.שמש/סוכה "תיווך-
_____________________________________________)34-34(משגב-לדיור" 052-5222690

 פרדס כץ חדשה!! 
4 חד'+מ.שמש כ-90מ"ר, 

3כ"א, קומת קרקע 1,600,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בנועם אלימלך 
4.5 חד' מפוארת, ק"ב, 3כ"א, 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/
הר סיני+ליווי בנקאי דירות 

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש באנילביץ 
דירת 4 חד' אחרונה 

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

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה 

2,050,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבנייה חדשה 4 חד'+יחידה 

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

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 באיזור דב גורנר, 
בבניין חדש, 4 חד', 

מושקעת רק 1,600,000 
ש"ח "א.צ.נכסים" 

050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 איזור שפירא משופצת, 
מרווחת, מעלית, חניה 

_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 בבלעדיות בדב גרונר 
4 חד', 90 מטר, ממ"ד 

וזוכה, קומה 4, דירה חדשה, 
1,630,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באיזור הרצוג 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 
ל-3 חד'+יחידה מושכרת, 
משופצת כחדשה+זוכה, 

ק"ג)פיר למעלית( חזית+א.בגג 
בטון 1,950,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בלנדא 4.5 
חד',115 מ"ר+יחידה בקרקע 

26 מ"ר+מרפסת שמש, 
ק"ב+מעלית, 2,290,000 ש"ח  

גמיש )לא כולל את היחידה(
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מרפסת 

שמש, ק"ב, 6 דיירים בבנין, 3 
כ"א, מושקעת ושמורה + כל 
התוספות, מוארת, מאווררת, 

שטופת שמש, מ. מרכזי 
+ מזגן בכל חדר, פרקטים 

בחדרים, צנרת חדשה, ריצוף 
שיש + ג'קוזי, מטבח גדול 

מושקע חדש, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 
+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי 

_____________________________________________)18-26(- ללא תיווך, 050-4343474

 4.5 חד', בר' עקיבא/ 
אלישע ק"ב, חזית, 

2,000,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 03-5797756 
050-5308742)32-32(_____________________________________________



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

 ברח' שפירא דירת גן, 3 
חד'+חצר גדולה+פרגולה רק 

690,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

  מיידי מציאה מתיווך 
2 חד', 3 כ"א, ברח' ביאליק, 

שקטה, מצוינת להשעה, 
טאבו מסודר, 930,000 ש"ח 

050-3333699)33-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

וילות ובתים

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”א - י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

טבריה

גבעת שמואל

 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
1-1.5 חדרים

1-1.5 חדרים

נתיבות

מגדל העמק

 דירה 3.5 חד' משופצת 
ויפה, איזור חרדי קרוב לקהילה

054-6808270)27-35(_____________________________________________ +5 חדרים

+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(_____________________________________________

 בבית ישראל בהשילוח 
דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 

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

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

+ אופציה לבניה על הגג, 
ממוזגת ק"ד

054-3977018)29-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 פנטהאוז מפואר 
ומושקע ק"9, שטח 240 

מ"ר, כולל 3 מרפסות 
ומטבח מושקע, נוף 

פנורמי עד הים, ברמת 
הדר ליד רח' מנחם בגין 
4,400,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

050-53608742)32-32(_____________________________________________

 במנחת יצחק, מרפסת 
לסוכה, נגישה לנכים+חנייה 

+מיזוג+מעלית 
053-3173323/02-58166338)32-35(_____________________________________________

עמנואל

ערד

 בעמנואל 4 חד' 110 מ"ר 
+ 2 מרפסות משופצת + נוף 

יפה 570,000 ש"ח
_____________________________________________)28-34ל(054-2300995

4-4.5 חדרים

 בחברון ליד הר' קוק 
השקט, 3 חד' עם מרפסת 

בשטח של 4.5 חד', 
שמורה ויפה, חזית, ק"ב 
2,000,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בשיכון ה', 100 מ"ר+ 
20 מ' אופציה, דירה 
יפה, בנין חדש, ק"ג, 

2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(050-3329999

 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(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בהרצוג אזור ישעיהו 
4 חד' גדולה כ-100 מטר, 
ק"א חזית, לא משופצת 
1,690,000 ש"ח בלעדי 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742 5797756)27-27(_____________________________________________

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בירושלים, 3 חד', ק"א, 
3 כ"א+אישורים להרחבה 

2,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-40ל(050-7793693

 בעלי הכהן 3.5 חד' 
87 מטר, קומה 1, משופצת+ 
מחסן וחנייה, 1,750,000 ש"ח, 

_____________________________________________)33-36(ללא תיווך 052-5341404

 בהזדמנות ברח' יגאל, 
3 חד', חדשה לחלוטין, 

כניסה פרטית מתוך 
חצר משותפת, מיידי, 
מפתח תיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

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

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

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

מ"ר(+חלל, נוף, גישה נוחה, 
4,950,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(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 תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב', 6 חד', 
משופצת+מרפסות 

34מ"ר+מחסן+חניה, נוף, 
ק"ב, 2,190,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 בסנהדריה, 4 חד', גדולה 
ומשופצת, ק"ב, אפשרות 

לתמ"א 38, 2,530,000 ש"ח, 
_____________________________________________)33-36(גמיש 054-8453766

 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)33-33(_____________________________________________

 ברמות א' 3 חד'+ת.ב.ע, 
ק"א, נוף , אור, כיוונים, 
תחבורה/ביה"כ/מכולת 
1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(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 

_____________________________________________)33-33(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

נוף ק"א, כניסה פרטית, 
1,750,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים 02-5713375

 מציאה!! 3 חד', מרכז 
העיר, מושכרת ב-1,550 ש"ח 

רק 410,000 ש"ח 
053-3154818)33-33(_____________________________________________

 למכירה דירת 4 חד', ק"ב, 
בקהילה, 2 מרפסות, שמורה 

מסורגת עם חניה.
050-4190339)33-36(_____________________________________________

ההרשמה תסתיים ביום כ“ו באלול תשע"ח 6/9/2018

 באברבנאל, 3 חד', 60 
מ"ר, קומה א', משופצת 

אדריכלית, שקטה 
ואטרקטיבית. "מקסימום 

_____________________________________________)34-34(נדל"ן" 054-4340843

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חד', 
70 מ"ר, מרווחת ומסודרת, 
קומה שניה, חזית, 3 כ"א, 

_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 חד', 
85 מ"ר, קומה 4, משופצת 

מהיסוד+סוכה גדולה, 2 כ"א 
+אופציה לבניה על הגג

_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בבלעדיות ברחוב הרב 
קוק 57 דירת 3 חד', כ-80 
מ"ר+2 מרפסות, קומה 2, 

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי. 
_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744 

 בלעדי ברחוב סומך, 3 
חד', ק"ד, ואחרונה, גג בטון, 

1,300,000 ש"ח מס' נכס 
7180 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג, 3.5 
חד', ק"ב** בביאליק, 3 

חד'+אופציה בגג ** בישעיהו 
3 חד', יש אופציה. תיווך 

050-4144602)34-34(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן, 
3.5 חד', במקור! 

+מרפסת שמש/סוכה 
בבנין חדש, 3 כיווני אויר, 

רק ב-1,590,000 ש"ח 
להב נכסים 

050-4177750)34-34(_____________________________________________

 3 חד' למכירה ברחוב 
 BA ירמיהו, בלעדי ל
_____________________________________________)34-34(יזמות 054-4980159

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי, 
קומה ב', עורפית לבני ברק, 
באיזור הטוב, בניין אברכים 

משופץ+אופציה לסוכה 
1,320,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 הזדמנות במכבים!! 
3.5 חד', ק"א, 92 מ"ר,

משופצת מהיסוד 
+סוכה+ מחסן+אופציה 

1,450,00 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)34-34(נכסים 052-7684074

 באיזור החלוצים 
3 חד', ענקית, ק"ב, 
ומטופחת+אופציה 

רק 1,440,000 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברמת אהרון 
3.5 חד', ק"ב, גדולה 

ומושקעת+אפשרות בניה 
גדולה+יח"ד "תיווך אריה" 

053-3172172)34-34(_____________________________________________

 באיזור הרב קוק
3.5 חד', במקור, מסודרת 

מרווחת, מעלית. 
_____________________________________________)34-34(052-2948691 נטלי

 ברחוב שבטי ישראל 
3 חד', קומה ב', משופצת, 

חזית, רק ב-1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(הראשון בתיווך 054-3050561

 בפלמ"ח פרדס כץ, 
3 חד', משופצת מהיסוד+חצר 
סוכה, 17 מ"ר, ק"א+אופציה 

1,315,000 ש"ח לל"ת 
052-7117419)34-35(_____________________________________________

 ברב שך 3 חד', קומה 
3, עם עליה לגג, אופציה בגג 
בטון, חזית, 1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34("פנחס נכסים" 055-6789653

 בפ"כ 3 חד' 70 מ"ר, 
קומה 2, וממ"ד+יח"ד 

משופצת קומפלט "פנחס 
_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בחגי ליד אוסם, 
בבנין חדיש, 3 חד', 
ק"א+מעלית+חניה 

1,720,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור עזרא, 
3 חד', 60 מ"ר+אופציה 

30 מ"ר)בתהליך העירייה( 
ק"ג+מעלית+חניה+חזית 
1,780,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 
כחדשה ק"ג+א.בגג חזית 
1,550,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בסיום בניה 
באיזור שבטי ישראל 3 חד', 75 
מ"ר,ק"א+מעלית 1,500,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות באיזור 
העירייה 3 חד', 95 מ"ר, 

משופצת כחדשה, ק"א, א.בגג 
בטון+חניה 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 סמטת רחל 3 חד', 
75 מ"ר, ק"ג, מחולקת 

ל-3 יחידות +אופ' 
)רעפים( 1,520,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
בהזדמנות!! בירושלי, 

ק"א, כ-70מ"ר, מטופחת, 
1,430,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)34-34(תיווך 052-7165120

 מציאה בלעדית 
בבגנו! 3.5 חד', יפה, 
עם אפשרות הרחבה 
)השכנים הרחיבו!!( 
ב-1,645,000 ש"ח 

בלבד!! תיווך 
050-4160390)34-35(_____________________________________________

 באיזור יהושע 3 חד', 
חדשה, ק"ק+חניה 1,650,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח "בנין עד" 050-4152330

 בראב"ד בטאבו משותף 
1,400,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן/הר 
סיני +ליווי בנקאי! דירות 3 חד' 

החל מ 1,540,000 ש"ח
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב 
דירת נכה 3 חד'+חצר 

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

052-3344721)34-34(_____________________________________________

 הצבי כ-3.5 חד' 
כ-72 מ"ר+"היתרים" 

לכ-52+20מ"ר+מעלית 
"מ.מהיסוד" 1,590,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.ירמיהו כ-3.5 חד'+מ.
שמש סוכה כ-92 מ"ר, 3כ"א, 

שמורה 1,580,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.טבריה 3 חד' כ-70 מ"ר, 
3כ"א, מ.מהיסוד+א.להרחבה 
1,490,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 א.ביאליק כ-3 חד' כ-60 
מ"ר, ק"ב, א.בצד וברעפים, 
מ.מהיסוד, 1,255,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.בנימין אברהם כ-3.5 
חד', כ-75 מ"ר, א.בגג בטון 

משופצת, ממוזגת+חניה 
1,440,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690 3-3.5 חדרים
 א.דנגור 3כ-73מ"ר, 

