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 בס"ד • העיתון המרכזי של רחובות מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ה' באלול תשע"ח 16/8/18 • גיליון מס' 448

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

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

דרעי: נתניהו רוצה בחירות ולא פתרון
המוקש: ארכה של 3 חודשים בלבד שהקציב בג”ץ לתיקון חוק הגיוס במושב החורף

הזיגזג: אחרי שניסה בכל הכוח לשמר את הממשלה - נתניהו מעדיף הליכה לבחירות
הטענה: ראש הממשלה פנה דווקא לליצמן ולא לגפני ודרעי, כדי לשמר את המשבר

התכנית: כינוס של מועצות גדולי וחכמי התורה - משותף ל‘דגל התורה' ולש”ס 
התקווה: כמה מגדולי האדמו”רים שנמנעו עד כה – יביעו דעה ברורה בעד החוק

וגם: מחלת ה'עכברת' של המפלגות החרדיות בבחירות לראשות העיר ירושלים

אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 10-12

ההצעה המפתיעה של נתניהו לראשי סיעות הקואליציה: להכריז מיידית כבר השבוע על בחירות מוקדמות

צילום: יעקב כהן צילום: אוהד צויגנברג

א' אלול בת"תים: 
הפוליטיקאים הגיעו לברך / עמ' 8

ילדי רחובות יזכו 
לטיסה חינם בשמי 
הארץ: "הדרימליינר 
החדש נחת בישראל"

בהיכל ישיבת "מאור התלמוד" - 
הוכתר חתן ההלכה של רחובות

בשורה: קו 'רחובות בית–שמש' 
יחל לפעול בימים הקרובים

לאחר פעילות מאומצת מצד סגן ראש עיריית בית שמש שמואל גולדברג 
וחבר המועצה שלמה מונטג, יושק בימים הקרובים הקו החדש שיחבר בין 

שני הערים רחובות ובית שמש

בית זלצר: ההמונים 
פיזזו לכבודה של תורה

/ עמ' 4

/ עמ' 4/ עמ' 6

/ עמ' 6





ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

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

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

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

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

לפרטים התקשרו: 1-700-555-055

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

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

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

השנה "צילותא דהימנותא"

כבר לא ברחוב
והכל בלווי מהנדס צמוד



rehovot@kav-itonut.co.il :לעדכונים
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 פועל נפל ממשאית אשפה ונחבל
עבודתו  כדי  תוך  זבל  ממשאית  נפל   60 כבן  פועל 
חובשים  בראשו.  ונחבל  ברחובות  לוצקי  חוה  ברחוב 
באיחוד הצלה סניף רחובות בסיוע צוות אמבולנס של 
ולאחר  ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו  הצלה  איחוד 
מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול 

רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.
 , ר ו כ ז כ
שבועות  לפני 
נהרג  אחדים 
אשפה  פועל 
ן  ק ת מ ב
ר  ו ז ח מ ה
לאזור  בסמוך 
ה  י י ש ע ת ה
שמעד  לאחר 
תוך  אל  ונפל 
משאית  מדחס 

האשפה.

 הגיל לא משחק תפקיד בהצלת חיים!
יוסף  את  הכירו 
חובש  מאמיה, 
המתנדבים  ברשת 
של  חיים  להצלת 
יוסף  הצלה.  איחוד 
בחולון.  מתגורר 
נשוי,   ,68 בן  הוא 
וסב  לחמישה  אב 
השבוע  לנכדים. 
ליחידת  הוא הצטרף 
האופניים של איחוד 
הצלה. בעזרתם יוכל 
חיים  להציל  לצאת 
"תמיד  בהתנדבות. 

רציתי להיות חובש על מנת שיהיה לי את הידע לעזור 
הוא אומר. "עכשיו הגשמתי חלום  ופצועים",  לחולים 
וקיבלתי את האופניים של איחוד הצלה, בעזרתן אוכל 
רפואי  לסיוע  שזקוק  מי  בכל  לטפל  במהירות  להגיע 

מהיר ומציל חיים".

 קרעטשניף: פועל נפצע
פועל  על  קריאה  הצלה  איחוד  של   1221 במוקד 
שנפגע במהלך העבודות לשיפוץ והרחבת בית הכנסת 
איחוד  אמבולנס  ברחובות.  ההגנה  ברחוב  קרעטשניף 
הצלה בסיוע חובשי רפואת חירום מיחידת האופנולנסים 
של איחוד הצלה סניף רחובות שהגיעו ראשונים למקום, 

העניקו סיוע רפואי 
לנפגע  ראשוני 
מצבו  כאשר  אחד 
עד  קל  מוגדר 
סובל  והוא  בינוני 
בגפיים  מחבלות 
בסיום  עליונות. 
בשטח  הטיפול 
פונה הפצוע לבית 
קפלן  החולים 

ברחובות.

 אם העסקן ע"ה
מאות ליוו למנוחות ביום שני בערב את הגב' נחמה 
איחוד  סניף  ראש  יושב  של  אמו  ע"ה,  רוטנברג  רייזל 
רוטנברג  הגב'  מחלה.  לאחר  שנפטרה  רחובות  הצלה 
הנפלאים  החסד  ובמעשי  בצניעותה  ידועה  הייתה 

שנהגה לעשות.
תנחומים  נטפי  משגרת  ברחובות"  "השבוע  מערכת 

לבנה העוסק בצרכי 
ציבור שלא על מנת 
ומאחלת  לקבל פרס 
את  ינחם  שהמקום 
הרוממה  המשפחה 
אבלי  שאר  בתוך 
ולא  וירושלים  ציון 

יוסיפו לדאבה עוד.

החדשות המקומיות של        רחובות
על המקום

חיים גולדברג

האוטובוס  קו  הושק  כשנה  שלפני  לאחר 
שבשנים  ולאחר  לביתר,  מרחובות  השבועי 
המחברים  נוספים  קווים  התווספו  האחרונות 
בין רחובות לשאר הערים החרדיות, בני ברק, 
הקרובים  בימים  ואלעד,  אשדוד  ירושלים, 
רחובות,  של  הקווים  למפת  חדש  קו  יצטרף 
כשהפעם היעד היא העיר בית שמש הקרובה 
ציבורי  קו  היה  לא  היום  עד  אך  לרחובות, 

שקישר באופן ישיר בין הערים.
הקו החדש יופעל על ידי חברת "סופרבוס" 

ומספרו יהיה .507
שמש,  לבית  והישיר  החדש  הקו  הפעלת 
מגיעה לאחר פניות רבות שהונחו לפתחם של 
גרינברג  שמואל  שמש  בית  עיריית  ראש  סגן 
מונטג,  שלמה  רחובות  העיר  מועצת  וחבר 
הלומדים  מרחובות  רבים  ישיבות  בני  מצד 
בישיבותיה של העיר בית שמש וכן להפך וכן 
מצד בני ישיבות הגרים בבית שמש ולומדים 

בישיבות כאן בעיר. 
תושבים  מצד  גם  הגיעו  רבות  פניות 

שביקשו קו תחבורה ישיר אל המרכז הרפואי 
קפלן ברחובות, שרבים מבני העיר בית שמש 
טיפולים  עבור  יעד  זה  חולים  בבית  רואים 
רפואיים בקרבתה, אך העדר קו תחבורה הביא 
נסיעה הצריכה מונית שירות, דבר  לכך שכל 

שרובם לא יכלו לעמוד בו.
של  לפנייתם  נענו  התחבורה  במשרד 
ואף  החדש  הקו  את  לאשר  ומונטג  גולדברג 
הוחלט כי הקו יחל לפעול כבר במהלך חודש 
אלול, כשזמני הנסיעות ומסלול הקו יפרסמו 

במהלך התקופה הקרובה.
חבר מועצת העיר שלמה מונטג הביע סיפוק 
מהפעלת הקו החדש ואמר, כי "אין ספק שיש 
הן  מענה  ייתן  וזה  הזה  לקו  גדול  צורך  פה 
לתושבי רחובות והן תושבי בית שמש, במשך 
רבים  מתושבים  רבות  פניות  קבלתי  השנים 
ואני שמח שלאחר שיתוף פעולה עם סגר"ע 
בימ"ש הרב שמואל גרינברג הקו יצא לפועל 

כבר בתקופה הקרובה".
ביום  יומיומי פעמיים  קו  "מדובר כעת על 
בתדירות  להיות  עתיד  בעז"ה  כשבהמשך 
זאת  ויחד עם  גבוהה, אני מברך על כך  יותר 

את  ולשכנע  לפעול  שנצליח  מאוד  מקוה 
למודיעין  הקו  של  בנושא  התחבורה  משרד 
יחד  שנים  כמה  לפני  לפעול  שזכיתי   עילית 
עם  לשכת הרב גפני להוציא את הקו לפועל 
שהקו  רב  ביקוש  יש  במוצ"ש,  שישי  בימי 
גורמים  לצערי  אך  השבוע  בימות  אף  יפעל 
במשרד התחבורה מעכבים זאת בטענה שאין 
נוכל  שבקרוב  מקווה  מאוד  אני  צורך,  בכך 
בימות  אף  הקו  את  ולהוציא  כך  על  להתגבר 

השוע לרווחת התושבים".
שמש  בית  עיריית  ראש  סגן  של  מטעמו 
בחיבור  "מדובר  כי  נמסר,  גולדברג  שמואל 
תחבורתי נוסף חשוב לבית שמש. תושבי בית 
שמש יודעים כי יש להם מפת קווים מכובדת 
לבית  יש  מכובדת  עיר  לכל  וכמעט  ביותר 
של  זמנה  הגיעה  עתה  תחבורתי,  קשר  שמש 
העיר רחובות והושם דגש במסלול על תחנות 
ליד בית החולים קפלן ועל השכונות החרדיות 
שהקו  היא  "התקווה  ברחובות". לדבריו, 
אותו  להרחיב  ונוכל  קיומו  את  יצדיק  החדש 

לרווחת ציבור הנוסעים".

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

בשורה: קו 'רחובות בית–שמש' יחל לפעול בימים הקרובים

משלחת בני נוער מרחובות 
ביקרה בהיידלברג

בהיכל ישיבת "מאור התלמוד" - 
הוכתר חתן ההלכה של רחובות

לאחר פעילות מאומצת מצד סגן ראש עיריית בית שמש שמואל גולדברג וחבר המועצה שלמה מונטג, 
יושק בימים הקרובים הקו החדש שיחבר בין שני הערים רחובות ובית שמש

חידון  "גמר  מעמד  לקראת  והתרגשה  חג  לבשה  רחובות  העיר 
ההלכה – בהלכות שבת" שנערך בישיבת "מאור התלמוד" • עשרה 

אברכים וחמישה בחורים עלו לשלב הגמר
איציק גרוס

מהיידלברג,  נוער  בני   21 של  משלחת 
מארחות  משפחות  אצל  התארחה  גרמניה, 
תאומות  ערים  ברית  במסגרת  מרחובות, 

שמתקיימת בין השתיים מזה כ- 35 שנה
קשר ברית ערים תאומות בין רחובות והעיר 
עשרות  מזה  מתקיים  שבגרמניה,  היידלברג 
ביקורים  מתקיימים  השנים  כל  לאורך  שנים. 

הדדיים של משלחות נוער בין שתי הערים.
בני   21 של  משלחת  התארחה  זו,  במסגרת 
נוער ו- 3 מלווים מהיילדברג שבגרמניה למשך 
התארחו  הנוער  בני  רחובות.  בעיר  ימים   10
בתי  מכמה  שנבחרו  מארחות,  משפחות  אצל 
ספר בעיר ולמדו על הווי החיים בעיר רחובות. 
במכון   - ברחובות  ביקרו  המשלחת  חברי 
מינקוב  ע"ש  הפרדסנות  אתר  למדע,  ויצמן 
ובמכון איילון. כמו כן ביקרו בירושלים וסיירו 
מחנה  שוק  ישראל,  כנסת  ושם,  יד  בכותל, 
יהודה וצפו בתצפית הר הזיתים על העיר כולה.
חברי המשלחת ערכו ביקור גם בעיר באר-
שבע שם ביקרו בבאר אברהם, בכפר הנוקדים 
רכבו  הבדואים,  של  חייהם  אורח  על  למדו   -
בוקר  ולפנות  קיימות  סדנת  עברו  גמלים,  על  
עלו למצדה לראות את הזריחה שלאחריה נהנו 
המשלחת  טיילה  בנוסף  המלח.  בים  מרחיצה 
הר  נחום,  כפר  שלום,  מצפה  הגולן,  ברמת 
האושר, ורחצה בימי הכנרת. בתל-אביב, ערכה 

המשלחת ביקור בסמטאות יפו.
יצוין, כי 'ברית ערים תאומות' הינה מסורת 
חילופי  נעשים  במסגרתה  שנים,   35 בת 
שתי  בין  נוער  ובני  סטודנטים  של  משלחות 
המפגשים  והיידלברג.  רחובות   – הערים 
באמצעות  רחובות,  עיריית  בשיתוף  נערכים 

המחלקה לקשרי חוץ ואגודת הידידות.

חיים גולדברג

מבני  ישיבה  ותלמידי  אברכים  מאות 
העיר רחובות נהרו ביום שני שעבר להיכל 
להשתתף  כדי  התלמוד"  "מאור  ישיבת 
במעמד "גמר חידון ההלכה" בהלכות שבת 

שנערך לכלל הציבור התורני בעיר.
חודשים  לפני  שהחל  בהליך  מדובר 
אחדים כאשר בכלל הקהילות בעיר חולקו 
סדרי לימוד בהלכות שבת לפי סדר שהוגדר 
מראש לצד מספר שלבי בחינה אותם עברו 
הגמר  לשלב  כאשר  לעת,  מעת  הלומדים 
בחורים  וחמשה  אברכים  עשרה  הגיעו 
המורכבים  המבחנים  כלל  את  שצלחו 

הלא  הסיום  שלב  בפני  ועמדו  בהצלחה 
באמצעות  שהתקיים  הפומבי  המבחן  הוא 

חידון.
רבני  השתתפו  הכביר  במעמד  כי  יצוין, 
ציבור  ואישי  כוללים  ראשי  העיר,  ודייני 
שאף השמיעו דברי ברכה, כאשר את הערב 
הדתית  המועצה  חבר  טעם  ברוב  הנחה 

רחובות מרדכי גבל.
הישיבה  ראש  נמנו,  השופטים  חבר  על 
הגאון אברהם יצחק הכהן רובין, רב קהילת 

בני התורה, הרב דוד כהן והרב משה לוי.
מהופעתו  נהנו  המעמד  משתתפי 
בני  החסידי  הזמר  גדול  של  המוסיקלית 

פרידמן ותזמורתו.
אברכים  ששה  עלו  הסופי  הגמר  לשלב 
חידון  חתן  הוכתר  הערב  סיום  ולקראת 

ההלכה לשנה זו הרב דוד אורן.
עם  פעולה  בשיתוף  נערך  האירוע 
תורנית  לתרבות  המחלקה  רחובות  עיריית 
לרב  הודו  אשר  רחובות  הדתית  והמועצה 
הן  המבחנים  את  ריכז  אשר  מדאר  שמעון 

בשלבים הראשונים והן בשלב הגמר.



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'



ה' באלול תשע"ח 6616/8/18 ברחובות

בפעם השנייה בתוך חודש: הופסקה 
זרימת המים ברחבי העיר בלילה 

בית זלצר: ההמונים פיזזו לכבודה של תורה

איציק גרוס

מים  אספקת  מאי  השבוע  סבלו  העיר  תושבי 
שדרוג  בשל  וזאת  לשלישי  שני  שבין  בלילה 
תאגיד המים  ידי  על  העירוניות  מערכות המים 

של רחובות.
מדובר בפעם השנייה בשבועות האחרונים בה 
בשעות  התושבים  בבתי  מים'  'הפסקת  נרשמה 

שבין 23:00 בלילה ל 05:00 לפנות בוקר.
מתאגיד המים של רחובות "הבאר השלישית" 
באמצעות  לעיר  מים  סופקו  כה  "עד  כי  נמסר, 

המים  בצריכת  גידול  ולאור  משאבות   3
שיתאפשר  מנת  ועל  העיר  ובאוכלוסיית 
להעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר הרי 
שמתנהלים בימים אלו עבודות לשדרוג השירות 

באמצעות הוספת משאבה רביעית".
רוזנמן"  ל"באר  מתווספת  החדשה  המשאבה 

בשכונת אושיות.
הם  כי  נמסר,  רחובות  ומעיריית  מהתאגיד 
ומבקשים  הזמנית  הנוחות  אי  על  מתנצלים 
הפסקות  על  ההודעות  אחר  לעקוב  מהציבור 

מים אפשריות ולהיערך בהתאם".

חיים גולדברג

הכנסת  ביום שלישי בשמחת  רב השתתף  קהל 
ברחוב  זלצר'  'בית  הכנסת  לבית  תורה  ספר 
ספר  פאר  ברוב  הוכנס  שם  טוב  שם  הבעל 

התורה על ידי משפחות גרין ושטיין.
שטיין  ברוך  ר'  של  לזכרם  נכתב  התורה  ספר 
וזוגתו ע"ה ולעילוי נשמת ר' צבי גרין ורעייתו 

ע"ה.
כתיבת  מעמד  לאחר  שיצאה  בתהלוכה 
מאור  ברחוב  שטיין  משפחת  בבית  האותיות 
יצחק  והרב  ארנרייך  נחמן  הרב  השתתפו  יוסף 
מלול  רחמים  העיר  ראש  לצד  ליכטנשטיין 

כבוד  לחלוק  שהגיעו  נוספים  ציבור  ואישי 
מיקירי  שהנם  המשפחות  את  ולכבד  לתורה 

העיר רחובות ומהדמויות הבולטות בה.
ביום שני בערב אף נערך מעמד כתיבת אותיות 

במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף.

מטוס הדגל החדש של אל על הנושא את השם "רחובות", נחת השבוע 
בישראל • מחברת אל על נמסר כי בימים הקרובים ייצא המטוס לטיסה 

בשמי הארץ עליה יתארחו ילדים מיישובי עוטף עזה ומהעיר רחובות
איציק גרוס

הדרימליינר  מטוס  על,  אל  של  הרטרו  מטוס 
כמחווה  המעוצב  החברה,  של  במספר  השישי 
707 המיתולוגי של אל על נחת  לבואינג מדגם 
גוריון  בן  התעופה  בשדה  ביום שלישי השבוע 

בישראל לציון 70 שנה למדינה.
על  אל  של  הרטרו  למטוס  הפנים  קבלת  בטקס 
ראש  רעיית  השתתפה  בנתב״ג  הבוקר  שנערך 
אשר  נתניהו,  שרה  הגברת  ישראל,  ממשלת 
בעברה הייתה דיילת אל על אשר לבשה לכבוד 

הטקס את מדי הרטרו שלה כדיילת. 
בורוביץ׳,  דדי  מר  השתתפו:  המרגש  באירוע 
מבעלי השליטה באל על, אלי דפס, יו״ר אל על, 
תמי בורוביץ׳ סגנית יו״ר אל על, גונן אוסישקין, 
מנכ״ל אל על, יואל פלדשו, ראש רשות שדות 

התעופה, הנהלת חברת אל על ומאות 
עובדי אל על.

פנים  קבלת  בטקס  התקבל  המטוס 
הזנקת  כפיים,  מחיאות  שכלל  קצר 
סילוני מים לעבר המטוס עם נחיתתו 
ודברים קצרים שנשאו מנהלי אל על. 
בימים  כי  נמסר  על  אל  מחברת 
הקרובים ייצא המטוס לטיסה בשמי 
מיישובי  ילדים  יתארחו  עליה  הארץ 
נזכיר  רחובות.  ומהעיר  עזה  עוטף 
מדגם  על  אל  של  הרטרו  מטוס  כי 

דרימליינר, השישי במספר של החברה מתוך 16 
מטוסים שהוזמנו על ידי החברה, נקרא על שם 

העיר ״רחובות״.
על  מתבססת  החדש  הדרימליינר  מטוס  צביעת 
צביעת מטוסי הבואינג 707 בעשור הראשון של 
שירותם באל על בין השנים 1961-1972. מטוסי 
עד  על  אל  את  לשרת  המשיכו   707 הבואינג 
לשנת 1989, אך צביעתם שונתה מעט בתחילת 
הבואינג  מטוסי  של  קליטתם  עם  ה-70,  שנות 
747 החדישים לצי אל על והחלפת לוגו החברה 
ללוגו בעיצובו של המעצב הישראלי- דן רזינגר.

 707 הבואינג  מטוסי  כי  נמסר  על  אל  מחברת 
היו מטוסי הסילון הראשונים של חברת אל על 
ולמעשה פתחו את עידן הסילון בעולם התעופה 

האזרחית בישראל.

ילדי רחובות יזכו לטיסה חינם בשמי 
הארץ: "הדרימליינר החדש נחת בישראל" 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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"ללמוד לחיות ביחד": סדנת 

השתלמות לצוותי גני הילדים

לאור המתיחות בדרום:
 העירייה כינסה את גורמי החירום 

חסידי קרעטשניף עשו את השבת בקרית גת

איציק גרוס

הילדים  בגני  החינוך  לצוותי  התמקצעות  רכישת  במסגרת 
במרכז  הילדים  גני  לסייעות  סדנה  הסתיימה  ברחובות, 
פיסג"ה ברחובות, בהנחייתה של יועצת ומדריכה, אסנת לוי.

הסדנא נועדה לאפשר לצוותי הגנים להרחיב ולהעמיק את 
קהילה  ולבנות  הילדים  בקבוצת  המתרחש  לגבי  ההבנה 
והתקיימה  הדדי  וכבוד  אמפתיה  על  המבוססת  ילדים  של 
במסגרת התכנית "ללמוד לחיות ביחד", אשר פותחה במרכז 
האוניברסיטה   - שוורץ  תכנית  של  הרך,  לגיל  הלימודי 

העברית בירושלים. 
התכנית, העוסקת בחוויה החברתית של ילדים בגן ובדרכים 
למניעת אלימות, מאפשרת לצוות הגן להרחיב ולהעמיק את  
ההבנה לגבי המתרחש בקבוצת הילדים. בנוסף נותנת כלים 
שיאפשרו לצוות לבנות בגן אקלים רגשי וחברתי שיאפשר 
לכל ילד למצוא את מקומו בחברת הילדים, ומיועדת לאנשי 

החינוך בכללותם בעלי רמות ההשכלה השונות.
ידי עיריית רחובות, באמצעות המחלקה  הסדנה נערכה על 
כאשר  אלימות  ללא  ועיר  והנוער  החינוך  באגף  הרך  לגיל 
במסגרת זו נלמדו נושאים רבים ביניהם, התבוננות מעמיקה 
לרכוש  לילדים  לסייע  כיצד  הילדים,  של  החברה  בחיי 
חברים, שיתוף הפעולה בין הילדים כיצד הם לומדים להבין 
זה את זה, מדוע ילדים רבים? כיצד ומתי להתערב במריבות 
בין ילדים? וכן,  כיצד  יכול הצוות לסייע לילדים להתמודד 

עם תופעות כמו דחייה חברתית ובדידות חברתית. 
בגן  לבנות  ולסייעת  לגננת  לסייע  התכנית  של  מטרתה 
הדדי  כבוד  אמפתיה,  על  המבוססת  ילדים  של  "קהילה" 
בין הילדים, ורגישות לצרכים של הזולת וכל זאת במסגרת 

הצבת גבולות וחוקים חברתיים ברורים. 
רואה  "אני  אמרה:  דהן,  מזל  הרך,  לגיל  המחלקה  מנהלת 
הגנים,  צוותי  של  המקצועית  בהכשרתן  רבה  חשיבות 
הכשרה זו תורמת רבות לעשיה החינוכית ולשיח במסגרות 

החינוך לגיל הרך".

