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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-9316761

שמיכות אולגה
ייצור וחידוש 

שמיכות פוך טבעי 
וכריות מנוצות כולל 

כביסה במים וסבון
אפשרי בנוכחות 

הלקוח בתאום טלפוני
ההסתדרות 2 פ"ת

חופשה וואווו! 
בלאונרדו קלאב הכל כלול פלוס!

כ”א-כ”ד שבט | 27-30.1.19
!&1,077

077-5100355

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

גיוס קואליציוני
נכנסת  הייתה  הפוליטית  והמערכת  מתפזרת  הייתה  הכנסת  אם 
ארכה  בבקשת  לבג"ץ  פונה  הייתה  הפרקליטות  בחירות,  לכוננות 
עד למועד שאחרי הרכבת הממשלה הבאה. דווקא היוותרותה של 

הממשלה על כנה, מזרזת את ההכרעה הצפויה בחוק הגיוס
אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 12-13  

ראש הממשלה הצליח להשיב לידיו את המושכות, מנע את שאיפות בנט 
לביטחון ויצא המנצח הגדול של השבוע • ליברמן הפסיד את המערכה 
כשלא הצליח לגרור את המדינה לבחירות בזק ולבנט ושקד נותר לבחור 
בין להפסיד או להפסיד יותר • ובינתיים: חוק הגיוס תקוע לאחר איום 

הפרישה של 'אגודת ישראל' / עמ' 10

הקואליציה ממשיכה בהרכב דחוק

צילום : חיים צח / לע"מ

כיצד ישפיעו המלצות המשטרה בחקירת 
דרעי על המערכת הפוליטית? / עמ' 10 

ברגע האחרון 

קואליציית בלוך: 'אגודת ישראל' זוכה 
בשלל, 'דגל התורה' בדרך לאופוזיציה

קרע חרדי בבית שמש: חילופי האשמות בין 'דגל התורה' ל'שלומי אמונים', 'אגודת ישראל' בדרך לקואליציה עם שלל 
תיקים ו'דגל' נערכת להיות אופוזיציה לוחמנית • ביום שישי: חברי המועצה ייפגשו עם חה"כ משה גפני • כל הפרטים 

/ עמ' 4

חילופי משמרות: 
עליזה בלוך 

נכנסה לתפקידה
/ עמ' 4

/ עמ' 6

/ עמ' 6

/ עמ' 7

נחנך בית 
הוראה חדש 

ברמה ג'2

19 נפגעים משריפה 
שפרצה בדירת מגורים

ערב גיבוש וחלוקת 
דפיברילטורים למתנדבי 

‘איחוד הצלה' 

איקאה בבית 
שמש ב-2020

/ עמ' 4



מחפשת עבודה 
מתגמלת בלי
לצאת מהבית?

מקומך
איתנו!

דרושות נציגות לגיוס תרומות
לעבודה מהבית << בשעות 9:00-13:30

₪ 35 
לשעה

בונוסים 
ועמלות

סוו  תנאים
ציאליים

אפשרויות 
קידום

 077-9975058
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

 אפילו
לא צריך

להחליף 
נעליים!



הביטוח הלאומי שמח לבשר לכם, מקבלי 
קצבת סיעוד ובני המשפחה, שמנובמבר 2018 

חלים השיפורים הבאים בקצבת הסיעוד:

קצבת הסיעוד 
המשופרת

יוצאת לדרך!

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

*6050�www.btl.gov.il

איך בוחרים?
 בימים אלה נשלח לביתכם מכתב אישי ובו מידע על רמת הזכאות שנקבעה
לכם, ועל אפשרויות הבחירה שלכם במסגרת השיפורים בקצבת הסיעוד.

לרשותכם 3 אפשרויות לבצע את הבחירה:
 באמצעות הטופס שצורף למכתב האישי  במוקד הטלפוני 2637* 
סל שירותים בסיעוד" "בחירת  באתר הביטוח הלאומי במחשבון   
מידע מפורט על הקצבה המשופרת תוכלו למצוא באתר הביטוח הלאומי.

הקצבה תשולם מעתה לפי 6 רמות זכאות
 )ולא 3 כפי שהיה עד כה(, כדי להתאים באופן מיטבי

את שעות הסיעוד למצב התפקודי של מקבל הקצבה.

שעות הסיעוד הוגדלו
בעיקר למקבלי הקצבה ברמות הזכאות הגבוהות.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 1 )הנמוכה ביותר(
יוכלו לבחור לקבל קצבה בכסף בסך 1,407 ₪.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 2 עד 6
 יוכלו לבחור לקבל חלק מהקצבה בכסף שתשולם ישירות 
 לחשבון הבנק שלהם, ואת שאר הקצבה לקבל בשירותים

 מסל השירותים הכולל: טיפול אישי בבית, ביקור במרכזי יום,
קבלת לחצן מצוקה, שירותי כביסה ומוצרי ספיגה.

 מי שמעסיק מטפל צמוד 
יכול לקבל קצבה בכסף.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 תאונה ברחוב הארזים
ביום ראשון הולכת רגל נפצעה באורח בינוני לאחר 
שנפגעה מרכב ברחוב הארזים בעיר. כוחות ההצלה 
ראשוני  רפואי  טיפול  העניקו  למקום  שהוזעקו 
לפצועה בגיל 50, שסבלה מחבלות ופציעות בראשה 
ובפלג גופה העליון, ולאחר מכן היא פונתה בניידת 
בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  נמרץ  טיפול 

החולים.

 איקאה בבית שמש ב-2020
ראשון,  ביום  שנערכה  עיתונאים  מסיבת  במהלך 
הודיע מנכ"ל איקאה כי כבר במהלך 2020 יפתח סניף 
הרשת בבית שמש, כשלדבריו "אנו מהר מאוד ניכנס 
לבניה בבית שמש". לדבריו, החנות בבית שמש תבנה 
באופן דומה מאוד לסניף הרשת בבאר שבע. "אנחנו 
החנות  את  במהירות.  חנויות  בבניית  העולם  שיאני 

בנתניה בנינו ב 9 חודשים", אמר.

 סניף דואר חדש בעיר
חברת דואר ישראל פתחה בשבועות האחרונים מרכז 
מסירה נוסף בעיר, על מנת לאפשר ללקוחות לאסוף 
דברי דואר רשומים וחבילות. מרכז המסירה "סלולנד 
יצחק  דרך  ברחוב  הממוקם  בע"מ",  גלובל  אלרום 
השעות  בין  א'-ה'  בימים  פועל  נעימי,  קניון   2 רבין 
11:00-19:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות -09:00

כיום שמונה  פועלות  בבית שמש  הכל  בסך   .13:00
יחידות לרווחת התושבים.  

ירושלים  בדואר ישראל   אהוד שירוני, מנהל מרחב 
מסר: "לאור הגידול בהזמנת חבילות מחו"ל בקרב 
ממשיכה  ישראל  דואר  חברת  שמש,  בית  תושבי 
דואר  ודברי  חבילות  מסירת  מרכזי  מערך  בהרחבת 
ללקוחות,  השירות  משיפור  כחלק  בעיר,  רשומים 
את  ולהגביר  ההמתנה  זמני  את  לצמצם  ובמטרה 

שביעות רצון הלקוחות".

על המקום
החדשות המקומיות של     בית שמש
freyisrael@gmail.com :לעדכונים

מאת: ישראל פריי

צעדיה  את  עושה  בלוך  שעליזה  בזמן 
שמש,  בית  עיריית  ראש  בלשכת  הראשונים 
חזית  בבחירות  שהציגה  החרדית  הנציגות 
המסתמן,  פי  על  ומתפצלת.  הולכת  אחיזה, 
העירונית  לקואליציה  תיכנס  ישראל'  'אגודת 
התורה'  'דגל  ואילו  רבים  תופינים  תמורת 
רקע  על  לוחמנית.  לאופוזיציה  תהפוך 
כלפי  התורה'  ב'דגל  שמפנים  האשמות 
לעלייתה  הביאו  שלטענתם  אמונים',  'שלומי 
הכרעות,  קבלת  ולקראת  בלוך,  עליזה  של 
הוזמנו ארבעת חברי המועצה מ'דגל' לפגישה 
ביום שישי הקרוב בלשכת יו"ר התנועה חה"כ 

משה גפני.
הסכם  כל  נחתם  טרם  פורמאלי,  באופן 
כל  פי  על  אך  שמש,  בבית  קואליציוני 
לקואליציה  תיכנס  ישראל'  'אגודת  הערכות, 
יכולה  היא  ותיאורטית,  נציגיה,  ארבעת  על 
להיות המפלגה החרדית היחידה בקואליציה, 
בלוך  של  רשימתה  'הליכוד',  עם  בשותפות 

והבית היהודי. 
 – ישראל'  'אגודת  שתקבל  התמורה 
ועדת תכנון  סגנות בשכר,  מרשימה בהחלט: 
ובנייה שתעבור מבכיר 'דגל' משה מונטג לידי 
איש 'שלומי אמונים' שמעון גולדברג, שליטה 
על  שמש'.  'מי  ובחברת  הכלכלית  בחברה 
הצדדים,  בין  מאבק  כעת  ניטש  הכספים  תיק 
כש'אגודה' מבקשת אותו לעצמה, בעוד בלוך 
מבקשת להותירו בידיה. יצוין כי תיק בתכנון 
משמעותיים  שינויים  לעבור  עשוי  והבנייה 
שיותירו את מרבית ההשפעה בידי ראש העיר.

מהיבול  התורה'  'דגל  של  האכזבה  מלבד 
החברים  מרבית  מושכים  להם,  שנותר  הדל 
ושונות.  רבות  מסיבות  האופוזיציה  לכיוון 
עליזה  כי  טוענים  המקומית  בסיעה  גורמים 
בלוך בדרכה לנהל את העיר ביד רמה, וגם אם 
יצטרפו לקואליציה, לא יוכלו לקבל קרדיט על 
הצלחותיהם כמו גם הגבלות רבות שיוטלו על 
צעדיהם. מי שעדיין אופטימי בסיכויי הכניסה 
שמוליק  הוא  כך  לשם  ופועל  לקואליציה 
גרינברג, השואף להמשיך בתפקידו כסגן ראש 

העיר ולעבוד עבור הציבור מתוך עמדת כוח 
בתוך המערכת העירונית. מי שמיועד לעמוד 
שלמה  הוא  ה'דגל'אית  האופוזיציה  בחזית 
ששולט  ואיש  חדש  מועצה  חבר  ברילנט, 
חיי  את  להפוך  שעשוי  ובנתונים,  בפרטים 

הקואליציה לקשים.
ישראל'  'אגודת  שעשויה  התיקים  חבילת 
לקבל – הגדולה לכאורה מהמגיע לסיעה בת 
4 מנדטים – מחזקת את טענותיהם הקיימות 
מלכתחילה של 'דגל התורה', לפיהן ל'שלומי 
עוד  בלוך  עליזה  עם  סיכומים  היו  אמונים' 
למפלתו  שהביאו  סיכומים  הבחירות,  מלפני 

של אבוטבול.
לטענות:  בתגובה  נמסר  אמונים'  מ'שלומי 
לא  שזה  מלמדות  שמש  בבית  "הקלפיות 
בפעם  שהצביעו  ממה  פחות  הצביעו  לא  כך, 
אבוטבול  עבור  ונלחם  שעבד  מי  הקודמת. 
אלה היו אנשי שלומי אמונים. גם אלה שהיו 
הראשונים שניהלו מו"מ עם עליזה בלוך היו 

אנשי דגל התורה".

אלי רובין

את  ניצחה  התחזיות  לכל  שבניגוד  לאחר 
ביום  אבוטבול,  משה  היוצא,  העיר  ראש 
עליזה  הנבחרת  העיר  ראשת  השבוע  שלישי 
כשאת  רשמי,  באופן  לתפקיד  נכנסה  בלוך 
העלמין  בבית  בתפילה  פתחה  הראשון  יומה 

בקריית גת, שם קבורים הוריה.
הלכה  הרשמי,  הכניסה  אירוע  לפני  עוד 
במשמרות  להתנדב  בלוך  הבוקר  בשעות 
חפציבה  בשכונת  חציה  במעברי  הזה"ב 
חינוך  במוסדות  ביקרה  ובהמשך  החרדית 

מהמגזר החילוני והחרדי בעיר. 
אחרי שנכנסה בפועל לתפקיד, הגיעה בלוך 
לבניין העירייה ושם בטקס רשמי של חילופי 
משמרות, הועבר שרביט ראשות העיר לידיה 
מראש העיר היוצא, משה אבוטבול, שהעביר 
מכובדת  בצורה  לידיה  ההנהגה  מושכות  את 

ומפרגנת והשניים נשאו נאומים נרגשים.
פרידה  במילות  דבריו  את  פתח  אבוטבול 
לעבוד  שידענו  שמח  מאוד  "אני  ואמר: 
בשיתוף פעולה וצריך לדעת שלכל דבר, אפילו 
דבר טוב, יש סוף. אני שמח שברגעים אלו אנו 

מעבירים את השלטון בצורה מסודרת".
הוא  זוכה  כשמישהו  הבחירות,  "לאחר 
צריך לקבל את מלוא הסיוע והעזרה", הוסיף 
לדעת  זה  ביותר,  הטוב  "הדבר  אבוטבול. 
שמח  אני  חיובית.  בצורה  דברים  לסיים 
מלא.  אמון  בי  נתן  שמש  בבית  שהציבור 
כן למדיניות שלי  חמישים אחוז מהעיר אמר 
ואני שמח שההפרש לא היה הפרש גדול, רק 
של 530 קולות, כשמספיק היה ש-270 יעברו 

מצד לצד כדי שאני אנצח. מבחינתי האמירה 
עוצמה  לי  שנותנת  כזו  ביותר,  רכה  הייתה 
אלפי  של  פער  היה  שאם  וכמובן   - להמשיך 

קולות הייתי מרגיש אחרת".
צ'אנס  לתת  ביקש  אף  היוצא  העיר  ראש 
סבלה  שמש  "בית  ואמר:  הנכנס  למשמר 
יש  ועכשיו  שלילית,  מתדמית  שנים  במשך 
את ההזדמנות להראות את פניה היפות. אתם 
חייבים לנסות לפתוח דף חדש במחברת. אני 
מתכוון  אני  מהעיר.  לא  אבל  מהבניין,  יוצא 
להמשיך לגור כאן כמה שרק אפשר. תושבים 
יקרים, אני אוהב אתכם ויודע שהיה לנו עשור 