ק"ב, משופצת, א.להרחבה, 
כ-45מ"ר!! מיידי!! 1,295,000 

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 למבינים!! בקריית הרצוג, 
ק"ב, 3 חד'כ-63 מ"ר+יציקת 

בטון כ-45מ"ר 1,350,000 
ש"ח"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה' 3.5 חד', 
כ-85מ"ר, 3כ"א, משופצת, 

א.להרחבה+סוכה "תיווך-
_____________________________________________)34-34(משגב-לדיור" 052-5222690

 המציאה!! בדב גרונר 
3כ-64מ"ר, קומה ב', 3כ"א, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
1,270,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 למכירה דירת נכה 2 
חד', ק"קף רהילות יעקב קרוב 

_____________________________________________)34-35(לויז'ניץ 052-8841133

 ברחוב החלוצים 2 חד', 
כ-50 מ"ר, קומה 1, מסודרת 

1,210,000 ש"ח מס' נכס 
7176 מחיר גמיש אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880/)34-34(_____________________________________________

 ברחוב טרומפלדור 2 חד', 
כ-50 מ"ר, ק"ד, גג רעפים, 
מחיר 1,230,000 ש"ח מס' 

נכס 7368 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 באיזור רמת אהרון, דירת 
נכה 2.5 חד', רמת גימור 

מושלמת, חדשה. 1,200,000 
 B.D.A ש"ח תיווך

054-8449423)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 2 חד' 
גדולים, 55 מ"ר, אופציה 
לסוכה, ק"א, 1,240,000 

ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' ק"ק, 
מוגבהת, חזית, כ-70 

מ"ר, במנחם בגין הדקט, 
מושקעת בסטנדרט גבוה 

מאד+חצר+אופציה לסגירה 
קלה לעוד חדר תיווך 

_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 הזדמנות בסמטת 
רחל!! 2.5 חד', ק"ב, 

70 מ"ר, משופצת 
ומושקעת, אופציה 

1,400,000 ש"ח 
מ.כהן נכסים 
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 2 חד' כ-50 
מטר, ברחוב רוט, קומה ג', 

מסודרת+רצפה קיימת בקומה 
א' לעוד 25 מטר+אופצייה 
לסוכה+רישיון לבנייה בגג 
בטון, מיידי, בניין אברכים 

תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)34-34(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד' משופצת, 
קומה 1, חזית, אופציה של 42 
מטר 1,260,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 באיזור העירייה 2.5 חד', 
45 מ"ר+אופציה להרחבה 
כ-20 מ"ר, ק"ק, משופצת, 

חזית, 1,230,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-34(א.פנחסי 03-5799308

 בבנימין אברהם 
2.5 חד', כ-65 מ"ר, 

משופצת, ק"ב, 
1,320,000 ש"ח 

גמיש  "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)34-34(_____________________________________________

 מציאה השבוע!! 
בשיכון ה', 2.5 חד'כ-64מ"ר, 

משופצת, א.להרחבה!! 
1,380,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! בשיכון 
ה' 2.5 חד' א.נורדאו 2.5 חד' 

"היתרים" בגג רעפים משופצת 
1,200,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מיידי! רח' ירושלים 
כ-2.5 חד' כ-62מ"ר, 

שמורה+סוכה, מעלית 
1,320,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)34-34(לדיור" 052-5222690

 מציאה! בטבריה 2 
חד', משופצת+אופציה בגג 

1,300,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 בשמעייה בבניין חדש 1.5 
חד' עם טאבו 835,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)34-34(_____________________________________________

 פנטהאוז 252 מ"ר, 
מפוארת, 3 מרפסות שמש/

סוכה, 3 חניות, מחסן, משה 
_____________________________________________)34-34(דסקל 050-5926021

 בנתניהו 4 חד', ק"ה, 
חניות מקורות, מרפסת שמש, 

_____________________________________________)34-34(משה דסקל 050-5926021

 למכירה פיקא )קרוב 
לקרית שמואל( דירת גן, 3 

חד', 70 מטר, משופצת+גינה 
מטופחת, אופציה להרחבה 

600,000 ש"ח גמיש 
IRC 050-2442446)34-34(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

פנטהאוזים ודירות גן

 בנצרים 130 מטר+
מרפסת גדולה מאד 5 חד', 

קומה ראשונה רק 1,180,000 
ש"ח תיווך ארץ הצבי 

08-9931163/052-5253470)34-34(_____________________________________________

 למכירה ברימון 4 חד', 
קומה ראשונה+מרפסת סוכה 
840,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 

052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 ברחוב אלפסי 3 חד', 
70 מ"ר, קומה שלישית רק 

610,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 מחיר מציאה! קומה 
שלישית 2.5 חד', מושכרת 

כל הזמן, השוכרת מעונינית 
להמשיך עוד כמה שנים רק

265,000 ש"ח תיווך ארץ הצבי 
052-5253470 08-9931163)34-34(_____________________________________________

 להשקעה באיזור מצוין, 
מחולקת לשתי יח"ד מרווחות 

מושכרות ב-5,400 ש"ח 
1,140,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)34-34(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
חוקית במרכז העיר משופצת 

ק"א, תשואה 8,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(תיווך יוחנן 050-4104044

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

6 חד'+מרתף, ממ"ד, גינה, 
_____________________________________________)34-34(חנויות 052-2656825

 "דרך-עיר-נכסים" בנווה 
עוז צמוד לכפר גנים בית 8/9 

חד', מרתף+כניסה, ממ"ד, 
_____________________________________________)34-34(גינה, חנויות. 052-2656825

 בהרצל דירת גג 6 חד', 
185 מ"ר בנוי, יחידת דיור עם 

כניסה חיצונית. 2,250,000 
ש"ח 058-2817721 תיווך 

_____________________________________________)34-34(דרים טרגט

 בהזדמנות פנהאוז 
חדש ומפואר ברח' 

התשעים ושלוש
5 חד', 2,450,000 ש"ח 

052-3330965)34-35(  _____________________________________________

 בכץ מיני פנהאוז, 4 חד', 
משופצת, מרפסת 30 מטר 

סוכה מלאה, מחסן, 215,000 
ש"ח 054-3320655 תיווך 

_____________________________________________)34-34(דרים טרגט

 בהיבנר 5 חד', 118 מטר, 
מ.שמש, 12 מטר, משופצת, 
210,000 ש"ח 054-3320655 

_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בבילו 5 חד', 130 מטר, 
פוטנציאל אדיר, מ.שבת, 
שמורה, 1,850,000 ש"ח 

 054-3320655
_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 בחפץ מרדכי, 4 חד', 
משופצת, חנ"ה, מעלית, 

יחידת הורים, עורפית, לל"ת
054-2206294)34-35(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 חד'+ 
מעלית)שבת(+מ"ש)סוכה( 

בהזדמנות, משופצת!! 
רק 1,650,000 ש"ח 

050-4811122)34-34(_____________________________________________

 במרכז העיר מתחרד, 
3 חד', ק"ג, משופצת, במצב 
מצויין, 1,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)34-34(יוחנן 050-4104044

 בדף היומי 3 +חצי, ק"א, 
משופצת, כ-90מ"ר, מיידית! 

רק 1,295,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

 במהוליבר/ההסתדרות 
)איזור מתחרד( מעולה לכל 
מטרה )מושכרת ב-3,500 

ש"ח( ק"ב, שירותים כפולים 
רק 1,150,000 ש"ח 

050-4811122)34-34(_____________________________________________

 בהסתדרות/מונטיפיורי 
3 חד', מושקעת ויפה, 

כ-80 מ"ר, מעולה לכל מטרה 
)מגורים/השקעה( 

רק 1,185,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

 באורלוב )תחנה מרכזית( 
3 חד', ק"ג, לא אחרונה, 
מעולה להשקעה!! רק 

1,030,000 ש"ח 
050-4811122)34-34(_____________________________________________

דופלקס

בפרנקפורטר המבוקש, 
4 חד', משופצת ברמה גבוהה, 
90מ"ר, ק"א, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

 בארלוזרוב ליד אבי עזרי! 
בבניין מטופח! דופלקס 4 חד', 

משופץ חלקית, שמור מאוד, 
סלון גדול ומרווח, מעלית, 

חניה בטאבו, רק 1,595,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח רם נכסים 054-5566145

 מציאה!! ברוטשילד/
בן יהודה!! 4 חד', עורפית 

ושקטה, משופצת, ממוזגת, 
קומה ראשונה, יחידת הורים, 

חנייה, רק 1,420,000 ש"ח רם 
_____________________________________________)34-34(נכסים 054-5566145

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חד',עורפית ושקטה, 

משופצת, ממוזגת, מעלית, 
חניה, רם נכסים 

054-5566145)34-34(_____________________________________________

 חייבת להמכר!! בשפירא 
המבוקש, דירת 3 חד', ק"א, 

מעלית, משופצת חלקית.
050-7707700)33-36(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

5 חדרים
3-3.5 חדרים

י”א - י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

וילות ובתים

 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

ביקוש 
דירות

 "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 + ג'קוזי. אבינועם,

054-8001138)36-37/19(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

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

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

•וונטה מזגנים 
•אפשרות לריהוט

בברכפלד 

052-7101756
053-3104707

■ 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(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)32-44(ומאובזרת, 052-5207326

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 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

 "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

 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)26-37(_____________________________________________

 "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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

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

לקברי צדיקים ובתי כנסת. 
052-8834610)31-34(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

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

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

מרפסת ענקית לכנרת, 
מרווחת ומבריקה! 

050-4124556)28-35(_____________________________________________

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

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

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים כ-80 

מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-6/19ל(050-4198070

 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

 דירות נופש מפוארות/
פנהאוז על הים טבריה 

למשפחות, באיזור חרדי 
_____________________________________________)29-36(לפרטים: 053-5836675 אסף

מבנים

מחסנים

משרדים

פתח תקווה

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:

y0556780890@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

 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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

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

מזגנים, פינוי מיידי. 6,300 ש"ח
_____________________________________________)29-34(052-8900573 )לא תיווך(

4-4.5 חדרים

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

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

 בכהנמן 83, 5 חד', ק"ד-
ללא, מטבח חדש. 

_____________________________________________)32-35ל(5,350 ש"ח 050-6578656

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

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

עמנואל

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

4,000 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 דירת גן 5 חד', מוארת, 
גינה פרטית, מסודרת, כניסה 

ב-1.9.18 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ל(054-7736585

 למכירה ספא יחיד 
במינו בישראל, לסקטור 
הדתי מעוצב ומושקע, 

_____________________________________________)31-34ל(ברשל"צ. 053-4309760

 הצטרף למגרש 
המשקיעים הגדולים וקבל גם 
אתה 1.8% לחודש עם רגבים 

_____________________________________________)31-34(השקעות 1700-509-876

 חנות להשכרה במרכז 
רח' כהנמן בב"ב, חזית 60 
מ"ר, ממוזגת+ שירותים. 

_____________________________________________)31-34ל(טל:03-5709011

 להשכרה חנות 
בנחמיה פינת חזון איש 

ב"ב, משופצת לכל 
מטרה, מיידי. 
_____________________________________________)31-34ל(054-3062814

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

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

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

054-4797080)32-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-39(ממוזגת מיידי, 052-3632080

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

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

054-8487125)32-35(_____________________________________________

 על הכינרת, 5 חד', 12 
מ', צמוד לרב קוק, מרפסת 
גדולה, נוף קסום, מבצעים.