איציק גרוס

לאור המצב הביטחוני בדרום, עיריית רחובות החליטה לרענן את 
דופן.  יוצאת  הסלמה  של  למקרה  המוכנות  את  ולוודא  הנהלים, 
גורמי  כלל  את  בימים האחרונים  כינס  מלול,  רחמים  העיר,  ראש 
החירום בעירייה, על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית על מוכנות 

העיריה לשעת חירום. 
במצב  נמצאים  הציבוריים  כי המקלטים  התברר  הישיבה  במהלך 
ממנו  אשר  )"הבונקר"(,  העירוני  ההפעלה  מרכז  גם  כמו  תקין, 
גם  מוכן  חירום,  גורמי העיריה המנהלים את העיר בשעת  יפעלו 

הוא לפעולה בכל רגע נתון.
המקלטים,  בעלי  לכל  ממליצים  "אנו  נאמר,  העירייה  בהודעת 
תקינים  המקלטים  כי  לוודא  משותפים,  ובבתים  פרטיים  בבתים 
רגילה,  שגרה  של  במצב  כרגע  מצויים  אנו  לשימוש.  ופנויים 
את  נעדכן  הצורך  במידת  העורף.  מפיקוד  אחרת  הנחיה  כל  ואין 

התושבים באופן מיידי".
יש לציין, כי בשעת חירום מוגדרת העיר רחובות מוגדרת כמרחב 
"שפלה – 182" כאשר יש להיכנס למרחב המוגן בתוך 90 שניות, 
ולשהות בו 10 דקות לפחות.                                                                          

חיים גולדברג

האדמו"ר  כ"ק  שבת  כאדמו"ר  לכהן  עלותו  מאז  לראשונה 
אחיו  של  לצדו  גת  קרית  בעיר  האחרונה  בשבת  מקרעטשניף 

האדמו"ר מקרית גת.
המאורע שהוגדר כהיסטורי התרחש לרגל שמחת הברית בהולדת 

הנכד המשותף לכ"ק האחים האדמו"רים שהתקיימה בשבת.
ימות  לאורך  רבה  התרגשות  שררה  קרעטשניף  חסידי  בקרב 
ליאות לקליטת מאות  ללא  מיוחדת פעלה  וועדה  השבוע כאשר 

החסידים שביקשו להשתתף בשבת ההיסטורית.
והאדמו"ר  הכנסת  לבית  יחדיו  האדמו"רים  נכנסו  שבת  בערב 
מקרעטשניף התבקש על ידי אחיו האדמו"ר לעבור לפני התיבה. 

ל'קבלת שבת וערבית' עבר לפני התיבה האדמו"ר מקרית גת.
לעריכת  האדמו"רים  נכנסו  התפילה  לאחר  וחצי  כשעתיים 
תורה  דברי  אמירת  באמצעות  במשותף  הנהיגו  אותו  השולחן 
כשהם משוררים את זמירות השבת על פי הנהגת בית קרעטשניף.

ואחיו  התיבה  לפני  מקרעטשניף  האדמו"ר  עבר  בבוקר  בשבת 

שמחת  נערכה  התפילה  לאחר  ההלל.  לתפילת  ניגש  האדמו"ר 
והסב  בסנדקאות  כובד  גת  מקרית  האדמו"ר  הסב  כאשר  הברית 
ויקרא  ונתינת השם.  האדמו"ר מרחובות כובד באמירת הברכות 

שמו של הרך הנולד, מאיר.

כל הדרכים מובילות לקלפי 

boharim.org.il :לפרטים נוספים 

לקראת הבחירות לעיריות, למועצות המקומיות והמועצות האזוריות, משרד הפנים קורא לכם לבדוק האם פרטיכם 
מעודכנים בפנקס הבוחרים, כדי שתוכלו לממש את זכותכם ולהצביע במקום מגוריכם.

לרשותכם מגוון אמצעים:

מענה ממוחשב 24 שעות ביממה. 
מענה אנושי בימים א'-ה' 8:30-22:00, יום ו' 8:30-12:30

ניתן לעדכן אותם עד תאריך 20/9/2018 בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה, 
piba.gov.il :או באתר הרשות

2018 הבחירות לרשויות המקומיות 

1. בטלפון: 1-800-222-290 
2. בפקס: 1-800-222-291 

הפרטים שלכם לא מעודכנים? 

משרד הפניםכ"א בחשון תשע"ט 30.10.18  
היחידה הארצית 

לפיקוח על הבחירות



ה' באלול תשע"ח 8816/8/18 ברחובות

א' אלול בת"תים: הפוליטיקאים הגיעו לברך
נשיא המדינה רובי ריבלין פתח את שנת הלימודים עם סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בבני ברק • המועמד לראשות העיר ירושלים יוסי דייטש 
סייר עם סגן שר החינוך מאיר פרוש במוסדות הר המור • ח"מ העיר ירושלים אליעזר ראוכברגר קבע מזוזות ב'תורה ודעת' בנשיאות מרן שר 
התורה • ח"כ אורי מקלב סייר בנווה יעקב ובגני הילדים • שר הפנים אריה דרעי חנך את המוסדות של הרב עמרמי • ח"כ יעקב מרגי סייר 

במוסדות שנאבק עבורם • ויו"ר החינוך העצמאי סייר במוסדות

מאת: יענקי קצבורג

של  בסיורים  שנה  כמידי  לוותה  בת"תים  הלימודים  שנת  פתיחת 
הצטלמו  הבית,  בחנוכת  מקומות  בכמה  שהתכבדו  פוליטיקאים, 

ושוחחו עם צוותי המחנכים והמורים.
• שמחה גדולה שרתה בשכונת "נוה יעקב" בירושלים, במעמד 
שר  מרן  בנשיאות  ודעת"  "תורה  החדש  תורה  התלמוד  פתיחת 
התורה הגר"ח קנייבסקי. את המזוזות בפתח הת"ת החדש קבעו 
המרא דאתרא הגאון רבי צבי ובר, רב השכונה הגאון רבי ישראל 
אליעזר  ירושלים  בעירית  התורה"  "יהדות  סיעת  ויו"ר  זילברמן, 

ראוכברגר, שליווה ועמד מאחורי הקמת הת"ת החדש.
לאחר טקס קביעת המזוזות וסיור ברחבי מבנה הת"ת שבו החלו 
שבו  "לחיים"  מעמד  התקיים  תלמידים,   36 הלימודים  שנת  את 
הודו רבני השכונה לראוכברגר על פועלו הרב למען הקמת הת"ת 
־ושרק בזכותו הת"ת הוקם, כמו גם כל תנופת פיתוח מוסדות התו

רה, החינוך והדת בנוה יעקב בשנים האחרונות, כולל הקצאת בתי 
כנסת, מבנים, כיתות, גנים ועוד.

החדש  התורה  בתלמוד  גם  הלימודים  שנת  את  פתח  ראוכברגר 
־שהוקם בשכונת רמות א', בנשיאותו של הגאון רבי יהושע איכנש

טיין, ראש ישיבת "יד אהרון". בת"ת זה החלו את שנת הלימודים 
למעלה מ-300 ילד. גם בת"ת זה קבע ראוכברגר מזוזות יחד עם 
הרבנים ומנהלי הת"ת, בהשתתפות ראשי אגף חינוך חרדי בעירית 

ירושלים איתמר בר עזר וברוך הלפגוט.

• ביקור ממלכתי ונרגש קיימו נשיא המדינה ראובן ריבלין וסגן 
שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן במרכז הרפואי מעיני הישועה בבני 
ברק. הביקור התקיים לרגל פתיחת שנת הלימודים בכיתות החיידר 
ובית הספר שע"י מחלקה הילדים בניהולו של ראש האגף פרופ' 

אלי סומך. 
בשל הרגישות המיוחדת בביקור הנשיא בבית חולים שהוא מקום 
־הומה אדם, נדרשה היערכות ביטחונית מיוחדת של היחידה לא

בטחת אישים ואנשי לשכת הנשיא בשיתוף מחלקת הביטחון של 
מעיני הישועה בראשות הקב"ט ואיש מערכת הביטחון ר' ליאור 

אביטן. 
הלימודים  שנת  פתיחת  לרגל  כאמור  התקיים  עצמו  הביקור 
התשע"ט בישיבות ובתלמודי התורה במגזר החרדי ובכללם בבית 
־הספר והתלמוד תורה הפועלים באופן רשמי ומוכר בצמוד למחל

קת הילדים בה מאושפזים ילדים עד גיל 18. 
• מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך בליווי סגן מפקד מחוז 
ביום  הגיעו  ברכיהו  רמי  המשטרה  ורב  כזרי  אלי  תנ"צ  ירושלים 
ראשון השבוע עם פתיחת שנה"ל במגזר החרדי אל תלמוד תורה 
'מענה שמחה' בשכונת רוממה בירושלים. המפכ"ל פגש את ילדי 
הגנים ותלמידי כיתה א' ואת צוות המורים והמנהלים. שוחח עם 
־התלמידים ואמר להם כי ה"משטרה היא משטרת בין האדם לחב

רו. כל מה שאנחנו עושים זה בין אדם לחברו". 
ובתלמודי  התורניים  הספר  בבתי  הלימודים  שנת  תחילת  עם   •

ח"כ  והטכנולוגיה  המדע  ועדת  יו"ר  ראשון  ביום  הגיע  התורה 
שם  להפליא,  המתפתחת  יעקב  נווה  בשכונות  לסיור  מקלב  אורי 
נפגש עם תושבי השכונה ושמע מהם את מצוקת הציבור במקום 
ובייחוד תושבי 'רחוב רביץ' אשר קרוי על שמו של אברהם רביץ 
־ז"ל ממייסדי דגל התורה, אשר נאלצים לכתת רגליהם למקום מגו

ריהם כאשר אין במקום תחבורה זמינה או תנאים מינימליים בכדי 
להתקיים.

לאחר מכן יצא מקלב לגני הילדים החדשים בשכונה, שם עמד על 
־הגידול במוסדות החינוך אשר מגיעה כתוצאה ישירה מהתפתחו
־תה התורנית של השכונה והתרחבות הקהילה במקום, מקלב הס

ביר כי הצלחתה של השכונה טמונה בראש ובראשונה במוסדות 
החינוך האיכותיים שבמקום, תושבי השכונה שהתלו לביקור הודו 
למקלב על הביקור והסיוע לכל אורך השנה. למקלב התלווה גם 

חבר המועצה ישראל קלרמן.

• במעמד מיוחד ומרומם נפתחה שנת הלימודים בקריית חינוך 
תורה  תלמוד  ילדי  מאות  לומדים  שבו   - תערוג'  'כאייל  מוסדות 
יוסף'  'בני  החינוך  רשת  שע"י  תערוג'  'כאייל  לבנות  הספר  ובית 
־ובנשיאות הרה"ג אייל עמרמי. התלמידים החלו את לימודם במ

תחם החינוך החדש שנבנה עבורם ברחוב שמחת הכהן בשכונת 
'הר חומה' בירושלים. יש לציין, כי הפתרון הינו לשנים הקרובות 
עד לסיום בניית מבנה הקבע ורחב הידיים שיבנה בשכונה עבור 

מאות התלמידים.
המתווה המסוכם על בניית מתחם החינוך החדש, הוחלט לאחר 
בסיועם  בחודשים האחרונים  וממושך שנעשה  ארוך  ודברים  דין 
של אישי ציבור רבים ובראשם יו"ר תנועת ש"ס ושר הפנים אריה 
מר  העירייה  ומנכ"ל  ברקת  ניר  מר  ירושלים  עיריית  וראש  דרעי 

אמנון מרחב. 
יוסי  ירושלים  עיריית  ראש  וסגן  פרוש  מאיר  החינוך  סגן שר   •
דייטש ערכו סיור רשמי במוסדות החינוך בירושלים, כדי לעמוד 
מקרוב אחר הליך פתיחת שנת הלימודים ולהתעדכן בדבר הצרכים 

העתידיים של המוסדות. 
יום הסיורים פתחו בת"ת 'מעוז חיים' ובישיבת בית ה', המ ־את 

רב  אדלשטיין  הרב  קיבלו  פניהם    את  החרד"לי,  לזרם  שתייך 
־הקהילה ור"מ בישיבת 'הר המור', והרב יחזקאל כהן מנכ"ל המו

סדות. הנוכחים התרשמו מילדי החמד והתפעלו לנוכח קול התורה 
הבוקע מבחורי חמד החובשים את ספסלי בית המדרש ושוקדים 

על תלמודם.
שנכ שלמה'  'אבני  תורה  לתלמוד  הפמליה  המשיכה  מכן  ־לאחר 

זאת לאחר שנים ששהו במבנים  ומרווח,  נס השנה למבנה חדש 
שאינם ראויים, את פניהם קיבלו הרב שלמה לוין מנהל המוסד, 
הרב שמואל בן שלום מנהל המוסד והרב אריה פיין, מפקח חינוכי 

של המוסד. המנהלים הציגו בפני הנוכחים את המבנה החדש ואת 
הצרכים העתידיים של המוסד. 

סגן השר פרוש דיבר על החשיבות הרבה של העצמאות החינוכית, 
ומעניקות  והזכיר את תקנות הפטור שנחתמו השנה שמאפשרות 
עצמאות חינוכית שלא הייתה על הנייר עד עתה ומנהלי מוסדות 
נאלצו לחתום על מסמכים שהם הפרה של מהות מוסדות הפטור. 
לאחר מכן, המשיכו לסיור בתלמוד התורה 'הכלל חסידי' שבעיר, 
הלימו פתיחת שנת  הליך  ועמדו מקרוב אחר  נוספים  ־ובמוסדות 

דים.

• יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ יעקב מרגי, פתח את שנת 
הלימודים בסיור במוסדות "ירים משה" בראשות הרב עזרא ניסן 
־בשכונת גאולה. מרכז הסיור: ת"ת 'מסילת ישרים'. מרגי אמר לת

וככל  למידים: "אני מחויב לעזור למען לומדי התורה בכל מצב 
שיידרש בכל עת". מרגי עמד מקרוב על שיטת הלימוד בישיבה 

הגדולה והקטנה, בתלמוד התורה ובכיתות המכינה. 
מול  לקשיים  ניסן  הגר"ע  שבראשות  המוסדות  נקלעו  לאחרונה 
משרד החינוך, קשיים שהגיעו עד כדי מצב של סגירת המוסדות. 

־לבקשת חבר מו
התו חכמי  ־עצת 
בע הגר"ש  ־רה 

דני, התערב יו"ר 
החינוך  ועדת 
־מרגי והחל במא

בתוך  פנימי  בק 
החינוך  משרד 
שעבר  ובשבוע 
הנהלת  התבשרה 
כי הע ־המוסדות 

ניין הסתדר.
פתיחת  עם   •
הלימודים  שנת 
העצמאי  בחינוך 
ערך יו"ר החינוך 
הרב  העצמאי 
יוסף  אברהם 
סיור  לייזרזון 
במספר  נרחב 
תורה  תלמודי 
הע החינוך  ־של 

ברחבי  צמאי 
ירושלים, ביניהם 
"לויכטר"  ת"ת 
שעבר  וגן  בבית 
חדש  למבנה 
בשכונה,  ומרווח 

ת"ת "נתיבות שלמה" בשכונת הר נוף, ות"ת "סנהדרין" שאף הוא 
עזרת  לשכונת  בסמוך  ידיים  ורחב  חדש  לבניין  לאחרונה  הועתק 

תורה.
לייזרזון, בליווי המפקח הרב שמואל לוריא וקצין הביטחון ישראל 
אללוף, עברו בכיתות הלימודים, נפגשו עם מנהלי הת"תים וצוות 
ההוראה, ושמעו מהם סקירות מפורטות על ההיערכות הארגונית 
בר"ח  הת"תים  שערי  פתיחת  את  שאיפשרה  המקיפה  והחינוכית 

אלול בצורה תקינה ומסודרת.

דייטש עם הילדים

דרעי בהר חומה

לייזרזון בחינוך העצמאי

מקלב וקלרמן

מרגי במוסדות של הרב ניסן

ראוכברגר קובע מזוזה

ריבלין וליצמן במעיני הישועה

ריקוד של שמחה בנוה יעקב

המפכ"ל מתרשם



יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

 כדי שתבואו מוכנים
 לוועדות הרפואיות

 אתם צריכים להרגיש
בידיים טובות

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

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות יכולים להוביל 
 להצלחה, לכן יותר ויותר אנשים בוחרים לממש

 את זכויותיהם בביטוח הלאומי באמצעות
יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע למרכזי יד מכוונת
ולקבל מרופאים מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 

 התיק הרפואי והכל ברגישות ובמקצועיות
ללא תשלום וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה

 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

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

הנדסאי תוכנה
בני 21-27? נשוי בן 18 ומעלה?

הצטרפו לקבוצה איכותית ובואו ללמוד לתואר

בתוכנית לימודים מיוחדת המותאמת לאורח החיים החרדי
ובמימון מלא למתאימים!

ההרשמה בעיצומה:
052-770-8932

יציאה לשוק העבודה
עם ניסיון מהותי

הכוונה, יעוץ ואבחוני
התאמה מקצועית

השתלבות בעבודה בתחום
כבר בתחילת הלימודים

תואר מבוקש

מימון מלא

פרנסה בזמן הלימודים

כל התשובות נכונות
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התפשטות  את  לבדוק  כדי  הצפון  בנחלי  פתע  בביקורת  לא 
בה,  לוקה  שאינו  החרדים  הח"כים  מבין  היחיד  שהוא  ה'עכברת' 
בתל-אביב  לשכתו  אנשי  לו  שערכו  הפתעה  במסיבת  לא  וגם 
בנוכחות כל המי ומי. לא בדברי חנופה של החברים מדגל התורה 
לצרכי מחקר  מקיז.  )מקיז.  בקשית  הדם  את  ליצמן שותה  להם   -
רפואי, כמובן(, וגם לא בטיש כלל-חסידי עם בני הברית החדשים 

משלומי אמונים. 
תרצו,  אם  או   - ההולדת  יום  חגיגות  של  ה'אפטר-פארטי'  את 
ה'מירי רגב' של אירועי השבעים - החברים חגגו לסגן השר יעקב 
מבלי  ורענן  צעיר  חתן.  ובלי  עוגה  בלי  בהיעדרו.  דווקא  ליצמן 
להפוך אף שערה לבנה לסגלגלה. בן שבעים לשיבה – ולשיב"א, 

אינשאללה, רק במסגרת העבודה.  
החגיגה הזאת, נטולת החתן, התקיימה תכף ומיד בתום ישיבת 
לאחר  בדרום.  הביטחוני  המשבר  באווירת  שהתנהלה  הממשלה 
שהסגל הרחב התפזר, התכנס לו הפורום המתוח יותר – בו יושבים 
ראשי המפלגות זה לצד זה. מדי שבוע הם מתכנסים, שופכים את 
אשר על לבם, פורקים מטען כדי לפנות מקום למילוי מחדש של 
השק בתלונות וקיטורים, אכזבות וכעסים. סנטימנטים כידוע, יש 

רק בשירים. 
מחובת ההתייצבות לכל ישיבת ממשלה משמימה - ליצמן נגמל 
עם התפטרותו מתפקיד השר. נוכחות בישיבת ראשי הקואליציה, 
לעומת זאת, היא זכות יותר מחובה, ובפרט בימים בהם יו"ר דגל 
התורה משתתף בישיבה. ליצמן משתדל לנכוח במרבית הישיבות 
ומבריז רק מסיבות רפואיות מוצדקות. אלא שהשבוע הוא הרשה 
לעצמו לדלג על הישיבה – אחרי שאת שלו הוא כבר אמר בסופ"ש 

האחרון, בשיחות ישירות עם ראש-הממשלה.
דווקא  נבחנת  הפרסונה  של  ההשפעה  יכולת  בהם  גילאים  יש 
המדדים  האם  לבדוק  כדי  שבעים  גיל  כמו  ואין  בהיעדרה, 
הפוליטיים-רפואיים עודם יציבים. אם לשפוט על פי ישיבת ראשי 
בשיאו.  שליצמן  הרי  השבוע,  ראשון  ביום  הקואליציה  מפלגות 
"ישבו איתנו דרעי וגפני", תיאר אחד מראשי המפלגות את שאירע, 
"אבל כולם דיברו דווקא על ליצמן שלא השתתף בישיבה. מה הוא 
או  להסתדר,  לו  יורה  מגור  יגיב, האם האדמו"ר  הוא  איך  יעשה, 
ינחה אותו ללכת עד הסוף ולפרוש מהממשלה. ליצמן, ליצמן ועוד 

פעם ליצמן". 

תחילת הסוף

מחצית  את  להעניק  שעבר  השבוע  מן  הבג"ץ  שופטי  החלטת 
הטילה   – הגיוס  חוק  העברת  לצורך  הממשלה  שביקשה  הארכה 
של  המיידית  המשמעות  הקואליציה.  ראשי  ישיבת  על  כבד  צל 
ההחלטה התפרשה כמתן אור צהוב מהבהב להישארות בממשלה 
ניתן  כי  ביבי של השבוע שעבר – הצהיר  ואכן,  בתקופת החגים. 
להעביר את חוק הגיוס במהירות ונשמע כמי שנאחז בארכה הכל 

כך קצרה כדי לדחות את ההכרעה.
הביבי-מאניה דפרסיה הידועה של נתניהו באה לידי ביטוי קיצוני 
בשינוי מצבי הרוח בין סופ"ש לראשון שלאחריו. רק בשבוע שעבר 
את  לשמר  כדי  הכל  לעשות  שנחוש  ישיבה  כראש  נתניהו  נשמע 
אווירת האלול בין כתלי המוסד שבאחריותו. חלף עבר לו הסופ"ש 
ביעף, ועל ישיבת הממשלה שפתחה את 'זמן אלול' התשע"ח הוא 

כבר השרה אווירה של סיום זמן. 
נתניהו הפתיע וביקש להודיע  כשהגיע לישיבת ראשי הסיעות, 
ליצמן  עם  גם  "בדקתי  לבחירות.  מוסכם  מועד  על  השבוע  כבר 

הפינות  את  לעגל  אפשר  היא שאי  שלי  והמסקנה  איווט,  עם  וגם 
ולהגיע לנוסח מוסכם במהלך שלושת החודשים שבג"ץ נתן. אין 
ברירה. צריך להקדים את הבחירות ולהודיע על זה עכשיו", הוא 

אמר לחברים. 
לקיר,  מקיר  כמעט  השותפים,  של  שכנוע  מלאכת  לאחר  רק 
ולהמתין,  ועכשיו  כאן  המועד  על  להכריז  שלא  נתניהו  הסכים 
אך לא עד אחרי, אלא עד לפני החגים. "נמתין עד תחילת חודש 
ללא  הדיון  את  וחתך  המועד  את  קצב  הוא  יותר",  לא  ספטמבר, 
גדולי התורה טרם  עוררין – כאדמו"ר האומר את דברו במועצת 

צאתו לחופשה. 
לא אחרי – אלא לפני החגים. את האמרה הזאת מן הראוי היה 
לתלות על הקיר בלשכותיהם של חברי הכנסת החרדים. אם מנהיגי 
החרדים  המועמדים  כלפי  רצינות  באותה  נוהגים  היו  המפלגות 

ברשויות, היינו מסודרים.
לכאן,  או  לכאן  שההכרעה  הרי  נתניהו,  שקצב  ללו"ז  בהתאם 
אמורה ליפול בשבוע שלפני ראש השנה. אם הבחירות אכן יוקדמו 
הראוי  מן  בערפל,  לוט  יהיה  ישיבות  בני  רבבות  של  ומעמדם 
יתחילו  הספרדים,  ולא  שהאשכנזים,  ביום  יחול  ההכרזה  שמועד 

לומר סליחות ולהכות על חטא.