של עשייה".
אבוטבול  אמר  אחד",  טיפ  לך  אתן  "אני 
לבלוך. "תשקיעי הרבה בהידברות עם מגזרים 
הידברות.  בעיקר  היא  העבודה  מגזרים.  ותתי 
ההידברות  בעיקר  אבל  חשוב,  הוא  הניהול 
חשובה", כשאף הודיע, כי "בישיבת המועצה 
את  סיימתי  התפטרותי.  את  אגיש  הקרובה 

הפרק המוניציפלי בחיי".
אבוטבול אף התייחס לרעיון שעלה בקרב 
בכיריים בש"ס ולפיו הוא התמנה לשר הדתות 
עד הבחירות לכנסת, שתאריכם המקורי בעוד 
כשנה: "אחרי ניסיון של 30 שנה בבית שמש, 
לא  אך  הארצי,  במישור  לתפקיד  אסרב  לא 
חכמי  מועצת  דרעי.  אריה  עם  זה  על  דיברתי 
אין  כידוע  אצלנו  שמחליטים,  הם  התורה 

פריימריז".
הגיש  עיר,  כראש  האחרון   - נאומו  בסיום 
המזרח  עדות  בנוסח  ברכונים  סט  אבוטבול 
כשהוא  בלוך,  עליזה  העיר  לראשת  כמתנה 
מסביר זאת בהלצה בכך ששמה הקודם הוא בן 

חמו וממילא העיר נשארת בידיים מרוקאיות.
העיר  לראש  דבריה  בפתח  הודתה  בלוך 
ליושב  היא  שלי  "התודה  ואמרה:  היוצא  
בינינו  הייתה  אבוטבול.  משה  לצידי, 
גם  זה הייתה  התמודדות ומחלוקות, אך לצד 
לך  להודות  רוצה  ואני  שנים.  ארוכת  חברות 
שירות  של  יובל  חצי  על  היוצא,  העיר  ראש 
העיר  תושבי  למען  ציבור  שליח  היותך  ושל 
הזו. אז תודה גדולה בשם כל תושבי בית שמש 

על כל הטוב".
"אנחנו נכנסים לתקופה היסטורית וחשובה 
עיניים  "היום  בלוך.  הוסיפה  שמש",  לבית 
לעירנו.  נשואות  בעולם  ואפילו  בארץ  רבות 
עיר  לבנות  שאפשר  הוכחה  שרוצות  עיניים 
בצורה אחרת, שאפשר לבנות עיר מאוחדת אך 
לא אחידה. עיר שתושביה השונים ירצו לחיות 
לטשטוש  קוראת  אינני  שונותם.  למרות  יחד 
זהויות, לא זו המטרה. אני כן קוראת להעמקת 
לחברה.  חברה  בין  החומות  ולהורדת  השיח 
בשם אלילי שקר ושמות מומצאים שמצריכים 
אותנו לעמוד פעמים רבות כמחנות ניצים זה 

מול זה".
חברה  כל  "בתוך  כי  הוסיפה,  העיר  ראשת 
נותנים  אנו  שנים  במשך  קצוות.  גם  נמצאים 
את  שואלים  השיח.  את  לנהל  הללו  לקצוות 
מעלים  מעשיהם,  את  מצלמים  שאלותיהם, 
כל  האמת.  מן  סטייה  וכל  יריקה  כל  נס  על 
זה בשעה שמצד האמת העולם שר שיר אחר 
לחלוטין". בלוך ביקשה מיושבי החדר, "בואו 
את  נשאל  בואו  מקוטלגת.  לא  חברה  נבנה 
עצמנו, כל אחד את עצמו, כיצד כל אחד ואחת 
מאתנו יכולים לסייע כדי לבנות חברה שכזו". 

קואליציית בלוך: 'אגודת ישראל' זוכה בשלל, 
'דגל התורה' בדרך לאופוזיציה

חילופי משמרות: עליזה בלוך נכנסה לתפקידה

קרע חרדי בבית שמש: חילופי האשמות בין 'דגל התורה' ל'שלומי אמונים', 'אגודת ישראל' בדרך לקואליציה עם שלל תיקים 
ו'דגל' נערכת להיות אופוזיציה לוחמנית • ביום שישי: חברי המועצה ייפגשו עם חה"כ משה גפני • כל הפרטים

בטקס מרשים של העברת שרביט הנהגת העיר, נאמו ראש העיר היוצא וראשת העיר הנכנסת נאומים נרגשים, איחלו 
הצלחה הדדית ופרגנו זה לזה • בסיום דבריו, העניק אבוטבול לבלוך במתנה ברכונים בנוסח עדות המזרח, באומרו 

"העיר נשארת בידיים מרוקאיות"
צילום: איחוד הצלה



יורד גשם? לא יורד גשם? זה לא משנה, נכון, כל יום שיורד גשם זה יום של ברכה, אבל אחרי חמש שנים רצופות 
של בצורת קשה, הגשם שיורד לא מספיק, ישראל עומדת בפתחו של משבר מים חמור. מפלסי המים במקורות 
הטבעיים ירדו, צריכת המים הביתית בשנתיים האחרונות עלתה משמעותית ואפילו המים המותפלים לא מצליחים 
לכסות את החוסרים הענקיים שהצטברו ונאמדים בכ-2.5 מיליארד קוב! מתקני ההתפלה וירידת תעריפי המים, 
כמו גם הגשם שיורד גרמו לכולנו להרגיש כי משבר המים מאחורינו - אך המצב רחוק מלהיות כזה. גם בחורף, וגם 
כשיורד גשם, צריך לקחת אחריות ולחסוך במים לפני שיהיה מאוחר מדי. כל ישראל ערבים זה לזה ואין לנו מים לבזבז.

לוחצים על הידית הקטנה
בשירותים כשאפשר, וחוסכים

כ-18 ליטר מים ביום.

מתקלחים 2 דקות 
פחות וחוסכים

כ- 40 ליטר מים

סוגרים ברז מטפטף
וחוסכים כ- 60 ליטר

מים ביום

משקים את הגינה 5 דקות
פחות וחוסכים כ-200 ליטר מים

(לגינה בשטח 250 מ"ר)

גם בחורף: חייבים לצמצם את צריכת המים!

אין לנו מים לבזבז!
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נחנך בית הוראה 
חדש ברמה ג'2

בשבוע האחרון נחנך בית הוראה החדש "שערי 
בעיר,  ג'2  רמה  החדשה  בשכונה  הוראה" 
בהשתתפות הגאב"ד רבי שמואל אליעזר שטרן 

ורבנים נוספים מהעיר 

יוסי לוז

לאחר הפצרות ובקשות נשנות בשבוע האחרון 
מרים  ברח'  הוראה"  "שערי  הוראה  בית  נפתח 
מיוחד  באירוע  בעיר,   2 ג'  רמה   16 הנביאה 
בהשתתפות הגאב"ד הגאון הגדול רבי שמואל 
ההוראה,  בית  בראשות  העומד  שטרן  אליעזר 
כבית  לפניו  ההולך  הטוב  בשמו  ידוע  אשר 
ברק  בני  בעיר  כבר  כמגדלור  המשמש  הוראה 
ומשתף בתוכו מוצי"ם ורבנים מכלל החסידויות 

העדות והחוגים.
אל  תחילה  נכנס  לעיר  שהגיע  שטרן  הגרש"א 
מעונו של הגאון רבי נתן קופשיץ מרבני העיר, 
בית  פתיחת  על  ורגשותיו  מברכותיו  שהאציל 
זכות  וודאי  כי  ואמר  החדשה  בשכונה  הוראה 
כבוד  להרבות  להמשיך  שיזכה  לו  תעמוד  זו 

התורה ברחבי תבל וירבו כמותו בישראל.
לאחר מכן הגיע הגאב"ד ללשכת בית ההוראה 
נערך  מכן  לאחר  בפתחה.  מזוזה  וקבע  החדש 
להשתתף  הגיע  כשבמהלכה  לחיים,  מעמד 
את  להעביר  העומד  ויז'ניץ,  מקוסוב  האדמו"ר 

מרכז מוסדותיו לשכונה. 
ידו,  על  נוסד  ההוראה  שבית  וואזנר,  הגרב"צ 
סיפר על תחילת דרכה של בית ההוראה זכרון 
מאיר של אביו הגדול בעל ה'שבט הלוי' והוסיף 
שרואים את תלמידו הגדול הגרש"א ממשיך את 
בישראל,  הוראה  בתי  בפתיחת  ושאיפתו  דרכו 
ואכן זהו בית ההוראה הגדול בכמות ובאיכות 

מתלמידי בית אבא.
הגרש"א  נכנס  ההוראה  בית  חנוכת  לאחר 
שטרן לביקור בבית האדמו"ר מלעלוב שהודה 
הוראה,  מבית  המרובה  הנאתו  על  לגאב"ד 
כרבנים  שם  משמשים  מחסידיו  כמה  כאשר 
ומוצים. הגאב"ד הפליא בשבח הרבנים ולאחר 
בברכה  בירך  כשהאדמו"ר  לחיים  עשו  מכן 

והצלחה.

ערב גיבוש וחלוקת דפיברילטורים 
למתנדבי ‘איחוד הצלה 

יוסי לוז

הצלה  איחוד  מתנדבי  נפגשו  שעבר  בשבוע 
סניף בית שמש לערב גיבוש והוקרה למתנדבי 
הסניף על פעילותם להצלת חיים. הערב נפתח 
אגף  מנהל  של  ומעניינת  מיוחדת  הרצאה  עם 
ולאחר  אלמליח  מוטי  הצלה  באיחוד  דוברות 
משביעה  ערב  מארוחת  המתנדבים  נהנו  מכן 

וטעימה. 
הוקרה  תעודות  שתי  הוענקו  הערב,  במהלך 
סגן   – אמסלם  איתמר  למתנדבים  והצטיינות 
וליחיאל  תרומתו,  על  היוצא,  הסניף  יו"ר 
רוזנברג על פעילותו הרבה להצלת חיים מסביב 
למתן  דפיברילטורים  מכשירי  וארבעה  לשעון 

שוק חשמלי חולקו למתנדבים פעילים. 
שני מתנדבים חדשים הצטרפו לסניף - מתנדב 
רבה  בהצלחה  ההשתלמות  שלב  את  שסיים 
ומתנדב  הצלה  איחוד  מנכ"ל  ציוד.  תיק  קיבל 
הוא  אף  שהשתתף  טיטלבוים,  משה  הסניף 

באירוע, מסר את תודתו וברכתו למתנדבים. 

ביקשתם טופס 17 עבור שירות רפואי 
הניתן ב’מעיני הישועה’ ובקשתכם נדחתה? 

פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

המנתחים הבריאטריים 
הבכירים לשירותכם 

במימון מלא של קופות החולים
 

השמנת יתר קיצונית נחשבת בשנים האחרונות למחלה לכל דבר ובמרכז הרפואי 
קיבה,  קיצורי  בניתוחי  ביותר  הטוב  השירות  להנגשת  מתגייסים  הישועה’  ‘מעיני 
מרפאה  גם  כוללת  היחידה  נוסף.  תשלום  וללא  הציבורית  הרפואה  במסגרת 

מייעצת, וועדה בריאטרית ומרפאת מעקב. 

לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור במוקד זימון תורים: 03-5771188 
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הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 03-5775473
tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל

bariatric@mhmc.co.il :או במייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
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19 נפגעים משריפה 
שפרצה בדירת מגורים

11 בני משפחה ודיירים נוספים נפגעו ביום חמישי האחרון משריפה שפרצה בדירת מגורים ברחוב חזון איש בעיר • 
שני ילדים נפצעו באורח קשה • מחקירת ראשונית של כב"ה עולה, כי השריפה החלה בעקבות משחק באש של ילדים, 

שגרם להתלקחות כלי מיטה ומזרנים

אלי רובין

גדולים  כוחות  האחרון,  חמישי  ביום  בבוקר  שש  לשעה  בסמוך 
של כיבוי והצלה הוזעקו לרחוב חזון איש בעיר, בעקבות שריפה 
מדיירי  כעשרים  נפגעו  כך  ובעקבות  מגורים  דירת  בתוך  שפרצה 

הבניין בפציעות בדרגות שונות.
כוחות הכיבוי שהגיעו למקום הצליחו להשתלט על השריפה בתוך 
דקות ומהדירה חולצו 11 בני משפחה שנפגעו מפגיעות שונות של 
כוויות ושאיפת עשן, כאשר בין הפצועים היו שני ילדים בגילי שש 

ושבע שנפצעו באורח קשה.
במקביל לפעולות החילוץ והכיבוי, כוחות הכיבוי פעלו לאוורר את 
הבניין מהעשן הכבד והסמיך  שהצטבר בו, על מנת למנוע פגיעות 

של דיירים נוספים מ חומרים רעילים וכדו'.
מפקד תחנת כבאות והצלה בית שמש, טפסר משנה ראובן יצחק 
סיפר: "סמוך לשעה 6:00 בבוקר הוזעקנו לרחוב חזון איש בבית 
שמש, בעקבות דיווח על להבות שפרצו מדירה בקומה התחתונה 

בבניין מגורים. הגענו למקום תוך זמן קצר ולוחמי האש חדרו מיד 
לתוך האש והעשן בדירה שבערה בעוצמה. חילצו 10 לכודים מתוך 
הדירה, בהם כמה ילדים שחלקם היו בעלי צרכים מיוחדים. לוחמי 
האש חילצו את הנפגעים דרך חלון  ובאמצעות מנוף גבהים. אנחנו 

מתפללים לשלומם והחלמתם המהירה של הנפגעים בשריפה".
פארמדיק מד"א ראם נעימי סיפר: "הגענו למקום, ראינו עשן סמיך 
ואש שהתפשטה מדירה בקומה הראשונה לדירות נוספות. בחלונות 
ובמרפסות ראינו ילדים ומבוגרים שמנסים להיחלץ, כוחות הכיבוי 
שש  בני  ילדים   2 מתוכם  עשן,  משאיפת  נפגעים   11 אלינו  חיצו 
ושבע שמצבם היה קשה, הרדמנו והנשמנו אותם ופינינו אותם ואת 
שאר הנפגעים תוך המשך טיפול רפואי מציל חיים כשמצבם של 

שנים קשה והשאר במצב קל עד בינוני".
דובר מד"א, זכי הלר סיכם את האירוע ומסר, כי "פראמדיקים של 
מד"א העניקו טיפול רפואי ל- 19 נפגעים משאיפת עשן, בהם: 2 
1 במצב  ומונשמים,   ילדים בני שש ושבע מורדמים  במצב קשה 
בינוני צעירה כבת 22 ו- 16 במצב קל - מתוכם 12 ילדים. הנפגעים 
 11( הרופא  אסף  החולים  לבתי  פונו 
נפגעים, )בהם: 2 קשה, 1 בינוני השאר 

קל( ולהדסה עין כרם 8 קל".
בית  הצלה  איחוד  סניף  ראש  לף  דוד 
כיבוי  "צוותי  מהזירה:  דיווח  שמש 
שסבלו  הלכודים  לחילוץ  בזירה  פעלו 
מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן. יחד 
בבניינים  שגרים  נוספים  חובשים  עם 
ראשוני  רפואי  סיוע  הענקנו  הסמוכים 
שמצבם  ילדים  שני  מתוכם  לנפגעים 
משפחה  בני  ההורים,  קשה,  מוגדר 

פונו  הנפגעים  בינוני.  עד  קל  הוגדר  שמצבם  והשכנים  נוספים 
כרם  עין  והדסה  בצריפין  הרופא  אסף  החולים  לבתי  מכן  לאחר 

בירושלים".
"יחד  האירוע:  לאחר  אמר  טרוזמן  אסי  הצלה  באיחוד  חובש 
טיפול  הענקנו  נמרץ  טיפול  ניידת  וצוות  נוספים  חובשים  עם 
כיבוי. אחד  צוותי  ע"י  לנפגעים שחולצו מהמבנה  ראשוני  רפואי 
מהנפגעים )ילד כבן 6( היה ללא הכרה ופונה בניידת טיפול נמרץ 
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. 
כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע לעשרה נפגעים 
באורח קל וקל עד בינוני שסבלו מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן".