050-4124556)32-35(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

צפת

קרית אתא

+5 חדרים

 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

מרפסות, נוף, קרקע.
052-8484726)32-35(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק

 5 חד', בזכרון מאיר, 
ק"ג, מעלית, חדרים 

גדולים, משופצת ויפה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 מהודרת ומשופצת במקום 
יוקרתי, 200 מטר, קומה 

_____________________________________________)33-36(א',+מעלית. 054-4338135

 בהרב ש"ך 93, אחרי 
ז'בוטינסקי 4 חד', 100 

מ', חזית, בנין חדש 
_____________________________________________)33-36(ושמור. 050-5586335

 4.5 חד', בטרפון, 135 
מ"ר, דופלקס+גג, מושקעת 

לטווח ארוך 6,000 ש"ח 
053-3197929)33-34(_____________________________________________

 ביחזקאל, 4 חד'+יח' 
הורים, קומת קרקע, מוגבהת, 
משופצת, ממוזגת, מסורגת, 

050-4119420 /050-8676410)33-36(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 4 חד', 
גדולה ומרווחת, מרפסת סוכה, 

חניה מקורה, ק"ג+מעלית 
_____________________________________________)33-34ל(050-4186500

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 

4,300 ש"ח החל 
מ-01/09/18 

050-5511847)33-34(_____________________________________________

 ברחוב סירקין/הרב שך 
2 חד', 60 מ"ר ענקית, 
ק"א, מסודרת, מיידית, 

3,300 ש"ח בלעדי 
ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידת דיור,
ק"ק, מרוהטת קומפלט, 

מיידי, 30 מ"ר+חצר. 
_____________________________________________)33-34ל(050-4104418/054-4416258

 ברש"י 4 חד', ק"ג, מעלית 
ומחסן, מ.סוכה, י.הורים, 

ערבים ותלושי משכורת חובה. 
_____________________________________________)33-36ל(מיידי 03-9232697

 דירה עם סוכה, ז' תשרי-
כ"ה תשרי, 5-6 מיטות באיזור 

_____________________________________________)33-34ח(הרב קוק. 050-6840553

 נדל"ן באנגליה, 
תשואות גבוהות + עליית 
ערך, רישום בטאבו בליווי 

_____________________________________________)33-36(עו"ד. 055-9419672

 ברח' ירושלים סמוך 
לר' עקיבא להשכרה/ 

למכירה חנות, מיידית. 
חדשה לחלוטין 21 

מ"ר+18 מ"ר, גלריה, 
תיווך אשכנזי 
03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 100 
מ"ר בר' עקיבא באזור 

הסואן של גן ורשא, 
בפסאז', במחיר 10,000 

ש"ח לחודש תיווך 
_____________________________________________)33-34(אשכנזי 03-5791770

 להשכרה חנות 
במרכז ר' עקיבא, חזית, 

משופצת, 35 מ"ר, 
בתיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

 להשכרה במיידי שטח 
מסחרי של 100 מ"ר במרכז 

רבי עקיבא בפסאז' 
03-5785777)33-34(_____________________________________________

 משרד חדש להשכרה 
בהרב לנדא+מטבחון שרותים 

_____________________________________________)33-34(ומזגן. 052-7118514

 סוויטות יוקרתיות 
סגנון מלון בוטיק+בריכה 

וג'קוזי, 10 דק' הליכה 
_____________________________________________)33-36(מהכינרת. 050-6480390

 ביוסף חיים, 3 חד', ק"א, 
חדשה ומשופצת מהיסוד, 
3 כ"א, מוארת, ממוזגת, 

מסורגת ומאווררת+מ.סוכה 
052-7605270)33-36(_____________________________________________

אלעד

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

_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 055-6662393

 במרכז העיר חפץ חיים, 
2.5 חד' גדולים, 70 מ"ר, ק"ב 
למגורים/השקעה 1,160,000 

_____________________________________________)34-34(ש"ח תיווך יוחנן 050-4104044

 בק.אתא דירות 
למשקיעים מ-425,000 ש"ח, 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)34-34(פרויקטים 052-2790370

 בק.אתא דירה קומה 
ראשונה בחרדי, למהירי 

החלטה, מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)34-34(_____________________________________________

 בק.אתא דירה מחולקת, 
בחרדי, תשואה נאה, מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)34-34(פרויקטים 052-2790370

 תיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בבני ברק 

ובפרדס כץ לשוכרים טובים 
במחירים זולים, אפשרי 
מרוהטות. 03-5444815

054-7477054)34-34(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, גן וורשא, 
80 מ"ר, קומת קרקע, 

מתאימה מאד לעסקים! יעד 
_____________________________________________)34-35(נדל"ן 054-8410006

 להשכרה בית ענק 
בגודל 450 מטר בשלושה 

מפלסים בהר השלום 
ברחוב האדמו"ר מרוזין 

בית מסודר ומרוהט 
16,000 ש"ח מיידי 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 בלעדי בגוטמכר 
בית פרטי ומפואר, 4 

מפלסים, גג גדול, בריכה 
פרטית+מעלית+חניה 

למטרת מגורים/
מוסד/ישיבה ועוד! 

לפרטים "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא קומה א', 
4 חד+100 מ"ר, משופצת+ 

חניה 2,170,000 ש"ח
050-7503129)34-37(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים! 
4 חד', בניין חדש, ק"ב, 

חזית+מעלית+חניה, 
מיידי, 4,800 ש"ח 

"סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בסמטת רחל 3 חד', 
חדשה לגמרי, 62מ"ר+סוכה, 

ק"ג, ממוזגת, 3,800 ש"ח 
052-7606607)34-37(_____________________________________________

 באיזור העירייה
3 חד', ק"ג ענקית 

ומטופחת, 3,900 ש"ח 
"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 ברח' הראשונים, 
3 חד', חדשה וממוזגת+ 

מעלית+מרפסת שמש וסוכה 
ק"ה 3,500 ש"ח 

052-7671305)34-37(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 3 
חד'3+ מרפסות ענקית, 90 

מ"ר, ק"ב, מצב מעולה, חזית, 
4,200 ש"ח )אפשרי לטווח 

_____________________________________________)34-34(ארוך( א.פנחסי 03-5799308

 בקוטלר 80 מ"ר, 
3 חד'+מרפסות, 

ק"ב, חזית, כניסה 
מיידית 4,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 בבניין חדש בשמעיה, 
דירת 3 חד', מפוארת לטווח 

ארוך 4,700 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)34-34(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד' 
+מרפסת כ-65 מ"ר קומה ג', 

משופצת, מס' נכס 17064 
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד', כ-50 
מ"ר, קומה ג', חזית, 2,900 
ש"ח גמיש, מס' נכס 17064

אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 2 חד', 
כ-45 מ"ר, יפה וממוזגת, ללא 
ריהוט, בניין שקט, קומה 2.5 

_____________________________________________)34-37ל(3,000 ש"ח 054-6969961

 בר אילן 1.5 חד', קומת 
קרקע כ-35 מ"ר, פינוי מיידי 
מחיר 2,800 ש"ח מס' נכס 
17767 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 במסקין כפר גנים ג', 5 
חד', משופצת, מרפסת סוכה, 

מחסן, 6,000 ש"ח 
 054-3320655

_____________________________________________)34-34(תיווך דרים טרגט

 כפר גנים כץ 27, 5 חד', 
ק"א, מעלית, חניה, כניסה 
מיידית רי/מקס משהדסקל 

050-5926021)34-34(_____________________________________________

 במרכז העיר באיכילוב 
3.5 חד', 90 מ"ר, מרווחת 

ומסודרת, ק"ג, 3,300 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(תיווך יוחנן 050-4104044

 להשכרה 3 חד' 
בשפרינצה פתח תקווה, 

מיידית, מזגן, קומה 4.
054-8401789)34-34(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חד' לקניה 
בבני ברק/קרית הרצוג לל"ת 

_____________________________________________)34-35ח(052-7396092

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,800,000 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6651365

 דרושה דירה+סוכה בב"ב 
למשך חג הסוכות הבעל"ט 

_____________________________________________)34-35ח(054-8420848

 רוצה להשקיע את כספך 
ולהרויח 10% בוודאות? אם 

יש לך 100,000 ש"ח ומעלה 
תתקשר לתיווך ארץ הצבי 

052-5253470
08-9931163)34-34(_____________________________________________

 מציאה! חנות למכירה 
25 מ"ר, ברב קוק בלעדי ל 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)34-34(דורון

 חנות להשכרה, 25 
מ"ר, הרב קוק, 13 מטר, 

שיפוץ ע"י הבעלים 
בלעדי ל BA יזמות 
_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 200 מטר להשכרה 
הכנת המקום ע"י 

הבעלים איזור הרב קוק 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 תיווך חנות כ-30 
מ"ר+גלריה במיקום מרכזי 
בז'בוטינסקי, 3,000 ש"ח 

גמיש, מיידי. 054-7477054
03-5444815)34-34(_____________________________________________

 חנות וגלריה להשכרה 
משופצת, 25 מ"ר, מול דובק, 

לטווח ארוך 054-3453911 
_____________________________________________)34-35ל(אריה

 בז'בוטינסקי קרוב 
לרבי עקיבא 70 מ"ר, 

מטופחת מאוד, 7,000 
ש"ח מיידי, 

"א.צ.נכסים" 
050-9777755
050-2044100)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
ברב קוק חנות/משרד 

30מ"ר, חזית משופצת 
לכל מטרה 3,000 ש"ח 

מיידי "סלומון-נכסים  
-והשקעות" 

054-4290600)34-34(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי  100 בני ברק 

_____________________________________________)34-37(80 מ"ר 052-5039991

 מציאה!! חנות במרכז 
העיר כ-50 מ"ר, במחיר 

הזדמנותי תיווך 
03-9050080)34-34(_____________________________________________

 למכירה מחסן 
בז'בוטינסקי קומת קרקע 

כ-30 מ"ר, 530,000 ש"ח מס' 
נכס 851 אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)34-34(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
משרדים/מחסנים/חנויות 
להשכרה, 120 מ"ר, עם 
חנויות, גישה להעמסה, 

_____________________________________________)34-34(במיקום מצוין. 052-2656825

 באשקלון משרדים 
לקנייה/השכרה להשקעה או 

למטרת מסחר עומרי 
054-7313344)34-34(_____________________________________________

 משרד 30 מ"ר 
להשכרה ברב קוק, 

קומת כניסה רק ב-2,500 
ש"ח תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)34-34(054-4980159 דורון

 משרד להשכרה במגדלי 
שקל 70  מטר, מחולק ל-4 

חדרים תיווך BA יזמות 
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 7 משרדי יוקרה ברחוב 
הצלע ברמת גן כל משרד 17 
מטר נטו רק 450,000 ש"ח 

ניתן לקבל שכירות 3,500 ש"ח 
תיווך ארץ הצבי 08-9931163 

052-5253470)34-34(_____________________________________________

 בקרית מטלון בהסיבים, 
3 קומות/חצאי קומות+חניה 

כניסה מיידית רי/מקס 
_____________________________________________)34-34(משהדסקל 050-5926021

 למשרד/קליניקה 
90 מ"ר יוקרתי ביותר, 
5 חד'+קבלה מטבחון, 

שירותחם+חנייה 
_____________________________________________)34-34(תיווך 03-8050080

 דירת נופש מדהימה 
בחצור הגלילת 10-50 איש, 

בריכה, בית כנסת, נוף מדהים
054-7964399)34-37(_____________________________________________

 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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-34ל(050-4121032

■ "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(_____________________________________________

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי 

_____________________________________________)24-35(לכינרת טלפון: 052-7165660

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

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

 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



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)35-36/19(_____________________________________________

 "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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

לפרסום
03-6162228

 בצאנז, דירה חדשה, נקיה, 
יפה וממוזגת, 8 מיטות. 