לפני החגים 

"אני רוצה לעזור לך, אבל אינני יודע לאיזו יד שלך לעזור, ליד 
ימין או ליד שמאל", סנט בשעתו מעל בימת מרכז הליכוד, אריק 
שרון המנוח, בביבי נתניהו. מה רוצה נתניהו בכל רגע נתון, היא 
שאלת מיליון המצביעים )וגם מיליון הדולרים של החברים נדבני 
השמפניה והסיגרים( שמרחפת מעל כל מהלך של בנימין נתניהו 

בעשורים האחרונים.
אלוף  של  התנהלותו  לנוכח  השבוע,  התעצמה  הזאת  השאלה 
הדחיות והעיכובים, שבמשברים שבשגרה נתלה בכל דף של לוח 
השנה ונסמך על כל תת-ועדה כדי לעכב כל הכרעה. אז מה רוצה 
נתניהו שהקדים את אחרי החגים – לחודש אלול, שאלו השבוע 

השותפים לקואליציה. 
כשנתניהו עשה בסוף-השבוע קולות של מי שמתכוון להכיל את 
הסיטואציה ולנסות בכל מחיר להגיע להסדרה, הסבירו בסביבתו 
שאין לו שום סיבה עדכנית ללכת לבחירות – מהן ממילא ישמח 

לצאת עם אותן תוצאות ואותם שותפים. 
אמרו לנו שהמצב המתוח בדרום והשקט שהופר - לא מעוררים 
אצלו עודף מוטיבציה לצאת למסע בחירות ולהפקיר את סדר היום 
בידי החמאס. מפריחי הבלונים העזתיים – עוד עלולים לתקוע את 

הסיכה בבלון הביטחוני של ראש-הממשלה. 
שבמהלכו  יולי,  חודש  את  לעבור  מעדיף  שנתניהו  לנו,  רמזו 
ישבור את השיא של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון ויהפוך 
כהונה  שנות  של  בשיא  שמחזיקה  במעלה  הראשונה  לאישיות 
בנציון  פרופ'  ההיסטוריון  של  לבנו  כראש-ממשלה.  מצטברות 
נתניהו יש כידוע תודעה היסטורית מפותחת. פרשנים עוינים היו 
היסטרית  תודעה  גם  יש  שלאיש  תמיד  ולהוסיף  ללעוג  נוהגים 
והפגיז  בצפון  שהפציץ  אחרי  הזאת,  בקדנציה  אך  מפותחת, 
במרכז )הליכוד! את המשטרה, הפרקליטות וכל שאר אויבי העם 
והמשפחה(, אי אפשר לומר עוד על נתניהו שפחדנותו - אומנותו. 
אלא שכל התחזיות הללו על הרצון לדחות את קץ הימין ולאפשר 
לממשלה למלא את ימיה, עלו בעשן כמו שדה קוצים בעוטף עזה, 
ברגע שבו נתניהו פתח את פיו בישיבת ראשי הקואליציה. הפרשנים 

והשותפים  קולמוסם  את  לחדד  הכתבים  בלשונם,  לצקצק  נאלצו 
להוגיע את מוחם בשאלה שאף פעם אין עליה תשובה ברורה: אז 

מה, למען השם והתואר, רוצה מאיתנו ראש הממשלה נתניהו.

וידוא הריגה

אותנו  להשיג  איך  יודע  הוא  משבר  לפתור  רוצה  "כשנתניהו 
אמר  הלילה",  של  הקטנות  לשעות  עד  המערכת  את  ולהטריף 
טרח  לא  שנתניהו  העובדה  לנוכח  דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  השבוע 
להרים טלפון אליו או לח"כ גפני מדגל התורה – הסיקו השניים 
ירה את החץ ורק אחר  שנתניהו, כמו במשל של המגיד מדובנא, 

כך סימן את המטרה.
ידע  שהוא  הנציגים  לשני  טלפון  להרים  במודע  בחר  נתניהו 
מראש מה תהיה תשובתם. ליצמן שמוביל את הקו הניצי הבהיר 
לו כי עד אחרי החגים, אין על מה לדבר. רבבות החסידים העולים 
על  לשבת  לאדמו"רים  יאפשרו  לא  ממילא  הנוראים  בימים  לרגל 
המדוכה בימים כה עמוסים ולהוביל להכרעה. מה יענה איווט? גם 

זאת ידע נתניהו לפני שהרים טלפון ושמע את ה'נייט'.
כשעוברים לדבר על ליברמן צריך לקחת נשימה, או להאריך את 
הפתיל, כפי שאיווט עצמו הצהיר ביום הצטרפותו לממשלה. גם 
השבוע יש חברי כנסת חרדים הסמוכים ובטוחים שיש עם מי לדבר 
במשרד הביטחון. ליברמן אומנם הצהיר לפני מספר שבועות שלא 
ומדגל  מש"ס  החרדים  החברים  אבל  בחוק,  אות  של  שינוי  יהיה 
התורה - שמהפכים בזכותו של ליברמן יותר מכפי שהם מסנגרים 
על החברים באגודה, מזכירים שאיווט המתין ימים ארוכים - מעל 
עצמו  לסנדל  מבלי   - הנייה  של  לחיסולו  שקצב  למועד  ומעבר 

בהצהרות מיותרות. 
את האמירה הכובלת של 'אף שעל' בישיבת סיעת ישראל ביתנו, 
הוא השמיע רק אחרי שבאגודה החלו לדבר על פירוק הממשלה. 
הקלעים  מאחורי  שמתנהלים  מגעים  על  שהמידע  חשש  ליברמן 
והדיבורים על נכונות עקרונית להוביל לפשרה, יודלפו לתקשורת 
מכאן  קרח  עצמו  ימצא  והוא  רה"מ  בלשכת  נעלמה  יד  ידי  על 
ומכאן, בלי מגבעת ובלי כומתה. רק אז, כשהבין שאבדה התקווה, 

הוא כינס את סיעתו ושחרר את ההצהרה.
מינוי  של  הנוכחית  והסיטואציה  במשרדו  מאוהב  ליברמן 
טוב  מבחינתו.  השיא  תקופת  להיות  אמורה  הייתה  הרמטכ"ל 
לשבת בקריה, אך קצת פחות נעים להתבונן בסקרים מתוכה. ללכת 
זו  ובועט,  נושם  וקיים,  חי  כשהנייה  הקרובה,  בתקופה  לבחירות 
מבחינתו כמעט כמו התאבדות בקפיצה – ממנחת המסוקים שעל 
גג הקריה. אם החרדים היו מוכנים להיכנס לחדר סגור ולצאת עם 
נוסחה מוסכמת שתבטיח עוד שנת כהונה, ליברמן היה מאריך גם 

את הפתיל החרדי.
אם נתניהו היה פונה גם לדרעי ולגפני ולא מסתפק במכוון רק 
בליצמן, הוא היה שומע דברים ברוח דומה. את המסר ולפיו הם 
מוכנים להעניק תמיכה לחוק הגיוס בשינויים מינוריים מתחייבים, 
"זה  מספר שבועות.  לפני  כבר  נתניהו שמע  וצלצולים,  רעש  בלי 
לא יקרה", הבהיר אז נתניהו, "לא אלך לשנה של קואליציה צרה". 
באותה שעה זו נראתה תשובה כנה של ראש ממשלה שכבר סבל 
דיו בעבר מממשלת צרה צרורה. השבוע זה נראה כתירוץ של מי 

שגמר אומר לפרק את החבילה.
"ברגע שנתניהו פנה לליצמן ומיד אחר כך רץ לאיווט כדי לספר 
סוף  קלטתי שהדיבוק של  שבצד החרדי השיבו תשובה שלילית, 
מושב החורף חזר להשתלט עליו", אמר השבוע שותף חרדי בכיר, 

בית ספר לפוליטיקה

מסיבת גיוס

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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רק בשבוע שעבר נשמע נתניהו כראש 
ישיבה שנחוש לשמר את אווירת האלול 
בין כתלי המוסד שבאחריותו. חלף עבר 
לו הסופ"ש ביעף, ועל ישיבת הממשלה 
שפתחה את 'זמן אלול' הוא כבר השרה 
אווירה של סיום זמן. "צריך להקדים את 

הבחירות ולהודיע על זה עכשיו", הוא 
חתך את הדיון – כאדמו"ר האומר את 

דברו במועצת גדולי התורה טרם צאתו 
לחופשה

היה  לא  אבל  בחירות,  רצה  ביבי  אז  "גם  מאגודה.  ולא 
החבילה.  פירוק  את  ויזם  כמי שהוביל  להצטייר  מעוניין 
פנה  הוא  לכן  העבודה.  תכנית  כנראה  ונותרה  הייתה  זו 
רק לליצמן. לכן הוא לא ניסה להושיב את כולם ולחפש 

מוצא. מבחינתו – הוא ביצע וידוא הריגה".

האצן שעצר

בפוליטיקה  הזמנים  בכל  הטוב  לרץ  לדאוג  מה  אין 
הישראלית שבחר לעצור על המסלול בהקפה האחרונה, 
ראשי  של  הכהונה  שיא  את  שובר  שהוא  לפני  רגע 
לפני הבחירות,  לא  יישבר ממילא, אם  הממשלה. השיא 

כי אז לאחריהן.
מה שמטריד את נתניהו יותר מכל זהו השיא של אולמרט 
גוריון. על המרוץ לשבירת שיא השהות של  ולא של בן 
ראש-ממשלה באגף האח"מים של מעשיהו – נתניהו היה 
חקירתו  להיערך  אמורה  הקרוב  בסופ"ש  לוותר.  מעדיף 
מעוניין  נתניהו  מדוע  להבין  בהחלט  ואפשר  האחרונה, 
על  שיוחלט  אחרי  ולא  לפני  הבחירות,  בהקדמת  כך  כל 
הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע. נתניהו ינסה למנף את 
האמון המחודש שהציבור ייתן בו כדי לאותת ליועמ"ש 
מנדלבליט שהעם אמר את דברו. הציבור בטוח בחפותו 

ולא מתרגש מבדלי סיגרים ובקבוקוני אלכוהול. 
לספר  יודעים  לאחרונה,  לסביבתו  שנקלעו  אנשים 
על  יתר  האיש  את  מטריד  לא  בדרום  הביטחוני  שהמצב 
המידה. ממרום גילו, או-טו-טו כליצמן, ומפסגת ניסיונו, 
יותר משל בן גוריון, נתניהו לא מתרגש מכמה  עוד רגע 
שריפות קוצים שעלותן הכוללת מוערכת בפחות מסכום 
הערבות שנדרש להעמיד השבוע, בחוסר הצלחה משווע, 

תאגיד השידור הציבורי.
מאתיים איש נהרגו בחודשים האחרונים בצד הפלסטיני 
ורק אחד, שהוא עולם ומלואו בפני עצמו, בצד הישראלי. 
בצד  בודדים  מול  עזתיים  פצועים  אלפי  של  סיטואציה 
קנה  בשום  השוואה  ברת  אינה   – עזה  בעוטף  הישראלי 
מידה. הוא לא מזלזל בירי שהתחדש, אך המענה שניתן 
הצה"לית  הכתישה  ומדויק.  מידתי  לטעמו  היה  כה  עד 
לביטחון  המשרד  מבנה  הריסת  כולל  האחרון,  בסופ"ש 
הפרק  את  סיימה  הרצועה,  כל  לעיני  הפלסטיני  פנים 
צה"ל  את  לגרור  שעלולה  יותר  נרחבת  תקיפה  הנוכחי. 

למבצע קרקעי – היא מבחינת נתניהו אופציה אחרונה. 
את  למוטט  אינטרס  כל  אין  ממילא  הישראלי  לימין 
הרשות  לידי  המפתחות  את  ולהעביר  החמאס  שלטון 
המתח  שבה  הנוכחית  הפוזיציה  כמו  אין  הפלסטינית. 
גואה, ההנהגה מבותרת, הציבור מפולג והשטח  הפנימי 
לוותר.  למי  אין  שלום,  ולעשות  לדבר  מי  עם  אין  בוער. 

ולמען הסר ספק, עסקינן בערבים ולא )להבדיל, להבדיל( 
בחרדים.

הפכפך  היגיון  לאותו  בהתאם  וזאת  אפוא,  לנתניהו 
שמאפשר לשותפיו להסביר, בדרך כלל רק בדיעבד, את 
אומרים  מהירות.  לבחירות  ללכת  בעיה  כל  אין  מהלכיו, 
שמלחמות כבר לא קורות בחורף, אבל צריך לזכור שגם 
לבחירות האחרונות הוא נורה היישר מלועו של צוק איתן 
וג'וקר  עשיריות  שלוש  מנצחת.  קלפים  סריית  עם  ויצא 

אחד בדמותו של אורן חזן.

ברית המועצות

חודשים  ארציות,  לבחירות  ללכת  גורלנו  נגזר  האם 
ספורים אחרי המקומיות? למרות חשרת העבים שנראית 
במפה הסינופטית, הרי שהחרדים טרם אמרו נואש. בש"ס 
וביהדות התורה ניסו השבוע למחזר את רעיון הכינוס רב 
חברי  של  בראשותם  הישיבות,  ראשי  של  המשתתפים 

מועצת גדולי התורה של דגל וחכמי התורה של ש"ס.
ההצעה המקורית של יו"ר ש"ס דרעי שנחשפה כאן לפני 
שלושה שבועות, מוסמסה בחוסר החלטיות ע"י ההנהגה 
הפוליטית של דגל התורה. האם הייתה זו הוראה מגבוה 
או שמא הנחיה מפיו של ינוקא? במצב בו התנודות של 
והנכדים משתנות בתזזיתיות מדהימה, כערך  המקורבים 

המטבע הטורקי – אין לדעת מה קדם למה.
מבלי  דברו  את  אמר  שנתניהו  ואחרי  זה,  לשבוע  נכון 
זאת  בכל  משהו  כי  נראה  וש"ס,  דגל  ח"כי  עם  שנועץ 
השתנה גם בגזרת דגל התורה. המסרים שהועברו ליו"ר 
הגרי"ג  מרן  של  בביתו  גפני  של  ביקורו  לאחר  ש"ס 
הגר"נ  דגל  של  הרבנים  ועדת  חבר  כשלצידו  אדלשטיין 
זוכובסקי, היו שיש על מה לדבר. רעיון הכינוס המשותף, 

קם לתחיה.
"איך נוכל להסתכל בעיניים של רבבות בחורי הישיבות 
והאברכים, אם נדחה במו ידינו חוק שהוא הרע במיעוטו 
עם תיקונים שניתן להעביר כיום, ומה נעשה אם בקדנציה 
הטוב  לפיד, כשבמקרה  יאיר  עם  קואליציה  נקבל  הבאה 
שינוי  בלי  אבל   - חוק  אותו  את  הראש  על  נקבל  ביותר, 
של אות", שב ושאל השבוע יו"ר ש"ס דרעי את החברים 

מדגל התורה.
גם בעתיד ממשלה בראשותו,  נראה  על השאלה האם 
שלפיד יושב בתוכה והחרדים מודרים ממנה, השיב נתניהו 
החרדית,  בהתנהלות  תלוי  יהיה  הדבר  כי  בכנות  בעבר 

שתשליך במישרין על מספר המנדטים של הגוש. 
 – סגורות  בשיחות  נתניהו  שמפריח  האיומים  חרף 
התביעה  לעד  הבחירות  לאחר  לחבור  יעלוץ  לא  הוא 
למשפט  בפרפרזה  לפיד.  יאיר  במשפטו,  הפוטנציאלי 

אפטר-פארטי בישיבת ראשי הקואליציה. מסיבת יום ההולדת לליצמן בלשכתו בת"א

לימין הישראלי ממילא אין כל אינטרס 
למוטט את שלטון החמאס ולהעביר את 

המפתחות לידי הרשות הפלסטינית. 
אין כמו הפוזיציה הנוכחית שבה המתח 

הפנימי גואה, ההנהגה מבותרת, הציבור 
מפולג והשטח בוער. אין עם מי לדבר 

ולעשות שלום, אין למי לוותר. ולמען הסר 
ספק, עסקינן בערבים ולא )להבדיל, 

להבדיל( בחרדים
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אלוני  שולמית  שטבעה 
ניתן לומר שאת השטריימל  בממשלת רבין 
של יש עתיד, ביבי יחבוש לראשו רק כמוצא 

אחרון לשימור שרידותו בשלטון.
להתייחס  מוכנים  לא  ובש"ס  בדגל 

ידועות  אינן  שתוצאותיהן  לבחירות 
ובצמרת  עבודה,  תכנית  כאל 

מי  יש  המפלגות  שתי  של 
האור  אם  כי  שמעריך 

משותף  לכינוס  הירוק 
יינתן,  המועצות  של 
יישמעו  באגודה  גם 
קולות הסכמה. ייתכן 
כזה,  שבמצב  מאוד 
מגדולי  כמה  גם 
האדמו"רים שדעתם 
נוחה  הייתה  לא 
שנפלה  מההכרעה 
האגודאית,  במועצת 
המופגן,  בהיעדרם 

הדרך  את  ימצאו 
להביע את דברם. 

ההפתעה,  למרבה 
הפוליטי  במחנה  שגם  הרי 

מי  השבוע  נמצא  האגודאי 
שהביע אופטימיות זהירה באשר 

של  המהלך  הצלחת  לסיכויי 
חקיקה מהירה בשינויים, עוד 

בקדנציה הנוכחית. אם אפילו בלשכת פרוש 
 – נאמרה  לא  האחרונה  שהמילה  סבורים 
המשבר  חרף  כי  מה,  בזהירות  להסיק  ניתן 

עדיין יש עם מי לדבר. 

העכבר שישאג 

לחוסר  עדים  אנו   – למקומי  מהארצי 
ולקבל  השולחן  סביב  לשבת  היכולת 
החלטות, בתהליך מזיק שהופך את החרדים 
מעדר שיש לו מנהיג ודרך, לצאן תועה ללא 

רועה. 
שנוצרה  הייחודית  הסיטואציה  על 
שאף  מועמדים  ריבוי  של  בירושלים, 
נגד  שנאה  עתה  לעת  מפיץ  אינו  מהם  אחד 
בשלומי  והותר.  די  נכתב  כבר  החרדים, 
אמונים מציגים נתונים ולפיהם ליוסי דייטש 
בסיבוב  הראשות  את  לקטוף  ממשי  סיכוי 
פנימיים,  בפילוחים  מגובים  הם  ראשון. 
בלתי  במשאלים  וגם  מוזמנים  בסקרים 
תלויים כמו זה של חדשות ערוץ 2, ובניתוחי 
עומק ולא של רק החבר'ה בשטיב'ל, אלא גם 
במהדורה  הפוליטיים  הפרשנים  בכירי  של 

הנצפית בישראל. 

אם בדגל ובש"ס מפקפקים, ולא על סמך 
שימצאו  הראוי  מן  )ריקה(,  בטן  תחושות 
גבם  מאחורי  להסתתר  ויפסיקו  העוז  את 
לציבור  מגיע  הלא-חרדים.  המועמדים  של 
להיכנס  יידעו  שנציגיו  החרדי-ירושלמי 
על  הנתונים  את  לשים  אחד,  לחדר 
שייצא  עד  לנטוש  ולא  השולחן 
עשן לבן ותיפול הכרעה לכאן 

או לכאן.
העכברת  מחלת 
ההנהגה  את  שתוקפת 
החרדית  הפוליטית 
מאנשים  ומונעת 
ומנוסים  ותיקים 
החלטות,  לקבל 
במערכת  פוגעת 
של  החיסונית 
המפלגות החרדיות. 
בסיבוב  גם  אם 
הקרוב, מועמד כיוסי 
ראוי  איש  דייטש, 
יפסיד  הדעות,  לכל 
רק  הבירה  ראשות  את 
הרגליים  גרירת  בגלל 
כיצד   – השותפים  יתר  של 
את  החרדים  הפוליטיקאים  יציגו 
חודשים  מצביעיהם  בפני  פניהם 
ספורים אחרי, במערכת הבחירות 

הארצית?
מי שמוותר על סיכוי פוליטי ממשי לנצח 
חייל  תקנה,  לו  שאין  לוזר  הוא   – מערכות 
כי  שסופו  גולן,  האלוף  של  קרב  רוח  עם 
יפסיד ללא קרב במערכות נוספות. בהתאם 
לאותו היגיון צרוף, אפשר לקפל את הדגל 
לידינו  מי  הרי  כי  הארציות.  בבחירות  גם 
יתקע שהצבעה למפלגה חרדית – לא תוביל 
בכלל  ואולי,  באופוזיציה.  לישיבה  לבסוף 
ולפקוד  סיכון  שום  מראש  לקחת  לא  עדיף 
המוני חרדים לליכוד – שם תהא השפעתנו 
ונטולת סיכונים, כפי שהציע בעבר  בטוחה 

ח"כ חרדי בכיר.
המצביעים  נתוני   – מהיום  ימים  חודש 
בירושלים לא ישתנו. לסחבת אין כל הסבר 
ידועים  המספרים  תוחלת.  אין  וגם  הגיוני 
ניתן  משמעותם,  לגבי  מחלוקת  יש  ואם 
אחרי  ולא  לפני  ועכשיו.  כאן  אותה  ליישב 

החגים. 
לכל  ישכילו  לא  האמיצים  נבחרינו  אם 
אחד  לחדר  ולהיכנס  להידבר  הפחות 
אז  כי  החלטות,  ולקבל  ביחד  לשבת  כדי 
את  שתזרז  הקריאה  בעתיד  כשתישמע 
הבוחרים לקלפיות, נזכור איך נהגו הנבחרים 
ובורחים  כאריות  ששואגים   - התובעניים 

כעכברים.

מחלת העכברת שתוקפת את ההנהגה 
הפוליטית החרדית ומונעת מאנשים ותיקים 

ומנוסים לקבל החלטות, פוגעת במערכת 
החיסונית של המפלגות החרדיות. מי שמוותר 

על סיכוי פוליטי ממשי לנצח מערכות – הוא לוזר 
שאין לו תקנה, חייל עם רוח קרב של האלוף 

גולן, שסופו כי יפסיד ללא קרב במערכות 
נוספות

חיסון מגזרי. יוסי דייטש

ועדות רפואיות שנקבעו לתאריכים אלה יתקיימו כרגיל.

סניפי הביטוח הלאומי
יהיו סגורים לקהל
מ-19.8.18 עד 30.8.18
ח׳ באלול - י״ט באלול

הביטוח 
הלאומי

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

*6050�www.btl.gov.il

שימו
 

 בימים אלה תוכלו להגיש תביעות ומסמכים
באתר הביטוח הלאומי ובתיבת השירות מחוץ לסניף.
כמו כן תוכלו לבצע באתר מגוון פעולות בשירותים 

המקוונים, ולפנות אלינו בבירורים במדור "צור קשר".