המשפחה,  בני  פונו  אליו  הרופא,  אסף  'שמיר'  הרפואי  מהמרכז 
נמסר: "11 בני משפחה מבית שמש הגיעו אלינו למלר"ד )מחלקה 
לחדר  ישר  נכנסו   3 מתוכם  השריפה.   בעקבות  דחופה(  לרפואה 
טראומה, מונשמים ומורדמים במצב קשה מאוד. שמונה הנותרים 

טופלו במצב קל".
הבדיקה  צוותי  ידי  על  שבוצעה  השריפה,  של  ראשונית  מחקירה 
של כבאות והצלה עלה כי "השריפה החלה, ככל הנראה, בעקבות 
משחק באש של ילדים - דבר שגרם להתלקחות כלי מיטה ומזרנים 
רב  עשן  פלטה  אשר  משמעותית  שריפה  פרצה  מכך  וכתוצאה 
חלקם  אשר  קטנים  ילדים  בהם  הבית,  בני  כל  את  בתוכה  ולכדה 

נפצעו באורח קשה כתוצאה מהעשן והאש".
של  והמקצועית  המהירה  לפעילות  הודות  "רק  הוסיפו:  בכב"ה 
את  חילצו  ספורות  דקות  תוך  למקום  הגיעו  אשר  האש  לוחמי 
נוספים  אזרחים  וחילצו  והעשן  מהלהבות  הלכודה  המשפחה 
בבניין, נמנע אסון כבד והרוגים רבים באירוע, וכן את שריפת כל 

הבניין".

 צילום: דוברות איחוד הצלה וכבאות והצלה

שרפות פורצות 
בגלל טעויות.

אל תפעילו תנורי חימום בקרבת שמיכות
וילונות או על גבי שטיח.

תנורי חימום מפיצים חום חזק שעלול 
לגרום להתלקחות, גם ללא מגע.

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

לון
אשק למרות המתיחות: ש"ס מצטרפת לקואליציית המנצח

ראש העיר הנבחר תומר גלאם, מקורבו של הגר"י ברדא ומחוגי 'יחד', חתם על הסכם קואליציוני עם ש"ס • אבירות של מנצחים או 'דיל' מתבקש, האם 
יש הסכמים חשאיים על רבנות העיר ואיך יחזיק יו"ר הסיעה בתפקיד רב מועצה וסגן ראש העיר? • וגם: ש"ס מתכוונת לערער על איבוד המנדט הרביעי

מאת: ישראל פריי

בתום מערכת בחירות סוערת ועל רקע איבה פוליטית בין ש"ס 
לבין 'יחד' של אלי ישי, מציגה אשקלון חזית אחידה: ראש העיר 
מהדמויות  ברדא,  הגר"י  של  אמונו  איש  גלאם,  תומר  הנבחר 
הרוחניות הבולטות בחוגי 'יחד', הזמין את חברי המועצה מסיעת 
ש"ס לקואליציה העירונית, חרף היותם אופוזיציה במועצת העיר 
בבחירות  תמיכה  בו  מלהביע  שנמנעו  ולמרות  בראשותו  היוצאת 
לראשות. ברקע: ניסיון להקים קואליציה מקיר לקיר שאולי תמנע 

את הבחירות הבאות ושאלת רבנות העיר המיותמת.
בפער של מאות קולות בודדים, הצליח תומר גלאם, ראש העיר 
בפועל בחצי שנה אחרונה ומי שהיה נציגו של הרב בדרא ונתמך 
על ידי 'כולנו', לגבור על ראש העיר לשעבר איתמר שמעוני ולקחת 
זכתה  מאוחדת'  'אשקלון  גלאם,  של  סיעתו  העיר.  ראשות  את 

בשלושה מושבים במועצת העיר.
בזירה הדתית, נרשמו דרמות רבות, כאשר סיעת ש"ס, שהחזיקה 
'יהדות התורה'  עם  היוצאת בשלשה מנדטים, התאחדה  במועצה 
הלכו  הבחירות,  בליל  משותפת.  לריצה  אחד,  במנדט  שהחזיקה 
אך  מנדטים,  בארבעה  זכו  שהם  בידיעה  לישון  הסיעות  ראשי 
למרבה האכזבה, עם ספירת קולות החיילים, התברר שחסרים להם 
14 קולות בכדי לזכות במנדט הרביעי ובכך, לא זו בלבד שהמפלגה 
המשותפת לא הגדילה את כוחה, אלא שהיא ירדה במנדט. יצוין 
אופטימיות  ומביעים  התוצאות  על  לערער  מתכוונים  בש"ס  כי 

ביכולתם החוקית להחזיר להם את המנדט הרביעי.
למרות שבאופן רשמי גלאם לא רץ על הטיקט של 'יחד' ואף לא 
ברשימה תורנית מובהקת כפי שהיה בבחירות קודמות, האיבה בין 
ש"ס המקומית לבין המפלגה והמועמד לראשות שנתמכו על ידי 
וליוו את המערכת הציבורית  גלויים  היו  ברדא,  יצחק  רבי  הגאון 
הגדר  על  ישבה  הרשמית  לראשות, ש"ס  התמיכה  בשאלת  בעיר. 
ולא תמכה באי מי מהמועמדים, אלא שלגרסת אנשי גלאם, בשיחות 
פנימיות ובכינוסי פעילים – דחקה ש"ס במצביעיה לתמוך דווקא 

בשמעוני. בש"ס מכחישים וטוענים כי לא התערבו וכי מצביעיהם 
התחלקו בתמיכתם בין שני המועמדים המובילים.

כך או אחרת, הצלחתו של תומר גלאם בבחירות, עלולה הייתה 
להותיר את ש"ס בשממת האופוזיציה, אלא שהשבוע, לאחר משא 
ומתן קצר, הוכנסו שלשת נציגי הסיעה לקואליציה העירונית. יו"ר 
אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  רב  אביטן,  יעקב  הרב  הרשימה 
ימונה לסגן ראש העיר )בשכר( וחברי שס"ג יזכו לתיקים נכבדים 

ולחלק משמעותי בעשייה העירונית.
בסביבתו של ראש העיר הנבחר רואים בצעד נדיבות של מנצחים, 
ואומרים כי מדובר בהנחיה ישירה של הרב ברדא, שבחזונו רוצה 
קואליציה  להקים  ושואף  עתידית  בחירות  טלטלת  מהעיר  למנוע 
מקיר לקיר עם קונצנזוס עירוני, שיביאו עד כדי ביטול הבחירות 

ב-15 השנים הקרובות.
הפוליטיקה  בחלל  שמרחפות  המרכזיות  הסוגיות  אחת 
שנים  כשלש  לפני  העיר.  רבני  מינוי  שאלת  היא  האשקלונית 

העיר,  רבני  שני  לעולמם  הלכו  סמוך,  זמן  ובפרק 
האשכנזי והספרדי, ומאז טרם מונה להם מחליף. בחצר הרב ברדא 
רואים כמובן מאליו את מינויו לתפקיד, מאידך, בש"ס הארצית, 
המחזיקה במשרד הדתות, רחוקים מלזרום עם רעיון שכזה, מה גם 
שנציגם הבכיר במועצת העיר הוא בעצמו רב בישראל, שהיה שמח 
לתפקיד. על פי הטענות, הכניסה הנוכחית של ש"ס למועצת העיר 
טומנת בחובה הסכמות בסוגיה רגישה זו, אך הצדדים מכחישים 

את העניין בכל תוקף.
יו"ר ש"ס אשקלון הרב יעקב  'קו עיתונות', מסרב  בשיחה עם 
אביטן למצוא משמעויות גדולות בחיבור הקואליציוני ואומר כי 
אך זה מתבקש. "אנחנו ישבנו על הגדר, לא הכרענו במי לתמוך, 
קיבלנו  לתומר.  חלק  לשמעוני  הצביעו  שלנו  מהמצביעים  חלק 
7,400 קולות בזמן שהרשימה של גלאם קיבלה 5,800 קולות, אין 
סיעה בעיר שקיבלה יותר קולות מאיתנו, אי אפשר להשאיר ציבור 

גדול כזה מאחור".
אפשר. במועצת העיר היוצאת ישבתם באופוזיציה.

הציבור  עכשיו  אחרות,  סיטואציות  היו  כי  באופוזיציה  "היינו 
אמר את דברו, תומר נבחר, בסוף אנחנו עם ישראל, עם אחד. תומר 
מקבל אהדה ציבורית מהציבור שתמך בנו, מקבל שותפים ישרים 
והגונים שעובדים, אנחנו מקבלים להיות עבדים של הציבור, חלק 
בושה  לא  זו  שלנו,  למגזר  וחלק  הכללי  הציבור  למען  מהדברים 

להשוות את הציבור שלנו לכולם".
יאלץ לעזוב את תפקידו כרב מועצה  עם קבלת הסגנות, הרב 

אזורית חוף אשקלון?
"רבנות לא עוזבים, נהיה ברבנות וה' יעזור".

אין בעיה להחזיק בשני תפקידים?
היה  כן  זה  אשקלון  בכל  וטיפלתי  אשקלון  בחוף  "וכשהייתי 

בסדר? לא. אז גם עכשיו לא. יהיה בסדר".

טירת הכרמל בגלל יריבות פנימית: המועמד החרדי פספס את הראשות
יו"ר ש"ס כפיר עובדיה, היה רגע מלהפוך לראש עיריית טירת הכרמל, כעת, אנשיו מפנים אצבע מאשימה למפלגה תורנית חדשה בראשות הרב הירושלמי • הגאון 

רבי יחיאל מיכל שטרן: "הם פרסמו שהעיר לא תיסגר בשבת, זה מתאים למר"צ לא לש"ס, גם בשביל בחירות לא קורעים את הקב"ה"

מאת: ישראל פריי

בלב  אך  ההתרחשויות  מזירת  רחוקה  צפונית  בעיר  שם,  אי 
ש"ס  יו"ר  היסטוריה.  ונרשמה  כמעט  מואצת,  התפתחות  תנופת 
המקומית התמודד בבחירות על ראשות העיר הלא חרדית והצליח 
להעפיל לסיבוב שני מול ראש העיר המכהן ונציג מפלגת השלטון 
עובדיה  כפיר  הפסיד  קולות,   758 של  בפער  לבסוף,  'הליכוד'. 
למערכה  ציפיתם  ואם  נוספת.  לקדנציה  שימשיך  טל,  לאריה 
על  רשום  הצרוב  ההפסד  הכרמל,  בטירת  שגם  מסתבר  סולידית, 

פילוג פנים-חרדי, שעלה בסיכוי הזכייה של מועמד חרדי.
ההצלחות  לאחת  נחשבה  הכרמל  בטירת  ש"ס  סיעת 
של  שנים  אחרי  האחרונות.  בשנים  ש"ס  של  המוניציפאליות 
דשדוש עם נציג אחד במועצת העיר ועל בסיס גרעין של עשרות 
עד מאות משפחות, הצליחה התנועה להגדיל את כוחה בבחירות 
קודמות לשלשה מנדטים ולהפוך לסיעה הגדולה במועצת העיר, 

לצד סיעת 'הליכוד' של ראש העיר.
איש  עובדיה,  כפיר  הוא  המקומית  התנועה  בראש  שעומד  מי 
'שאגת  מוסדות  את  המחזיק  אלבז,  ראובן  רבי  הגאון  של  אמונו 
אריה'. לקראת הבחירות, החליטו בש"ס להריץ את כפיר עובדיה 
לראשות, רעיון שנראה תחילה מופרך אך אט אט קרם עור וגידים 

והפך לריאלי.
'חלב  לצד הקהילה הש"סית, פועל בטירת הכרמל כולל בשם 
הגאון  בראשות  העומדים  תורניים,  ומוסדות  ישיבה  לצד  חיטים' 
רבי יחיאל מיכל שטרן, רב שכונת עזרת תורה בירושלים, אחיינו 
חלקי  בכל  ספרים  כ-110  ומחבר  זצ"ל  אוירבך  הגרש"ז  מרן  של 
את  ומנהיג  הכרמל  בטירת  השבוע  כל  משך  נמצא  הרב  התורה. 