052-7154292 בערב, 
_____________________________________________)23-34ל(053-3114368

י”א - י”ג באלול תשע”ח   22-24/8/2018

לפרסום
בלוח

03-6162228

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-26/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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

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)30-52/18(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 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, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-05/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

  "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(_____________________________________________

דייהטסו

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

מאזדה

קרייזלר

שלומי

 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(_____________________________________________

כרמיאל

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-19/19(_____________________________________________

מושב גורן

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-47(דתי. מרים, 054-9911490

מגדל
 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

התנדבות

אירועים

 מניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 
דרוש נהג! "ציפי הסעות"

050-4110855/052-3821702)29-36(_____________________________________________

 MPV מאזדה 
שנת 2001, 7 מקומות. 

_____________________________________________)31-34(טל: 052-4788488

 תקליטיית "עת רקוד" 
בהנחיית דניאל אהרונוב, 
מוזיקה בכל הסגנונות, 
ואטרקציות לאירועים. 

לימוד נהיגה_____________________________________________)31-38(052-3018899

 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 
_____________________________________________)22-47/18ל(חינם! 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(_____________________________________________

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

 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

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)31-30/19(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

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

 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-43(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-26/19(_____________________________________________

 לבין הזמנים, יחידת 
דיור יפיפיה ומאובזרת בלב 

העתיקה, לשבתות, נוף 
להרים, לזוגות/משפחה 

054-5259470)32-35(_____________________________________________

 אבקה יחודית המרפאה 
פטריות בציפורניים ורשומה 

_____________________________________________)28-35(כפטנט עולמי. 055-6610818

 משה אלסייג מורה 
לנהיגה, רכב חדש אוטומט וגם 

הילוכים, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסובלנית, 

_____________________________________________ )32-39(מחירים זולים! 052-2523284

 דרושים מתנדבים/ות 
עם רכבים/ללא רכבים לאיסוף 

עוגות, מב"ב לביה"ח על 
_____________________________________________)32-36(השומר. 055-6610818

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 /

₪

₪

 וילת נופש+בריכת 
פרטית, אפשרות לנופש 

זוגי בצימר המערה
050-5990545)33-40(_____________________________________________

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין 

- והצילה רבבות אנשים ללא 
ניתוח, 050-6882047, 

02-5822586)33-40(_____________________________________________

אטרקציות
 "לעוף על המים"-

אילת שייט חוויתי 
בסירה המהירה 

באילת, אבובים, צפיה 
בדולפינים, שנירקול 

בשונית ונהיגה עצמית, 
)עד 10 אנשים(.
050-4454458)33-34(_____________________________________________

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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. 
054-8450432/054-8470433)29-40(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

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

 8 דק' מטבריה - 2 צימרים 
חלומיים + ג'קוזי ובריכה, 

050-2565636)09-35(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-42(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-3/19(חיים 054-6371079

 תיווך לחגים
רוצים להשכיר או לשכור דירה 

בירושלים לחגים? לפרטים: 
053-3132927)33-36(_____________________________________________

 לחגים ולר"ה קוטג' נקי 
ומיוחד בכרמיאל עם גינה 
ממוזג, קורב לרשב"י ולים 
נפרד בעכו 058-3261711 

04-9987070)33-40(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-32/19(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה 
וממוזגת מתאימה 

לזוג+תינוק, מיקום 
מעולה, ליד קארליבך, 

שווה להכיר. 
052-7153475)33-36(_____________________________________________

 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-44(_____________________________________________

 סריון 2010, 132ק"מ, 
לבנה, שמורה ומטופלת, יד 2 

מפרטי+חיישני רוורס 
_____________________________________________)33-34ל(050-5216630

ישיבות
 בחור יקר! אם התמודדת 

במסגרת ישיבתית והיה לך 
קשה אבל עדיין רוצה להרגיש 

שייך מקומך איתנו. "נועם 
השם" מסגרת מכילה ובונה 

ומאתגרת עם צוות מסור. 
_____________________________________________)33-36(בירושלים: 050-4107529

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

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

 בבית ישראל לזוג, 
מפוארת, נקיה הליכה לכותל, 

מבצע אלול 200 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ל(052-7681369

 וילה 7 חד', ממושגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-45(ביה"כ צמוד 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, נוף מהמם, ליד 

העתיקה, להזמנות 
_____________________________________________)34-37ל(052-7668387

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-43(_____________________________________________

 מאזדה cx-9 שנת  
2013, יבוא אישי, 7 מקומות, 

מפוארת, מושבים מעור, 
_____________________________________________)34-35ל(054-4526513

 גרנד וויאיגר 2012, 
יד ראשונה כולל רמפה 

להעלאת נכים, שמור במיוחד
_____________________________________________)34-37ל(050-2432210

משכנתאות

 "אופק משכנתאות" כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000 לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור, 
_____________________________________________)15-40(052-7655660 אמינדב

 יועצת משכנתאות 
מסורה, גם לבעייתים, גם 

כשאין הוכחת הכנסות. 3,000 
_____________________________________________ )32-35ל(ש"ח גמיש 058-4414354

 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

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-52(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-02/19(לחתונות 0525-778544

צילום

ספרי תורה

קורסים

ריפוד
 ריפוד כסאות, ספות 

במבחר בדים, מבצע מושב 
כסא ב-70 ש"ח ניתן להזמין 
גם תיקוני נגרות ופוליטורה 

052-4227714)32-39(_____________________________________________

 לימוד שפות בביתך, 
אנגלית למתחילים 350 ש"ח 
ומתקדמים 300 ש"ח אידיש 

250 ש"ח ועוד 30 שפות. 
_____________________________________________)25-37(מהות: 03-50325527

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
מכון

קוסמטיקה

 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפורן חודרנית, יבלות 
ופטריות בציפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)28-35(בציפורניים. 055-6610818

 אפרת טולדנו מאפרת 
מקצועית, במבצע חד פעמי 

איפור ערב/מלוה 180 ש"ח
איפור כלה- 380 ש"ח

052-6692686)29-40(_____________________________________________

פדיקור

 "שמש" צילום ועריכה.
* 30 שנות ניסיון 

*שירות ויחס אישי 
*המוצר המוגמר על גבי 

אלבום דיגיטלי איכותי
052-2577708)31-37(_____________________________________________

  "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת לאשכנזים, 
חסידים לטאים, ספרדים, 

דת"ל, נכים/ות ופרק ב', שדכן 
מקצועי עם המון הצעות.

03-6189388 054-8422105)13-39(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-42(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”א -י”ג באלול תשע”ח  22-24/8/2018

לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 כסאות משרדיים/
כסאות מחשבים במצב מצויין 

_____________________________________________)31-36(בירושלים 050-4107529 

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
_____________________________________________)32-33ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1,200 בתרומה 

אפשרי מקולקלים. 
052-3595314)32-32(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)32-33ח(בתרומה 054-8432271

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

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

תינוקות

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

 למכירה תנור אפיה וגז 4 
להבות מצב מצויין 210 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)32-33ח(499 ש"ח 054-4783220

 מיטת נוער נפתחת 
כחדשה+מגירות 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(כ"א 052-7177539

 מיטה משולבת עץ מלא 
כולל מזרונים עם ארגז 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8461423

 שולחן כתיבה /ספריה 
400 ש"ח כולל כוננית בעלת 3 

_____________________________________________)32-33ח(מגירות כחדש 052-6140800

 שידת 4 מגירות על 
גלגלים 200 ש"ח צבע עץ 

משולב פיסטוק בהיר כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(052-6140800 

 כוורת שמחולקת ל-4 
מרווחת 150 ש"ח צבע עץ 
_____________________________________________)32-32(משולב פיסטוק בהיר כחדש

 סלון עור בצבע שחור 400 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 052-2655837

 למכירה מיטה יהודית 
מצב חדש 500 ש"ח 

052-5316312)32-32(_____________________________________________

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד משובץ מצב מצויין. 500 

_____________________________________________)32-32(ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

054-5705546)32-32(_____________________________________________

 שולחן עץ לסלון בצבע 
שחור מבמם 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן פינת אוכל כחדש 
בצבע חום כהה ל-4 זועדים 
במחיר מציאה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 כוננית 3 מדפים מנצרים 
בצבע קש מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שידה גדולה בעלת 3 
מגירות מעץ צבע חום אפרפר, 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 סט כורסת הנקה והדום 
מעור בצבע קרם במצב חדש 

במחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 שולחן בר מעץ מתכת 
בצבע לבן כסוף כחדש, במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 2 שידות קטנות בעלות
2 מגירות כל אחת, מעץ חום 

אפרפר, 250 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב טוב+מזרון ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 053-3114819

 עגלת טיולון חב' דוקטור 
בייבי בצבע שחור במצב 

מעולה ב-150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 למכירה כסא תינוק לרכב 
_____________________________________________)32-33ח(ב-50 ש"ח 050-6245339

 שידת תינוק, חמש 
מגירות במצב מצויין ב-250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8465270

 בב"ב טיולון סיבקס סצבע 
_____________________________________________)32-33ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 למכירה עגלת אמבטיה 
"ציקו" במצב מצויין" 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-5737813

 אמבטיית תינוק עם 
מעמד מתכוונן מפלסטיק 

בצבע תכלת במחיר מציאה 
_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 054-3980448

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

אבידות

 אבדה מצלמה איקסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 

חיים, צבע אפור, נרתיק תכלת 
_____________________________________________)31-32ח(052-7145526

 אבד כרטיס זיכרון 32 
ג'יגה בקו 422 לירושלים או 

להפך. או בערים אלו.
_____________________________________________)31-32ח(052-7136879 

 נמצא תיק גב עפ תכולה 
בפארק רידינג בת"א ביום 

_____________________________________________)31-32ח(חמישי י"ד אב 052-7366616

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

 קונים אומנות ואספנות 
כלי כסף, צעצועים ישנים, 

תקליטים, מטבעות 
ושטרות כסף.
052-4040221)31-34(_____________________________________________

 לאברך דרושים ספרי 
"והגדת" בתרומה או המחיר 

_____________________________________________)32-32(מוזל 058-3237037

 דרוש עגלת תאומים 
במצב מצויין במחיר סמלי 

052-7119148)32-32(_____________________________________________

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)32-32(תורה 052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)32-33ח(חילוף 050-6651365

 דרוש ספר רפואת 
חירום לחובש מד"א/איחוד 
_____________________________________________)32-33ח(הצלה)עדיף( 054-8529043

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

 אבדה מצלימה קנון 
בשקית "קסטרו" בקו 3 לכותל 
ביום ב' כ"ה אב 053-4157984

_____________________________________________)33-34ח(054-8412935

 נמצא ספר חובת 
הלבבות בתחנת אוטובוס 

_____________________________________________)33-34ח(בעזרא בבני ברק 03-9088548

 נמצא נגן ביום חמישי כ"ח 
אב באיזור בילו בב"ב. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7692529

 מעונין לקנות נגן 
סאנדיסק במצב טוב רק ב-50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7163334

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)33-34ח(054-7432035

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)33-34ח(70 ש"ח בלבד. 052-3463482

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
)לבן( במבצ מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה מסך למחשב 
_____________________________________________)33-34ח(מצב מעולה 054-3975847

 שואב אבק איכותי 
"פיליפס" 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6951960

 מסך מחשב 21 אינץ' 
למחשב PC כחדש. 220 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4119140

 למכירה מצנן לחדר גולד 
ליין 300 ש"ח בפתח תקווה 

_____________________________________________)33-34ח(052-3548715

 מחשב נייח ללא דיסק 
קשיח, 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 מחשב נייד וינדוס 
10ותוכניות 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6187374/053-3179093

 למכירה מסך מחשב 17 
syncmaster במצב מעולה 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 052-7651694

 מכונת כביסה 
electrolux במצב חדיש )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 BRAUN מגהץ אדים 
במחיר מפתיע במיוחד )בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 מצלימת קנון במצב 
מצויין+נרתיק+כרטיס זיכרון 

32 ג'יגה 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-2347671

 למכירה מסך מחשב 
סמסונג 90 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מנורה לסלון 170 ש"ח
מנורה למטבח 130 ש"ח
מנורה לפ"א 130 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 מחשב נייח כולל מקלדת 
ומסך, מעבד I3 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-3077179

 מגהץ קיטור טפאל 440 
גרם )מקצר( 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למצלימות פוג'י/
אולימפוס 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מטען למחשב נייד 
ACER 100 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 2 מיטות+מגירות ארון 2 
דלתות, בצבע שמת וורוד.