בשאלות ובמקרים דחופים תוכלו לפנות
 

                                     *6 0 5 0 י  צ ר א ה י  נ ו פ ל ט ה ד  ק ו מ ל
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מחשש בג"ץ: עשר נשים באסיפה הבוחרת ברבנות

משרד הבריאות: 12 בני אדם חולים בעכברת

שר הדתות מינה עשר נשים חרדיות לאסיפה הבוחרת, כדי להימנע מפסילת הגוף הבוחר על ידי בג"ץ • וגם: הראשל"צ 
אירח את רבה של מגדל העמק ב'יזדים' והצהיר: "חבר מועצת הרבנות הראשית בהווה ובעתיד"

• החשש: התפרצות משמעותית של המחלה,  וזוויתן  יהודיה, משושים  זאכי,  בהמלצות: להימנע מכניסה לנחלים 
המאפיינת לרוב מדינות עולם שלישי

חיים וייס

הרא לרבנות  הבוחרת  האסיפה  נציגי  בממשלה  אושרו  ־השבוע 
שית. לראשונה, מינה שר הדתות דוד אזולאי מש"ס עשר נשים 
לגוף המדובר, זאת בעקבות עשרות עתירות אשר הוגשו לבג"ץ 
בטענה שאין ייצוג נשי והחשש כי בג"ץ יפסול את הרשימה אם 

לא תכיל ייצוג נשי.
־אך ראשית, קצת הסבר על האסיפה הבוחרת ועל תפקידיה: ברב

נות הראשית לישראל ישנו גוף הנקרא 'האסיפה הבוחרת', הגוף 
שנים  ל-10  אחת  לישראל  ראשיים  רבנים  לבחירת  אחראי  הזה 
5 שנים מתקיימות בחירות למועצת הרבנות הראשית  ל-  ואחת 

לישראל. 
האסיפה הבוחרת כוללת כ-80 רבנים וכ-70 אנשי ציבור, מתוך 
70 אנשי הציבור ישנן כיום 5 נשים. בעקבות כך הוגשו עשרות 
עתירות לבג"ץ נגד 'האסיפה הבוחרת', בטענה שבקרב הנציגות 

הניתנת לאנשי הציבור ישנה הדרה מוחלטת של ציבור הנשים.
לשר הדתות יש את הזכות למנות כ-10 נציגי ציבור בגוף הבוחר, 

ולרבנים הראשיים ישנה את הזכות למנות 10 רבנים.
בעקבות העתירות הרבות שהוגשו לבג"ץ על מספרן הנמוך של 
הנשים בגוף הבוחר, הוחלט בסבב המינויים הקודם על ידי השר 
וזאת  לו,  שיש  המינויים  עשרת  מתוך  נשים  כ-5  למנות  אזולאי 
כאמור בכדי למנוע את התערבות הבג"ץ בהליכים המתקיימים 

ברבנות הראשית.
בסבב המינויים הנוכחי, בעקבות מחאות של חברי כנסת חילונים 
ודתיים, ובעקבות החשש הגדול מכך שבג"ץ יפסול את הועדה 
ובכך ישבש את ההליכים הפני ייצוג נשי  ־בטיעון שאין מספיק 

נשים,  מיים ברבנות הראשית, החליט השר אזולאי למנות עשר 
כלומר כל המכסה המוקצבת לו, לאסיפה הבוחרת. 

עו"ד  ברוידא,  חיה  גב'  אזולאי:  השר  מינה  אותן  הנשים  שמות 
מיכל רוזנבוים, גב' נעמי ברייטקופף, גב' מינה דינה טורנהיים, 
גב' אדל קוזין, גב' שלהבת חסדיאל, רו"ח הדסה רוזנברג, עו"ד 

גאולה אבידן, גב' דבורה שיינברג וגב' טליה אלפר.
'היזדים',  במקביל, בשיעורו הקבוע במוצאי שבת בבית הכנסת 
מיסודו של אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, התייחס הראשון לציון 
־הגאון רבי יצחק יוסף לסערה המתחוללת בימים אלו, בדבר הב

חירות למועצת הרבנות הראשית.
את השיעור המקדים במוצ"ש האחרון, מסר חבר מועצת הרבנות 
גרוסמן,  דוד  יצחק  רבי  הגאון  העמק,  מגדל  של  ורבה  הראשית 
לימים  כהכנה  והסליחות  הרחמים  ימי   - היום  ענייני  על  שעמד 

הנוראים וקרא להתחזקות בתשובה ומעשים טובים.
ורמז בדבריו על  וקרא  לו הראשון לציון  עם תום שיעורו הודה 
־השאיפה להותיר את מועצת הרבנות הראשית בידי הרבנים הנוכ

חים, ולא לתת לפורצי גדרות ולמחבלים בכרם בית ישראל אחיזה 
ידיד  ומגדול,  מעוז  הגדול,  לרב  וברוך  "חזק  הרבנות:  במועצת 
הגדול  הגאון  וארוכים,  טובים  לחיים  יבדל  זצ"ל,  מרן  של  נפש 
־רבי יצחק דוד גרוסמן, חבר מועצת הרבנות הראשית בהווה ובע

תיד - ורבה של מגדל העמק, מזכה הרבים, שמרן היה אוהב אותו 
כלבבו עשרות בשנים".

־הראשון לציון הגר"י יוסף המשיך וסיפר כי "בשנת תשל"ג כש
מרן זצוק"ל נבחר לרב הראשי לישראל, הרב גרוסמן היה אז רב 
צעיר, אני זוכר שהוא עלה על הבמה כדי לבדוק איך שסופרים 
מיני דברים  כל  יעשו  כדי שהמפלגות האחרות לא  את הקולות, 
לא טובים, כי הם לא רצו את הרב. ואז הרב גרוסמן עלה לבדוק, 

וברוך ה' הכול היה בסדר".
את  להותיר  ובין-מפלגתית  כללית  שאיפה  ישנה  המסתמן,  כפי 

הרבנים הקיימים במועצת הרבנות הראשית, ולא לתת לרפורמים 
אחיזה במועצת הרבנות הראשית.

הרבנות  מועצת  לנשיא  גרוסמן  הגרי"ד  איחל  השיעור  סיום  עם 
הראשית הראשון לציון הגר"י יוסף, "שה' ייתן לו אריכות ימים 
־ושנים טובות, להמשיך מה שהאבא מרן זצוק"ל, עשה את המה

פכה, הרים את כלל ישראל, שינה הכול, כל כך הרבה בני תורה. 
־אני זוכר עוד את מרן בהתחלה, כשהלכנו מיישוב ליישוב, כשה

לכנו פה בשכונת 'בית ישראל', בשכונת הבוכרים, הקטמונים. מי 
ובנו  וזכינו ברוך ה' שהרצון שלו התקיים,  יכול לתאר בכלל?! 
יום  לכפר,  מכפר  לעיר,  מעיר  ממשיך,  שליט"א  לציון  הראשון 
ולילה, להגדיל תורה ולהאדירה. נזכה בעזרת ה' לראות שיאריך 

ימים ושנים טובות".

אריה לוין

מחלת  להתפרצות  חשדות  בעקבות  בהלה  של  ימים  לאחר 
באופן  כעת  בצפון,  בנחלים  השוהים  נפגעו  ממנה  ה'עכברת', 
נפגעו  אכן  מהחולים  כמה  כי  הבריאות  במשרד  מאשרים  רשמי 
"בלפטוספירוזיס".  יותר  הרשמי  בשמה  או  העכברת,  ממחלת 
לגבי 12 בני אדם המאושפזים בבית החולים, כבר אושר לגביהם 
שהם אכן נדבקו במחלה ובנוסף להם, עוד עשרות חשודים כמי 

שנגועים בעכברת.
האופייניים  המחלה  סימני  למחלה:  באשר  פרטים  כמה  והנה 
דומים למחלת השפעת - חום, כאבי ראש, כאבי שרירים. עם זאת 

בחלק מהחולים תיתכן פגיעה בתפקודי כבד וכליה.
עכברת מועברת לבני אדם מבעלי חיים וישנם יותר ממיליון מקרי 
בישראל  שלישי.  עולם  במדינות  בעיקר  בשנה,  בעולם  תחלואה 
המחלה נדירה יחסית, עם ממוצע של כ-10 מקרים בשנה. המחלה 
דרך  החיידק  את  המפרישים  החיים  מבעלי  חלק  אצל  נמצאת 

הפרשות. 

המכרסמים  הם  המחלה  את  שמפיצים  העיקריים  החיים  בעלי 
פרות  כמו  חיות  גם  ומכאן שמה של המחלה.  ובעיקר העכברים 
וכלבים יכולות להפיץ את המחלה. עכברת זו מחלה תעסוקתית – 
מי שנדבק בה הם בדרך כלל וטרינרים או עובדי משק שעובדים עם 
בעלי חיים וחשופים אליהם, כמו גם אנשים שמטפלים במערכות 
ביוב ושפכים. בשנים האחרונות יש דיווחים על תחלואה הקשורה 

לתיירות במקורות מים בהם היו הפרשות של בעלי חיים.
כאב  חולשה,  ראש,  כאב  חום,  הם,  למחלה  התסמינים  כאמור 
ותשישות.  עייפות  העיכול,  במערכת  בעיות  גב,  כאב  שרירים, 
מהחולים  קטן  בחלק  שפעת.  מזכירים  התסמינים  רבות  פעמים 
המחלה עלולה להסתבך ולגרום לאי ספיקת כליות, לפגיעה בכבד 
בין שבוע  רוב, התסמינים מופיעים  פי  ולדלקת קרום המוח. על 
התסמינים  חריגים  במקרים  לחיידק.  החשיפה  לאחר  לשבועיים 

יופיעו לאחר שלושה ימים – או שלושה שבועות.
 – שכן  ואלו  מחלה.  יפתחו  לא  לחיידק  שנחשפים  האנשים  רוב 
יפתחו מחלה עם תסמינים קלים. רק במיעוט המקרים התסמינים 
לחיידק  חשיפה  מקרה  כל  לא  ומסוכנים.  קשים  להיות  הופכים 

מסתיים במוות. אין אף חשש להיות בסמוך או במגע עם חולה 
בעכברת, שכן ההדבקה היא רק במגע עם הפרשות החיות

וזוויתן.  משושים  יהודייה,  זאכי,  הם  ברחצה  שאסורים  הנחלים 
שאר הנחלים ברמת הגולן – לא דווחו מקרי תחלואה. בכל מקרה 

יש לשים לב לשילוט במקום.
הטיפול בעכברת נעשה ע"י באנטיביוטיקה ניתן בכדורים או דרך 
טיפול  לקבל  ואפשר  המקרים  בכל  באשפוז  חובה  אין  הווריד. 

ולהשתחרר לבית.
הנחיות לציבור מטעם משרד הבריאות:

1. חולים שטבלו במימי הנחלים זאכי, יהודייה, משושים וזויתן 
38 מעלות שהתפתח פחות  חום מעל  עם   ,1.7.18 החל מתאריך 

מ-3 שבועות לאחר הטבילה מתבקשים לפנות לרופא המשפחה.
2. מי שטבל באחד או יותר מהנחלים ואינו סובל ממחלת חום או 

סימני מחלה אחרים אינו צריך לפעול.
יהודיה,  זאכי,  בנחלים  לטבול  שלא  מזהיר  הבריאות  משרד   .3

משושים וזוויתן עד להודעה חדשה.

התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי:
הקישו 7

מיד בכניסה למערכת
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אחד הדברים שמחברים בין הורים בנקודות שונות של זמן ומקום הוא הטפיל, שכולנו 
תופשים אותו כצורר אמיתי: הכינה. היא ליוותה אותנו כשהיינו ילדים, והיא חוזרת 
לחיינו ולראשנו כשהתבגרנו והפכנו להורים. חברת התרופות רפא, משווקת סדרת 
הדרין להגנה ולטיפול בכינים ובביצי כינים ערכה סקר בקרב אימהות לילדים בגילאי 
אימהות  -כמה  ושאלה  בכינים.  האחרונה  בשנה  אחת  פעם  לפחות  שנדבקו   ,3-14
נדבקות מילדיהן בכינים, והאם יש מקום להעיר להורים, שילדיהם מסתובבים עם 

ג'ונגל של כינים על הראש ומדביקים אחרים? 

שונאות, פשוט שונאות לטפל בכינים
כינים נחשבו לאחת המכות הקשות שידעה מצרים, ולאחת המכות שממנה סובלים 
הורים וילדים בכל דור ודור. הבעיה היא שהאורחים הכי לא רצויים בביתנו ועל ראשי 
ילדנו, מגיעים לביקור לעיתים תכופות מדי. 80% מהאימהות הצהירו שילדיהן נדבקו 
ל-5  מעל  נדבקו  מהם  וכחמישית  האחרונה,  בשנה  פעמיים  פעם-  לפחות  בכינים 
פעמים. כלומר, אנו נאלצים להתמודד עם ניקוי ראשי ילדינו לעיתים קרובות מדי. 
אפשר לומר, שהמטלה הזו די שנואה עלינו. עד כמה? בסקר נמצא שטיפול בכינים 
ובביציהן זוהתה כמטלה השנואה ביותר בקרב אימהות ביחס לשאר המטלות הלא 

נחשקות כמו לעשות סדר בארון הבגדים או להכין את הילד למבחן. 

מעדיפות לטפל פעם אחת ודי
כשאנחנו היינו ילדים, והחיים היו פחות אינטנסיביים, האימהות שלנו יכלו להרשות 

הכינים  את  לפלות  או לעצמן  באצבעותיהן  מראשינו 
במשך לסרק את שערינו במסרק  סמיך 

טיפולים  פחות שעות.  אחרים, 
שיצא  להכיר נעימים  לנו 
התספורות  ת הם  צו הקצו
 , ת ו ח ל ו ג מ ה ו ו מ ר ג ש
לברוח  י לנו  כ ב ב
ם  י י ר פ ס מ ה מ
אימא  של 

הספר,  של  או 
שטיפת  או 

ו  נ י ש א ר
ט  פ נ ב

וחומץ, שאף יכלו להזיק לנו. היום, כשאימהות מודעות לחוסר היעילות של הטיפולים 
בכינים, 60% מהן מעדיפות  רבות לטפל  וכשאין ברשותן שעות  המסורתיים הללו, 

טיפול אחד בלבד, מבלי הצורך לחזור שוב על הטיפול אחרי שבוע. 
שילוב  המכילים  מוצרים  המדף  על  למצוא  תוכלו  היום  בוודאי.  אפשרי?  זה  האם 
אחד.  בטיפול  הכינים  ביצי  ואת  הכינים  את  להשמיד  המיועדים  ייחודי,  מרכיבים 
השמדת הביצים חשובה ביותר, כי הן הסיבה לכך שתוך 7-10 ימים בוקע דור חדש 

של כינים, ומעגל ההדבקה לא נפסק.

אבל למה גם אני נדבקתי?
זוחלות  כשהכינים  קורה  מה  אבל  וסובלים,  מגרדים  ילדינו  את  לראות  לנו  קשה 
לביקור על הראש של ההורים? כשאנחנו בקרב קולגות, חברים או בכלל עם קבוצת 
המבוגרים, לא נעים לנו לגרד ללא הרף את הראש. 65% מהאימהות הודו שהן נדבקו 
מילדיהן בכינים בשנה עד השנתיים האחרונות. הקרבה הפיזית בין אימהות לילדיהן 
נפסיק  לא  הרי  זאת,  למרות  לאחר.  אחד  מראש  ולזחול  לטפס  לכינים  מאפשרות 
לחבק ולנשק אותם, אז מה כדאי לעשות? אם לילד יש כינים, מומלץ שכל בני הבית 
ייבדקו. אם נמצאו כינים חיות, יש לערוך טיפול להשמדתן ולהשמדת הביצים שלהן. 
ומעלה,  מגיל חצי שנה  לתינוקות  חשוב לדעת, שכיום חלק מהמוצרים מתאימים 
ומיועדים גם לנשים הרות ומניקות. בנוסף, תוכלו למצוא מוצרים המיועדים למניעת 

התרבות ג'ונגל נוסף של כינים, וניתנים לשימוש קבוע על ראש נקי, שעבר טיפול.  

בלונדיניות וג'ינג'יות
לא רק שהן נהנות יותר, הן כנראה גם מגרדות פחות. בסקר שערכנו, עלה כי שיער 
בעלי  ואילו  בכינים,  נדבק  בקלות  שהכי  השיער  כסוג  האימהות  בקרב  נתפס  חום 

שיער בלונדיני או ג'ינג'י נתפסים ככאלה שפחות נדבקים בטפיל. 

הורים, לא הבנתם את הרמז?
של  ראשה  על  שחגגו  הכינים  ביצי  ואת  הכינים  את  והשמדנו  עמלנו  אתמול  רק 
ילדתנו. למחרת בבוקר אנחנו מלווים אותה לגן, ובכניסה ממתינה לה החברה היקרה 
שמקפצת משמחה לקראתה, ואיתה מקפצות כל הכינים שישמחו להגר לראש 
חדש ונקי. רוב הסיכויים שהילדה הזו לא תתארח אצלנו בקרוב. כמעט 
ילדיהן  של  חבר  לארח  מתנגדות  שהן  הודו,  מהאימהות  שליש  שני 
מאתרים  כאשר  עושים  מה  בכינים.  שנדבקו  לאחר  ימים  מספר 
ילד או ילדה בגן, שאחד מסימני הזיהוי שלהם הוא הגירוד הבלתי 
פוסק? שומרים על איפוק או אומרים להוריהם? 71% מהאימהות 

סבורות שיש מקום להעיר להורים, בצורה מנומסת ואדיבה. 

לקראת החזרה ללימודים, מתכוננים עם מארז הדרין 
לטיפול והגנה מכינים- "הדרין" מציג מארז לטיפול בכינים 
ובביציהן ולהגנה מהתרבות הכינים. המארז כולל 2 מוצרים 
במחיר מיוחד: הדרין ONCE - משמיד גם את הכינים וגם 

את ביצי הכינים, הדרין פרוטקט - מונע התרבות כינים על 
הראש.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פרנץ טוסט 

טיפים

ראש נקי 

לגן  חוזרים  ישראל  ילדי  ימים  מחודש  פחות  בעוד 
ולביה"ס, ויחד עם חזרתם לביה"ס, שוב צצה ועולה 
כל  של  מחייו  אינטגרלי  לחלק  הפכה  אשר  הבעיה 
הורה וילד בישראל – הכינים.  מומחי נובוקיד מעניקים 

טיפים ועצות להבטיח ראש נקי מכינים וביצי כינים: 

יש  הספר  לבית  החזרה  לפני  שבועות  כשלושה   .1
לבדוק את ראשי הילדים וליזום "מבצע חפיף" של כל 
יובטח כי  ילדי הבית, המצעים ומברשות השיער. כך 
הילדים יתחילו את שנת הלימודים החדשה בראשים 

נקיים. 

או  שבוע  מדי  הילדים  ראשי  את  לבדוק  מומלץ   .2
יותר  כאשר מזהים שהילד מגרד את הקרקפת שלו 
שטיפלו  משפחות  מניעה.  טיפול  לבצע  מהרגיל 

מניעתית באופן קבוע דיווחו על ניצחון של הבעיה. 

בחומרים  ילדים  ראשי  על  להשתמש  מומלץ   .3
המכילים  בחומרים  משימוש  להימנע  ורצוי  טבעיים 
בריאים  כלא  שנמצאו  סיליקון,  או  הדברה  חומרי 

ומזהמים את הסביבה. 

השיער  ובעלי  בכיתה/גן  הבנות  את  לחייב  רצוי   .4
הארוך להגיע למסגרות עם שיער אסוף באופן הדוק 

או קלוע לצמה. 

5. הכינים אוהבות להטיל את ביציהם באזורים חמים 
בראש. על כן מומלץ לערוך את חיפוש הכינים בעורף 

ומאחורי האוזניים. 

בגני  חפיף"  "מבצע  רבעון  מידי  ליזום  מומלץ   .6
הידבקויות  למנוע  מנת  על  הספר  ובבתי  הילדים 

חוזרות בין הילדים. 

מצילומי  להימנע  יש  ההדבקה  בתקופת  במיוחד   .7
דרמטית  עלייה  נמצאה  צמודים–  כשהם  הילדים 
וצעירים,  נוער  בני  בקרב  כינים  של  הדבקה  במקרי 

ככל הנראה כתוצאה מהיצמדות ראשים בסלפיז. 

8. יש לחזור על הטיפול בנובוקיד כטיפול מונע אחת 
כל  בו  יום  לתאם  וכדאי  ההדבקה  בתקופת  לשבוע 
ילדי הבית יעשו יחד את הטיפול, כדי למנוע מצב בו 
ילד אחד שנושא כינים מדביק את כל השאר. לאחר 
השימוש השבועי הקבוע, אין חובה לחפוף או לסרק 

במסרק כינים. 

קבוע  מניעתי  שימוש  כי  מדגישים  נובוקיד  מומחי 
תסייע  בשבוע,  פעם  אחת  טיפול  קפסולת  של 
של  במקרה  כינים  מושבת  של  התפתחות  במניעת 

ה  ק ב ד את ה מונע  אף  קבוע  ושימוש 
של  קבוע  בסירוק  הצורך 
כיוון  סמיך.  במסרק  השיער 
רק  הינו  בנובוקיד  שהשימוש 
בחומרים טבעיים, השימוש במכשיר 
אחת לשבוע אף מועיל לבריאות 

השיער. 

ידוע כי ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר ביום היא מעניקה את האנרגיה למהלך היום על כן חשוב 
שתהיה מזינה. רשת קפה גרג מנדבת מתכון פרנץ טוסט מפנק במיוחד לפתוח את היום בחיוך. המתכון פשוט וקל  

להכנה כך, שניתן לשתף את הילדים בהכנה ולעשות בוקר יצירתי בו כולם תורמים לארוחת הבוקר.

טעימה

הכל בראש
מסקר שנערך בישראל עולים כמה נתונים מעניינים: המטלה השנואה ביותר על אמהות בישראל היא טיפול בכינים • 
אמהות מעדיפות טיפול אחד שיעשה את העבודה וסבורות שדווקא לשיער ג'ינג'י סיכוי נמוך להדבק בכינים • סקר 

בנושא הורים וכינים

מרכיבים: )מנה אחת( 
2 פרוסות לחם בריוש בעובי של 2 ס"מ 

1 כף חמאה ממוסת 
1/2 כוס שמנת מתוקה 

1/4 כוס חלב 
2 כפות סוכר חום 

2 ביצים 

אופן ההכנה:
1. מערבבים בקערה את החמאה, שמנת, חלב, סוכר חום והביצים 

ומטגנים משני הצדדים עד  2. טובלים את פרוסות בריוש בבלילה 
להשחמה של הפרנץ' טוסט. 

רצוי להגיש עם סלט פירות, שמנת חמוצה, ריבה  המלצת הגשה: 
ואבקת סוכר.

כיצד נמנעים מכינים וכיצד נפטרים מהם 
לקראת חזרה לביה"ס ולגן • טיפים ועצות 

שימושיות להורים....ולילדים
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מבצע הקיץ הגדול
מבצע הקיץ הגדול 

של 'נתיב החסד' הפך 
להצלחה מסחררת, 

אלפים נוהרים לסניפים 
בכדי להשתתף 

בהגרלה הגדולה, בה 
יזכו 2 לקוחות בכסף 
לקניות ברשת במשך 

שנה. המונים ממלאים את הסניפים בכדי 
להגדיל את סיכויי הזכיה ולקבל, בנוסף, 

כרטיסי גירוד, בהם אפשר להגריל שוברי 
קניה בסכומים שונים, מוצרים שווים ועוד 
מאות פרסים... וזה עוד לא הכל, רדיו קול 
חי, שולח כתב שטח לביקור פתע בסניפי 
נתיב החסד ברחבי הארץ, שם זוכה אחד 
הקונים בכל כסף הקניה בחזרה! וכל זה 
בשידור חי בתוכנית של מנחם טוקר, בין 
השעות 14:00-16:00. 'נתיב החסד' מודה 
ללקוחותיה ומזכירה למי שעדיין לא בא: 
נשארו עוד ימים ספורים למבצע! עצרו 
הכל ורוצו לסניף הקרוב לביתכם, אולי 

הפעם אתם תזכו?