מוסדות התורה והקירוב ביד רמה.
בשל  מתיחות  העת  כל  קיימת  ש"ס  לאנשי  הקהילה  אנשי  בין 
חיטים'  'חלב  אנשי  של  ההיצמדות  בשל  היתר  בין  סיבות,  שלל 
לראש העיר אריה טל, לעומת יחסיו הרעועים עם ש"ס. למעשה, 

הרעיון  בבסיס  גם  עמד  העיר  לראש  הכולל  אנשי  של  החיבור 
המקורי של ש"ס לרוץ לראשות.

להקים  שטרן  הרב  החליט  הבחירות  לקראת  תקדימי,  באופן 
'לב' שתתמודד למועצת העיר. בראשה העמיד את  רשימה בשם 
יאיר סיידה, סגן אלוף במיל' ואת שי אברבנאל, איש הייטק. בנוסף 
להרצת הרשימה, הביע הרב תמיכה מלאה ופעל לבחירת אריה טל 
לראשות. עם סגירת הקלפיות התייצבו יחסי הכוחות בין הצדדים 
2 מנדטים כל  קיבלו  וסיעת הרב שטרן  לכדי שוויון: סיעת ש"ס 

אחת.
עם  האחרונה  לישורת  מגיעים  וכשהם  השני  הסיבוב  בוא  עם 
את  לקבל  בש"ס  ציפו  חרדי,  עיר  ראש  להכנסת  טובים  סיכויים 
לדבריהם,  המתוחים.  היחסים  למרות  שטרן,  הרב  אנשי  תמיכת 
אנשי הרב אמרו להם לאורך הדרך כי במידה ואכן כפיר עובדיה 
בו. אלא שלבסוף, החליט  יתמכו  לסיבוב שני, הם  יצליח להגיע 
הרב שטרן שלא להתערב ולא להביע תמיכה באי מי מהמועמדים.

על  הרשמית  ההצהרה  למרות  המקומית,  בש"ס  גורם  לטענת 
"אנחנו  טל.  של  לטובתו  פעלו  'לב'  רשימת  אנשי  התערבות,  אי 

מאוכזבים  בעיקר  אבל  מרומים  מרגישים  גם  קשות,  בתחושות 
פספסנו  עין  צרות  שבגלל  חילוני,  עיר  ראש  העדיפו  שחרדים 
ירא שמים בראשות",  אפשרות לעשות היסטוריה ולהעמיד אדם 

אומר הגורם.
לאורך כל מערכת הבחירות  התנהלו בעיר קמפיינים סוערים, 
שבחלקם ניסו להסית נגד המועמד החרדי ולשסות את התושבים. 
התורני  בגידול  מתמיכתו  ציטוטים  עם  דרעי  אריה  של  תמונותיו 
המבורך בעיר, הוצגו בצורה מעוותת, ושימשו ככלי הפחדה בידי 
עובדיה  כפיר  הצהיר  ההסתה,  מפני  כהתגוננות  עובדיה.  מתנגדי 
כפייה  תהיה  לא  וכי  בשבת  פתוחה  תישאר  העיר  כי  בפרסומיו 

דתית, עובדה שעומדת בבסיס טענות הרב שטרן נגדו.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן: 
של  בכיוון  אני  בשני,  זה  את  תולה  הוא  מפסיד  כשאחד  "תמיד 
לאחד את הכל מחדש. הכעס היה על שאני אמרתי שבסיבוב השני 
אלך איתם, הבעיה היא שהם פרסמו והתחייבו לא לסגור את העיר 
בשבת, שבאזור החדש לא יהיה בית כנסת וכולל והיה אכפת לי 
מאד מזה. איך אנשים חרדים מפרסמים דברים כאלה? זה מתאים 
למר"צ לא לש"ס, גם למטרת בחירות – לא לוקחים את הקב"ה 
וקורעים אותו. לי יש כלל, מי שהולך נגד השבת – תמיד מפסיד".

עין,  לפעמים  מעלימים  ודגל  אגודה  "גם  מוסיף:  שטרן  הרב 
זה כאן בשקט, אבל כל הפרסומים  מילא אם הם היו עושים את 
האלה, ה' ישמור, זה הכי גרוע, יהודי דתי לא עושה דברים כאלה".

הגר"ח  מרן  התורה  שר  של  למעונו  עלה  הוא  הרב,  לדברי 
לא  "אני  תעשה'.  ואל  'שב  לו  הורה  המצב  שנוכח  קנייבסקי, 
פוליטיקאי", מוסיף הרב. "אני מבקש רק אידישקייט, כל המטרה 
את  לוקחים  לא  עושים,  לא  כאלה  דברים  אבל  קירוב,  זה  שלי 
השבת ומנגחים אותה". הרב מביע צער על המצב ומבטיח לעשות 

הכל לאיחוי הקרעים.

הרב שטרן עם ראש העיר אריה טל, מתוך סרטון התמיכה

תומר גלאם עם הגר"י ברדא



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

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

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

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

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



י"ד כסלו תעש"ט 101022/11/18 בבית שמש

אחרי קאמבק פוליטי מרשים וכשהוא בשיא כוחו הציבורי - חוזרת עננת 
החשדות הפליליים לרחף מעל ראשו של יו"ר ש"ס • במוקד החשדות: 
הלוואות של מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים ועסקאות נדל"ן בירושלים 

ובספסופה • וגם: ההשלכות הדרמטיות על ש"ס לקראת הבחירות

המשטרה ממליצה 
להעמיד את דרעי לדין

ישראל פריי

הלוואה של 200,000 ₪ שהוחזרה רק בחלקה, 
עסקאות נדל"ן בתוך המשפחה, העלמת רכוש 
מהצהרת הון ושיבוש הליכי משפט, הם חלק 
השר  ש"ס  יו"ר  נגד  החשדות  בבסיס  מרכזי 
לגיבוש  המשטרה  את  שהביאו  דרעי,  אריה 
נגדו.  אישום  כתב  להגשת  ראייתית  תשתית 
מנגד, חשדות כבדים שנחקרו על שוחד חמור 
אשתו,  של  לעמותות  הקשר  גם  כמו  וגניבה, 

הוסרו מעל הפרק.
והפך  מרשים  פוליטי  קאמבק  שעשה  דרעי, 
אחרי  לתפקידו  שחזר  בישראל  היחיד  לשר 
ריצוי עונש מאסר, חזר שוב לחדרי החקירות 
בלהב  חקירה  פתיחת  עם  שנים,  כשלש  לפני 
433 שהעלתה חשד לכאורה להתנהלות חריגה 
בחשבונות בנק הקשורים בו ובבני משפחתו, 
והצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים 
קודם  חלקם  דרעי,  למשפחת  עסקים  מאנשי 
לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו 
וחקירה  גלויה  סמויה,  חקירה  אחרי  לכנסת. 
של עשרות מעורבים, במאי 2017 הוזמן דרעי 

לחקירה באזהרה.
בסכומים  כספיות  בהעברות  עסקה  החקירה 
דרעי  לשר  שהועברו   ,₪ אלפי  מאות  של 
התשלומים,  במהות  שונים,  עסקים  מאנשי 
בעסקאות  עליהם;  הדיווח  ואופן  טיבם 
שמואל  בהר  דרעי  בבעלות  מגרשים  למכירת 
בספסופה;  מגרש  ברכישת  שאול;  ובגבעת 
ולמבקר  הכנסת  ליו"ר  השר  של  בהצהרות 
הון  בהצהרות  חסרים  בדיווחים  המדינה; 

לרשויות המס ועוד.
דרעי  שהשר  העובדה  חרף  המשטרה,  פי  על 
אחד  עם  לשוחח  שלא  מפורשות  נדרש 
המעורבים על הסוגיות שנחקרו והוזהר מפני 
בסמוך  מיד  אליו  פנה  הוא  ראיות,  שיבוש 
לסיום חקירתו ושוחח עמו על תוכן הדברים, 
ועל עדותו הצפויה במשטרה ורענן את זכרונו.
ראייתית  תשתית  ביססו  החקירה  ממצאי 
והפרת  מרמה  עבירת  לביצוע  דרעי  השר  נגד 
איש  של  בעניינו  להתנהלותו  באשר  אמונים 
עסקים בעת שכיהן כשר, וכן לביצוע עבירות 
ש"ח,  מיליוני  של  משמעותיים  בסכומים  מס 
ומסירת  משפט  מהלכי  שיבוש  הון,  הלבנת 
המדינה  למבקר  שקר(  )שבועת  כוזב  תצהיר 

וליו"ר הכנסת בנוגע לנכסיו והכנסותיו.
אחיו  נגד  ראייתית  תשתית  התבססה  בנוסף, 
דרעי  )מומו(  שלמה  עו"ד  ש"ס,  יו"ר  של 
המשמש כיום בתפקיד סגן יו"ר קק"ל, לביצוע 
עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני 
עבירות  לביצוע  חשד  התבסס  וכן  ש"ח, 
הלבנת הון ועבירות מס נגד חשודים נוספים. 

תשתית  וגיבוש  המשטרה  חקירת  תום  עם 
ראייתית, יועבר תיק החקירה בימים הקרובים 

לפרקליטות.
עמיתיו של דרעי לשולחן הממשלה מילאו את 
פיהם מים, אך יו"ר 'המחנה הציוני' אבי גבאי 
מיהר לתקוף: "תרבות של ממשלה מושחתת. 
ידיים  שהרימו  פוליטיקאים  של  התוצאה  זו 
אפשר  הציבורית.  השחיתות  את  ומקבלים 
ממשלה  להקים  אפשר  זה.  את  לשנות 
שתשמור על שלטון החוק, שתלחם ותמגר את 

השחיתות ושתיתן דוגמא אישית".
נמסר  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  של  מטעמו 
חקירת  סיום  על  מברכים  "אנו  בתגובה: 
שנים.  שלוש  כמעט  שנמשכה  המשטרה 
החמורים  גניזת החשדות  את  בסיפוק  קיבלנו 
ועוד,  מעמותות  גניבה  שוחד,  קבלת  של 
שהביאו בזמנו לפתיחת החקירה. אנו מאמינים 
כי כאשר הפרקליטות תידרש לעניין, יוסרו גם 
שאר החשדות ויתברר כי השר אריה דרעי לא 

עבר על החוק".
כי  מסביר  בלום,  אבי  עיתונות',  'קו  פרשן 
כשיש  הוסרה,  השוחד,  האישומים,  "מלכת 
שוחד אפילו בתיק הזוי או גבולי זה משמעותי, 
יש חשדות שקשורות לכספים שהועברו, אבל 
'נתן – קיבל'. הדגש  אין חשד של שוחד של 
כשדי  גדולים,  בסכומים  מס  עבירות  על  הוא 
שונים  מס  תכנוני  למקרקעין,  שהכוונה  ברור 
שאפשר לטעון נגדם. במקרקעין אין מיליונים 
זאת  בכל  אם  וגלוי.  רשום  הכל  כי  בשחור 
חייב להתפטר, אבל  יהיה  דרעי  יסתבך  התיק 

זה עשוי להימשך כמה שנים".
והפרקליטות  במידה  הפוליטיות  ההשלכות 
משמעותיות  אישום  כתב  להגיש  תחליט  אכן 
ביותר. ראשית, יתכן והדבר יימשך עד לאחר 
הבחירות הקרובות, או אז עשוי דרעי למצוא 
הממשלה  הקמת  אחרי  בדילמה  עצמו  את 
מתוך  חפותו  על  להיאבק  האם  הבאה, 
כאדם  זאת  ולעשות  להתפטר  או  הממשלה 
לאחרונה  שמושמעת  ביניים  אופציית  פרטי. 
אפשרות  על  מדברת  ש"ס,  בחוגי  ושוב  שוב 
כתב  עם  להתמודד  ייאלץ  שהשר  במידה  בה 
הפוליטיים  מתפקידיו  יפרוש  הוא  אישום, 
'נשיא'  כמעין  לכהן  יישאר  אך  השוטפים, 

התנועה והאיש אשר על פיו ישק דבר.
הבחירות,  לפני  אישום  כתב  ויוגש  במידה 
אמון  את  לבקש  האם  לבחור  דרעי  יצטרך 
במקומו  להכתיר  או  הפרשה  למרות  הבוחר 
את אחד המועמדים לכך. גם כאן האפשרויות 
רבות, מאחר ובש"ס טרם סומן מספר 2 טבעי.

כתב  ישליך  כיצד  תוהים  גם  הספרדי  בציבור 
על השלום הספרדי, האם  וכאשר  אם  אישום 

ייפתח שוב פתח לאיחוד עם אנשי 'יחד'?