במצב מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7112411

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים, 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מסיבי במחיר נוח במיוחד 

)בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 ארונית בצבע חום 
מדפים+מגירות מאוד שימושי 

500 ש"ח+ויטרינה בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 300 ש"ח 050-9340317

 ספה מעור צבע חום 
יפה, אורך 1.60 ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 052-7665283

 4 כסאות מטבח כחדשים 
בהזדמנות! )בני ברק( 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
מצב מצויין 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה ספה מצב מצויין 
חזקה ויציבה 260 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 שולחן מנירוסטה מתאים 
ל- בית/חדר/עסק כולל 2 
מגירות קטנות 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-6140800

 מיטה מתקפלת עם 
מזרון במצב מצויין ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 מציאה! עגלה כחדשה 
במצב מצויין+סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה ב-400 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3073826

 מיטת תינוק כחדשה 
בצבע עץ דרוש תיקון קל, 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7112411

 בהזדמנות! סלקל 
לתינוק+כסא בטיחות 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-9089110

 עגלת MAX-X ד"ר בייבי 
אמבטיה+טיולון+תיק תואם 
במצב מעולה, חזקה ושמורה 

_____________________________________________)33-34ח(ב-500 ש"ח 052-7134832

 מציאה! מיטת תינוק 
במבצ מצוין בהזדמנות! 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3346080

 בב"ב טיולון סיבקס בצבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 250 ש"ח 058-3297027

 כסא מנהלים 
הכולל מנגנון הנאומטי+ 

משענת+ידית הגבהה בב"ב 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 054-7216671

 בוסטר יוקרתי לילד בגיל 
5/7 במצב מעולה, 70 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב מיני של 
מדלה כחדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3466398

 משאבת חלב חדשה 
באריזה דו צדדית חשמלית. 

_____________________________________________)33-34ח(350 ש"ח 052-3466398

 עגלת תאומים שחורה 
בייבי ג'וקר 500 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלת תינוק, 
טיולון+אמבטיה בריטקס. 

052-7129141)33-34(_____________________________________________

 למכירה מיטת תינוק 
ללא מזרון רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 עגלת בוגבו בצבע אדום 
במצב מעולה ב-200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק משומשת 50 ש"ח 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חשמלית באריזה חדשה 200 

_____________________________________________ )33-34ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי ג'וקר 
גלגלי אויר 300 ש"ח

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 עגלה מאסיבית עם גלגלי 
_____________________________________________ )33-34ח(אויר 200 ש"ח 058-3245685

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)33-05/19(_____________________________________________

 בחודש אב נמצאו 2 
טבעות בשירותים בתחנה 

במרכזית בירושלים 
_____________________________________________)34-35ח(058-3221407

 אבדה מצלימה איקוסוס 
175 קנון באוטובוס/בחפץ 
חיים צבע אפור עם נרתיק 

_____________________________________________)34-35ח(תכלת 052-7145526

 אבד נגן MP3 עם אוזניות 
בנחל קיבוצים י"ט אב 

_____________________________________________)34-35ח(058-3237037

 בחודש אב לפני 3 שנים 
נמצאה טבעת נישואין ברוחב 

_____________________________________________)34-35ח(פתח תקווה 052-7129251

 אבד תיק של פאה, עם 
פאה בתוכו בקו 292 ביום 

_____________________________________________)34-35ח(שלישי ג' אלול 053-3126670

 נמצא נגן עם אוזניות 
בפארק הכט בחיפה

054-8416170)34-35(_____________________________________________

 נמצאה מצלמה בקו 419 
מירושלים לכיוון בית שמש 

_____________________________________________)34-35ל(058-7174070

 אבדה מצלמת קנון בבין 
הזמנים במרינה באשדוד

052-7181751)34-35(_____________________________________________

 דרוש מקרר לבית כנסת 
בתרומה או במחיר סמלי 

_____________________________________________)34-35ח(053-3124042

 מעונין במכתב של הרבי 
מחב"ד ז"ל במחיר סביר 

_____________________________________________)34-35ח(050-4158682

 דרוש עריסות במצב מצוין 
_____________________________________________)34-35ח(במחיר סמלי 03-6199452

 דרוש מכשיר פלאפון 
K33 אפילו מקולקל במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(זול ב"ב 054-8491154

 דרושה ספה דו מושבית 
במצב מצוין למסירה במודיעין 

_____________________________________________)34-35ח(עלית 052-7128112

 דרוש אופניים מידה 
26 עד 400 באיזור בי"ש 

_____________________________________________)34-35ח(02-9990164

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)34-35ח(חילוף 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)34-35ח(תורה 052-7396092

 לישיבה חדשה בירושלים 
דרוש מקרר/מכונת כביסה/
שולחן מחשב/מקפיא גדול/

_____________________________________________)34-35ח(תנור/ספה 052-7659778

 דרוש מיני בר/מקרר 
קטן במצב מצוין/חדש 

לחדר בישיבה 
_____________________________________________)34-35ח(054-6337121

 דרוש מקפיא/מקרר קטן/
מזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)34-34(בתרומה 054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-800 ש"ח/

אפשרי מקולקלות בתרומה 
054-8432271)34-34(_____________________________________________

 ראדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש+שעון שבת ללא צלעות 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים 120 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

DVD +קריוקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מערכת מיני 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה 054-8483032

 רדיו חדש וקומפקטי 
_____________________________________________)34-35ח(מעוצב 40 ש"ח 054-8483032

 שעון יד חכם עם מצלימה 
מקרופון בלוטוס ועוד חדש 

באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2437292

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד, מסך גדול 
_____________________________________________)34-35ח(מגע 400 ש"ח 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+שלט חברת 

לוגיטק 400 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2437292

 מחשב נייד IBM במצב 
מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

DVD  נייד 9 אינץ' 
כולל שלט, אוזניות, מטע 

לרכב+תיק 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 25 ספוטים במצב טוב 
_____________________________________________)34-35ח(מאד 50 ש"ח 052-8380655

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 למכירה 2 גופי תאורה 
עם פלורסנטים דקים, צבע 

נחושת במצב מצוין 160 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8464909

 תנור 2 תאים משולב+ 
כיריים ופלטת שבת 380 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 תנור בולט אין קינג 
איכותי, עובד מצוין, מולט 

וסוסטם עם ניקוי עצמי 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-8969770

 תנור חימום מסתובב 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה באריזה 03-9342918

 מכונת פילטר לקפה 70 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-9342918

 ברה"ע למכירה גריל 
בגודל בינוני ב-120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 מייבש כביסה 
אלקטרולוקס 7 ק"ג כחדש+ 

אחריות במחיר מציאה 
_____________________________________________)34-35ח(054-4514210

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8453370

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדשה באריזה 

_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 052-4831449

 מכשיר סודה 
סטרים+בלון ל-30ליטר גז 

_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 052-9396092

 ילקוט לביה"ס של מודן 
_____________________________________________)34-35ח(כחדש 50 ש"ח 050-9089110

 למכירה אופניים 
חשמליים 36, בקר 350 
במצב מצויין 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8464909

 הוברבורד כחדש 300 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-5322377

 למכירה קנרים יפיפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 180 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ליחידה 052-7151075

 קורקניט במצב חדש 
_____________________________________________)34-35ח(ב-100 ש"ח 050-6245339

 ראדיו דיסק מקורי לרכב 
MP3 למזדה 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8492903

 פלש למצלימה 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-8492903

 מכונת תספורת לא 
חדשה ב-25 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 כיריים בילד אין 5 להבות 
כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7188017

 פלטת גריל פלנצ'ה 
_____________________________________________)34-35ח(חדשה 60 ש"ח 052-7188017

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)34-35ח(60 ש"ח 052-7188017

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7938941

 למכירה פקס HP מצב 
מצויין 105 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסוללרי, סוללה 
נטענת, 160 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 מנגל על גז שני ראשים 
איכותי מאלומניום הצתה 
אלקטרונית ללא בלון 290 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 02-6561606

 מייבש כביסה גדול 
ELECTROLUX במצב חדיש 

)בני ברק( 500 ש"ח בלבד 
054-7216671)34-34(_____________________________________________

 בלנדר מקל אלקטרו חנן 
חדש באריזה 40 ש"ח בלבד 

050-4131634)34-34(_____________________________________________

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCE5933 ב-100 ש"ח 

052-7966786)34-34(_____________________________________________

 מכונת כביסה בוש דגם 
1270WOL דרוש תיקון קל 

_____________________________________________)34-34(400 ש"ח 050-3337530

 מזגן 3/4 ג'וניור 500 ש"ח 
050-4128920)34-34(_____________________________________________

 מאוורר קיר אלחוטי 15 
מצב מעולה 75 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
_____________________________________________)34-35ח(75 ש"ח 052-8380655

 טלפון סוללרי סמסונג 
גלקסי נוט 3 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8380655

 בלנדר מוט חזק 300 
MR BRAUN מקציף, 
קוצץ, וכו' 99 ש"ח -054

_____________________________________________)34-35ח(4783220

 מסך מחשב שטוח 19 
אינץ' עם רגל למחשב ורגל 

חשמל מצוין 180 ש"ח. 
_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 נגן MP3 עם סוללה
פנימית +מתאם למחשב+ 

אוזניות חכם 60 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-2897977

 מחשב שולחני+מקלדת 
+מסך דק במצב מעולה!! 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 053-3346080

 6 כסאות צבע עץ חום 
בהיר, ריפוד מושב עור חום 

600 ש"ח במצב מצוין 
_____________________________________________)34-35ח(052-4227714

 ספת נוער רייזר נפתחת 
עם ארגז מצעים ומיטה נוספת 

_____________________________________________)34-35ח(600 ש"ח 052-4227714

 למכירה שידת החתלה 
מגירות חזקה ויציבה רק 170 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה כסא ישיבה 
מתכת וריפוד רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים תקין ויציב 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 60X120 שולחן סלוני עץ 
חום שחור 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-5397876

 ספה מעור בצבע חום 
יפה בירושלים אורך 1.60 

_____________________________________________)34-35ח(ב-500 ש"ח 052-7665283

 4 כסאות מטבח מעץ, 
ריפוד בד משובץ במצב מצויין 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-5705546