מתחילים שגרה מתוקה

ההתרגשות של תחילת שנה פוגשת כל 
אחד מאתנו במקום האישי שלו: אם זה 

הילדים שלנו שעולים כתה או גן, אם 
זה החזרה של הבחורים לישיבות, וכן 

החזרה שלנו ההורים לשגרה המבורכת. 
בשמרלינג'ס מזמינים אתכם לפתוח את 

שנת הלימודים בטעם מתוק ולהעניק 
ליקרים לכם ברכה להתחלה מתוקה 

ומוצלחת לצד שוקולד רוזמרי של 
שמרלינג'ס. המילים החמות והאכפתיות 

לצד טעמו המעולה של השוקולד היוקרתי 
יעניקו להם בוודאי כוחות להמשך הדרך. 
סדרת רוזמרי של שמרלינג כוללת מגוון 
שוקולדים במילוי פרלין משובח בגרסת 

חלבי או פרווה והיא בכשרות בד"צ ציריך.



עדכון מחיר
בעקבות 

עליית מחיר 
החלב 

הגולמי 
בשיעור של 

10.7% מאז ינואר 2017, מודיעה תנובה על 
עדכון מחיר מידתי של חלק ממוצרי החלב 

הלא מפוקחים בשיעור ממוצע של 2.2% 
בלבד. החלב הגולמי הוא הרכיב המרכזי 
בעלות ייצור מוצרי החלב ומהווה כ-50% 

מעלות הייצור. עליית המחיר הביאה 
לגידול  של כ-6% בעלויות הייצור של 

תנובה. במונחים כספיים מדובר בתוספת 
עלות של 160 מיליון שקל לתנובה. עד 

סוף השנה תגיע תוספת זו ל-200 מיליון 
שקל.  בין ינואר 2017 ליוני 2018 עלה מחיר 

החלב הגולמי ב 12 אגורות. בחודש יולי 
2018 עלה שוב מחירו ב 8.23 אגורות, כך 

שהעלייה המצטברת במחיר החלב הגולמי 
הינה 20.23 אגורות לליטר (10.7%). בין 

המוצרים הלא מפוקחים שמחירם יעלה: 
גבינות מלוחות, גבינות צהובות במדף, 

גבינות מיוחדות, מעדנים, משקאות 
חלב וחלק מהיוגורטים. יצוין, כי תנובה 

החליטה לפני מספר שנים, שהקוטג' יהיה 
בפיקוח עצמי ויתנהל בדומה למוצרים 

מפוקחים. על כן, מחירו לא יעלה, על אף 
היותו מוצר לא מפוקח. יצוין כי מאז חודש 
מאי תנובה ממתינה לחתימת שר האוצר 

על עדכון מחיר מוצרי החלב שבפיקוח 
בשיעור של 3.4% כפי שהמליצה ועדת 

המחירים הממשלתית. מתנובה נמסר כי 
"תנובה תמשיך לפעול באחריות ולקיים 
את מחויבותה לצרכן, לחקלאים ולמשק 

הישראלי, תמשיך לספק מגוון מוצרים 
באיכות גבוהה ומצפה שהממשלה 

תפעל ע"פ דין ובאחריות כלפי התעשייה 
והחקלאות המקומית".

הגשמנו חלום 

פתחנו את השבוע הראשון לפעילות 
"מיחזורית המשאלות" של תאגיד המיחזור 

– אל"ה, בהתרגשות גדולה כשבין תשעת 
הזוכים – הגשמנו חלום לנערה מפתח 
תקווה שחגגה בת מצווה ביום הזכייה. 
ההתרגשות של אחיה והוריה היו חלק 

מההתלהבות הרבה והשתתפות הערה 
בפעילות הקיץ. תאגיד המיחזור אל"ה הכין 
גם השנה, זו השנה הרביעית, פעילות קיץ 

ייעודית לציבור  החרדי, לעידוד מיחזור 
בקבוקי שתיה המשפחתיים הגדולים. 

המשאלות שזכו לביקוש הרב ביותר בשבוע 
הראשון היו: צמיד פנדורה, מצלמה, 

קורקינט ולגו. בצמיד פנדורה זכתה נערה 
שחגגה בת מצווה ביום הזכייה. רוצים 
להשתתף ב "מיחזורית המשאלות"? 
אוספים בקבוקים משפחתיים ריקים 

מפלסטיק ( ליטר וחצי ומעלה), רושמים 
את מספר הטלפון שלכם  על כל בקבוק, 

מציינים על הבקבוק את מספר המשאלה, 
משלימים מילה מקורית למשפט 

"בקבוקים ל________________ 
יצאתם גדולים"  ורושמים אותה על 

הבקבוק. "מיחזורית המשאלות" מסתיימת 
ב-כ"ג בתשרי תשע"ט.(23.7-2.10.2018). 

הפעילות על פי תקנון.



מכניסים טוב לכריך

שנת הלימודים החדשה בפתח, ועמה 
נושא שמעסיק הורים רבים: ארוחת העשר 

של הילדים. כולנו יודעים שארוחת עשר 
טובה ומזינה מסייעת לילדים להתרכז 

וללמוד טוב יותר, ומעניקה להם אנרגיה 
להמשך היום. גבינה צהובה 'נעם' של 

מחלבת טרה בכשרות בד"ץ העידה 
החרדית, היא פתרון מצוין שמשלב ערכים 
תזונתיים עם טעם נפלא שהילדים אוהבים 

ושמחים למצוא בכריך. כריך עם גבינה 
צהובה 'נעם' הוא ארוחה מזינה, משביעה 

ועשירה בסידן וברכיבים חיוניים נוספים. 
'נעם' היא גבינה צהובה מ-100% רכיבים 

טבעיים ללא חומרים משמרים וללא צבעי 
מאכל מלאכותיים, מאפשרת לכם להכניס 

טוב הביתה וגם לכריכי בית הספר של 
הילדים. בהשגחת בד"צ העדה החרדית.



ניחוחות שנשארים לאורך זמן

מחזירים בגדים לארון לאחר החופש? 
סנו מציעה עבורכם את מרככי הכביסה 

"מקסימה" – מרככי כביסה סופר מרוכזים 
לניחוחות שנשארים לאורך זמן ומשרים 

בארונות ניחוח נעים. מרככי הכביסה 
המרוכזים של סנו מעניקים לבד רכות 
מלטפת עם עוצמת בישום שנשארת 

לאורך זמן, בהשראת ניחוח מפנק 
של פריחת השקד, רוח אביבית ומשי 

מלטף. המרככים שומרים על הבגדים, 
מונעים חשמל סטטי, מקלים על הגיהוץ 

ומשמידים חיידקים ובקטריות. מרככי 
הכביסה סנו מקסימה מרוכזים פי 4, 

ומספיקים לעד 40 כביסות בניחוח עשיר 
ועוצמתי שנשאר לאורך זמן. את מרככי 

הכביסה של סנו מקסימה ניתן להשיג 
במגוון ניחוחות: מאסק, אולטרה פרש, 

סנסטיב, לבנדר, ביו, פטוצ'לי וקול מרענן.



חדש: "לבן בטעמים" 

מחלבת טרה גאה להציג את סדרת "לבן 
בטעמים" בכשרות מהודרת של בד"ץ 

העדה החרדית, בטעמים שכולם אוהבים 
במיוחד, ללא חומרים משמרים, מועשרת 

בוויטמין � ומכילה את כמות הסידן 
הגבוהה ביותר בקטגוריה. "לבן בטעמים" 

של טרה, עם 3% שומן, מושק בשני טעמים 
נפלאים: לבן בטעם תות ולבן בטעם ארטיק 

ענבים. מחלבת טרה, שחרטה על דגלה 
לאפשר לצרכנים להכניס טוב הביתה, 

מצרפת את סדרת "לבן בטעמים" החדשה, 
לכלל סדרות מוצרי טרה האיכותיים 
והבריאים יותר בכשרות בד"ץ העדה 

החרדית. טרה ממשיכה ומעניקה לצרכנים 
שילוב מושלם בין טעם נפלא ושמירה על 

אורח חיים בריא יותר, והופכת לבחירה 
המושלמת עבור כל המשפחה שלך.



ישן נושן - גדול וחדש
אחד מיינות הקידוש 

הוותיקים, האיכותיים 
והמוכרים ביותר בכל 

בית חרדי – יין ישן נושן 
– מתחדש בימים אלו 

בבקבוק חדש בעל נפח 
גדול יותר של יין איכותי 
מבית יקבי כרמל. יין ישן 

נושן הוא יין מתוק, העשוי 
מחומרי גלם איכותיים, 

בבחירה מוקפדת של 
צוות היינים בית יקבי 

כרמל. זהו יין צעיר בעל טעם מיוחד, 
המבוסס על מתכון וניסיון רב שנים. הרכבו 

של יין ישן נושן מאפשר לו להישמר לזמן 
ארוך יותר מאשר יינות שולחניים רגילים. 

היין הושק לראשונה לכבוד חגיגות יובל 
יקבי ראשון לציון בשנת תשט"ז ומאז רק 

הולך ומשתבח! לנוכח הביקוש הרב בציבור 
ליין ישן נושן האיכותי, הוחלט להגדיל את 

כמות היין בכל בקבוק. הבקבוק החדש 
מכיל 750 מ"ל יין ישן נושן במקום 650 

מ"ל שהיו עד כה. והטעם, האהוב והמוכר, 
נשאר כשהיה. ללא חשש ערלה, טבל 

ושביעית. בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות 
הגר"א רובין שליט"א.



איקאה אתכם בכל מקום

איקאה, המציעה מגוון פתרונות אחסון 
לבית, מלווה אתכם גם ביציאה ממנו. תיקי 

גב, תיקי צד, מזוודות על גלגלים, במבחר 
גדלים ועיצובים – באיקאה ניתן למצוא 
תיקים המתאימים לכל צורך: לטיולים, 

לחזרה לבית הספר או לישיבה, לקניות, 
או לנסיעה לשבת אצל ההורים: תיק גב 

 KNALLA - 25 תיק ספורט ₪ KNALLA - 25
₪ תיק אוכל ERFORDERLIG - 25 ₪ תיק 

 STARTTID - 145 תיק גב ₪ STARTTID - 25
₪ תיק גב FORENKLA -150 ₪ מזוודה 

 ₪ FORENKLA - 295 על גלגלים ותיק גב
תיק צד FORENKLA - 75 ₪ עגלת קניות 

KNALLA - 95 ₪ רשימת הסניפים: נתניה:  

רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: 
רח' היוזמה 1 מרכז עסקים  שורק כביש 

פלמחים. קריית אתא: רחוב תפוצות 
ישראל (דרך חיפה 52 קריית אתא(. חדש!! 

באר שבע: הירדן 24.



איך מתמודדים עם הגיהוץ?
הררי הגיהוץ לא נגמרים? 

סנו גהץ לי – ריסוס קל 
והגיהוץ מושלם. ימי בין 
הזמנים מאחורינו והררי 
כביסה שזקוקה לגיהוץ 
הצטברו בכמות גדולה, 
בסנו מציעים עבורכם 

פתרון קל ויעיל, סנו גהץ 
לי – ריסוס קל והגיהוץ 

מושלם. השימוש בסנו גהץ 
לי הופך את תהליך הגיהוץ 
לקל יותר ואת הבד לחלק 

יותר. סנו גהץ לי מתאים 
לגיהוץ ולעמלון כל סוגי הבדים שניתן 

לעמלן ולגהץ ומותיר בבגדים ריח רענן, 
אין צורך להרטיב את הבגד או להשתמש 

באדים. מכיל חומר מעמלן סיליקון ובושם. 
ניתן להשיג את סנו גהץ לי בתרסיס ובמכל 

עם ידית אחיזה נוחה.



מבצע: 'השני בשקל' 

ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' פותחים את 
עונת טרום החגים עם מבצע ענק שבו 

אתם – הלקוחות, מרוויחים ובגדול... מבצע 
'השני בשקל' מאפשר לכל לקוח, לקנות 

מוצר חשמלי מתוך רשימה של אלפי 
מוצרים, ולבחור מתנה יקרת ערך בשווי 

מאות שקלים – בתוספת שקל אחד בלבד! 
מדובר ברווח של 500 עד 700 שקלים לכל 

הפחות על כל רכישה! בין רשימת המתנות 
תוכלו למצוא: מיקרוגל ענק, שואבי אבק, 

כיריים איכותיות, מקרר מיניבר, מגהץ 
קיטור, מטחנת בשר, 700 ₪ תווי שי ועוד... 

כך לדוגמא תוכלו לרכוש מקרר ב-1800 ₪ , 
להוסיף שקל אחד ולצאת גם עם מיקרוגל 

במתנה או כל מתנה אחרת שתבחרו 
מתוך הרשימה המלאה! ברשת 'שיא 

החשמל והמיזוג' תוכלו להרוויח מארבעת 
השיאים שלנו, המאפשרים לכם ליהנות 

במבחן התוצאה, או במילים אחרות: להיות 
מרוצים מהמוצר שקניתם לאורך שנים 

רבות 1) מחיר מעולה 2) שירות ואמינות 
3) אחריות כפולה 4) התאמה אישית. 

לארבעת השיאים האלו מצטרף השיא 
החמישי – מבצע השני בשקל. אלו חמשת 

הסיבות לקנייה חכמה, נבונה וחסכונית 
בשיא החשמל והמיזוג. למידע על הסניף 

הקרוב לביתכם התקשרו: 03-5045000



שני טעמים אקזוטיים
קיץ כזה עוד לא היה: פריגת, המתמחה 

בייצור משקאות ומיצים איכותיים המכילים 
רכיבי פרי, מציגה, נוסף על הטעמים 

האהובים והקלאסיים, שני טעמים חדשים 
שירעננו לכם את הקיץ ויגוונו לכם 

את היום: פריגת טרופי בשילוב פירות 
אקזוטיים, ופריגת 
גויאבה. הטעמים 
החדשים מציעים 

לצרכנים אפשרות 
לגיוון מרענן 

ואקזוטי בימי 
הקיץ. המשקאות 

החדשים יושקו 
בבקבוקי 1.5 ליטר 
ובכשרות מהודרת 

של הרב לנדא 
שליט"א.

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

 קצרצרים
חברת מרס ישראל מרחיבה את סדרת 

מוצרי מותג המסטיקים FIVE5 ומציגה 
טעם נוסף עם רעננות לאורך זמן: מנטה 

מתוקה. כשר למהדרין פרווה בהשגחת הרב 
ליכטנשטיין, בד"ץ KF לונדון 

לקראת ראש השנה, ליימן שליסל, בעלת 
מותג 'קליית גת',  מרחיבה את פעילות 

המותג ונכנסת לקטגוריית הדבש בהשקת 
שני מוצרי דבש פרחי בר טהור: בקבוק לחיץ 

המכיל 350 גרם וצנצנת המכילה 700 גרם. 
כשר פרווה בהשגחת בד"צ העדה החרדית

לראש השנה המתקרב: מהדורת ספלנדיד 
קרם - שוקולד איכותי במילוי שכבות קרם 
שוקולד בטעמים של תפוז ושברי שקדים, 

קרם בורלה ושבבי קרמל וקרם קרמל ושברי 
אגוזי לוז עם 62% מוצקי קקאו. כשרות: 

רבנות נצרת עלית

חברת כרמית  מרחיבה את סדרת העוגיות 
"מיני קוקיס" ומשיקה 2 טעמים נוספים 
ומפתיעים: עוגיות בטעם קרמל  ועוגיות 

של סבתא 
שושנה-עוגיות 

בטעם של פעם. 
מחיר: 17.90  ₪ 

כשרות: בד"צ 
העדה החרדית

 ,(Legato) יקב היוצר  מציג את לגאטו
סדרת יינות פרימיום חדשה המבוססת על 

שלושה זנים אדומים מובילים: קברנה, מרלו 
ושיראז, זן אחד לבן: ויונייה ורוזה. היינות 

בסדרה התיישנו במשך 12 חודשים בחביות 
עץ אלון צרפתי. מחיר: 60 ₪

טמפו משיקה מארז חדש של בירת הלאגר 
 :UNFILTERED "האהובה "גולדסטאר

אריזת בסקט במחיר המשתלם ביותר 
ולראשונה עם בקבוקי 1/2 ליטר זכוכית. על 

כל 3 ליטר בירה 
הצרכן מקבל 

החזר כספי של 
7.2 ₪ (החזר של 

1.2 ₪ לבקבוק 
זכוכית 1/2 ליטר)

חשיבות שתיית מים לתינוקך

אנחנו בעיצומו של הקיץ, מרגישים היטב 
את החום והלחות ולכן חשוב לשמור על 

בריאותינו ובריאות ילדינו בכל הקשור 
לשתיית מים.  מתי מתחילים לתת לתינוקות 
לשתות? איך להרגיל את התינוק למים? מה 

לעשות אם הוא לא אוהב מים? לפניכם 5 
מיתוסים בנושא שתייה של תינוקות מאת: 

רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת 
מדעית מטרנה

"חשוב לתת לתינוק מים לשתייה
נכון , אבל רק החל מגיל חצי שנה

לפי המלצות משרד הבריאות, בששת 
החודשים הראשונים לחיים התינוק מקבל 

את צרכיו מהזנה טבעית או מתחליף החלב, 
זה כולל גם את כל הנוזלים להם הוא זקוק. 

זוהי התקופה היחידה בחיים בה מזון יחיד 
מספק את הצרכים התזונתיים (מלבד ויטמין 

D  וברזל אותם יש להוסיף בטיפות).
התינוק שלך בן 1/2 שנה והתחיל לאכול 

מזון מוצק כגון ירקות, פירות וכד'? זה 
הזמן להתחיל לתת לו גם מים לשתייה. 

בשלב הזה בו התינוק מתחיל לאכול מזונות 
מוצקים ונחשף לטעמים חדשים, הוא גם 

מתחיל להיות צמא וזקוק להשלמת נוזלים 
ממש כמונו".

אין צורך להרתיח מים ממתקני טיהור ומים 
מינרלים  - לא נכון!

חשוב מאד להקפיד ולהרתיח את כל 
סוגי המים למשך 2 דקות לפחות, לקררם 
לפני השימוש ולהמשיך בכך עד גיל שנה. 
את המים הרתוחים שקוררו ניתן לשמור 

בטמפרטורת החדר במשך 24 שעות 
במידה והמיכל מעוקר (עבר סטריליזציה) 

וסגור הרמטית. הרתחת המים חשובה 
עבור כל סוגי המים: מינרלים, מי ברז, מים 

מבוקבקים, ומים ממתקני טיהור ביתיים. 
חשוב לזכור שמתקני שתייה ביתיים אינם 

מגיעים לטמפ' רתיחה של 100 מעלות 
ומים מינרלים אינם מעוקרים ולכן חייבים 
להעבירם לקומקום חשמלי או להרתיחם 
בסיר למשך 2 דקות לפחות. טיפ חשוב - 
כשמשתמשים במי ברז יש להרתיח מים 
קרים ולא לנסות לקצר את התהליך ע"י 

שימוש במים חמים העלולים להכיל מתכות 
המגיעות מדוד החימום ומהצנרת.

אם הילד לא שותה מים שישתה משקה 
ממותק – העיקר שישתה - לא נכון!

גם אם התינוק אינו מראה התלהבות 
משתיית מים אל תמהרו להציע לו שתיה 

ממותקת. זכרו שבגיל הינקות נרכשים 
הרגלי אכילה ושתיה שמלווים אותנו אחר 
כך בהמשך החיים. אם נרגיל את התינוק 

מגיל צעיר לשתות משקאות ממותקים, זו 
תהיה ההעדפה שלו גם בהמשך . משקאות 
ממותקים מכילים כמויות גדולות של סוכר 

ומביאים לצריכה עודפת של קלוריות 'ריקות' 
ועלולות להוביל לעודף משקל ולהשמנה. 

בנוסף הם מגבירים את הסיכון לעששת 
השיניים, עלולים ליצור תחושת שובע ולפגוע 

בתיאבון ולעיתים מכילים תוספות מיותרות 
כגון צבעי מאכל. 

התינוק שלי לא אוהב מים - האמנם?
יש תינוקות שמסרבים לשתות מים כאשר 

מציעים להם מים מבקבוק ויתכן מאד שזה 
בגלל שהם מצפים לתחליף חלב או לחלב 
אם אליהם הם מורגלים. לכן אפשר לנסות 

להציע כוס עם פיית שתייה וידית אחיזה 
שתאפשר להם חווית שתייה אחרת. בנוסף, 
אם התינוק אינו מתלהב מלשתות מים אל 
תמהרו לקבוע שהוא אינו אוהב ופשוט תנו 

לו עוד ועוד הזדמנויות והתנסויות. מחקרים 
מראים כי יש תינוקות רבים הזקוקים להצגה 

חוזרת ונשנית אפילו עד כ17 פעמים עד 
אשר הם מתרגלים לטעם החדש וזה נכון 

גם בנוגע למים. הניחו לו את המים בין 
המשחקים שלו, ותנו לו ל'שחק' עם הבקבוק 

או הכוס.
תה אינו מומלץ לתינוקות - נכון!

עדיף שלא להציע לתינוק תה מסוגים שונים 
מכיוון שהוא עלול לפגוע בספיגת הברזל 
שכידוע חשוב מאד להתפתחות תינוקות.

6 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 ד' באלול תשע"ח 615/8/18

חברת גילרו יצרנית מותג "עלמה" משיקה 
גביעי גלידה לשימוש ביתי בעיצוב חדש: 

גביעי טילון בטעם נפלא, ללא שומן מוקשה 
וללא רכיבים מהחי. כשר פרווה בהשגחת 

בד"צ העדה החרדית ירושלים. מחיר: 
כ- 6.90 ₪



ה' באלול תשע"ח 16/8/18ברחובות16

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת -אדמה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. ספל. "ה____ של המנורה" )רש"י שמות ל,ז(
6. ערבוב. "בכף דרך ____ " )רש"י שבת קמ.(

8. כנוי לתפילה הנאמרת בלחישה ובכונה רבה. "צקון ____" 
)ישעיה כו טז(

9. התאוה,רצה מאוד. "כי למצותיך _____" )תהלים קיט 
קלא( )גוף שלישי,עבר(

11. מאמוראי בבל. ראש ישיבת פומבדיתא. "אמר ____ הכי 
קאמר רגילה" )כתובות סה.(

12. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.
14. כנוי כבוד לבורא עולם. "____ זה הקדוש ברוך הוא" 

)מנחות נג.(
15. בתוכה. "אשר הוא ישב ____" )במדבר יג יט(

16. חזק,רב-כח,אמיץ. "____ העם הישב בארץ" )במדבר יג 
כח( )בהיפוך אותיות(

17. מאחורי. "עומד ____ כתלנו" )שה"ש ב ט(

1. אין ואפס,הבל. "והמפנה לבו ל___" )אבות ג ד(
2. האיר,הופיע,זוהר. "ו____ השמש" )קהלת א ה(

3. קיצור המילים : יין שרף.
4. צד זכות,הכרעה לטובת מישהו. "ל____ זכות" )אבות א ו(

5. נתינה. "אמירה נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(
7. איסוף,ליקוט. "____ ושריפה" )סנהדרין קיב.(

10. האם משום כך? "____ לזאת" )ירמיה ה ז(
11. מבצר,מצודה בעברית. ובארמית? "____ דאגמא" )בבא בתרא 

קכז.(
12. ידיעה,דעת,חכמה. "ותשאל לך חכמה ו____" )דברי הימים ב 

א יא(
13. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.