צילום: אוהד צויגנברג

ברגע האחרון: 

ראש הממשלה הצליח להשיב לידיו את המושכות, מנע את שאיפות 
בנט ויצא המנצח הגדול של השבוע • ליברמן הפסיד את המערכה 
כשלא הצליח לגרור את המדינה לבחירות בזק ולבנט ושקד נותר 
לבחור בין להפסיד או להפסיד יותר • וחוק הגיוס תקוע לאחר איום 

הפרישה של 'אגודת ישראל'

אלי כהן

הביטחוניות  התקופות  באחת  נמצאים  "אנחנו 
מפילים  לא  כזאת  בתקופה  ביותר.  המורכבות 
ממשלה, זה חוסר אחריות" קבע ראש הממשלה 
בקריה  שנשא  דרמטי  בנאום  נתניהו  בנימין 

בתל-אביב.
הנאום הגיע דקות אחרי פגישה עם שר האוצר 
הושגו  לא  כחלון, במהלכו  'כולנו' משה  ויו"ר 
עמדו  וברקע  הצדדים,  בין  ברורות  הבנות 
הלחישות מכיוונם של נפתלי בנט ואיילת שקד 
שעשו קולות של מי שעומדים לפרוש למחרת 
למחרת  שזימנו  העיתונאים  מסיבת  בבוקר. 
למדורת  שמן  הוסיפה  בבוקר   10:30 בשעה 

הספקולציות הבוערת.
נאום  ונשא  הפודיום  על  נעמד  הממשלה  ראש 
בנוי לתלפיות שאיגף את ראשי 'הבית היהודי' 
פרישה  על  להודיע  להם  תאפשר  שלא  בצורה 
בלי לשלם מחיר פנימי בקהל המצביעים הטבעי 

שלהם. 
נכנס לתפקיד שר  כי הערב הוא  אחרי שהכריז 
הביטחון, ובכך דחה את דרישת 'הבית היהודי' 
למנות את בנט לתפקיד היוקרתי, המשיך נתניהו 
לבחירות,  הולכים  לא  כזאת  "בתקופה  להלום 

זה חוסר אחריות" אמר.
אנחנו  הבחירות.  עד  שלמה  שנה  עוד  לנו  "יש 
המערכה  ובאמצע  המערכה  של  בעיצומה 
משחקים  לא  המערכה  באמצע  נוטשים.  לא 
מעבר  הוא  המדינה  ביטחון  בפוליטיקה. 
מעבר  גם  הוא  המדינה  וביטחון  לפוליטיקה. 
לשיקולים אישיים. ולכן אתם רואים את המאמץ 
כל  עושה  אני  האחרונים.  בימים  עושה  שאני 

מאמץ למנוע בחירות מוקדמות מיותרות. 
אמרתי  הקואליציה,  ראשי  כל  עם  "שוחחתי 
לגלות אחריות. אל תפילו את  זה הזמן   - להם 
רגיש  ביטחוני  בעיתוי  לא  ובייחוד  הממשלה, 
זה. אמרתי להם שאסור לחזור על הטעות שעשו 
גורמים בתוך הממשלה ב-92 כשהפילו ממשלת 
ליכוד והעלו ממשלה שהביאה עלינו את אסון 
הטעות  על  לחזור  שאסור  להם  אמרתי  אוסלו. 
שעשו גורמים בתוך הממשלה ב-99, כשהפילו 
שהביאה  ממשלה  והעלו  הליכוד  ממשלת  את 
עלינו את האינתיפאדה ולמעלה מאלף הרוגים. 
ולא  אחריות  יגלו  השותפים  שכל  מקווה  אני 
יפילו את הממשלה. אני מאמין שצריך להמשיך 
יחד למען מדינת ישראל ולמען ביטחון ישראל. 

אני הולך לעבוד".
בסיום  עזר.  שהאיגוף  התברר  בבוקר  למחרת 
מסיבת העיתונאים שנערכה בחדר ועדת הכנסת 
את  לשמוע  שציפו  תקשורת  כלי  עשרות  מול 
את  בנט  השר  הקריא  ההתפטרות,  הודעת 
הודעת ההתפטרות המקורית, אולם את השורה 
מסירים  "אנחנו  והודיע  שינה,  הוא  האחרונה 
לראש  ונסייע  הפוליטיות  הדרישות  כל  את 
את  קיבל  שלא  למרות  זאת  לנצח".  הממשלה 

מבוקשו להתמנות לשר הביטחון.
המהלך הותיר את הקואליציה הנוכחית על כנה, 
61 חברי  אבל בתפקוד חסר ומאוד מורכב של 

כנסת בלבד. שר האוצר כחלון ממשיך להתעקש 
בשיחות פרטיות שלממשלה כזו אין זכות קיום. 
האחרון,  שני  ביום  התקבלו  לדבריו  סימוכין 
יואב  ח"כ  של  קואליציונית  חוק  הצעת  כאשר 
את  הפירה  שהאופוזיציה  לאחר  נפלה,  קיש 
כמו- הקואליציה.  הנהלת  מול  התחייבויותיה 

גם הצעת אי אימון שעברה ברוב קולות לאחר 
על  כמחאה  המליאה  את  עזבה  שהקואליציה 

התנהלות האופוזיציה.
הסיפור  כל  של  הגדול  המפסיד  שיוצא  מי 
ישראל  ויו"ר  לשעבר  הביטחון  שר  הוא 
את  להפיל  שתכניתו  ליברמן,  אביגדור  ביתנו 
וכעת  צלחה,  לא  התפטרותו  עם  הממשלה 
איימן  לח"כ  סמוך  האופוזיציה  בספסלי  ישב 
שהוא  בהומור  לצייץ  הספיק  שכבר  עודה, 
שוקל להתפטר מהאופוזיציה בשל כך. את ימיו 
במשרד הביטחון לא יהיה מי שיזכור והוא יגיע 

לבחירות כח"כ אופוזיציוני מן השורה.
הנוכחי  הפוליטי  המשבר  של  הגדול  המנצח 
הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. אחרי יומיים 
בהם לא שלט בסדר היום במדינה, הוכיח שוב 
רמה.  ביד  בעניינים  לשלוט  וחזר  יכולותיו  את 
נאומו  באמצעות  סנדל  הוא  ושקד  בנט  את 
שעורר לחץ רב ברחוב הד"לי, ולפי פרסום של 
שיגור  באמצעות  גם  ב"החדשות",  סגל  עמית 
ראש המל"ל, מאיר בן שבת, לרב חיים דרוקמן, 
לשכנעו  במטרה  הדתית,  הציונות  רבני  בכיר 
שהמצב הביטחוני הרגיש אינו מאפשר הליכה 

לבחירות בעת הזו.
שהוסיף  ובצעד  הנזקים,  את  הכילו  ושקד  בנט 
להם נקודות זכות רבות ברחוב הדתי, חזרו בהם 
מאיום ההתפטרות תוך ויתור על תיק הביטחון. 
בבחירה בין להפסיד או להפסיד המון הם בחרו 

רק להפסיד.
סדר  על  שנותרה  הבוערת  הפוליטית  הסוגיה 
אמור  הקיים  ההסדר  הגיוס.  חוק  היא  היום 
ראשון של  בליל  ומחצה,  בעוד כשבוע  לפקוע 
חנוכה, ולנוסחה שגובשה במשרד הביטחון אין 
של  הנחרצת  התנגדותה  לאור  קואליציוני  רוב 

'אגודת ישראל'.
להעביר את החוק בקולות 'יש עתיד' ו'ישראל 
החלטת  לאור  מעשית  אפשרות  אינה  ביתנו' 
מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' לפרוש 
מהקואליציה במקרה והחוק יאושר ולא משנה 
איך. העמדה קיבלה משנה תוקף במאמר חריף 
שבוע  לפני  'המודיע'  בעיתון  שפורסם  ביותר 
ומחצה, בו הסבר מפורט על המוקשים הרבים 

הטמונים בחוק.
פוקע  החוק  בו  מצב  הן  שנותרו  האפשרויות 
ולחילופין  לפלונטר,  נכנסים  הישיבות  ובני 
בתמיכה  החוק  של  המקורית  גרסתו  העברת 
מהאופוזיציה וללא תמיכה חרדית, או ריכוך קל 
שיספק את ה'מועצת' ויועבר על ידי הקואליציה 

בהסכמה.

הקואליציה ממשיכה 
בהרכב דחוק
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יורק  מניו  טיסה  על  שעלה  מתוסכל  נוסע  כמו 
לנתב"ג ומצא עצמו נוחת בעל כורחו ברומא, בלי 
החינוך  שר  התייצב   – לשבת  ותזונה  לדרך  צידה 
מילים.  מצא  ולא  האומה  עיני  מול  בנט  נפתלי 
ההתעצמות  על  מדבר  ארוכים  ימים  שבמשך  השר 
המסכים  על  נראה  החמאס,  ארגון  מול  הנדרשת 
מול  לעמוד  שמאולץ  הטרור  ארגון  של  שבוי  כמו 
המצלמה ולהעביר מסר למשפחה החרדה. כמקובל 
דבר.  משקף  לא  המלל  הזה,  מהסוג  קיצון  במצבי 
כדי לקבל את המסר הנכון, יש להתעלם מהטקסט 

ולהתבונן בשפת הפנים של הדובר.
ושקד  בנט  התכנסו  לשני,  ראשון  שבין  בלילה 
לנסות  כדי  מקורבים  של  מצומצם  חוג  עם  ביחד 
להם  שטמן  המוקשים  את  ולנטרל 
שר הביטחון הנכנס בנימין נתניהו. 
מנאום של ביבי, כמו מהופעה של 
החזן העולמי איצ'ה מאיר הלפגוט 
ערב  באף  להתעלם  אפשר  אי   –
שלא  דומה  הזאת  בפעם  אך  נתון, 
כאלה  גם  אלא  הז'אנר,  חובבי  רק 
שאינם מסוגלים לסבול בדרך כלל 
את הטון והניגון, הסכימו שמדובר 
שראינו  הטובות  ההופעות  באחת 
מרב-האמן הזה בשנים האחרונות.

הנימים  כל  על  פרט  ביבי 
הרזומה  את  כשתיאר  הנכונים, 
מבלי  וזאת  שלו  האישי  הביטחוני 
עצמו.  בעיני  המועמד  את  להזכיר 
 – ניכר  גופו  שפת  של  במימיקה 
שלא מדובר רק בנאום מקדים לזה 
משמעותי  ברגע  אלא  בנט,  של 
עבורו. את הקדנציה הוא עוד עשוי 
גוריון  בן  את  עוקף  כשהוא  לסיים 
המצטברת  הכהונה  תקופת  במשך 
בן- שילוב  בעוד  משמש  כשהוא  כראש-ממשלה, 

ביטחון  ושר  כראש-ממשלה  היסטורי,  גוריוני 
באותה חליפה.  

כשבנט הסתער על גשר הקריה בתל-אביב בואכה 
והנסיבות  הסיבות  כל  את  לו  היו  הביטחון,  משרד 
התנועה  על  יתבונן  הוא  התהליך  שבסוף  לחשוב 
באיילון ממרומי הקומה ה-14, בה ממוקמת לשכת 
שר הביטחון בקריה. מהיום בו נכנס לכנסת כיו"ר 
המפד"ל המתחדשת, הצליח בנט להכניע את נתניהו 
הראשונים  בימיו  קואליציוני.  עימות  בכל  כמעט 
וכפה  ללפיד  חבר  בנט  הקודמת,  בקדנציה  בכנסת, 
בניגוד  נטולת חרדים,  נתניהו הקמת קואליציה  על 
בנט  הנוכחית,  זו  שלו,  השנייה  בקדנציה  לרצונו. 
הצליח להפוך את הקערה על פיה כשלמרות נהירת 
בידיו  עלה  הליכוד,  לכיוון  היהודי  הבית  מצביעי 
לכפות על נתניהו את העברת תיק המשפטים לידי 

הבית היהודי. 
את  איגף  הוא  הנוכחית  הקדנציה  במהלך  גם 
העיר  הרחבת  כמו  תהליכים  ועיכב  מימין  נתניהו 
לבנון  במלחמת  כמו  מחבלים.  ושחרור  קלקיליה 
השנייה, שבנט אוהב להזכיר את המחדלים שנעשו 
במהלכה, בנט שגה כשנתפס לקונספציה ולא בחן 
שגרתית,  ולא  יצירתית  בחשיבה  הקרב  שדה  את 

לפני שעלה להתקפה.
אחד מראשי מפלגות הקואליציה שישב השבוע 
לשיחת תחזוק, שמע ממקור ראשון כיצד נוטרל בנט 
שלב אחר שלב. נתניהו נתן לבנט להבין כי אם יעלה 
בידיו לייצב את הקואליציה, בכוונתו לתת לבנט את 
התיק הנחשק. כתוצאה מכך הופיע בנט בתקשורת 
והתמקד בדרישתו לקבלת תיק הביטחון – כך סנדל 
בנט את עצמו בדרישה אחת ויחידה לקבלת הג'וב 

הנחשק בקריה.
נתן  כבר  שביבי  לחבר'ה  לספר  רץ  בנט  בעוד 
את ברכתו, דאג נתניהו לאגף את בנט בקרב ראשי 
שדרישותיו   – כחלון  מול  ובעיקר  המפלגות, 
השוטרים.  פנסיית  בהעברת  הסתכמו  הביטחוניות 
שנותרו  הסרוגים  הגורמים  כל  פעלו   – במקביל 
מול  מדינה  לעדי  הפכו  ולא  נתניהו  של  בסביבתו 
הנהגת ה'בייס' של הציונות הדתית, כשהם מחדירים 
הטעות  על  לחזור  עומד  בנט  שלפיו  הנרטיב  את 
ב-92'  שהפילו  העצני  ואליקים  נאמן  יובל  של 
המפד"ל  לא  רבין.  את  וקיבלו  שמיר,  ממשלת  את 

החדשה, אלא התחיה הישנה.
כשבנט הבין שלוחם הסיירת הוותיק ממנו איגף 
אותו מכל הכיוונים, לא נותרה בידיו הברירה אלא 
עוד  בנט  כניעה.  על  ולהכריז  הנשק  את  להניח 

ימקד את האש – לא באיווט  ואילך  ומעתה  ינקום 
מתכוון  לא  מצדו,  ביבי  בנתניהו.  ישירות  אלא 
לתת למושכות להישמט מידיו ומתכוון לקבוע את 
למרבה  מבחינתו.  הנכון  בעיתוי  הבחירות  תאריך 
שהפכה  ליברמן  של  ההתפטרות  דווקא  האירוניה, 
לידיו  משחקת   ,61 לממשלת  הקואליציה  את 
בעיתוי  הבחירות  מועד  את  לקבוע  לו  ומאפשרת 
ישרור  והשקט  יבוא  כשהשלום  למדינה.  הנכון 
במגרש  אלא  הביטחונית-מדינית  בזירה  ולא   –

הפוליטי, בין ביבי לבוחריו. 