 1.65X2.35 שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5705546

 למכירה שידת נוי יפיפיה 
במצב מצויין 300 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-5769990 

 למכירה ספריה כחדשה 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 054-5769990

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)34-35ח(260 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן פינת 
אוכל חזק ויפה 140 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטה יהודית 
עם ארגז מצעים 310 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה מכתביה קטנה 
_____________________________________________)34-35ח(115 ש"ח בלבד 052-5737813

 מיטות יהודיות 80 ס"מ 
במצב מצוין 500 ש"ח 

050-4184747)34-34(_____________________________________________

 4 שולחנות עם תליה 
במצב מצוין כ"א 150 ש"ח 

052-7678334)34-34(_____________________________________________

 כסא נוח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח 

052-3463482)34-34(_____________________________________________

 למכירה ספה 2 מושבים 
נפרדים 260 ש"ח בלבד מצב 
_____________________________________________)34-34(מצויין יציבה. 052-5737813

 שולחן עץ מאסיבי 
בירושלים אפשרות להובלה 

_____________________________________________)34-34(400 ש"ח 054-8423405

 מיטת היירייזר נפתחת 
ל-2 מרופדת, במחיר מציאה 

_____________________________________________)34-34(500 ש"ח 053-3122039

 למכירה ספה במצב 
מעולה, חזקה ויציבה 240 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
וגם כוורת חזקה ונאה 120 
_____________________________________________)34-34(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה תנור אפיה וגז 
מצב מכני מצוין 190 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 חדשה מהאריזה שידה 
עם מראה מעץ מלא וונגה 

_____________________________________________)34-35ח(499 ש"ח 054-4783220

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8483032

 ספת נוער נפתחת 500 
ש"ח 6 כסאות מעץ בהיר, 
מושב עור חום, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(052-4227711

 מיטה יהודית במצב 
מצויין 500 ש"ח 

050-4184747)34-35(_____________________________________________

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 חדר ילדים עץ מלא כ"ח 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-8483032

 מציאה! שטיח חדש ללא 
 1.90X1.40 150 שימוש יפיפה

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה שולחן כתיבה 
במצב טוב צבע חום ב-100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6245339

 למכירה כסא תינוק 
לרכב ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 סלקל לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 עגלה לתינוק חדשה 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 מנשא לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה טיולון חזק ויציב 
170 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 אנשור תוסף תזונה 
בטעם וניל בבקבוק 7 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7863538

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה במחיר 400 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-3073826

 סלקל+כסא בטיחות לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 עגלת טיולון חב' צ'יקו 
במצב מצוין צבע אדום 150 

ש"ח מחיר גמיש. 
_____________________________________________)34-35ח(052-6539056

 סלקל סייבקס+תושבת 
לרכב+מתאמים לעגלה כחדש 
_____________________________________________)34-35ח(ממש 450 ש"ח 050-4116062

 עגלת סילבר קרוס סרף 
שחורה 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת אחים פיל טדס 
דגם וויב רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 למסירה עגלת יחיד 
מאונטין באגי+אמבטיה קצת 

_____________________________________________)34-35ח(דהוי 050-4116062

 אמבטיה חדשה לבוגבו 
קמיליון 400 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 אמבטיה לעגלת בייביג'וקר 
_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח 050-4116062

 עגלת יויו )כחול( זקוקה 
לתיקון )ריתוך( 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4116062

 עגלת תאומים של צ'יקו 
במצב מעולה 450 ש"ח 

052-7157549)34-34(_____________________________________________

 סלקל 50 ש"ח 
052-3595314)34-34(_____________________________________________

 תיק לעגלה חדש 60 ש"ח 
053-3155415)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת סילבר 
קרוס, במצב חדש!! צבע 
אדום כסוף ושחור, כולל 

אביזרים נלווים, רק ב-1,500 
_____________________________________________)34-35(ש"ח 052-7773526

 למכירה נדנדה רוטטת 
מרגיעה במיוחד לתינוק מגיל 

-0 ב-120 ש"ח, אמבטיה 
לתינוק+משטח החתלה 

_____________________________________________)34-35(ב-250 ש"ח 052-7773526

 למכירה לול עם מזרון 
צבע לבן מצב מצויין 230 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק מעץ לבן 
במצב מעולה 180 ש"ח בב"ב 

053-3113437)34-34(_____________________________________________

 למכירה עגלת אמבטיה 
צ'יקו, 3 גלגלים כמו חדשה, 

רק 170 ש"ח בלבד 
052-5737813)34-34(_____________________________________________

 למכירה טיולון ג'ו 150 
ש"ח בלבד עם גגון ו-2 ידיות, 

_____________________________________________)34-34(מצב מצוין, 052-5737813

 תיק החתלה של גיטה, 
שמור מאד, 200 ש"ח 

052-3988382)34-34(_____________________________________________
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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

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

058-3275870
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חב"ד )רק הרב יואל( יכול להביא שלום 
אמיתי, כדי שלא תהיה ח"ו השמדה 

 אדם אחראי כולל המלצות המונית-השמדת הכל.
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

 אדם רציני אחראי ונאמן 
מעונין בעבודות ניקיון כולל 

_____________________________________________)32-38(המלצות 055-6672036

 חרדית נעימת הליכות, 
למשמרות יום/לילה בבית 

קשישה או בית חולים 
באיזור המרכז 
_____________________________________________)32-35ל(050-9101921

 BCD "מנורת הבריאות" 
האלקטרומגנטית המיוחדת 

בס"ד 500 ש"ח נקנתה 
_____________________________________________)32-33ח(ב-2,200 ש"ח 03-6199806

 מצלימת פילים+פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 מסך דק למחשב 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7938941

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)32-33ח(ירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש,ח 

_____________________________________________)32-33ח(בירושלים 054-8415306

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש, 25 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

_____________________________________________)32-33ח(חדשה 052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 עלוני פרשת השבוע )25 
שנה( מבחר גדול 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 תיק ליטל פרינסס חדש 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-4176776

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 אופני הילוכים 26, 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5385013

 ספר "בראש חרדי" 
יסודות הפרסום במגזר החרדי 
_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 058-3237037

 למכירה 4 קרטונים של 
בדים מהממים במחיר מדליק 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-3980448

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים זמינים וקלים, 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה 

_____________________________________________)32-33ח(65 ש"ח 052-4831449

 למכירה אופניים גדולות 
מידה 14 לבנות עם גלגלי עזר 

בצבע וורוד, 120 ש"ח  
_____________________________________________)33-34ח(054-5339488 אחרי 16:00

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטיו 

ב-100 ש"ח פולו וכו' 
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש ואיכותי ב-100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5918474

 למכירה טרוקטרון ילדים 
במצב מצוין 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מעונין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים במחיר 

מציאה! הקודם זוכה!
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 קופסת תה מעץ-ויסוצקי 
מהודרת 31X25 ס"מ, חדשה 

באריזה, 60 ש"ח בבנ ברק
_____________________________________________)33-34ח(054-8418662

 אופני הילוכים 26 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-5385013 ב"ב

 תיק קשיח אישי גימס 
בונד מיוחד חדש מהאריזה 350 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6658234

 גגון מתאים לכניסה 
לבית/לחנות/לביה"כ וכד' 
1.65X0.85 ס"מ 180 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7600336 בב"ב 

 שמיכות זוגיות שתי 
יחידות אחת עבה ואחת דקה 

מיוחדות 290 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-6658234

 תוכי קוואקר מאולף 
ב-400 ש"ח בלבד!! 

 03-5241411
_____________________________________________)33-34ח(054-8464310

 כ-600 סרטונים ללימוד 
אנגלית בבית 100 ש"ח 
a0527103506@gmail.com

_____________________________________________)33-34ח(052-7103506

 למכירה 16 גליונות "זמן" 
ב-150 ש"ח 052-7157077 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק

 טיטולים למבוגרים חב' 
שקמה/נועם 45 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תלת אופן מברזל 45 
ש"ח בימבה פלא ללא הגה 70 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ספרי לימוד- אלגברה 
"אספיס" 40 ש"ח, "נחשב 

גאומטריה" 40 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7676856  

 ספרי לימוד יסודות 
החשבונאות בניהול עסקי 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 תלת אופן חזק במיוחד 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7676856

 אגרטל מזכוכית+פרחים 
בצבע בורדו ירוק יפיפה 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7676856

 אופני הילוכים במצב 
מצויין ב-350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 דלת הזזה בצבע לבן 
להרכבה עצמית ב-300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8485376

 אישה מסודרת ומנוסה 
מכונינית לקפל לכם כביסות 

_____________________________________________)33-34ח(053-3371782

 בחור חרוץ מחפש עבודה 
בירושלים בסבלות או סידור 

_____________________________________________)33-34ח(סחורה במחסן. 053-3147562

 מבחר קלטות חדשות 
וארוזות, שירים וסיפורי ילדים, 
_____________________________________________)32-33ח(8 ש"ח לקלטת 052-7600336

 סורג בטן בצורת חבית 
1.00X1.17 מגוולן נגד חלודה, 
עבה וחזק במיוחד, 215 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7600336 בב"ב

 שמלת ערב פייטים, 
יפיפיה, רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4143035

 נעל עור בורדו, 39,"מורן", 
_____________________________________________)32-33ח(רק ב-99 ש"ח 050-4143035

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
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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

 מעמד קרימקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים אריז"ל 
עם הגהות ומראה מקומות 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449

 ילקוט מרובע אורטופדי 
פסים צבעוניים, כחדש, נקנה 

בפתשגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7628985

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(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-31/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-31/19(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום. 
03-6884123/050-5274348)32-35(_____________________________________________

 2G מכשיר מתקדם של 
מצב חדש ברמה ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 אוזניות כפתור חדש 
איכותי ב-25 ש"ח  

_____________________________________________)33-34ח(052-5918474

 למכירה מכשיר סוללרי 
מעולה 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 מטענים להרבה סוגים של 
פלאפונים 20 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)33-34ח(20 ש"ח 052-3073826

 למכירה מעטפה עם בולי 
דואר עברי 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 למכירה שטרות ישנים 
ומטבעות רק 10 ש"ח. 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653753

 בבני ברק 2 ארנבות+ 
כלוב+אוכל 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8457681

 X 'סוכת חזו"א 4 דפ 
דפ', הכל חיבורי עץ. 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4106655

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין. 