14. בעת ההיא. "___ישיר משה" )שמות טו א(
15. שניתן לרפא אותו. "____ רפואה הוא" )חולין קכא.(

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אחזה, מטע, הקרקע, ניר, חלקה, עפר, חמר, רגבי, חרבה, שדה, יבשה , כר נרחב, מגרש

נמאיתדאמאנמאסנאנא
תריניאשהיאבנימטעא

תיתדקאקשהיסחתיתדג

דתישארשזסנבתראישר
מאסנקיחאיאשגסניגא

רישעיאאנתרתארשרסנ

אמאירשסננמאאנתיכת

דנמאחשרניחישריאנת

רשיישרתגאתישביחתא

תסנאנאבשמנישילאנת

תיתדירשהסנהיקאשיש

ששדהידרישאדהשרפעא

תשיאנתישרנמאסנאנא

1. עיר שנכבשה לאחר הנפת כידון
2. מי ישבה תחת התומר?

3. מי אמרה "אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה"?                                                                                                         
4. עם שבא למלחמה בהיות ישראל ברפידים

5. שר שירת הדוד לכרמו
6. "מענה רך ישיב..."
7. מי רצתה גולות?

8. מי אמר למי "נצח ישראל לא ישקר"?
9. אביו של הנביא יחזקאל

10. בנותיו של איוב היו...
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. העי  2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ישעיהו 6. חימה 7. עכסה בת כלב 8. שמואל 
לשאול 9. בוזי 10. ימימה, קציעה וקרן הפוך



 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(_____________________________________________

ד’ - ו’ באלול תשע”ח  
15-17/8/2018
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3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
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 1,000,000

ם
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אשדוד

אשקלון
וילות ובתים

אלעד

אופקים

בני ברק

בית שאן

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקסים

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

4 חדרים

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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
 
IRS 14

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

באר שבע

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

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

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

הרב קוק 23 
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

4 חדרים

+5 חדרים

 דלת כניסה מעוצבת 
וחדשה, דלתות פנים פולימר, 

סורגים ושער טרילדור, 
ממוזגת, מקלחת חדשה 

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

 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(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)32-33ל(מאושרת. 054-8435155

 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(_____________________________________________

 בבן פתחיה מחסן וחנייה 
בטאבו, 3 כיווני אויר, קומה 

א',+מעלית+מיזוג 
050-2525025)32-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 3.5 חד', בשפירא מול 
רובע ז', 3 כ"א+תמ"א בקרוב 

מאד רק 1,240,000 ש"ח 
054-9200277)33-33(_____________________________________________

 המציאה, 3 חד', בחטיבת 
הנגב, מתחרד מאד, רק 

_____________________________________________)33-33(940,000 ש"ח 054-9200277

 בלעדי, 3 חד', בעוזיהו, 
חתום לתמ"א, משופץ ברמה 

גבוהה, 1,090,000 
054-8491803)33-33(_____________________________________________

 4 חד', חדשה, בפרויקט 
יש תשתיות לחלוקה ל-3 

+יחידת דיור. 1,330,000 ש"ח
054-9200277)33-33(_____________________________________________

 בלעדי 4 חד', בפיטבורג, 
משופץ 1,520,000 ש"ח גמיש

054-8491803)33-33(_____________________________________________

 4 חד', בבעלזא, אנ"ש, 
ק,א, רק 1,360,000 ש"ח 

054-9200277)33-33(_____________________________________________

 בלעדי 2.5 חד', ביהודה 
המכבי צמוד לז', חתום 

לתמ"א, מושכר לשנה וחצי 
_____________________________________________)33-33(990,000 ש"ח 054-8491803

 דירות 3/4 חדרים 
במחירים מפתיעים! 
_____________________________________________)33-33(עומרי 054-7313344

 למכירה בשכונה שומרת 
שבת: **5 חד' 145 מטר 
1,550,000 ש"ח, **4 חד' 

130 מטר 1,450,000 ש"ח, 
**4 חד' 100 מטר ליד הים 

1,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)33-33(עומרי 054-7313344

 וילה מהממת על שטח 
של חצי דונם, קו ישיר לים, 

בנוי 266 מטר, כוללת בריכה 
באיזור חלום 3.4 מיליון כוללת 

2 יחידות דיור! עומרי 
054-7313344)33-33(_____________________________________________

 להשקעה דירות 3 חד', 
איזורים יוקרתיים עד מיליון 

ש"ח מניבות תשואה גבוהה.
_____________________________________________)33-33(עומרי 054-7313344

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
ברמה גבוהה מושכרות 5,200 

ש"ח נטו שכונה י"א, משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 3,800 ש"ח 

במצע עובדה במחיר מציאה 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)33-33(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
רחוב המעפילים שכונה ג' 

מושכרות 4,000 ש"ח במחיר 
מציאה משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)33-33(_____________________________________________

 דירה מחולקת בשכונה 
ג' ל-2 יחידות דיור מושכרות 

3,800 ש"ח משה אלוש אבני 
_____________________________________________)33-33(דרך 054-3255667

 בית קרקע קוטג' שכונה 
ב' מחולקת ל-4 יחידות דיור 

מושכרות ב-7,500 ש"ח משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירת 100 מטר, שכונה 
ה', רחוב חוגלה המבוקש, 

ניתן לחלק בקלות ל-3 יחידות, 
תשואה של 6,000 ש"ח נטו 
במחיר מציאה משה אלוש 

_____________________________________________)33-33(אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת בדימונה 
2 יחידות דיור מושכרות 

ב-3000 ש"ח נטו רק 530 
אל"ש כל הקודם זוכה משה 

_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה קומה 4, מבצע 
עובדה, מעולה לחלוקה רק 

540 אל"ש, מחיר מציאה, כל 
הקודם זוכה משה אלוש אבני 

_____________________________________________)33-33(דרך 054-3255667

 דירת 5 חד' 100 מטר, 
קרקע, ברחוב הסנהדרין, 
מעולה לחלוקה, קורבה 

לאונברסיטה במחיר מציאה 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)33-33(_____________________________________________

 קונה או מוכר נכס? 
התקשר עוד היום לשיחת יעוץ 
חינם לדירות בכל הדרום. משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות להשקעה 
והשבחה עתידית במחירים 

שפויים בכל איזור באר שבע 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)33-33(_____________________________________________

 בית קרקע מחולק ל-3 
יחידות דיור, שכונה א', חדוש 
+ממד 8,500 ש"ח נטו משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש אבני דרך 054-3255667

 מציאה!! 4 חד', רק 
380,000 ש"ח איזור טוב, 

שכירות 1,500 ש"ח 
053-3154818)33-33(_____________________________________________

 הבניה בעיצומה 
בפרדס כץ/דב גרונר 

דירות 3/4 חד' + שתי 
מרפסות )אפשרות ליח'( 

*פנהאוז *דירת נכה
כרגע מחירים ותנאים 

מעולים בלעדיות תיווך 
_____________________________________________)33-33(המרכז 053-3136060

 בעזרא חזו"א, 140 
מ"ר, ק"ו, ונוף לבית קברות, 

מפוצלת ליח"ד, חדשה, מחיר 
פיצוץ, תיווך הנדלן 

050-4177419)33-33(_____________________________________________

 בלוין מרישא, ק"א, 
מפוארת+מעלית+חניה, 80 
מ"ר, 1,730,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(הנדלן 050-4177419

 בזכרון מאיר, 170 מ"ר, 
ק"ב, אפשרות לפיצול, 

2,950,000 ש"ח תיווך הנדלן 
050-4177419)33-33(_____________________________________________

 "מדורגי הפארק" 
במרכז בני ברק, שקט, נוף, 

מעלית+מ.שמש )לכל בניין 2 
כניסות(+פוטינציאל, 3.5 חד', 

1,600,000 ש"ח 
***4 חד' 1,920,000 
*** 6 חד' 2,450,000 

*** 7 חד'+גג מחולקת 
2,920,000 ש"ח בלעדי 

ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)33-33(_____________________________________________

 בבן זכאי!! 4.5 חד', ק"א, 
חזית, מושקעת, 2,150,000 

ש"ח *** 7 חד'+גג, ק"א, 
חזית+כניסה פרטית+)רבע 

מגרש( 3,500,000 ש"ח 
***בבן זכאי שדרות 

גרשטנקורן בית בנוי 280 מ"ר, 
על מגרש 400 מ"ר בהזדמנות, 

המפתחות ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)33-33(_____________________________________________

 ללא תיווך בהרצוג/
טבריה 3 חד'+יחידת 

דיור+גג בטון, משופצת 
קומפלט ויפייפיה, 
1,960,000 ש"ח 

054-8834479)33-33(_____________________________________________

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

החל מ- 1,550,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ויז'ניץ, 
130 מטר, מחולקת ל-2 
+גג מוצמד בטאבו תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)33-33( _____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון, דירות 3/4 חד' יפות 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה והצטרפו 

גם אתם להצלחות 
הבלעדיות של 'אפיקי 

נדלן בועז' 03-5702323 
050-4156080)32-32(_____________________________________________

 בלעדי לוח דירות חינם 
ללא דמי מנוי לקונה/למוכר/

  dira4me@.co.il למשכיר כנסו
אפשרות למכור דירה ללא 

תיווך גם בטל: 
074-7020616)33-33(_____________________________________________

 באבני נזר!, 6.5 חד', 
בשני מפלסים+אופציה 

נוספת! מפתחות בלעדי 
ל- "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

 בראשונים בבניין 
חדש, פנטהאוז, 120 

מ"ר+60 מ"ר מרפסת 
עם נוף מדהים+חניה 

ב-2,600,000 ש"ח )כרגע 
הדירה מחולקת ל-2( להב 

_____________________________________________)33-33(נכסים 050-4177750

 בבניין חדש בגולומב, 
פנהאוז, 5 חד', מפואר+גג 
מוצמד בטאבו 3,400,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-3344721 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 בבניין חדש באהרון דב, 
פנהאוז מפואר וייחוד, 200 

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בנתן הנביא דופלקס 
משופץ ברמה גבוהה 

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 במנחם בגין, פ"כ, דירת 
גן, 6.5 חד', משופצת+מחסן 
וחניה, יש חצר של 25 מטר 

_____________________________________________)33-33("פנחס נכסים" 055-6789653

 למשקיעים!! א.רח' 
ביאליק דופלקס כ-140 מ"ר, 

מחולקת ל-4 )ז.לשיפוץ( 
1,530,000 ש"ח " תיווך-

_____________________________________________)33-33(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי באזור יהודה 
הנשיא, דופלקס 6 חד')4+2( 

+מ.גדולה 190 מ"ר, 
ק"ג+מעלית+חניה, 6 דיירים, 
חזית, 2,900,000 ש,ח גמיש 

_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי באיזור העירייה, 
דופלקס, 5 חד', 160 מ"ר, 
מחולק ל-4 חד', מרפסת 

גדולה בגג+יחידת דיור, בקומה 
ג', חזית מאווררת, חדשה+פיר 
למעלית)שכנים רוצים לעשות(

2,400,000 ש"ח גמיש 
____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי באיזור יהודה 
הנשיא דופלקס, 6 חד', 

)4+2(+מרפסת גדולה 190 
מ"ר, ק"ג+מעלית+חניה, 6 

דיירים, חזית, 2,900,000 ש"ח
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

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

מחולקות בכניסות נפרדות 
רי/מקס משהדסקל 

 050-5926021)33-33(_____________________________________________

 למביני עניין! למכירה 
ברחוב ירושלים, דופלקס 

8 חד', ענקית, 220 
מ"ר+מרפסת, משופצת, 
אפשרות מוכנה לדירה+2 
יחידות, נוף פתוח, מחיר: 

3,390,000 ש"ח סופר 
נדלן 058-4569962

050-6452128)33-33(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, דופלקס 
מפואר, 250 מטר, עם מעלית, 
אופציה לחלוקה בקלות )טאבו 

משותף( "פנחס נכסים" 
055-6789653)33-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 ברב קוק! חדשה! 5 
חד'+מרפסות+מדרגות 

חיצוניות לגג מוצמד 
+מעטפת על הגג 
2,850,000 ש"ח 

מפתחות ב-בלעדי ל- 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)33-33(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בחינקין בטרום בניה, 5 
חד', ק"ג, מרווחת, מרפסת 

שמש, קבלן אמין, 2,200,000 
ש"ח תיווך הנדלן 

050-4177419)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות בסוקולוב 
5 חד', 120 מ"ר, בנין 

חדש ומאוכלס, מרווחת 
מאד ויפה, לביא נכסים, 

054-8834479)33-33(_____________________________________________

 באיזור ס.אזר 5 חד', 
120 מ"ר, משופצת 
קומפלט ויפה, לביא 

_____________________________________________)33-33(נכסים, 054-8834479

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

_____________________________________________)33-33(משהדסקל 050-5926021 

 בפרויקט גני הזית, 
בקריית הרצוג, 5 חד', 

ענקית, משודרגת, קומה 
ראשונה, פינוי גמיש, 

ב-1,970,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)33-33(נכסים 050-4177750

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

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

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 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)33-36(_____________________________________________

  

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

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

 בבלעדיות ברח' הירדן, 
4.5 חד', כ-94 מ"ר, אופציה 

להרחבה כ-60 מ"ר, ניתן 
לחלוקה, מעלית, חזית , סוכה, 

חניה, ק"א, תיווך 
050-4144602)33-33(_____________________________________________

 בר' עקיבא/קוטלר, 
4 חד', 4כ"א, עורף 

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

)יש חתימות( "מקסימום 
_____________________________________________)33-33(נדלן" 054-4340843

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

ומרווחת, קומה שניה, בנין 
חדש ומתוחזק, סוכה, חניה.

072-3269850)33-33(_____________________________________________

 4 חד', קומת קרקע באבן 
גבירול 1.65 תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)33-33(054-4980159 דורון

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

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

 בהזדמנות!! בשיכון ג', 
4 חד', קומת כניסה+ 

אפשרות בניה גדולה+יח"ד 
_____________________________________________)33-33("תיווך אריה" 053-3172172

 בפ"כ! בנין חדש! 
מוכנה לחלוקה! רק 

1,700,000 ש"ח 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)33-33(מתווכים" 03-5701010

 בנחמיה! 4 חד', 
ק,ב, חזית! כ-125 

מ"ר, 2,300,000 ש"ח 
מפתחות ב-"אביחי-

_____________________________________________)33-33(מתווכים" 03-5701010

 בנורוק! כ-100 מ"ר, 
מחולקת ל-2 דירות יפות, 
ק"ד, רק 1,690,000 ש"ח 

"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)33-33(_____________________________________________

 בזבולון המר! 4 חד', 
ק"ב, חזית! 1,800,000 
ש"ח "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

 בלעדי באיזור הרצוג, 4 
חד', 100 מ"ר, מחולקת ל-3 

חד'+יחידה מושכרת, משופצת 
כחדשה + סוכה, ק"ג )פיר 
למעלית( חזית+א.בגג בטון 
1,950,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)33-33(_____________________________________________



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

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ד’ - ו’ באלול תשע”ח  15-17/8/2018

טבריה

גבעת שמואל

חיפה

 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

 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

פתח תקווה

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

_____________________________________________)29-34ל(055-6662393

2-2.5 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(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

 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

 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(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3.5 חד', 
ענקית, פרטיות, סוכה, חניה, 
מחסן, לוי דרוק ניהול ושיווק 

_____________________________________________)30-33(נדלן 052-7276299

 בטרומפלדור, 3 חד', ק"ק, 
משופצת כחדשה 1,150,000 

_____________________________________________)31-33(ש"ח 052-7660852

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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 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

עפולה

 6 חד' ק"א 130מ"ר, 
סמוך למרכז המסחרי 
650,000 ש"ח גמיש 

לרציניים בלבד!
_____________________________________________)32-33ל(050-7877767

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

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

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

 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(_____________________________________________

 בהרצוג, משופץ, 3 חד' 
+ יח' מושכרת בק"ג עם 
גג בטון, יש נכונות מצד 
השכנים לבניה על הגג, 

2,100,000 ש"ח. 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23, 

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

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

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

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

 בפרדס כץ! חדשה!! כ-4 
חד', כ-80 מ"ר+מעלית+מ.

שמש 1,600,000 ש"ח ב.חרדי 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות!! א.בנימין 
אברהם כ-4 חד', כ-85 מ"ר, 

משופצת+סוכה+חניה 
1,490,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 פרדס כץ חדשה!! 
4 חד'+מ.שמש, כ-90 

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

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

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

ק"ב+מעלית 2,300,000 ש"ח 
גמיש )לא כולל את היחידה( 

_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

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

ק"ג, א.בגג בטון כולל 
חתימות שכנים, 4 כ"א, חניה 

משותפת, 1,980,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי באיזור הנביאים,
4 חד', 95 מ"ר, ק"ג+ 

מעלית+חניה, משופצת, 
חזית. 3 כ"א 1,950,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 מציאה בצייטלין/שך, 
4 חד', משופצת ומפוארת, 
חזית, מעלית, חניה, סוכה 

גדולה, 1,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הנדלן 050-4177419

 בבלעדיות בטרום בניה 
)אכלוס שנתיים( בהרב ניסים, 
4 חד' יפים, חזית, קבלן אמין, 
1,750,000 ש"ח תיווך הנדלן 

050-4177419)33-33(_____________________________________________

 מציאה! בדב הוז, 4 חד', 
ק"א, משופצת כליל+חניה, 3 
כיווני אויר, 1,690,000 ש"ח, 

גמיש, תיווך הנדלן 
050-4177419)33-33(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת, 
בסוקולוב/קוטלר, 4 חד', 

חזית, 2,050,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הנדלן 050-4177419

 בבניה בסלנט, 4 חד', 
חזית, 1,850,000 ש"ח, נוף 

אדיר, תיווך הנדלן 
050-4177419)33-33(_____________________________________________

 למכירה בחנה סנש, 
דירת 4 חד'+חצר ענקית 
כ-200 מ"ר, עם אופציה 

גדולה, סופר נדלן 
050-6452128)33-33(_____________________________________________

 בשד' רמז למכירה 
4 חד', 115 מ"ר, 

מרווחת מאד, בנין 
חדש, קומה ראשונה, 

מעוצבת אדרכלית+סוכה 
2,440,000 ש"ח סופר 

_____________________________________________)33-33(נדלן 050-6452128

 בבניה ברח' כהנמן/
הר סיני+ליווי בנקאי! דירות 4 
חד' ענקיות, 1,850,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בבנין חדש באנילביץ, 
דירת 4 חד', אחרונה 

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

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בגורדון 4 חד'+מעלית 
וחניה+אופציה גדולה, 
2,050,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים, 
בבנייה חדשה, 4 חד'+יחידה 

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בנועם אלימלך 
4.5 חד', מפוארת, ק"ב, 
3 כ"א, 2,600,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4 חד', 
סלון ענק, ק"ב, חזית, 

95מ"ר, במחיר לסגירה! 
1,750,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

058-3200078)32-32(_____________________________________________

 באבוחצירא, 4 חד', 
גדולה, ק"ב, מושקעת 

מאוד, יחידת הורים, מזגן 
מרכזי, רק ב- 1,580,000 

ש"ח מיקום ובניין 
מעולים, 'אפיקי נדלן 
בועז' 03-5702323 

058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות בדב גרונר, 
4 חד', 90 מ"ר, ממ"ד 

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

_____________________________________________)33-33("פנחס נכסים" 055-6789653

 במנחם בגין, 4 
חד'+יחידה, חצר ענקית, הכל 

משופץ קומפלט, "פנחס 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

 בשלמה בן יוסף, 4 
חד', ענקית 95 מ"ר, 

משופצת כחדשה, מטבח 
חדש, רק ב- 1,590,000 
ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 באביעד, 4 חד', 
ק"א, סלון ענק, מטבח 
מרווח, יחידת הורים, 2 
מרפסות שמש/סוכה 
מחיר לסגירה! 'אפיקי 

נדלן בועז' 03-5702323 
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בגניחובסקי 
4 חד'+סוכה, אופציה 

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

 03-5702323
054-8474843)32-32(_____________________________________________

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

אדריכלית, שקטה 
ואטרקטיבית. "מקסימום 

_____________________________________________)33-33(נדלן" 054-4340843

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

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

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור23 3 חד', 

70 מ"ר, מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית, 3 כ"א. 

_____________________________________________)33-33(תיווך 072-3263850

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

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

_____________________________________________)33-33(תיווך 072-3269850

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

גדולה ומרווחת, כניסה מיידי.
072-3269850)33-33(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סומך 
3 חד', קומה ד' ואחרונה, גג 
בטון 1,300,000 ש"ח מס' 

נכס 7180 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)33-33(_____________________________________________

 ברחוב חברון, 3 חד', 
מרווחת+ 3 מרפסות, שמורה. 