סולם יעקב
בשעה שהשר אורי אריאל סגר בתחושת בלבול 
עם הפקת תכנית רדיו ישראלית על עלייתו לשידור 
הצפויה  ההתפטרות  על  לדבר  כדי  המחרת  בבוקר 
חובש  ח"כ  יצועו  על  עלה  היהודי,  הבית  יו"ר  של 
הקרובה  מסביבתה  מישהו  שלווה.  בתחושת  כיפה 
של השרה איילת שקד גילה את אוזנו של יעקב אשר 
כבר בחצות ליל שבין ראשון לשני שמושבו בכנסת 

מובטח לעת עתה. 
שר  סגן  של  הנורווגית  על המשבצת  יושב  אשר 
מתפטר,  היה  ובנט  ובמידה  פרוש  מאיר  החינוך 
סגנותו של פרוש הייתה פוקעת מעצמה ויו"ר סיעת 
כח"כ  לכהן  אוטומטית  חוזר  היה  אמונים  שלומי 

בכנסת ישראל – על חשבון יעקב אשר. 
לסולם  הפכה  העץ  מצמרת  בנט  של  הנפילה 
הח"כ שתפקידו  את   – שעניין  מה  אך  אשר,  יעקב 
נשמר כמו את חבריו – היה שלומו של חוק הגיוס 
חוק  להעברת  בג"ץ  שקצב  המועד  פקיעת  לנוכח 
הגראי"ל  מרן  פטירת  )יום  כסלו  בכ"ד  מתוקן 
מתפזרת  הייתה  הכנסת  אם  זצ"ל(.  שטיינמן 
לכוננות  נכנסת  הייתה  הפוליטית  והמערכת 
בבקשת  לבג"ץ  פונה  הייתה  הפרקליטות  בחירות, 
ארכה עד למועד שאחרי הרכבת הממשלה הבאה. 
מזרזת  כנה,  על  הממשלה  של  היוותרותה  דווקא 
החדשה,  המציאות  לנוכח  הצפויה.  ההכרעה  את 
לקבל  לה  שתאפשר  רצינית  עילה  אין  לממשלה 
שכבר  זו  על  נוספת   – משמעותית  ארכה  מבג"ץ 

ניתנה.
מהצד  מרומזות  האשמות  נשמעו  שעבר  בשבוע 
החרדי נגד שר הביטחון שקיבל את מלוא הנדוניה 
החרדית  לכלה  וברח   – בירושלים  מלא  סידור   –
את  מצייר  הזה,  התיאור  לחופה.  כניסתו  לפני  רגע 
ייתכן  צבעוניים.  מדי  יותר  חתונה  בצבעי  האירוע 
שינוי  להעביר  מצליח  היה  ביטחון  כשר  שליברמן 
להודות  צריך  האמת  למען  אך  בחקיקה,  אות  של 
האירוסין  בתקופת  עשה  כבר  שלו  את   – שאיווט 

שקדמה לחתונה.
לייחל  יכולים  היו  לא  החרדים  הכנסת  חברי 

גיוס קואליציוני

שר הביטחון 
המתפטר סומן 
כמי שקיבל את 
הנדוניה – סידור מלא 
בירושלים – וברח רגע 
לפני כניסתו לחופה. 
האמת היא שאיווט 
את שלו כבר עשה 
בתקופת האירוסין 
שקדמה לחתונה

צוואת רבי 
מנחם. 
סגן שר החינוך 
מאיר פרוש

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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לנוסחה טובה יותר מזו שהונחה על השולחן – ולא 
מהם  כמה  הביטחון.  משרד  ידי  על  אלא  ידם  על 
היו מעורבים באופן פעיל במגעים מול משרד  אף 
אבוחצירא  אבי  הלשכה  ראש  ומול   – הביטחון 
שקנה את עולמו בשתי שנות ישיבתו בקריה. ערב 
הנחת תזכיר הצעת החוק על השולחן, העידו כאן 
טוב  החוק  כי  ראשון  ממקור  מחברי-הכנסת  כמה 
וציינו במידה  ליהודים. בסביבתו של ליברמן שבו 
אף  נשחטה  לא  הזאת  שבהצעה  צדק,  של  רבה 
מבלי  כמובן,  נאמר  זה  וכל  חרדית.  ציפור-נפש 
 - התורה  גדולי  מועצות  שבין  למחלוקת  להיכנס 
בנוגע לשאלה האם על החרדים לתמוך פוזיטיבית 

בחקיקה.
שלו  את  שליברמן  בכך  ספק  היה  למישהו  אם 
שר  מרן  בבית  השבוע  ביקורו  בא   – עשה  כבר 
התורה הגר"ח קנייבסקי, והוכיח שלפחות מבחינת 
חברי-הכנסת של דגל התורה, איווט כבר תרם את 
חובו לחברה )החרדית(. אין מדקדקין בשינוי אות 
אות  לכתוב  כבוד  אחר  שמתכבד  מי  עם  בחקיקה, 

בספר התורה. 

גרסת פרוש
לא נאומי הניצחון של גפני במופעי הניצחון של 
דגל התורה – הוציאו השבוע מהכלים את סגן שר 
החינוך מאיר פרוש. אחרי שבוע של התנזרות יזומה 
בראיון  שתיקה  לשבור  החליט  פרוש  מראיונות, 
יש  כי  ששמע  אחרי  רק  ברמה,  בקול  זיגמן  לנועם 
מי שמבקש להפוך אותו לסגן שר לעזאזל ולהצביע 

עליו כגורם המעכב את העברת חוק הגיוס. 
המתפצלת,  התורה  ביהדות  הטובים  החברים 
אפשר  שאי  דרישה  הצבת  לפרוש  השבוע  ייחסו 
שלא לסרב לה. פרוש - כך סיפרו החברים - מבקש 
לא  שנים  חמש  בעוד  אם  גם  ולפיו  סעיף  להכליל 
תהיה עמידה ביעדים, יוגדר בחוק יעד של העברת 
חקיקה במהלך שנים עשר החודשים שלאחר מכן, 
בדרך שתאפשר ללומדי התורה להוסיף ולשקוד על 
תלמודם – ברוח החלטת מועצת גדולי התורה של 

אגודה.

בשדה הפוליטי שנזרעה השבוע מוקשים חדשים 
על ידי השותפים, הוצגה הדרישה הזאת כעוד פצצת 
כשפרוש  הממשלתית.  למרכבה  שמוצמדת  גחון 
בבוקרו  להתקפה  לעלות  החליט  הוא  כך  על  שמע 
של יום. בשעות אחר הצהריים של יום שני הוא ישב 
בלשכתו וביקש לחדד את עמדתו. פרוש הזכיר כי 
"אבי  אב:  מבית  ועומד  מצווה  הוא  הזאת  בסוגיה 
הרב מנחם ז"ל ציין בצוואתו שתי סוגיות מרכזיות. 
את השמירה על מעמד בני הישיבות וחיזוק החינוך 
והקשר שנותק עם  העצמאי". על החינוך העצמאי 
דגל התורה שכבשה את המעוז ביחד עמו והשתלטה 
עליו לבדה, דובר עד לזרא ועוד ידובר. בשבוע הזה, 

הבה ונעסוק בלומדי התורה.
יו"ר  בלשכת  אחדים  ימים  לפני  ישב  פרוש 
היועמ"ש  עם  ביחד  אמסלם  דודי  הקואליציה 
נוספת  פגישה  אופיר.  איתי  הביטחון  משרד  של 
שתוכננה להשבוע נדחתה בעיצומה של סערת תיק 
הביטחון והחשש מהפלת הממשלה. פרוש מעריך 
כלשונו  החוק  את  להעביר  ניסיון  ייעשה  שאם 
שהמועצת  הרי  אגודה,  שדורשת  השינויים  בלי 
אגודת  ישיבת  המשך  את  תאפשר  לא  האגודאית 

ישראל בממשלה.
שאלתי אותו האם האלטרנטיבה של אי העברת 
חוק אינה גרועה יותר לגורל בני הישיבות ולמעמד 
המועד  פקיעת  עם  התורה.  מוסדות  של  החוקי 
עצמם  ימצאו   – ימים  בעוד שבועיים  בג"ץ  שקצב 
בני הישיבות ללא מעמד חוקי, מה שיגרור עתירה 

מיידית להפסקת תקצוב הישיבות. 
וגם  פרוש  השיב  אימים",  עלינו  יהלכו  "שלא 
את  מצאנו   2012 בשנת  גם  "הרי  להסביר,  מיהר 
הנושא  שבמהלכה  ארוכה  תקופה  במשך  עצמנו 
את הבהלה שאוחזת בכמה  גם  בחוק.  מוסדר  אינו 
החוק  את  הרי  להבין.  מתקשה  אני  מהחברים 
בשתי  אימץ  לפיד   – ניסח  ביטחון  כשר  שאיווט 
יקרה  מכל  הגרוע  אם  שגם  היא  המשמעות  ידיים. 
ותקום חלילה ממשלה ללא חרדים, לא יעבור חוק 
גרוע יותר מהנוסח שכבר יש עליו הסכמה של לפיד 
הדרישות  עם  גם  אחד  בקנה  עולה  והוא  ואיווט 

המקצועיות של משרד הביטחון".
נמצא   – הקרובה  בתקופה  יעבור  לא  החוק  אם 
של  צפויה  והחלטה  מהירה  עתירה  מול  עצמנו 
בג"ץ, שמפעם לפעם מקצר את טווח הזמנים שבין 

העתירה להחלטה, אמרתי.
נלך  אם  גם  "הרי  פרוש,  השיב  מה?",  "ואז 
לתרחיש הגרוע ביותר ונניח שלא תעבור בקדנציה 
הנוכחית שום חקיקה ותוגש עתירה. וגם אם בג"ץ 
תוך כמה חודשים  נגדנו  ימהר לפסוק  כדרכו  שלא 
והממשלה תמהר להעביר חקיקה בלי תיאום – הרי 
גם אז לא יעבור חוק גרוע יותר מזה שמוסכם כיום 
משה  רבי  לגאון  בשעתו  השבתי  ואיווט.  לפיד  על 

המהלך  מה  ששאל  הירש  הלל 
הרי  ואמרתי:  הגיוס,  בחוק  שלנו 
לנו,  יש  כבר   – לנו  שיש  מה  את 
להעביר  ולרוץ  למהר  למה  אז 
בשנת  שינוי  שום  בלי  כזה  חוק 
למשוך  לנסות  לא  למה  בחירות? 
הקרובות  הבחירות  אחרי  עד  זמן 
זמן?  של  עניין  מקרה  בכל  שהן 
יישאר  החוק  גרוע  הכי  במקרה 
כפי שהוא, אבל בתחילת קדנציה 
תהיה לנו אפשרות לנסות ולהכליל 

בו כמה שינויים לטובה".
מכך  חושש  אינך  האם 
 – כיום  מחקיקה  שהימנעות 
מערכת  במוקד  הגיוס  את  תעמיד 

הבחירות הקרובה, שאלתי.
השיב  הנכון",  הוא  "ההיפך 
פרוש, "דווקא אם יעבור כיום חוק 
מתוקן – לפיד ינהל על זה קמפיין. 
לעומת זאת, אם לא תהיה חקיקה 

לפני הבחירות – הוא לא יוכל לטעון דבר נגד ראש 
הממשלה שמצהיר כיום שהוא בעד העברת החוק 

במתכונתו". 
האגודאית  המועצת  הורתה  תעשה,  ואל  שב 
הגיוס,  שבסוגיית  מאוד  ייתכן  שעבר.  בשבוע 

ההוראה תיושם כלשונה.

גיוס קואליציוני

"הרי לא יעבור חוק 
גרוע מזה שמוסכם 
על לפיד ואיווט אז 

למה למהר?", השיב 
פרוש לגרמ"ה הירש. 

שב ואל תעשה, 
הורתה המועצת. 

ייתכן מאוד שבסוגיית 
הגיוס, ההוראה 
תיושם כלשונה

אות בספר התורה. אביגדור ליברמן יוצא מבית מרן הגר"ח קנייבסקי, השבוע
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גדול  סיכוי  קיים  בסיכון,  ישראל 
בארץ,  חזקה  אדמה  לרעידת 
הסורי  השבר  קו  על  בעיקר 
המדינה  מבקר  האפריקאי. 
פרסם  שפירא  יוסף  בדימוס 
דוח נוקב בעניין מוכנות המדינה 
לרעידות אדמה, ועדין לא גובשה 
מנכ"ל  שמול,  ניר  מיגון.  תוכנית 
בשיווק  המתמחה  שניר,  חברת 
בארץ  ולמסחר,  למגורים  נדל"ן 
והצעות  טיפים  מעניק  ובחו"ל, 
בתים,  אלה   בימים  למי שרוכש 
כיצד  למצוא דירה ממוגנת ובתי 

ספר וגנים שעומדים בתקנים.

סיכוי  "קיים  שמול:  ניר  לדברי 
חזקה  אדמה  לרעידת  ודאי  די 
ואלפים  מאות  שבה  בישראל, 
עלולים להיהרג חלילה.  השאלות 
מתי?  הן  הנשאלות  היחידות 
המדינה  מושג,  לנו  אין  ואיפה? 
כדי  מאומה  עושה  ולא  בסיכון 
להגן על תושביה,  על כן הציבור 

מקבלי  את  ולאלץ  לידיים   האחריות  את  לקחת  חייב  
ההחלטות לצאת עם תוכנית "מחיר למתגונן" במסגרתה 
בתי  הבתים,  למיגון  מעשיים  פתרונות  מציעה  המדינה 

הספר וגני הילדים  בפני רעידות אדמה ובפרק זמן."

כמו  בדיוק  יכולה,  היא  רוצה  הממשלה  שכאשר  "ראינו 
הפתרון בדמות התוכנית "מחיר למשתכן", שבא להיטיב 
אפשר  בדיוק  כך  הדיור  ומחוסרי  הצעירים  הזוגות  עם 
וצריך להכין תוכנית מידית לחיזוק המבנים ולפינוי בינוי 
מסיבי גם במקומות שאין בהם כדאיות כלכלית לחיזוק 

מבנים". אומר שמול. 

להלן מספר טיפים ועצות כיצד לדאוג לנכס/בית וכיצד 
להיות ערוכים  בפני רעידות אדמה:   

בדקו את הנכס לפני שרוכשים אותו - לפני שרוכשים 
דירה חשוב להביא מהנדס שיבדוק את הבניין, האם עבר 
חיזוקים נגד רעידות אדמה או עמיד כנגד רעידות אלו . 
מי שמתגורר בבניין שנבנה לפני שנת 1980 קרוב לוודאי 
הנדרשים   בתקנים  עומד  ולא  חיזוק  עבר  לא  שהבניין 

וצריך לדאוג לכך.

הגנה מפני  רק  לא  הוא  ממ"ד  לדירה–  הוסיפו ממ"ד 
טילים הוא גם הגנה מפני רעידת אדמה, ושהות בו בזמן 
הרעידה מגינה על הדיירים. בניינים חדשים שנבנו לאחר 

שנת 1990 הם כבר ממוגנים בכך . 

העלאת הנושא למודעות ציבורית -  אנו עדים לחוק 

שעבר  והאפליה  הפונדקאות 
נושא  רבים.  הדים  וגרר  בכנסת 
רעידות האדמה לא פחות חשוב, 
מדובר בחיי אדם!  צאו לרחובות 
שלכם  הביטחון  עבור  והילחמו 

ושל ילדיכם .