_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-5705546

 בב"ב שולחן עץ בהיר 
173X87 ועוד הארכה, חזק 

_____________________________________________)33-34ח(ונוח. 150 ש"ח 058-3297027

 בב"ב מיטת ילדים+מיטה 
נפתחת+מגירות במצב מצוין 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 058-3297072

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצועי ויטראז', 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5858631

 למכירה אופני הרים במצב 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 320 ש"ח 050-9340317

 למכירה אופני ילדים 
במצב מצויין 150 ש"ח גמיש, 
אופניי הרים מידה 25 במצב 

_____________________________________________)33-34ח(נהדר 350 ש"ח 050-9340317

 למכירה סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-2727474

 למכירה מסחטת מיצים 
חשמלית חדשה לפירות 
וירקות קשים. 140 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-34666398

 למכירה אופניים מידה 
20 שיכוך מלא בבני ברק 190 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4169800

 שו"ע עם כף החיים 
כתב רש"י, חדש. 110 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-6389446

 למכירה זוג שלווים, 
מטילה ביצים, 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(02-5379135

 למכירה ז'קט חדש 
מידה 38, צבע כחול טורקיז 
מאלי אקספרס ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7163334

 אישה מסודרת ומנוסה 
מעוניינת לקפל לכם כביסות 

_____________________________________________)34-35ח(053-3371782

 מעונינת לגהץ בביתכם 
מקצועית+קיפול כביסה 

053-3371782)34-34(_____________________________________________

 בע"ת ותיק תואר שני, 
ניסיון ב"קירוב" ובניהול, 

במשרה בכירה! 
050-4160390)34-34(_____________________________________________

 למסירה מכשיר גלקסי/
אפשרי תמורת החלפה 

_____________________________________________)34-35ח(במכשיר כשר 052-7396092

 S-6 גלאקסי סמסונג 
שמור, חדש 500 ש"ח -052

_____________________________________________)34-35ח(2437292

 P 9 סמארטפון וואווי 
מסך גדול 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-2633790

 מטען אלחוטי סממונג 
גלקסי S-3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4783220

 למכירה דיבורית לרכב 
דגם מוטורולה 60 ש"ח 

050-3337530)34-34(_____________________________________________

 פלאפון אייפון s7 פלוס +
קופסא+מטען+256 'יגה 
_____________________________________________)34-34(2,100 ש"ח 053-2475946

 למכירה פאת סרט של 
גלית אטליה בצבע חום כהה 

_____________________________________________)34-35(כחדשה 052-7165993

 אקורדיון סופרנו, 32 בס, 
היה בשימוש מועט, כולל תיק.

03-6169291)34-35(_____________________________________________

 עגלת קרוס המפוארת+
כל האביזרים, כחדשה. 

_____________________________________________)34-35ל(03-6169291

 "עוז והדר" ש"ס, שפה 
ברורה, גדול, מפואר, חדש. 

_____________________________________________)34-37ל(052-7161181

 למכירה בהזדמנות 
אקורדיון קטן לריתמיקאית 

1,500 ש"ח במצב טוב 
_____________________________________________)34-37ל(052-2503617

 בהזדמנות!! סוכה 
קומפלט כולל בדים, כולל סכך 

5/10 מטר רק 4,000 ש"ח 
050-6561610)34-37(_____________________________________________

 למכירה אופניים של 
ילדים 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)34-35ח(חדש 250 ש"ח 054-8483032

 תיק גברי שחור חדש 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 054-8483032

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים לתוכי 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8483032

 מושב שיאצ'ו חדש 
_____________________________________________)34-35ח(באריזה 03-9342918

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדרורגל שולחן ילדים( 

 121X59X31 ב-490 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(052-7966786

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני, 

_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-4514210

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה רק 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4514210

 למכירה אופני הרים 
במצב מצוין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-9340317

 זיכוי למשקפי מולטיפוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת 
א', הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)34-35ח(ב-70 ש"ח 050-4135002

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשדה באריזה 

_____________________________________________)34-35ח(65 ש"ח 052-4831449

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב 15 ליטר 

_____________________________________________)34-35ח(חדשה 40 ש"ח 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר צורת רימון 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור 50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-483449

 ספר שער הגלגולים 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-4831449

 4 שמלות חדשות 
וצנועות מחו"ל, לא נלבשו, 

_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 054-5745359

 שמלת ערב סגולה 120 
ש"ח שמלת ערב כחולה ב-2 
חלקים  120 ש"ח, מעיל לגבר

_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח 03-9342918 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת חיות 
במצב מעולה 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 שמלות ערב מהממות 
מקסי וקצר 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7662723

 שטיח מהמם! בצבע 
בז'/ שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 בטריה של אופניים 
 36V 10 סמסונג כחדשה

אמפר 500 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(050-4110991

 ספרי לימוד לביה"ס כל 
הסוגים 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7188017

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-2727474

 קופסת מזון רפואי 
"מודולן" במחיר מוזל 

_____________________________________________)34-35ח(054-8454289

 קורקינט מאלומניום קל 
וחזק בצבע אדום מתקפל, 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 60 ש"ח 050-2897977

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-8464909

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים ווכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)34-35ח(20 ש"ח 052-3073826

 מכניס ג'ינס קסטרו לגבר 
_____________________________________________)34-34(מידה 40 053-3155415

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)34-34(ש"ח 053-3155415

 בד לסוכה "סוכת 
ירושלים" 2*3 יפה במיוחד 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7664430

 הליכון לקשישים+מקל 
מתקפל להליכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6245339

 שעון יד לנשים איכותי 
ויוקרתי חדש ברמה 150 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 עגילים זהב טהור יפות 
_____________________________________________)34-35ח(ב-250 ש"ח 050-8776286

 פראק חתנים חדש 
באריזה מידה 42 בירושלים 

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 054-8415306

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון וורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)34-35ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון וורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(ירושלים 054-8415306

 תוכי קוקטייל ב-120 ש"ח 
וזוג תוכונים ב-80 ש"ח 

 08-9765927
_____________________________________________)34-34(בישוב חשמונאים 

 ברז מטבח פיה ארוכה 
נשלפת ומסתובבת, במצב 

מעולה 120 ש"ח
052-2727474)34-34(_____________________________________________

 תלת אופן 3 שלבים עם 
_____________________________________________)34-34(גגון 370 ש"ח 053-3155425

 PRS 970 אורגן ימהה 
עם המון מקצבים 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 ילקוט ניקי מחובר לעגלה 
60 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 גלילי עטיפות לספרים 
ומחברות 3 ש"ח כ"א ב"ב 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי בית "מורן" פתוחות 
חדשות 100 ש"ח מידה 37

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט נייק וורוד 
אפור בהיר מידה 38 

_____________________________________________ )33-34ח(058-3245685

 נעלי ספורט סאקוני 
חדשות באריזה לגבר מידה 44 

_____________________________________________ )33-34ח(350 ש"ח 058-3245685

 ילקוט ניקי וורוד כחדש 
_____________________________________________ )33-34ח(90 ש"ח ב"ב 058-3245685

 תוכי קוקטייל מאולף 
ב-250 ש"ח ופרא )רגיל( 

ב-120 ש"ח 08-9765927 
_____________________________________________ )33-34ח(ישוב חשמונאים 



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

י"א - י"ג באלול תשע”ח   22-24/8/2018

■ 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  
 21:00-23:00 ה-ימים א

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-40/19(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!
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 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. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)31-34ל(050-5245338

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

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

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898  למיזם חדש דרושים 

אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 סייעת לגן ילדים במושב 
ליד הוד השרון למשרה מלאה 

_____________________________________________)28-35()עם רכב( 050-7242499

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

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

 לסוכנות ביטוח 
ופינססים באיזור פ"ת 

דרוש/ה מתאם/ת 
פגישות שעות גמישות! 

שכר הולם! 
054-6870882)32-36(_____________________________________________

 לגן דתי בפ"ת כפר גנים, 
דרושות לשנת תשע"ט סייעות 

למשרה מלאה ולחקית. 
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061/052-8226582

 למ.הספורט הדתי, 
מדריכות, התע' קרקע, 

ריקוד ומדריכי כדורגל/סל 
תד"כ, לחימה. שכר גבוה

_____________________________________________)31-34ל(053-5242789/0

 דרושה משלבת, ללווי 
ילד בן 5, בגן בגבעת שמואל. 
שיעורי: 10:45-16:00 קו"ח: 

eran.shecter@gmail.com
052-5455702)31-34(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
דרושות מוכרות לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים 

_____________________________________________)31-34ל(למתאימות. 054-7694963

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 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

קו״ח ותיק עבודות למייל:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה למעון בתל אביב, שכר 

_____________________________________________)31-34(גלובאלי. 052-5456295

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר/ערב חרוץ 
ומסור+עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)31-34(בוקר 052-6607070

 דרושים עובדים לחנות 
בייגל בגאולה ועובדי מטבח 

02-5375516)31-34(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באיזור ב"ב, 

מתאמות פגישות 
מקצועיות, יכולת ביטוי 

גבוהה. א. למשרת 
אם. תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)31-34(מעולים! 054-4771509

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

לכיתת תינוקיה, ת.מצוינים. 
054-2058545)32-35(_____________________________________________

 למשרד מוביל ברמת גן 
)ז'בוטינסקי( פקיד/ה בק 

אופיס, סורק/ת עם ניסיון 
מוכח!!! תנאים מעולים! 

פקס: 03-5270376
itzik1073@walla.co.il :32-35(מייל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית וכן טבחית 

לארוחת בוקר להתקשר בין 
03-6714809 10:15:00)32-35(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית גננת לחצי משרה 
050-7884864)32-35(_____________________________________________

 דרושים זכיינים לעסק 
אינטרנטי פעיל, כולל 
ציוד. דרושה השקעה.

054-4215109)32-34(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת, 
_____________________________________________)32-18/19(טובי 054-8477787

 לרשת מעונות בגן 
הרצוג דרושות מטפלות 

לשנה"ל למ.מלאה/
חלקית תנאים טובים. 

054-4499177
054-8426675)32-35(_____________________________________________

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 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

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 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

ֹלמעון�באיזור�המרכז
ִדרושה

מנהֹלת
ניסיון�חובה!

שכר�מעוֹלה

meonot12@gmail.com
˜ו"ח:

 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מגיל 24 
_____________________________________________)33-34(מאיזור המרכז 074-7030025

 דרוש עובד ניקיון למספר 
שעות, לישיבה בת"א, שכר 
_____________________________________________)33-34ל(נאה לפרטים: 050-4195145

 למעון חב"ד בר"ג דורושות 
סייעות ומטפלות, תנאים 

טובים למתאימות
050-4140298 חדווה
_____________________________________________)33-36(054-9770395 מרים

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)43(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)32-35(לשעה 054-3607420

 למ"מ מזכירה מנה"ח 
במשרד דתי בת"א קו"ח 
פקס: 03-6963721 מייל:

office.korot@gmail.com)33-34(_____________________________________________

 למוסד חינוכי במרכז 
דרוש טכנאי יר"ש מיומן 

ומסור, מיידי. 
050-4105848)33-34(_____________________________________________

 בבני ברק, ל"פתשגן", 
מוכרת חביבה ונחמדה לשעות 

אחה"צ, תנאים מעולים 
_____________________________________________)33-36(למתאימות, 052-7659115

 דרושה עובדת לניקיון 
ביה"ס בקרית הרצוג -9:00

054-5888747 13:00)33-34(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב, 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות ועוד 054-3066726
073-7069072)33-36(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+רישיון על אופנוע 

054-2146510)33-36(_____________________________________________

 דרוש עובד צעיר, נמרץ 
ומסור לעבודה במחסן שיווק, 

לשעות הבוקר, פ"ת
_____________________________________________)33-34ל(050-5384330

 דרושים אנשים רציניים 
לניהול עסק והובלות, צוותים. 

אין צורך בניסיון.
053-3169946)33-40(_____________________________________________

 "לפרפרים" הלבשה 
אישית, דרושות מוכרות 

למשמרות, ניסיון במכירות 
_____________________________________________)33-35(חובה. 050-8266772

 בירושלים, מנהלת 
משרד, ניסיון חובה, שליטה 
במחשבים, אנגלית בסיסית, 

photocard@kraus-eng.co.il
_____________________________________________)33-34ל(פקס: 02-5400433

 לחברתינו דרושים נהגי 
משאית, צעירים ורעננים עד 

12 טון, תנאים טובים.
_____________________________________________)33-36ל(050-6563426

 דרוש נהג הסעות, 
אפשרות לפנסיונר, 
עדיפות לנהג מאיזור

_____________________________________________)33-36(ר"ג, ב"ב. 050-9894422

 דרושים קופאים/ות, 
סדרנים/ות מלקטי/ות 

לסופרמקט בכפר חב"ד, 
שכר נאה למתאימים. 