_____________________________________________)33-33(052-2948691 נטלי

 3 חד' למכירה ברחוב 
ירמיהו בלעדי BA יזמות 

054-4980159)33-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-36(ללא תיווך 052-5341404

 ברמת אהרון 3.5 חד', 
ק"ב, גדולה ומושקעת+ 

אפשרות בניה גדולה+יח"ד 
_____________________________________________)33-33("תיווך אריה" 053-3172172

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

30 מ"ר, )בתהליך בעירייה( 
ק"ג+מעלית+חניה, חזית, 
1,790,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העירייה 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג+א.בגג, חזית, 
1,550,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

 א.הצבי כ-3.5 חד', כ-72 
מ"ר+"היתרים" לכ-52+20 

מ"ר+מעלית מ.מהיסוד 
1,590,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות!! א.ירמיהו 
כ-3.5 חד'+מ.שמש כ-92 מ"ר, 

3 כ"א, שמורה, 1,590,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 א. דנגור 3כ-73 מ"ר, ק"ב, 
משופצת, א.להרחבה כ-45 

מ"ר, מיידי!! 1,295,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 מיידי!! גניחובסקי 3 
חד'+מרפסת, ק"ב, כ-115 

מ"ר, שמורה, 1,420,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 לחטוף!! א.אהרונסן כ-3 
חד', כ-70מ"ר, סוכה, א.בצד 
וברעפים!! 1,410,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)33-33(_____________________________________________

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

א.להרחבה+סוכה 1,760,000 
ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 נדירה בדב גרונר, 
3כ-64מ"ר, 3 כ"א, מ. מהיסוד, 

א. להרחבה 1,290,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 בינותן! בהליך פינוי 
בינוי!, 3 חד', מרווחת, 

ק"ג ואחרונה, מושכרת! 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

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

1,570,000 ש"ח "אביחי-
_____________________________________________)33-33(מתווכים" 03-5701010

 מציאה! במהרש"ל! 
3 חד', ענקית+אופציה 

בגג, רק 1,725,000 ש"ח 
"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)33-33(_____________________________________________

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

בלעדי ל- "אביחי-
_____________________________________________)33-33(מתווכים" 03-5701010

 בקוטלר, 3 חד', ק"א+ 
חזית, 76 מ"ר, 1,630,000 
ש"ח המפתחות ב"שפיצר 

_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-6188685

 בשלמה בן יוסף, 
3 חד', 60 מ"ר, ק"ד, 

משופצת, אופציה בגג בטון, 
1,380,000 ש"ח, גמיש, בלעדי 
לתיווך עוצמה 052-7654346 

052-7113508)33-33(_____________________________________________

 3 חד', בעלי הכהן, 
3.5 חד', במקור! 
כ-80 מ"ר, בבניין 

חדש+מרפסת סוכה/
שמש רק ב-1,650,000 
ש"ח גמיש להב נכסים 

050-4177750)33-33(_____________________________________________

 בראב"ד, 3 חד', בטאבו 
משותף, 1,400,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-7168090)33-33(_____________________________________________

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

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

052-3344721)33-33(_____________________________________________

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

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

052-3344721)33-33(_____________________________________________

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

כניסה פרטית מתוך 
חצר משותפת, מיידי, 
מפתח תיווך אשכנזי 

03-5791770)33-34(_____________________________________________

 3 חד', ק"א, 
בז'בוטינסקי, עורפי, 65 

מ"ר, ב-1,280,000 ש"ח 
גמיש! 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)33-33(_____________________________________________

 בדנגור, ק"ב, 3 חד', 
כ-60 מ"ר+אופציה 30 

מ"ר, מחיר לסגירה! 
1,230,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

058-3200078)33-33(_____________________________________________

 ברב שך, 3 חד', קומה 3 
עם עליית גג )בטון( אופציה 
בגג, חזית, 1,490,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
כ-3.5 חד', משופצת, קומה 

ג', חזית, גג בטון, בניין חרדי, 9 
דיירים, 1,400,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בז'בוטינסקי עורפית 
לבני ברק, משופצת, קומה 
ב', 1,340,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

050-3333699)33-36(_____________________________________________

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

מחיר 1,230,000 ש"ח מס' 
נכס 7368 אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)33-33(_____________________________________________

 ברחוב החלוצים 2 חד', 
כ-50 מ"ר קומה 1 מסודרת, 
1,220,000 ש"ח מחיר גמיש 

מס' נכס 7176 אורי, תיווך 
אדוארד 077-2050410

050-5750880)33-33(_____________________________________________

 2 חדרים גדולים+גג 
ברחוב טבריה תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)33-33(054-4980159 דורון

 מציאת השבוע!! בשיכון 
ה', 2.5 חד', כ-64 מ"ר, ק"ב, 

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

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 למהירי החלטה!! 
א.נורדאו, 2.5 חד', "היתרים" 

בגג וברעפים, משופצת, 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

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

מעלית, 1,330,000 ש"ח 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 באיזור העירייה, 2.5 חד', 
45 מ"ר+אופציה להרחבה 
30 מ"ר, ק"ק, משופצת, 

חזית, 1,250,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי בפרדס כץ, 2.5 
חד', 50 מ"ר+א.בצד 40 

מ"ר, ק"א, חזית, משופצת, 
1,320,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה, 2 
חד', משופצת+אופציה בגג, 

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

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בפלמ"ח 
, 2 חד' גדולים, 55 

מ"ר, אופציה לסוכה, 
1,230,000 ש"ח 'אפיקי 
נדלן בועז' 03-5702323 

058-3200078)32-32(_____________________________________________

 בפרדס כץ, 3 חד', 
70 מטר, קומה 2, סוכה 
וממ"ד+יח"ד, משופצת 

קומפלט, "פנחס נכסים" 
055-6789653)33-33(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין חדש, 
1.5 חד', עם טאבו 835,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ -03
052-7168090 8007000)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! בארלוזרוב 
)"גור"( 4 חד', 100 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, 840,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(050-4141206/9 תיווך וילינגר

 בלעדי!! בבצלאל כ-3 חד' 
60 מ"ר, ק"א+מרפסת+סוכה 

675,000 ש"ח תיווך וילינגר
050-4141206/9)33-33(_____________________________________________

 בעקיבא קרוב לסרט ויזניץ 
בבנינים החדשים 3 חד', 75 
מ"ר+נוף לים+מחסן+חניה 
850,000 ש"ח תיווך וילינגר

050-4141206/9)33-33(_____________________________________________

 בלעדי!! בעקיבא 3 חד', 
70 מ"ר, ק"א+מטבח חרדי 
660,000 ש"ח תיווך וילינגר

050-4141206/9)33-33(_____________________________________________

 בקרית שמואל בקריה 
החרדית, למכירה, דירת 
4 חד', 120 מטר, גדולה 

מאד, מרווחת, קומה 
רביעית, מעלית חניה, 

מחסן, נוף לכינרת+חנייה 
בטאבו רק 840,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(סופר נדלן 050-6452128

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(צימוקי 02-5638221

 חדשה בשוק, ברחוב 
שמואל הנביא, 3 חד', 

ק"ב+מרפסות. בלעדי לתיווך 
_____________________________________________)33-33(צימוקי 02-5638221

 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(_____________________________________________

 מציאה! מחולקת ל-2 
מושכרות ב-4,000 ש"ח 
רק 640,000 ש"ח ליווי 

_____________________________________________)33-33(מלא+ניהול 053-3154818

 מחולקת ל-3, 
רק 865,000 ש"ח מושכת 
ב-5,800 ש"ח ליווי מלא+ 

_____________________________________________)33-33(ניהול 053-3154818

 מציאה למכירה! 3 חד' 
במתחרד רק ב-405,000 
מושכרת ב-1,600 ש"ח 

053-3154818)33-33(_____________________________________________

 להשקעה באיזור מצויין 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

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

050-4104044)33-33(_____________________________________________

 להשקעה דירת שותפים 
במרכז העיר, משופצת 

ק"א, תשואה 8,000 ש"ח 
1,390,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)33-33(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

ד’ - ו’ באלול תשע”ח  15-17/8/2018

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, 

 יחידת ארוח ל- 20 איש _____________________________________________)49-50/18(052-5807915
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-38/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת נופש משופצת 
וממוזגת, עד 10 נופשים, 

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

 "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: 054-7177004

מבנים

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:
y055678089@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

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(

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

_____________________________________________)29-34(ש"ח 054-8418243

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

_____________________________________________)30-33ל(050-5540887

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
 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

 3 חד', ענקית עם 
מרפסות, בסעדיה גאון/
וילקומירר, ק"א, חזית, 
מרוהטת עם 2 מזגנים, 

4,600 ש"ח מיידי בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 2 חד' בחת"ם סופר 7 
ק"ב, יפיפיה מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)32-33ל(מיידית. 052-8421010

 ברח' חברון, 2 חד', ק"ב, 
יפיפיה, משופצת כחדשה, 

מרוהטת וממוזגת. 
_____________________________________________)32-33ל(050-6285999

 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

 יח"ד לזו"צ בזוננפלד ק"ק, 
30 מ"ר, חדשה, מרוהטת, 

_____________________________________________)32-33ל(ממוזגת, מיידי. 052-7145611

 בהדר גנים 4.5 חד', בבגין, 
עורפית+מרפסת סוכה+יח' 

הורים, 3 מזגנים, מיידי, לטווח 
_____________________________________________)32-33ל(ארוך. 054-4346744

 יח"ד בהדר גנים, 
מרוהטת+מוצרי חשמל, 
משופצת, ק"ד+מעלית, 

_____________________________________________)32-33(2,900 ש"ח 054-2542771

 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(_____________________________________________

 במרכז מסחרי נחלת 
יצחק חנות/משרד 80 

מ"ר, ממוזגת, משופצת 
בחניה+גלריה 4,000 ש"ח 

052-7671305)32-33(_____________________________________________

 4 חדרי אירוח מאובזרים 
מאוד! קרוב לכינרת, לבתי 
כנסת ולר' מאיר. מושב דתי

054-7270028)32-33(_____________________________________________

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

054-8487125)32-35(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד! 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)32-33ל(054-8523020

 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

3-3.5 חדרים

צפת

+5 חדרים

+5 חדרים

דופלקס

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות! בכפר גנים 
ג', רח' שמחי המבוקש, 

2,800,000 ש"ח 
052-3330965)32-33(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-35ל(050-4167153

 בעיר העתיקה מעל 
מקווה האר"י, 3 יחידות, 

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

דירות 
להשכרה

בני ברק

 בכפר אברהם, מעלית 
שבת, מרווח מאד, חדש, 
1,980,000 ש"ח מיידית. 

052-5194411)33-33(_____________________________________________

 בהדר גנים 4 +גג עם 
כניסה נפרדת, חניה, ללא 

מעלית, כניסה מיידית 
052-2948691)33-33(_____________________________________________

 להשקעה באיזור מצויין 
מחולקת ל-2 יחידות דיור 

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

050-4104044)33-33(_____________________________________________

 במנחם בגין דירת גג 
משופצת, 2 כניסות נפרדות, 6 

חד', "סיטי נכסים" 
_____________________________________________)33-33(050-8505321 איתי

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

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

חניה בטאבו, רק 1,595,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח רם נכסים 054-5566145

 בכפר גנים א', 112 מ"ר, 
מעלית שבת, חניה, מיידית, 

1,690,000 ש"ח 
050-7505449)33-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" הנכם 
מוזמנים ליום ללא עמלת תיווך 

שיתקיים ביום שישי הקרוב 
17/8/18 באחד העם 9, בין 

השעות 9:00-12:00 קומה 2, 
מעלית, חניה שמורה ויפה.

_____________________________________________)33-33(050-2567111 אושר

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

בהזדמנות, משופצת!! רק 
1,650,000 ש"ח 

050-4811122)33-33(_____________________________________________

 ברוטשילד 4 חד' מרווחים, 
משופצת+מעלית וחניה 

1,650,000 ש"ח גמיש. ישראל 
054-6401612)33-33(_____________________________________________

 בתשעים ושלוש 
המבוקש דירת גג, 4 חד' + 

חניה 1,600,000 ש"ח ישראל 
054-6401612)33-33(_____________________________________________

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

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

חנייה, רק 1,430,000 ש"ח רם 
_____________________________________________)33-33(נכסים 054-5566145

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חד',עורפית ושקטה, 

משופצת, ממוזגת, מעלית, 
חניה, רם נכסים 

054-5566145)33-33(_____________________________________________

 בהרצל קומה 3, לא 
אחרונה, 3 חדד', 90 מ"ר, 

1,290,000 ש"ח "סיטי נכסים" 
_____________________________________________)33-33(050-3955955 שרון

 בהדר גנים, מעלית, חניה, 
מ"ש, ממ"ד, קומה ג', מיידית, 

1,430,000 ש"ח גמיש 
050-7505449)33-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ביצחק 
בן צבי, 3.5 חד', כ-88 מ"ר, 

קומה 1, חניה, שמורה ויפה. 
_____________________________________________33-33(050-2567111 אושר

 "רימקס עוצמה" 
בטרומפלדור, 3.5 חד', 94 

מ"ר, קומה 3, חניה, משופצת 
_____________________________________________)33-33(חלקית. 050-2567111 אושר

 באיזור הרב קוק 3.5 
חד', במקור, מרווחת ומסודרת 

_____________________________________________)33-33(052-2948691 נטלי

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

רק 1,305,000 ש"ח 
050-4811122)33-33(_____________________________________________

 במוהוליבר/הסתדרות 
)איזור מתחרד( מעולה לכל 
מטרה )מושכרת ב-3,500 

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

050-4811122)33-33(_____________________________________________

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

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

 במרכז העיר חפץ חיים 
2.5 חד' גדולים 70 מ"ר, במצב 

מצויין 1,160,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(יוחנן 050-4104044

 בסנדר חדד, ק"א, 2 
חדרים גדולים ומשופצים 
)אופציה לחצי חדר נוסף( 
1,280,000 ש"ח ישראל 

054-6401612)33-33(_____________________________________________

 בהרצל באיזור החרדי 
המבוקש, 2.5 חד', משופצת, 

1,130,000 ש"ח ישראל 
054-6401612)33-33(_____________________________________________

 בהר השלום, דו 
משפחתית, 5 חד', 200 

מטר, מרווחת מאד+חניה 
פרטית+גג גדול, סופר 

_____________________________________________)33-33(נדלן 050-6452128

 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(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד', חדשה 
ויפה+מעלית וחניה, 5,500 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ 
052-7168090 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 בפרדס כץ רזיאל בבנין 
החדש, 4 חד' + מעלית, 
נוף עוצר נשימה, 4,100 
מיידי 'אפיקי נדלן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)32-32(_____________________________________________

 ביחזקאל, 4 חד'+יח' 
הורים, שומת 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

 בלעדי! באיזור העירייה, 3 
חד'3+ מרפסות, ענקית, 90 

מ"ר, ק"ב, מצב מעולה, חזית, 
4,200 ש"ח )אפשרי לטווח 

_____________________________________________)33-33(ארוך( א.פנחסי 03-5799308

 בבניין חדש, בשמעיה, 
דירת 3 חד', מפוארת, לטווח 

ארוך, 4,700 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-7168090)33-33(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי 2.5 חד'+ 
מרפסת כ-65 מ"ר, ק"ג, 

משופצת מס' נכס 17064 
אורי, תיווך אדוארד 

077-2050410/050-5750880)33-33(_____________________________________________

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

עורפית, חניה, 2,900 ש"ח 
מס' נכס 17886 אורי, תיווך 

אדוארד 077-2050410
050-5750880)33-33(_____________________________________________

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 

4,300 ש"ח החל 
מ-01/09/18 

050-5511847)33-34(_____________________________________________

 ברחוב סירקין/הרב שך 
דירת 2 חד' גדולים, ק"א, 
מסודרת, מיידית, 3,300 

ש"ח בלעדי ל-תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 להשכרה בבני אברהם 
ק"1, יחידה מרוהטת 

ומשופצת 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(תיווך: 054-2345633

 בר אילן 1.5 חדר קומת 
קרקע, כ-35 מ"ר, פינוי מיידי, 
2,800 מס' נכס 17767 אורי, 
תיווך אדוארד 077-2050410

050-5750880)33-33(_____________________________________________

 בויז'ניץ יחידת דיור,
ק"ק, מרוהטת קומפלט, 

מיידי, 30 מ"ר+חצר. 
_____________________________________________)33-34ל(050-4104418/054-4416258

 כפר גנים, כץ 27, 5 חד', 
קו'1, מעלית, חניה, כניסה 

מיידית. רי/מקס משהדסקל 
 050-5926021)33-33(_____________________________________________

 ברש"י 4 חד', ק"ג, מעלית 
ומחסן, מ.סוכה, י.הורים, 

ערבים ותלושי משכורת חובה. 
_____________________________________________)33-36ל(מיידי 03-9232697

 בפנקס ק"א, 3.5 חד' 
גדולים, פנויה לכניסה מיידית, 

4,200 ש"ח ישראל 
054-6401612)33-33(_____________________________________________

 ברחוב אחד העם, ק"ב, 
3.5 חד' גדולים, פנויה. 3,200 

_____________________________________________)33-33(ש"ח ישראל 054-6401612

 דירה עם סוכה, ז' תשרי-
כ"ה תשרי, 5-6 מיטות באיזור 

_____________________________________________)33-34ח(הרב קוק. 050-6840553

 באשקלון להשקעה!! 
משרדים/חנויות/דירות 
במחירים אטרקטיביים! 

_____________________________________________)33-33(עומרי 054-7313344

 נדל"ן באנגליה, 
תשואות גבוהות + עליית 
ערך, רישום בטאבו בליווי 

_____________________________________________)33-36(עו"ד. 055-9419672

 להשכרה בב"ב, באזור 
ביה"כ הגדול, קומה 

מינוס 1, כ-300 מטר לכל 
_____________________________________________)33-33(מטרה. 0533-130600

 באלעד חנות להשכרה 28 
מ"ר במרכז מסחרי, אבטליון 

23 מיידי 058-4420300
054-3456791)33-33(_____________________________________________

 למכירה מחסן 
בז'בוטינסקי קומת קרקע 

כ-30 מ"ר, 530,000 ש"ח מס 
נכס 851  אורי, תיווך אדוארד 
077-2050410/050-5750880)33-33(_____________________________________________

 מציאה חנות למכירה 
 BA 25 מ"ר, ברב קוק תיווך

_____________________________________________)33-33(יזמות 054-4980159 דורון

 חנות להשכרה בגן וורשא 
 BA רק 7,500 ש"ח תיווך
_____________________________________________)33-33(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה 70 מ"ר קומת 
כניסה, איזור קוטלר/ר' עקיבא 
_____________________________________________)BA)33-33 יזמות 054-4980159 דורון

 200 מטר להשכרה! 
הכנת המקום ע"י הבעלים 
 BA איזור הרב קוק תיווך
_____________________________________________)33-33(יזמות 054-4980159 דורון

 משרד 30 מ"ר, להשכרה 
ברחוב הרב קוק קומת כניסה 
 BA רק ב-2,500 ש"ח תיווך

_____________________________________________)33-33(יזמות 054-4980159 דורון

 מעונין לפתוח חנות 
בבני ברק? בשביל אנחנו 

כאן בשבילך. 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)33-33(054-4980159 דורון

 חנות בפסאז' בב"ב, 
באזור ביה"כ הגדול כ-20 
מ"ר, מיידי, 2,900 ש"ח 

0533-130600)33-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע! 4 
חד', בבנין מגורים, ק"א, 

3 חזיתות לר"ע! רק 
1,200,000 ש"ח בלעדי 

ל-"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)33-33(_____________________________________________

 בב"ב, באזור ביה"כ 
הגדול, חדר למשרד/
אחסנה ולכל מטרה

0533-130600)33-33(_____________________________________________

 בקרית מטלון, בהסיבים, 
3 קומות/חצאי קומות+חניה, 

כניסה מיידית, רי/מקס 
_____________________________________________)33-33(משהדסקל 050-5926021 

 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

 בתשעים ושלוש, 3 חד', 
ק"ב, משופצת + מעלית 

+ חניה 1,550,000 ישראל 
 054-6401612)33-33(_____________________________________________

 ביוסף חיים, 3 חד', ק"א, 
חדשה ומשופצת מהיסוד, 
3 כ"א, מוארת, ממוזגת, 

מסורגת ומאווררת+מ.סוכה 
052-7605270)33-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(יוחנן 050-4104044

אלעד

4-4.5 חדרים



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

 הסעות לבין הזמנים, 
רכבים מ4-20 מקומות 

לכל מקום בארץ 
054-8538184)31-32(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-48/18_____________________________________________

מירון

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-11/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-41/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-48/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-26/19(מים מהדרין. 054-5742965

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-13/19(_____________________________________________

ספסופה

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-39/18(_____________________________________________

נתניה

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-35ל(054-5726412

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת ח.פרטית 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)11-38(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-13/19(למירון, 050-2606535

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-02/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-43/18(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 "לרגלי ההר" - צימרים 
נקיים ומאובזרים + בריכה 14 
מ"ר + יחידה עם חצר ובריכה 

_____________________________________________)17-16/19(פרטיים, 050-2004839

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-17/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-17/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-09/19(15 נפשות 050-4666403

 "ארמונות שלזינגר" 
לקבוצות עד 37 איש ברמה 

גבוהה, במחירים מיוחדים 
_____________________________________________)22-33(לקיץ, 054-5990551

מרכז
 קמפוס גדול ומרווח + 

בית מדרש וחדר אוכל, 
חצר גדולה ויפה לשבתות 
ובין הזמנים, א.לקייטרינג, 

052-7142331)22-33(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בצאנז, דירה חדשה, נקיה, 
יפה וממוזגת, 8 מיטות. 

052-7154292 בערב, 
_____________________________________________)23-34ל(053-3114368

ד’ - ו’ באלול תשע”ח   15-17/8/2018

מצפה נטופה
 יחידת נופש כשרה 

מאובזרת ומטופחת בישוב 
הדתי מצפה נטופה, דתי  

050-8567889)26-33(_____________________________________________

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)30-33/18(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-02/19(_____________________________________________

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-37/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-38/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-42/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-48/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות, 
 ,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)13-39(_____________________________________________

 לזוג, נקי מטופח וממוזג, 
מרחק הליכה מהעתיקה, נוף 

לכינרת, חצר פרטית, 
052-3455254)13-41(_____________________________________________

רמת מגשימים

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
בריכה נפרדת בישוב, 

054-2232004)19-44(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, באיכות! 

אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)19-30(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-45(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-45ל(_____________________________________________

 באביב השכרת רכב, 
מבחר רכבים למכירה עד 
18 תשלומים, ללא ריבית 

_____________________________________________)20-33ל(ומקדמה, 03-5790909

 בעתיקה, 2 דירות נופש 
4 חד' ממוזגת, יפה ונקיה 

במיוחד, מרפסות נוף למירון. 
_____________________________________________)21-33ל(053-3133173

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-21/19(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-22/19ל(054-8592082

 ראש השנה באומן - לינה 
החל מ- 20 איש, מקומות 

אחרונים, כולל הסעות, מהרו 
להזמין, יש לתאם מראש, 

055-9765707)23-34(_____________________________________________

דייהטסו

קצרין
 זה הזמן לטייל בגולן 

דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לזוגות ומשפחות, 

קורבים לאטרקציות ומסלולים 
הנחות לאטרקציות

_____________________________________________)25-36ל(050-5275981 04-6961175

 צימר לתפארת מבצע 
"בין הזמנים" 6,000 ש"ח 

לשבוע ימים עד 11 מיטות. 
צימר מפואר מומלץ ביותר! 

 ,052-7623725
כמוכן לזוג + 1, מרפסון 

_____________________________________________)27-26/19(לרשב"י 052-7638501

מאזדה

טויוטה

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(_____________________________________________

 דירת קיט 4 חד', מטבח 
מאובזר, ממוזגת, כ. נפרדת, 
לזוגות ומשפחות, 10 דקות 

מהעיר העתיקה
053-9662366)30-33(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חד', 
ממוזגת, נוף לאגם, מחיר 

מיוחד לשבוע הקרוב ואלול. 
_____________________________________________)30-33ל(052-7609717

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(_____________________________________________

 בעיר העתיקה מבחר 
יחידות אירוח למשפחות או 

לזוגות, נקיות, יפות וממוזגות. 
052-7679018)30-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)26-33(רחבי הארץ 053-4271269

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(_____________________________________________

 הסעות ל8-10 מקומות 
לכל הארץ, נתב"ג, חתונות 
וכו' 24 שעות, שומר שבת

_____________________________________________)29-32ל(052-8381326

 MPV מאזדה 
שנת 2001, 7 מקומות. 

_____________________________________________)31-34(טל: 052-4788488

 תקליטיית "עת רקוד" 
בהנחיית דניאל אהרונוב, 
מוזיקה בכל הסגנונות, 
ואטרקציות לאירועים. 