ההורים  הנהגת  את  רתמו 
לחץ  הפעילו   - הספר   בבתי 
ושל  שלכם  החיים  זה  ציבורי 
מחיר  לפני  חינוך,  לפני  ילידכם 

למשתכן, לפני פונדקאות ועוד. 

המקומיות  ברשויות  בחירות 
ברשויות  בחירות  בשנת  אנו   –
על  לחץ   תפעילו  המקומיות, 
אתם  בהן  בערים  המועמדים 
שמצע  תדרשו  מתגוררים. 
בנושא  יעסוק  שלהם  הבחירות 
ולא  אדמה  רעידות  מפני  הגנה 
או  שאן  ,בית  .צפת  בטבריה  רק 
באילת,  אלא בכל רשות מקומית 

זה יכול לקרות בכל מקום בארץ. 

חשוב   - ההרשמה  לפני  הספר  ובית  הגן  את  בדקו 
אותה אתם   לדירה  בבית הספר הסמוכים  או  בגן  לבקר 
ולוודא שהם ערוכים בפני רעידות אדמה,  רוצים לרכוש 
טוב  אין  שאלות,  לשאול  המורות  או  הגננות  עם  לדבר 

ממראה עיניים ובדיקת הנושא .
 

בזמן רעידת אדמה   - למתגוררים בקומות הגבוהות 
להתפנות  אפשר  ואי  גבוהה  בקומה  נמצאים  כאשר 
או  מוגן  למרחב  להיכנס  מומלץ  שניות,  תוך  מהבניין 
ניתן  זמינים,  אינם  אלה  במקרים שגם  לחדר המדרגות. 

להסתתר מתחת  למשקוף דלת או שולחן.

טאקו דגי ברמונדי מקסיקני

טיפים

טיפים לחימום מהיר, 
יעיל ובטיחותי בבית

מור מוסקוביץ, מנהל מותג דהלונגי, מעניק טיפים 
חום  על  בשמירה  והיעילה  המהירה  לדרך  ועצות 

הבית וחיסכון בחשמל:

שאינו  במכשיר  בחרו  הכול!  מעל  בטיחות-   .1
מסוכן לילדים. 

2. בדקו את פתחי הבית )דלתות, חלונות(, בידוד 
של  החימום  מהוצאות  נכבד  חלק  לחסוך  יכול 

הבית. 

המומלצת  הטמפרטורה  זוהי  מעלות   22  .3
לחימום חלל הבית.

טבעי  חימום  אפקט  לבישול  לבשל-  תתחילו   .4
ונעים.

וגם  לעיצוב  יוסיף  גם  לבית,  שטיחים  הכניסו   .5
יעזור לחימום הבית.

אז  חימום,  מכשיר  לקנות  החלטתם  כבר  אם   .6
החליטו מה הייעוד: חדר ילדים, סלון, מקלחת  - 

לכל חלל מתאים אמצעי חימום אחר.

ביוקר",  "הזול לפעמים עולה  7. צריכת החשמל- 
בדקו מהי צריכת החשמל של מכשיר החימום. 

8. אמינות- מכשיר חימום טוב צריך להיות תקין, 
לכן בדקו אמינות ודאגו שאתם רוכשים מכשיר של 
חברה ידועה, בעלת שם ובדקו שלמוצר יש אחריות 

של חברה אמינה.

יותר. בשביל  9. רדיאטור מתקרר במשך זמן רב 
לאחר  המרבית,  בצורה  האנרגיה  את  לנצל 
בסמוך  )לא  לכבותו  אפשר  מתחמם  שהרדיאטור 
שהוא  מהחום  ליהנות  ולהמשיך  מהבית(  ליציאה 

מפיץ עד שהוא מתקרר.

10. חדר סגור יותר ימנע בריחת אוויר חם. לכן יש 
לסגור את חלונות הבית ואת דלתות החדרים שאין 
גדולים, מומלץ  יש לכם חלונות  צורך לחמם. אם 
להשתמש בחלונות כפולים. בנוסף, יש לאטום את 
החריצים שבין החלון למשקוף ובין גוף הדלת לסף.

רדיאטורים  אלה  בימים  משיקה  ברימאג  חברת 
אשר  האיטלקי,  לונגי  דה  המותג  של  חדשניים, 

מייצר  מכשירי חשמל איכותיים טעימה

מחיר למתמגן
 מדינת ישראל בסכנה, קיים סיכוי גדול לרעידת אדמה חזקה • טיפים ועצות כיצד לדאוג לנכס שלך 

ולהיות ערוכים בפני רעידות אדמה   

המנה הבאה היא צבעונית, טעימה, פשוטה להכנה ומושלמת כארוחה קלילה עם טוויסט מקסיקני 
שתקפיץ לכם את היום. השילוב בין הדג לבין תערובת התבלינים הלטינית יוצר ארוחה שלמה בתוך 

מעטפת טעימה שתענוג לאכול. 

אופן ההכנה:
ולערבב אותו בקערה עם  לפרוס את הדג לרצועות   .1

מיץ לימון, פפריקה, מלח, פלפל ו-2 כפות שמן. 
2. לחמם כף שמן במחבת ולהניח בה את התערובת. יש 
לטגן את הדגים 3 דקות מכל צד. לאחר מכן, יש להניח 

את הדג במרכז הטורטייה. 
לקוביות  והאבוקדו  הבצל  העגבנייה,  את  לחתוך   .3
תירס,  קופסת  חצי  לקערה  להוסיף  לקערה.  ולהעביר 

מלח, פלפל ולערבב.
4. להוסיף לטורטיות את עלי החסה, עגבניות, אבוקדו 

ובצל.

רכיבים לטאקו דגים:
• פילה דג ברמונדי 500 גרם- חתוך 

לרצועות בעובי חצי ס"מ
• כפית פפריקה מתוקה

• 2 כפות שמן
• מלח 
• פלפל

• אבוקדו אחד
• תירס מקופסת שימורים
• רבע בצל סגול חתוך גס

• 2 עגבניות
• עלי חסה

• 8 טורטיות

צילום: ניר עצמון / באדיבות: סטארקיסט

חברת שניר

צילום: יחצ חול, רדיאטור דהלונגי  



15 בבית שמשי"ד כסלו תעש"ט 22/11/18

מרוויחים פי שלוש!

ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' ממשיכים עם 
מבצעים שוברי שיאים. והשבוע: תווי קנייה 

מתנה בשווי מאות שקלים (400-1000 ₪) 
בכל רכישה, מתוך מגוון ענק של מוצרי 
חשמל המשתתפים במבצע. מבצע זה 

מצטרף למחירים חסרי התקדים - שתמיד 
יהיו נמוכים משמעותית מכל רשת מתחרה, 
ובנוסף ל-36 תשלומים! כל זה מאפשר לכם 

– הצרכנים הנבונים – לרכוש מוצרי חשמל 
בזול, לפרוס את התשלום למשך 3 שנים, 

וגם ליהנות מתווי קניה במתנה! יוסי אסרף 
– מנכ"ל ובעלי הרשת, מדגיש, כי בזכות 

התפתחות הרשת ומיצובה ברחבי הארץ 
כחנות הדגל של רוב הלקוחות שומרי התורה 

והמצוות, נוספה גם היכולת הכלכלית 
לאפשר לציבור בני התורה -  את היכולת 
לרכוש בקלות ובמחירים הכי נמוכים - כל 

מוצר חשמל, תוך קבלת שירות אמין וייעוץ 
מאנ"ש התואם את אורח החיים החרדי 

(פתרונות שבת, כשרות מהודרת וכד'...). 
אין פלא שרשת 'שיא החשמל והמיזוג' 

עומדים ברף הגבוה שהציבו לעצמם במבחן 
התוצאה. לבירור הסניף הקרוב אליכם 

התקשרו: 03-5045000



השקה חריפה אש

"אחלה חריף אש" - סדרה חדשה לשטראוס: 
סלטים חריפים במיוחד עם פלפל חלפיניו. 

מסקר שערכה חברת שטראוס עולה כי שני 
שליש מהישראלים (כ-61%) אוהבים לאכול 

חריף. עוד עולה מהסקר כי יותר גברים 
אוהבים חריף, 72% לעומת 51% מהנשים 

ובנוסף, ככל שעולים בגיל הנטייה לאכילת 
חריף עולה. רק 56% מהנשאלים בגילאי 

18-29 אמרו שהם אוכלים חריף,  לעומת זה 
בקרב גילאי +50 63% מהנשאלים אוכלים 

חריף. סדרת אחלה חריף אש החדשה של 
שטראוס כוללת שלושה סלטים חדשים: 

סלט מטבוחה חריפה 400 גרם - סלט 
מבושל של עגבניות, פלפלים אדומים ופלפל 

חלפיניו ירוק חריף, סלט פלפלים חריף 
350 גרם – פלפלים אדומים קלויים ופלפל 

חלפיניו חריף מטוגן וסלט טחינה חריפה 
400 גרם – סלט טחינה עם פלפל חלפיניו 

ירוק חריף מטוגן. בנוסף, השיקו בשטראוס 
חומוס חדש לסדרת החומוס האהובה של 
אחלה - חומוס עם טחינה חריפה 400 גרם 
במהדורה מוגבלת. לדברי שירי בירמן-כהן, 

מנהלת השיווק של שטראוס מזון טרי: "טרנד 
החריף בעולם הקולינרי מתרחב ועולה. אנו 

עדים להעדפות צרכנים לטעמים דומיננטיים 
וחריפים ובהתאם לכך, הצוות הקולינארי של 
אחלה, מחדש עם מוצרים חריפים ישראליים 
המבוססים על פלפל חלפיניו." כשרות: בד"ץ 

שארית ישראל. ניתן להשיג בכל רשתות 
השיווק.



אמישראגז חוגגת 70 שנה 

חברת הגז המובילה במדינה חוגגת 70 שנה, 
ולצד זה שמחה לחגוג את המקום הראשון 
כחברת הגז הטובה והמשתלמת עפ"י סקר 

המבחן של המדינה. לרובנו חשוב מאוד 
שהחברה ממנה אנו צורכים שירות במהלך 

כל השנה, תצטיין במתן שירות, באיכות מתן 
השירות והמקצועיות של עובדי החברה והכי 

חשוב לדעת שמשתלם לנו להיות לקוחות 
החברה. בכל הערכים הללו מצטיינת חברת 

'אמישראגז' וזוכה במקום הראשון בפער 
ניכר מחברות הגז האחרות כחברת הגז 

הטובה והמשתלמת ללקוחותיה! מחברת 
אמישראגז נמסר: כחברת הגז המובילה 

בישראל אנחנו שמחים לחגוג יחד עם מאות 
אלפי לקוחותינו יומולדת 70 לאמישראגז, 
אנחנו שמחים לקבל את המקום הראשון 

כחברת הגז הטובה והמשתלמת ללקוחותיה, 
אנחנו עובדים כל השנה, 24 שעות ביממה 

כדי להביא את התמורה הטובה ביותר עבור 
לקוחותינו ואנו שמחים וגאים על הבחירה 

בנו. 

 

עדשות HOYA הצלולות בעולם

עדשות המשקפיים הן המרכיב המשמעותי 
ביותר בכל משקפיים שתבחרו. עינית, 
רשת האופטיקה האופנתית המובילה 
במגזר החרדי, מזמינה אתכם להכיר 

את העדשות האופטיות האיכותיות 
של HOYA, שתעניק לכם חווית ראיה 

שלא הכרתם. ל-HOYA מגוון גדול של 
עדשות חד מוקדיות ורב מוקדיות עם 

מגון פתרונות ופטנטים לסובלים מבעיות 
שונות בראיה. בכל יום נמכרות בעולם יותר 

מ-100,000 עדשות 'הויה'. מאז הקמתה 
ביפן בשנת 1941, מקפידה HOYA על 

ייצור עצמי של כל חומרי הגלם, הציפויים, 
והטכנולוגיה, כדי לתת את הפתרונות 
האופטיים המתקדמים ביותר בעולם! 
 INNOVISION ל'הויה' פלטפורמת

הייחודית המושתת על ארבע עקרונות: 
עיבוד ויזואלי, תפיסה ראיתית, איכות 

ועיצוב העדשה ומחקר התנהגותי – הנבנות 
כולן בשיתוף מדענים וחוקרים מומחים. 

חומרי הגלם בהם משתמשת HOYA הם 
הטובים והצלולים בעולם. העדשות באות 

עם ציפוי אנטי רפלקס החדשני ביותר 
בשוק - LIFE LONG – שנבחר מידי שנה 

לציפוי הטוב בעולם. עדשות 'הויה' – חד 
מוקדיות ומולטיפקל – עמידות נגד שריטות 

פי 5 מהמקבילות בשוק, והינם בעלות 
הגנה נגד קרינה אולטרה סגולית. לעדשות 

'הויה' שלוש שנות אחריות על הציפוי. 
לדברי יוסף וולף, מבעלי רשת 'עינית': "בכל 

סניפי הרשת אנו מעניקים שירותי מיומן 
ומקצועי, במיטב המכשור המתקדם, על 
ידי האופטומטריסטים המקצועיים ביותר 

להתאמה מקסימלית של משקפיים ללקוח. 
אנו גאים להציג מגוון משקפיים אופניות 

רחב לצעירים, ילדים ומבוגרים. בכל סניף יש 
לנו הסכמים עם קופות החולים המובילות 

באזור, המעניקים שורה של הטבות 
והנחות בכל סניף על מנת שכלל הזקוקים 

למשקפיים יוכלו ליהנות ממשקפיים 
אופנתיות, איכותיות ובמחיר הוגן".