054-7870345)33-34(_____________________________________________

 למשרד רו"ח 
בב"ב, מנה"ח עם ניסיון 

רב במשרד רו"ח בהנהלת 
חשבונות ובמשכורות בחברות 

ובעצמאים.קו"ח:
shr7240@gmail.com)33-34(_____________________________________________

 לחנות "באזר לב 
העיר", ב"ב, דרוש עובד 

לאחה"צ לפרטים: 
050-5586335)33-36(_____________________________________________

 לבית תבשיל גדול 
במרכז, נערים מתרימים 

בערב ראש השנה ויום כיפור, 
במקוואות ובבית העלמין, 

בב"ב, ירושלים, בית שמש, 
ביתר, מודיעין עילית. תנאים 

מצויינים 03-5743047
_____________________________________________)33-36(ובערב 052-7124416

 למשרד ניהול נכסים 
בתל אביב דרושה מנהלת 
חשבונות סוגי +1-2ניסיון 

שליטה באאוט לוק התאמות 
וגביה מיידי למשרה 7 שעות 

office@fuehrer. ביום .קו"ח
co.il)34-35(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס בפתח 
תקווה מנה"ח סוג 3, ניסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, קו"ח 
ml2460@partner.net.il)34-37ל(_____________________________________________

 בב"ב למעון איכותי 
ונעים, לתינוקות, משטפלות 

חמות ומסורות עם יר"ש אחרי 
_____________________________________________)34-37(החגים 054-8413913

 לישיבה בב"ב דרושים 
*מחסנאי *טבח/ית לארוחת 
בוקר 03-6714809 להתקשר 

_____________________________________________)34-37(בין 10:00-14:00 

 דרושה פקידת 
אדמנסטרציה לקביעת 
פגישות, הצעות מחיר. 

דרישות לתפקיד: שיחות 
טלפון, חצי משרה, עם אופציה 

למלאה. שכר בסיס בונוסים, 
שליטה באופיס. לשליחת קו"ח 

meyda@bezeqint.net
_____________________________________________)34-37(מיד פלסט בע"מ

 לניקיון חדר מדריגות 
דרוש עובד חרוץ לרציניים 

בלבד! 054-2421996
052-4003742)34-37(_____________________________________________

 למאפיה בבני ברק דרושים 
*אופים *מנהל חנות עדיפות 

לבעלי ניסיון, תנאים טובים
054-6855447)34-35(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות ספקים, 

ל"תמיר מחזור" בפ"ת 
ניסיון 2-6 שנים 

קו"ח לפקס
153-99666003

haya@tmir.org.il :34-37(מייל(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת +ידע 
בגרפקיה למשמרות בחנות 

צילום. 03-6199392 
054-5793174)34-37(_____________________________________________

 לגן באוירה נעימה 
בגבעת שמואל, דרושה סייעת 

לגילאי שנה וחצי למלאה/
_____________________________________________)34-35ל(חלקית 052-6471287

 לתיווך ארץ הצבי דרושים 
סוכנים רציניים, רכב חובה, 

רישיון תיווך חובה, יושרה 
חובה, אחוזים גבוהים. לפרטים 

נוספים: 052-5253470
08-9931163)34-34(_____________________________________________

 דרוש סוכן לחברה לשיווק 
קפואים, רישון חובה!! תנאים 

_____________________________________________)34-37(טובים. 052-3355338

 דרוש מלגזן עם ניסיון 
_____________________________________________)34-37(בב"ב 03-5709972

 למעון ילדים בב"ב 
מטפלת למשרה חלקית 

052-7641817)34-37(_____________________________________________

 דרושים נערים לדוכנים 
לערב ראש שנה ויו"כ אחוזים 

_____________________________________________)34-35ל(טובים 050-4153051

 מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
לעבודה שוטפת ונעימה, לא 
מכירות, לא נדרש ניסיון 40 

ש"ח לשעה קריירה 
072-22-222-62)34-34(_____________________________________________

 לחברה בירושלים סוכן/ת 
שטח, למוצר מבוקש, שכר 

15,000 ש"ח+רכב צמוד 
_____________________________________________)34-34(קריירה 072-22-222-62

 לארגון רפואי סמוך לבני 
ברק פקיד/ה לזימון תורים 

לרופאים, שעות נוחות 6,500 
_____________________________________________)34-34(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 דרוש מוכר לחנות אוכל 
מוכן )עם ניסיון( בבני ברק 

052-7643783)34-35(_____________________________________________

 דרושים למרכז 
הספורט הדתי מדריכי 

כדורגל, כדורסל, חד"כ, 
מורים/ות-חנ"ג ואנגלית 

שכר גבוה 052-6420609
053-5242789)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הנדל"ן 
דרוש איש שטח עם 

ניסיון קו"ח למייל:
   wolfgroup@gmail.com)34-35ל(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות 
פלאפל בבני ברק+עובד נקיון 

_____________________________________________)34-35ל(ב-11 בלילה 054-8099198

 למרכז על"ה בב"ב 
דרושות טפלות למשרה 

מלאה/חלקית קו"ח 
dvora@aleh.org

054-6838445)34-37(_____________________________________________

 לישיבה בתל אביב 
דרוש עוזר טבח+ ניסיון 

7:00-11:30 בבוקר 
052-5676038)34-37(_____________________________________________

 לחברה בתחום הביטוח 
והפינססים, דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה אביה 
054-9474755)34-37(_____________________________________________

 לנעלי גיל דרושות מוכרות 
חרוצות לשעות אחה"צ 

058-5160462)34-37(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
עוזרת לטבחית, חצי משרה 

050-4162484)34-35(_____________________________________________

 איש אחזקה לתלמוד 
תורה רצוי בעל רכב, 7 שעות, 
_____________________________________________)34-34(5 ימים בשבוע 050-4130909

 לקונדטוריה בגאולה, 
דרושים מנהלים/מנהל עבודה 
/מוכרים/עובדי יצור מעל גיל 

24. ת.טובים למתאימים
053-3133344)34-37(_____________________________________________

 מגורים בחינם בבית 
שמש לרווקות מחזקות עד 
גיל 25 מותנה בהשתתפות 

בשיעורי חיזוק שעתיים בלילה.  
053-4100529)34-37(_____________________________________________

 לרשת חוגים ברמת 
גן ובשרון דרושות מורות 
לאנגלית, הסעות מב"ב, 
_____________________________________________)34-37(שכר גבוה 058-4114777

 למחסן שיש בפתח 
תקווה דרוש/ה פעילות 

למ.מלאה רישיון נהיגה חובה 
052-4251252)34-37(_____________________________________________

 דרוש קופאי למכולת 
_____________________________________________)34-35ל(בב"ב עם ניסיון 050-6408008

 לארגון חסד גדול דרושים 
נהגים/ות ומתנדבים/ות 

לאיסוף עוגות ברחבי ב"ב עבור 
_____________________________________________)34-37(בתי חולים 055-6610818

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה עוזרת מטבח לחצי 

_____________________________________________)34-35(משרה 054-8401241

 ילד מעונין להצטרף 
לרכב הנוסע כל יום 

משיכון ה' לאיזור עזרא 
חזו"א, בוקר בסביבות 

השעה 8:00 חזור בשעה 
1:00 ושוב הלוך בשעה 

רבע לשלוש 
052-4456199)34-35(_____________________________________________

 למטבח למזון קר 
בב"ב דרוש עובד רציני 

מ-4:00 בבוקר שכר טוב 
למתאימים

055-9474416)34-37(_____________________________________________

דרושות מורות וגננות
תנאים טובים למתאימות

לבית ספר תורני באילת

mosad22@walla.com קו"ח
055-6684442
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כפוף לתקנון באתר www.brimag.co.il למרכז מידע 4512*

www.brimag.co.il

השותף הרשמי

לחיסכון
בכסף

ניתן להשיג בטרקלין חשמל כהלכה, חשמלית אוריאל שטרן, יאקב חשמל, שיא החשמל והמיזוג, מ.מ.אס אלקטרו סנטר בע"מ, קרן בני הישיבות , קניון רפאלי, ברשתות ובחנויות המובחרות

מקרר מקפיא תחתון של

בתוספת ₪199 מלאות*שנות אחריות

במחיר 
משתלם!



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

ברחובות

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:37
18:55
18:34

19:49
19:51
19:51

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של רחובות מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי י"ב באלול תשע"ח 23/8/18 • גיליון מס' 449

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
בד סוכה לפרגולה
הזמנה לפי מידה
חלון, דלת, טבעות
058-4533400
www.badimn.co.il

הילולת 
ה"חפץ חיים"

כ"ג - כ"ד אלול בתוכנית:

מקומות אחרונים! 2,200 ש"ח

054-8573832

וילנה, ראדין וולוז'ין

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד 
כפי שנחשף ב'קו עיתונות' לראשונה, ולאחר ישיבת הנהלת 'דגל' בה נשקלה האפשרות להתמודד 
ויכוח על  לריצה הנפרדת:  • הרקע  בירושלים  בנפרד  ירוצו  - שתי הרשימות  בכל הארץ  בנפרד 
חלוקת המקומות ברשימה • שאלת ראשות העיר נותרה פתוחה לעת עתה, לחץ פנימי על ‘דגל 
התורה' וש"ס להתאחד סביב מועמדות דייטש • בחמישי האחרון נפגשו בבית הגר"ב סולובייצ'יק 

נציגי ‘אגודה' פרוש ודייטש עם נציגי ‘דגל' ראוכברגר וובר, אך טרם הושגו תוצאות / עמ' 13

לאחר כישלון המגעים – כולל פגישה בביתו של הגר"ב סולובייצ'יק – התקבלה ההחלטה הדרמטית:

בהיבט  גורליות  השלכות  לבחירה  יש  בהן  בערים  כשמדובר 
היהודי, דוגמת ירושלים או חיפה, ברי כי הדבר דורש הכרעה 
או בשלולית  בביצה האלעדית  פנימה, אך כשעוסקים  בקודש 
הפוליטית הקטנה יותר של טלז סטון, יש תושבים רבים שהדיון 

שווה ערך בעיניהם לסוגיית בחירות לועד הבית.
וגם בטלז סטון, עשוי רצון התושבים להכריע את  גם באלעד 
בשתי  המפלגות.  של  בהחלטותיהן  התחשבות  בלי  הבחירות, 
מועמדים  של  שונים  שמות  ושוב  שוב  לאחרונה  עלו  הערים 
המקומות  ובשני  מבחוץ,  להצנחה  העיר  לראשות  אפשריים 
הדבר נתקל בהתנגדות תושבים, המתבטאת הן בסקרי דעת קהל 

מקומיים והן במחאות של ממש.
אבי גרינצייג, עמ' 12-13

הפתעה: יש גם מצביעים

בחירות בפתח: 
נפתח הקרב על 
תיק החקלאות

/ עמ' 10

"רק בזכות האמונה החזקתי מעמד"
/ עמ' 9

/ עמ' 6

בכירים ב'ליכוד' 
יתמודדו ברשימת 

'העבודה' / עמ' 4

איחוד נוסח רחובות:

בקרית משה חוגגים 
את הקמת ה'מנהלת'

/ עמ' 4

במעמד הראשל"צ: 
נחנך בית כנסת 
'מאורי ישראל'
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