052-3018899)31-38(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 

ש"ח, ידני 120 ש"ח, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 
_____________________________________________)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

 הגיע הזמן שנדאג 
לעצמינו. צורי הראל 

יעוץ, הרצאות, סדנאות. 
054-2239350)30-33(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-30/18(_____________________________________________

מוניות
 מוניות עד 6 נוסעים 

מרווחות וממוזגות, 
מחירים מיוחדים לנתב"ג, 

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

 *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(_____________________________________________

 טויוטא קורולה, שנת 99, 
הנעה בנזין וגז, במצב טוב, 
_____________________________________________)32-33ל(6,000 ש"ח 054-6610110

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 2 דירות נופש גדולות 
ומושקעות, נוף פנורמי 

_____________________________________________)24-35(לכינרת טלפון: 052-7165660

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק.שמואל מאובזרת 

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

 וילה יפיפיה 4 חד' 
ממוזגת + חצר גדולה,

7 דקות מהכינרת ו 2 דקות 
מהשטיבלעך 052-7606968 

_____________________________________________)25-34ל(050-4121032

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

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

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

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

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-34/18(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, 

אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)13-38/18(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 "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, 1,800 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

 בתנובת הארץ, יחידת 
אירוח+מרפסת ונוף, משופצת 

_____________________________________________)32-33(לזוג+תינוק, 052-7672575

 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(_____________________________________________

 דירת 2/4 חד' לימים 
שבתות וחגים, באזור גאולה/

_____________________________________________)24-33ל(הבוכרים. גוטמן 050-2638641

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!

 צימרים נופי כלנית  
לזוגות ולמשפחות +בריכה 
וגקוזי,מאובזרים ומושקעים, 

שעון מים מהדרין. 
בקרבת קברות צדיקים

054-9917000)24-33(_____________________________________________

 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
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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 

 מחשב 17-19 אינץ' 
סמסונג במצב מצויין בירושלים 

050-4104529)31-36(_____________________________________________

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

_____________________________________________)31-34(6,000 ש"ח 052-4227714

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)31-34(_____________________________________________

 ספת הנקה נדנדה, 2 
שידות, קומודה עם מראה 

לחדר שינה, בהזדמנות
052-4227714 )32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

תקשורתתינוקות

 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(_____________________________________________

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא ב-300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 סיר חשמלי לבישול מהיר 
חדש עדיין בקופסא 80 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 חלקים של מקרר אמקור 
500XL מדפים ומגירות מצב 

מצויין 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3419552

 מכסחת דשא חשמלית 
במצב מעולה+חרמש בוש 

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 052-5773251

 3 גופי תאורה נורות הלוגן 
_____________________________________________)32-33ח(90 ש"ח 052-3463482

 "רדיו טייפ סניו" 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 מייבש כביסה כחדש 
 ELECROLUX EDE 1070 PDW
7 ק"ג, מחיר מציאה 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-4154203/077-7081184

 בלנדר מוט חזק 
 300MR BRAUN

NEMH, קיצוץ, מקציף 90 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4783220

 מסכי מחשב 21 אינץ 
למחשב PC חדשים 220 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-3205446

 ברה"ע למכירה מיחם 
חים לשבת 30 כוסות ב-100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7966786

 מדפסת קנון משולבת 
צבעונית כמו חדשה רק 150 

ש"ח ברמת גן גבול ב"ב 
_____________________________________________)32-33ח(054-4980062

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצויין 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7396092

 מסך מחשב שטוח 160 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3595314

 מנורה לסלון 170 ש"ח 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)32-33ח(052-2727474

 גיטרה במצב טוב 130 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7126106

 אינציקלופדיה לבית 
ישראל של הרב רפאל הלפרין 

3 כרכים ב-50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(03-6297418

 גליונות "משפחה" 
"בקהילה" "בשעה טובה", 

מבחר ענק! 15 גליונות ב-50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6297418

 גליונות כל העלונים "חיכו 
ממתקים" 30 גליונות ב-100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6297418

 ספרי מ.ארבל, ש.ברקת, 
נ.גרשונוביץ, צ.אדלר חדשים 

ממש! 20 ש"ח לכל ספר 
_____________________________________________)32-33ח(03-6297418

 ספור לחג יאיר וינשטוק 
חלקים ב', ג', ד' 25 ש"ח כ"א

_____________________________________________)32-33ח(03-6297418

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

 ראדיאטור 8 צלעות, 
חברת DAVO איכותי במצב 

מצויין בשימוש כשנה 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7628985

 מיקרוגל חברת גולדליין, 
איכותי, חזק, צבע לבן, מחיר 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 052-7628985

 בטריה של אופניים 
סמסונג כחדשה 36V אמפר-
_____________________________________________)32-33ח(10 500 ש"ח 050-4110991

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה חדש באריזה 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-4831449]

 עכבר+מקלדת אלחוטיים 
של מייקוסופט 75 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-4831449

 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

 לול לתינוק מפלסטיק 
מרובע במצב טוב+גלגלים 

ללא מזרון 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-6539056

 תיק לעגלה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב מצויין בהזדמנות!! 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3346080

 מציאה! כחדשה במצב 
מצויין+סלקל שמתחבר לאוטו 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 053-3346080 

 עגלת תינוק חב' 
GOBABY אמבטיה וטיולון 

במצב מצוין ב-500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 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

 נדנדת תינוק חשמלית 
מבד פלסטיק בצבע לבן-

אופרייט במחיר מדליק! 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 כסא תינוק במצב מעולה 
במחיר מציאה 180 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-2449915

 לול תינוק מתקפל 
מפלסטיק בצבע לבן 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח 
054-4783220)32-32(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום. 
03-6884123/050-5274348)32-35(_____________________________________________

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(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

אבידות

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(_____________________________________________

 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

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת אברך בן תורה 

_____________________________________________)32-33ח(בתרומה 054-8432271

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)33-42(_____________________________________________

 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

 מציאה! מסך מחשב 
ריכותי 22 אינץ' כחדש במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-8453370

 תנור משולב כיריים 
KINK כשמו כן הוא 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייח מצוין 320 
ש"ח מסך דק 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3346080

 מכונת צילום ופקס 
HP3835 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-8585960

 רביעיית בטריות נטענות 
AAA פנסוניק חדשות 50 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8441856

 ראדיאטור בטיחותי לילדים 
חדיש+שעון שבת ללא צלעות 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 מסך מחשב שטוח 160 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 052-3595314

 פלטת שבת ענקית 6 
סירים כחדשה 120 ש"ח 

052-7119148)32-32(_____________________________________________

 מעבד מזון רב תכליתי, 
מסחטה ובלנדר חדש באריזה 

_____________________________________________)32-33ח(150 ש"ח 052-4831449

 2 נורות לילה גבוהות 
בעלות בסיס מתכת, צבע לבן 
וכסף חדש במחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 ראדיאטור לחדר ילדים 
בצבע אפור, לבן במחיר 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 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

 שולחן מרובע+4 כסאות 
מעץ מלא ב-500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 למכירה שולחן כתיבה 
במצב טוב צבע חום ב-100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-6245339

 בב"ב שולחן עץ בהיר 
173X87 חזק ונוח 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(058-3297027

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 בב"ב מיטת ילדים+מיטה 
נפתחת+מגירות במצב מצוין 

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 058-3297027

 למכירה מיטה יהודית 
עם ארגז מצעים 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 למכירה ארון עץ מלא 
עם מגירות ותליה 420 ש"ח 2 

_____________________________________________)32-33ח(דלתות 052-5737813

 שולחן וכסאות כ"א 500 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 054-8483032

 מזנון ויטרינה בצבע בוק 
במצב טוב 450 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-6325550

 מיטה נפתחת+ארגז 
בסגול ג'אמס כחדשה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-6325550

 ארונית 2 דלתות נמוכה, 
בהזמנה מנגר, כחדשה!! 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-6325550

 פינת טואלט עתיקה, 3 
חלקי, צבע קרם, כחדשה!! 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-6325550

 90X40 מיטה זוגית+ארגז 
ללא מזרון בצבע חום 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-6325550

 ארונית גבוהה במצב טוב, 
בצבע בוק מדפים+דלתות 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 052-6325550

 יחידה סגורה למזנון 
משולב זכוכית בצבע בוק 

כחדש 400 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-6325550

 שטיח מהמם בצבע בז' 
או שחור 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4110991

 ארון שירות מפלסטיק 
כתר חדש צבע חום 2 דלתות 

במחיר מציאה! 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-3980448

 ארגונית 3 מגירות מעץ 
עם 4 רגליים הצהע ירוק 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3980448

 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

 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

 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
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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 
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 אדם אחראי כולל המלצות 

בעבודה עם קשישים, 
055-6672036)07-17(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם שעוסק בתחום 
החינוך עם נסיון רב, מעונין 

בתפקיד של מפקח, המלצות 
בשפע, 052-7170283, 

052-7630931)22-25(_____________________________________________

 התפנה עורך ספרים ותיק 
ומנוסה לקבלת עבודה רצינית 

בתחום התורני בלבד! 
_____________________________________________)26-29ל(054-8590879

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)18-17/19(קלות, 03-6197601

 אשה מעונינת לשמור 
על ילדים בביתם+אוכל 

משעות הצהרים+המלצות 
_____________________________________________)32-33ח(054-8428746

 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

 תלת אופן חדש באריזה 
_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 053-3155415

 מכנס ג'ינס חדש במידה 
_____________________________________________)32-33ח(4 של קסטרו 053-3155415

 גגון לרכב מאלומניום מלא 
_____________________________________________)32-33ח(ב-500 ש"ח 050-4145023

 קורקינט במצב חדש 
_____________________________________________)32-33ח(ב-100 ש"ח 050-6245339

 הליכון לקשישים+מקל 
מתקפל להליכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6245339

 כלוב גדול ומקצועי על 
גלגלים, לתוכי, 500 ש"ח 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 חליפת בר מצווה חדשה 
ואופנתית 250 ש"ח 

054-8483032)32-32(_____________________________________________

 ברה"ע למכירה שק 
 210X70 שינה לטיולים מידות

_____________________________________________)32-33ח(ב-100 ש"ח 052-7966786

 למכירה שתי תיכונים 
ב-100 ש"ח 052-7664337

_____________________________________________)32-33ח(03-5707062

 למכירה ספרי יודאיקה 
_____________________________________________)32-33ח(ישנים 50 ש"ח 052-7653753

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)32-33ח(5 ש"ח 052-7653753

 למכירה תמונות מצלימה 
של רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7653753

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצועי ויטראז' 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-5858631

 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

 בבני ברק אופני ילדים 50 
ש"ח, גלגלי עזר 20 ש"ח גלגל 

_____________________________________________)31-32ח(20 ש"ח 050-5343924 איתן

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי. 490 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-2727474

 4 שמלות חדשות וצנועות 
מחו"ל, לא נלבשו. 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-5745359

 למכירה כלים חקלאיים: 
מכוש, טוריה, אתי חפירה, 

מגרפה, ועוד... 50 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-32ח(052-6539056

 תמונות מצלימה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7653753

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)31-32ח(5 ש"ח 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)31-32ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 למכירה ספרי יודאיקה 
_____________________________________________)31-32ח(ישנים 50 ש"ח 052-7653753

 למכירה אופניים 100 
ש"ח מצב מצויין 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 למכירה אופני הילוכים 
מידה 24 במצב מצויין 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7938941

 סורג+חלון+תריס 300 
ש"ח גובה 90 רוחב 70 

_____________________________________________)31-32ח(050-4140143

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים מפלסטיק 

קשיח כול מכסה 20 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-3073826

 מציאה! תיק עור אמיתי, 
שחור, חדש, רק ב-300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4143035

 מציאה! שמלת ערב 
יפיפיה  מידה 36-38 רק ב-150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4143035

 מתקן גדול מפלסטיק+ברז 
לאחסון קורנפלקס 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה. 

_____________________________________________)31-32ח(65 ש"ח 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מעבד מזון רב תכליתי, 
מסחיטה ובלנדר, חדש באריזה.

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-4831449

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים )פצעים חניכיים וכו'( 

_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח מי-ם 058-3216830

 אזעקה חזקה לקטנועים 
וכו' שלטים רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 סבלים לקמיקו סנטו ומובי 
_____________________________________________)31-32ח(רק 70 ש"ח 058-3216830

 משקפי מציאות מדומה 
סמסונג באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 למכירה אורגן ימהה דגם 
 PSR240 500 ודגם PSR150

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח כ"א. 058-7252151

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831442

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

חדשה. 40 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 שואב אבק רובוטי חדש 
בקופסא ב-300 ש"ח בלבד

_____________________________________________)31-32ח(053-3114819

 גגון לרכב אלומניום מלא 
_____________________________________________)31-32ח(ב-500 ש"ח 053-3114819

 כובע שנאל לנשים שחור 
_____________________________________________)31-32ח(50 ש"ח חדש. 058-3285108

 ספרי להמן 20 ש"ח, 
גמרות לישיבות 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4131038

 נעלי ניו בלנס נשים 
ספורט 37.5 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4131038

 ברז מטבח, פיה ארוכה 
נשלפת, מסתובבת במצב 

מעולה 120 ש"ח. 
_____________________________________________)31-32ח(052-2727474

 ציידנית חדשה ענקית, 
 65X40 :חברת קולמן גודל

עומק:35 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-8401217

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי חדש מאירופה. רק 

_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-4514210

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתית, יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-45114210

 למכירה שמלות ערב 
יפיפיות מידה 36/38 350 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(כ"א 052-5316312

 למכירה אופניים ילדים 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 052-5737813

 עלוני פרשת השבוע 
)25 שנה( מבחר גדול 200 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3463482

 שמשיית צל, כחולף גודל 
סטנדרטי, 100 ש"ח י-ם 

_____________________________________________)31-32ח(054-2633790

 2 שמיכות נוצות של פריד 
חדשות באריזה ב-155 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(כ"א 054-8421886

 2 סטים של מצעים 
מהממים באריזה של חברת 
אמטיקס ב-270 ש"ח בלבד

_____________________________________________)31-32ח(054-8421886

 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

 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

 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 

 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 
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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

 בבני ברק אופני ילדים 50 
ש"ח, גלגלי עזר 20 ש"ח גלגל 

_____________________________________________)31-32ח(20 ש"ח 050-5343924 איתן

 ציוד לרכיבת אופניים 
כולל ביגוד ואביזרים משלימים 

מפרטי. 490 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-2727474

 4 שמלות חדשות וצנועות 
מחו"ל, לא נלבשו. 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-5745359

 למכירה כלים חקלאיים: 
מכוש, טוריה, אתי חפירה, 

מגרפה, ועוד... 50 ש"ח כ"א
_____________________________________________)31-32ח(052-6539056

 תמונות מצלימה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7653753

 למכירה שטרות ומטבעות 
_____________________________________________)31-32ח(5 ש"ח 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)31-32ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 למכירה ספרי יודאיקה 
_____________________________________________)31-32ח(ישנים 50 ש"ח 052-7653753

 למכירה אופניים 100 
ש"ח מצב מצויין 

_____________________________________________)31-32ח(052-5737813

 למכירה אופני הילוכים 
מידה 24 במצב מצויין 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7938941

 סורג+חלון+תריס 300 
ש"ח גובה 90 רוחב 70 

_____________________________________________)31-32ח(050-4140143

 מציאה! קופסאות אחסון 
יפיפיות למשחקים מפלסטיק 

קשיח כול מכסה 20 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-3073826

 מציאה! תיק עור אמיתי, 
שחור, חדש, רק ב-300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4143035

 מציאה! שמלת ערב 
יפיפיה  מידה 36-38 רק ב-150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4143035

 מתקן גדול מפלסטיק+ברז 
לאחסון קורנפלקס 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר צורת רימון, 20 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 מעבד מזון רב תכליתי, 
מסחיטה ובלנדר, חדש באריזה.

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 ערכת משחה לריפוי עור 
הפנים )פצעים חניכיים וכו'( 

_____________________________________________)31-32ח(200 ש"ח מי-ם 058-3216830

  03-6880091050-3131740 |

בהשתתפות:  ⋅ הרב שחר לוי  ⋅ הרב אמנון בן סימון  ⋅ הפייטן דוד שלמה שירו
לנשים:  הרבנית אוריאנה בן סימון

⋅ תוקע ירא שמים ⋅ הרצאות מרתקות

11.09  09.09
אפשרות מיום שישי עד שלישי

 עם אוצרות חיים
במלון המצודה צפת

לפרטים נוספים:

 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

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות חדשה באריזה. 

_____________________________________________)31-32ח(65 ש"ח 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-4831442

 ציידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

חדשה. 40 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-4831449

 אזעקה חזקה לקטנועים 
וכו' שלטים רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830

 משקפי מציאות מדומה 
סמסונג באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3216830



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ד' - ו' באלול תשע”ח   15-17/8/2018

■ 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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)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!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
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

 לחלוקת עיתון גלובס 
בר"ג ב"ב 6:00-8:00 בערב, 
חמישה ימים בשבוע, שכר 
גבוה. עם אופנוע/ אופניים 
_____________________________________________)21-33(חשמליות. 054-2204060

 למעון בפ"ת דרושות 
סייעות לשנה הבאה 

)ספטמבר 2018(, משרה 
מלאה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)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

 דרושה מזכירה 
וקלדנית למשרד עו"ד 

בר"ג משרה מלאה -8:30
16:30 קו"ח

gidansky@zahav.net.il
052-7117085)29-33(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

 לחברה בתחום הביטוח 
והפינססים פקידה אלמטרי 
לשיחות נכנסות, 8 שעות 
riki@tlp-ins.co.il .30-33(ביום(_____________________________________________

 דרוש בב"ב מלווה אחראי 
לקשיש למספר פעמים ביום, 
_____________________________________________)30-33ל(לביה"כ ולכולל 03-6192827

 דרוש מחסנאי בב"ב חרץ 
ונמרץ, חצי משרה 

_____________________________________________)30-33ל(03-5709972

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)30-33ל(053-3391691

 דרושים מתרימים/ות 
בעמותה למשפחות נזקקות, 

תגמול הולם, 
054-7411712/055-9829388)30-33(_____________________________________________

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

 דרוש/ה עובד/ת 
לחנות בב"ב לאחה"צ.
____________________________________________)31-32(שלמה 050-6686389

 במרכז בני ברק לתינוקיה 
נעימה, דרושה מטפלת 

מסורה, משרה מלאה, תנאים 
_____________________________________________)31-32(מצוינים. 054-5841018

 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

 לחברה בהתרחבות, נציג/
ות ורכזים/ות למגוון תפקידים, 

לא מכירות, מתאים גם 
_____________________________________________)30-33ל(למורים/ות 058-6500715

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

 למרפאת שיניים ב"ב 
דרושה מזכירה עם ניסיון 

עבודה במשמרות. 
054-5424005)32-33(_____________________________________________

 למעון פנינת הגבעה 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

לכיתת תינוקיה, ת.מצוינים. 
054-2058545)32-35(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)32-33(לשעה. 054-3607420

 לעזר מציון ב"ב לפרויקט 
ימים נוראים, דרושות טלפניות 

לשעות הבוקר/ערב תנאים 
מצוינים למתאימות נא 

להשאיר הודעה בתא קולי: 
052-5808957)32-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למעון פרטי בפתח 
תקווה, דרושה עובדת 
למ.מלאה- 7:00-5:00, 

מטפלת לתינוקיה- 7:00-1:00 
עובדת לצהרים- 2:00-5:00 

052-6348543)32-33(_____________________________________________

 נשים שמעונינות לעבוד 
בעבודה מאתגרת מלאה 

בסיפוק, ומשכורת הולמת, 
_____________________________________________)32-18/19(טובי 054-8477787

 לת"ת חשוב בב"ב 
דרושים מלמדים אחה"צ 

15:00-18:00 ניסיון בלבד קו"ח 
_____________________________________________)32-33(לפקס 153-3-577-9518

 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

קו"ח לפקס:

077-3510410

איש/ת

לשיא החשמל והמיזוג
סניף ירושלים

דרוש/ה
עבודה ומגורים בירושלים

נמרץ ובעל נסיון, ראש גדול ואמביציה -חובה!
מכירות

דרושות מורות
תנאים טובים למתאימות

לבית ספר תורני באילת

mosad22@walla.com קו"ח
055-6684442

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:
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 לחברת שליחויות נהג 
עם רישיון עד 12 טון מגיל 24 
_____________________________________________)33-33(מאיזור המרכז 074-7030025

 דרוש עובד ניקיון לשעות 
הלילה לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)33-33ל(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)33-33(_____________________________________________

 למוסד חינוכי במרכז 
דרוש טכנאי יר"ש מיומן 

ומסור, מיידי. 
050-4105848)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב, 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות ועוד 054-3066726
073-7069072)33-36(_____________________________________________

 לחברה במרכז מזכיר/ה 
לניהול משרד- עבודה מהבית. 

לעבודה משרדית נוחה מול 
ספקים ועוד. 3-4 שעות ביום-

גמיש. 3,200 ש"ח קריירה- 
072-22-222-62)33-33(_____________________________________________

 למשרד בירושלים 
מזיכר/ה לעבודה משרדית 

משולבת בעבודת שטח א-ה 
8:00-13:00, שכר גבוה,+רכב 
_____________________________________________)33-33(צמוד, קריירה 072-22-222-62

 למשרד קטן ושקט בבני 
ברק פקיד/ה לעבודה משרדית, 

שעות נוחות, 7,500 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(קריירה 072-22-222-62

 דרוש עובד צעיר, נמרץ 
ומסור לעבודה במחסן שיווק, 

לשעות הבוקר, פ"ת
_____________________________________________)33-34ל(050-5384330

 דרוש עובד חרוץ 
למאפיה+רישיון על אופנוע 

054-2146510)33-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לניקיון מרפאות דרוש/ה 
מנקה 12:00-16:00 ב"ב/ר"ג/

_____________________________________________)33-33(ת"א ועוד 052-7646401

 לניקיון מרפאות דרוש 
עובד ניקיון 10:00-15:00 רישיון 

_____________________________________________)33-33(לקטנוע חובה 052-7646401

 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





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'

שופטים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:45
19:03
18:42

19:57
19:59
19:59

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של רחובות מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ה' באלול תשע"ח 16/8/18 • גיליון מס' 448

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

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

דרעי: נתניהו רוצה בחירות ולא פתרון
המוקש: ארכה של 3 חודשים בלבד שהקציב בג”ץ לתיקון חוק הגיוס במושב החורף

הזיגזג: אחרי שניסה בכל הכוח לשמר את הממשלה - נתניהו מעדיף הליכה לבחירות
הטענה: ראש הממשלה פנה דווקא לליצמן ולא לגפני ודרעי, כדי לשמר את המשבר

התכנית: כינוס של מועצות גדולי וחכמי התורה - משותף ל‘דגל התורה' ולש”ס 
התקווה: כמה מגדולי האדמו”רים שנמנעו עד כה – יביעו דעה ברורה בעד החוק

וגם: מחלת ה'עכברת' של המפלגות החרדיות בבחירות לראשות העיר ירושלים

אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 10-12

ההצעה המפתיעה של נתניהו לראשי סיעות הקואליציה: להכריז מיידית כבר השבוע על בחירות מוקדמות

צילום: יעקב כהן צילום: אוהד צויגנברג

א' אלול בת"תים: 
הפוליטיקאים הגיעו לברך / עמ' 8

ילדי רחובות יזכו 
לטיסה חינם בשמי 
הארץ: "הדרימליינר 
החדש נחת בישראל"

בהיכל ישיבת "מאור התלמוד" - 
הוכתר חתן ההלכה של רחובות

בשורה: קו 'רחובות בית–שמש' 
יחל לפעול בימים הקרובים

לאחר פעילות מאומצת מצד סגן ראש עיריית בית שמש שמואל גולדברג 
וחבר המועצה שלמה מונטג, יושק בימים הקרובים הקו החדש שיחבר בין 

שני הערים רחובות ובית שמש

בית זלצר: ההמונים 
פיזזו לכבודה של תורה

/ עמ' 4

/ עמ' 4/ עמ' 6

/ עמ' 6
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