תופסים את ההצלחה 

מכירים את זה שדלת המעלית מתחילה 
להיסגר ואתם מגיעים במהירות, לוחצים 

על הכפתור, והיא שוב נפתחת...? תחושת 
ההקלה שהספקתם רגע לפני, שלא 

הפסדתם זמן מיותר עד לסיבוב הבא זו 
התחושה שתרגישו אם תתפסו את ההצלחה 

ברגע שלפני האחרון. המכינות של מכללת 
מבחר יוצאות לדרך עכשיו, וזה השבוע 

שלכם לקחת החלטה, ללחוץ על הכפתור 
ולעלות יחד עם תלמידים נוספים שהחליטו 

לקחת את עצמם בידיים ולפתוח בעתיד 
מקצועי בטוח, עבור פרנסת משפחתם ברווח 

ובכבוד. עם המכינות של מכללת מבחר 
תוכלו להגיע הכי גבוה שאפשר. ישר לאחר 

לימודי המכינה תוכלו להמשיך בלימודי 
תואר ראשון באחד מהמקצועות הנבחרים: 

מיפוי וגיאו אינפורמציה, מדעי המחשב, 
עבודה סוציאלית, סיעוד, שירותי אנוש, 

השלמה לחינוך, הפרעות בתקשורת, ריפוי 
בעיסוק. לייעוץ מקצועי התקשרו עכשיו: 

03-5785030



תל השומר מזמין אתכן לסיור 

לנשים רבות, סיור מקדים והיכרות עם 
המרכז הרפואי בו הן רוצות ללדת מעניקים 
רוגע ותחושת ביטחון. בחודשים האחרונים 

מקיים המרכז הרפואי שיבא סיורים ייעודיים 
באגף הנשים והיולדות בהם מציגים גם את 

המידע הנחוץ עבור שומרי תורה ומצוות. 
הסיור כולל  מפגש עם מיילדת בכירה 

וניתנים בו הסברים ומידע רב: תהליך הקבלה 
לחדר לידה ומיון יולדות, סוגי לידה ונהלי 

חדר לידה, המעבר למחלקת יולדות, הטיפול 
הראשוני בתינוק בחדר לידה והמעבר שלו 
למחלקת יילודים ועוד. בנוסף, הסיור כולל 

גם תוכן חזותי, סיור בחדר לידה, שיח פתוח 
עם המיילדת ומענה הנוגע לנושאי ההלכה. 

הסיור הקרוב יתקיים ביום שלישי 26.11, י"ח 
בכסליו בשעה 15:30. יש להירשם מראש 

במספר טלפון 052-6667991. הסיורים הינם 
ללא תשלום, אך מותנים בהרשמה מראש 

ומספר המקומות בהם מוגבל.

מאירים את הבית

לקראת ימי החנוכה, 'הצורפים', החברה 
המובילה בארץ ובעולם לייצור לכלי כסף, 
מוציאה לאור קולקציית חנוכיות יוקרתית 

בעיצוב קלאסי או חדשני לבחירתכם, ובמגוון 
דגמים שיעניקו טאץ' עיצובי מרהיב להדלקת 

הנרות ופרסום הנס. החנוכיות של הצורפים 
הן שילוב נדיר של אמנות עיצובית בסטנדרט 
בינלאומי, עם עבודת צורפות באיכות וברמת 

גימור בלתי מתפשרת, שילוב המעניק להן 
מראה מלכותי במיוחד. לקראת חנוכה 

מציעים לכם ברשת הצורפים עד 45% הנחה 
על חנוכיות במגוון דגמים. זו ההזדמנות 

שלכם ליהנות מהמותג המוביל בקטגורית 
כלי הכסף במחיר משתלם במיוחד ולפאר 

את ארון כלי הכסף עם חנוכייה שתאיר לכם 
את הבית. ניתן להשיג בכל סניפי הצורפים. 

עד גמר המלאי.



100 ₪ הנחה 

לקוחות ישראכרט חברי תכנית "מגיע לך 
יותר" יוכלו להתחדש במגוון מוצרי איקאה 
ולקבל הטבה ייחודית ומשמעותית! חברי 

"מגיע לך יותר" של ישראכרט יקבלו קופון 
הטבה מצורף להודעת החיוב החודשית: 100 

₪ הנחה בקניה מעל 300 ₪ ממגוון מוצרי 
איקאה. ההטבה עד כ"ב בכסלו תשע"ט, 

בכפוף לתנאי המבצע. להצטרפות לתכנית 
מגיע לך יותר חייגו:  1-800-22-88-44.



עשיר בברק

EVERLASTING  - שפתון דו צדדי עמיד 
במיוחד מבית ג'ייד, המעניק לשפתיים 

מראה זוהר וברק חיוני.
מבוסס על טכנולוגיה מתקדמת המשלבת 
פיגמנטים אינטנסיביים של צבע טהור עם 

גלוס עשיר בברק.
למראה שפתיים מלאות ומעוצבות ותחושת 
רכות מלטפת לאורך שעות. להשיג בסופר- 

פארם מור בני ברק, עכשיו במחיר מיוחד 
של 45 ש"ח

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

 קצרצרים
'יקבי ברקן' מציגים: 

פינוטאז' 2016 מסדרת 
האיכות "ספיישל רזרב". 

להשיג בחנויות היין 
המובחרות. היינות זוכים 

לכשרות מהודרת של 
בד"ץ חוג חתם סופר 
פ"ת, בד"ץ בית יוסף 
וכשרות הגר"ד לנדא

מחלבת טרה מציגה חדשנות נוספת 
בתחום מוצרי החלב ומשיקה סדרת 

משקאות חלב מועשרים ב-30% יותר 
חלבון ופי 2 סידן, ללא תוספת סוכר, במגוון 
טעמים ובכשרות מהודרת של בד"ץ העדה 

החרדית. בסדרה: 
משקה שוקו 

במתכון חדש 
ובטעם שוקולדי 

מפנק, משקה 
חלב בטעם בננה 

ומשקה חלב 
בטעם מוקה

המהפך המתרחש במטבח מאז השיקה 
שמרית את סדרת 'נטורינה', לאפייה קלה 

יותר, מורגש ביותר. האופות שהשתמשו 
בנטורינה קוקוס ונטורינה זית, מספרות 

על חוויות נעימות באפייה עם מוצר 
ייחוד ללא שומן מוקשה, ללא חומרים 

משמרים, ללא שומן טראנס, בטעם 
ניטרלי המתאים למגוון רב של אפייה 

פרווה וטבעונית וכמובן בכשרות בד"ץ 
העדה החרדית

לראשונה: שטראוס מזון טרי נכנסת 
 Eat לקטגוריית הארוחות המוכנות

Good ארוחה טובה במינימום מאמץ 
הכוללות רכיבים איכותיים, חלבון 

צמחי, ללא חומרים משמרים, המוכנות 
ב-2 דק' חימום בלבד. מגוון הארוחות 

המוצעות: נודלס בסגנון בנגקוק, פוזילי 
פונגי , מוקפץ בסגנון אסיאתי ושווארמה 

צמחונית. כשרות: רבנות מטה בנימין

יקבי כרמל מרחיבים את הפעילות 
 Tito's handmade השיווקית של מותג

Vodka בישראל, וודקת פרמיום 
אמריקאית ייחודית, 

עשויה בעבודת 
יד,  מתירס, ואינה 

מכילה גלוטן. אחוז 
אלכוהול: 40%, מחיר 

מומלץ לצרכן: 119 
₪ לבקבוק של ליטר. 

100 ₪ לבקבוק של 
700 מ"ל ניתן להשיג 

בחנויות היין ובחנויות 
תדמית בכשרות 

OU והרבנות הראשי 
לישראל

חדש מעלית מקבוצת שטראוס: הטעמים 
האהובים של דוריטוס עכשיו במארז 

10 אריזות אישיות בטעמים חמוץ חריף 
וגריל. כשרות: בד"צ העדה החרדית

חדש!

6 ו' כסלו תשע"ט 14/11/2018 י"ג כסלו תשע"ט 621/11/2018



י"ד כסלו תעש"ט 22/11/18בבית שמש1216

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  א'

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. חור,גומה,חפירה בקרקע,מיכרה. "____ של גפרית" )כתובות 
עט: (

4. סל גדול ובו מחיצות של זמורות. "אפלו מאותו ה____" 
)דמאי ה ו(

6. לקיקה,חריכה. "סכסוך שייך באבנים ____ בשאר דברים" 
)רש"י בבא קמא ס.(

7. שמות נרדפים למיני החגב או הארבה. "וטפסריך כ____" 
)נחום ג יז(

8. גחלת-אש. "עגת ___" )מל"א יט ו()בלשון יחיד(
10. סל קטן. גליל עץ או חומר אחר שחוטים כרוכים עליו. "מן 

ה____ לחברו" )נגעים יא ט(
12. יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י(

13. פרח,עלי הכותרת בפרח. "כ___ השדה" )ישעיה מ ו(
15. אסם לתבואה. "נהרסו ____" )יואל א יז( )בלשון רבים( 

)בכתיב מלא(
18. מקום שלו. "לתור להם ____" )במדבר י לג(

1. כנוי לכבש בן שלשה-עשר חודש שיצא מכלל כבש ולא בא לכלל 
איל. "רבי טרפון קורהו ____" )פרה א ג(

2. תקוה,ציפיה לדבר-מה. "ונמצא ____ לבבנו ליראה" )ברכות טז: 
( )בלשון רבים(

3. אבי איתי מגיבורי דוד. )שמואל ב כג כט(
4. מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאחסון תבואות. "שדהו עושה 

____" )שביעית ג ד(
5. כתב,צורת האותיות. "כאן ב___ שלנו" )מגילה ט.(

9. טוהר,צחות. "עדנה ____ בשר" )רש"י בראשית יח יב(
11. ליצנות,דברי שחוק והיתול. "אנשי ___" )ישעיה כח יד(

14. קיצור המילים : יבואוני רחמיך ואחיה.
15. עני,דל,ירוד. "ואם ____ הוא מערכך" )ויקרא כז ח(

16. אין רע בלי טוב. "____ זו לטובה" )תענית כא.(
17. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 405. 

)מלמעלה למטה(

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

מחרשה, רחת, את, מלמד, קרדום, מעדר, שלוש קלשון, מזרה, דרבן, מזמרה, מגל, מעצד, חרמש, הלמות, 
מורג, מקבת, נפה, פטיש, כברה

תאסנישרתגאיתדתנאנ
נחרמשיגאתנאחתגתפג

סנתגנאתנגאבריאהגא

תגגרומאמנתארגנלדל
שנתאישרורדיתדגמתג

הסאתרישדתתגצתאויכ

שגתדתלירניעאירתבד

רגמאקנשקאמנידאראת

חלתשאמסנגיאעגהסני

משונקתתאמאמיגששתג

שלתבגאלנזגאנתניתד

שגתשנוגארסנשסתגטת

תדנגמזמרהנתגאנדאפ

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

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

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

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

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

9. במה עוסק הספר "שוחטי הילדים"?
10. מהם ארבעת חלקי שולחן ערוך?

1. מועד 2. לא 3. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות 4. הספר הוא על "אורח 
חיים" ורמז לשמו בראשי תיבות 5. מפרשי המשנה 6. הרמב"ם  7. רב שרירא גאון 8. 
שניהם ע"ש רבנים ראשיים: הרב קוק והרב עוזיאל 9. הלכות שחיטה )מובנות אפילו 

לילדים( 10. אורח חיים, אבן העזר, יורה דעה וחושן משפט



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

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

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

י”ג-ט”ו בכסלו תשע”ט  
21-16/10/2018
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3.5-3 חדרים
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03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

וילות ובתים

 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, 2,600,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 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 3,000,000 

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

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"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(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, דירת 3 

חד', 65 מ' + מעטפת 
של 65 מ' + מרפסת של 
10 מ', ק"א, 1,900,000 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 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 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

 בשיכון ה', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 
משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חדרים מושכרת, 
2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

1,390,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)40-40(ב"ב 03-5797756

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,600,000 ש"ח  תיווך 

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 בבירנבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מטר 

להרחבה + אופ' לבניה 
על הגג  50 מ"ר, עם 

היתרי בניה 1,650,000 
גמיש בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

5+ חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 4 חדרים בעליון המבוקש, 

יפה ושמורה! חנייה, מחסן 
ומרפסות לל"ת.
052-5745602)45-48(_____________________________________________

אלעד

בית שמש

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד' )84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 
מזגן מיני מרכזי, אינסטלציה 
וחשמל חדשים, מיידי. בלעדי 

_____________________________________________)47-47(תיווך יעקב. 054-4901948

 דופלקס בנחל מיכה 5.5 
חד' מעל 180 מ"ר, משופצת 

קומפלט, נוף מדהים.
052-7112691)45-48(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

דופלקס

 בק. הרצוג 111 מ"ר 
4.5 חד' ק"א יחידת 

הורים, אפשרות בניה, 
לל"ת 1,840,000 ש"ח 

_____________________________________________)45-49(מיידי. 054-4850066

 בית ענק 450 מ"ר 
בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

נוף. 5,000,000 ש"ח, 
מיידי. תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

מס' מקומות מוגבל!

מחיר
רק

ארוחות ברמה גבוהה ובשפע העד"ח

לזוג
x  3703 ₪

טל: 055-6781432

עם טובי המרצים:
המומחים לחינוך ילדים ושלום בית

9 הרב מרדכי לוי

9 הרב חנוך גבהרד

9 הרב שלמה מילר
חזנים ופייטנים

שבת נופש מרגוע ופיוט

כ"ג כסלו תשע"ט 1.12.18

במקום 

חדש 

ומפואר!

שמרטפיה 
במקום

שמחים להזמין אתכם 
 לשבת התעלות ורוממות רוחנית 
בערב החנוכה שבת פרשת 'וישב' 

w w w . s a s i . c o . i l

למכירה  

מרכז מסחרי
2 ברמת בית שמש ג/

050-2225444

 באבטליון 16 ק"ב 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית, חניה, מ. 

סוכה. 1,520,000.
_____________________________________________)46-49ל(ניסים: 050-2044144

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חדרים מדהימה 
באזור מרכזי 3 כ"א מרפסת 

מהסלון עם נוף למערב + 
אופציה ממוזגת ומסורגת

050-4166603)46-49(_____________________________________________

 בבר אילן 4 חד' ק"5 
חדשה מקבלן מ. גדולה וגג 

מוצמד וחניה לל"ת.
054-3183117
_____________________________________________)46-49ל(050-7733982

 ברחוב שפירא )שיכון 
ה( 4 חד' ק"ג ללא 

מעלית, ומעליה 2 חד' 
+ גג, חזית,  מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ.

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

 בלעדי מציאה 
בהראשונים בבנין 

חדש 4 חד' כ 100 מ"ר 
מחולקת ל- 2 יחידות דיור 
מושכרות ק"ג + מעלית 
חזית מיידי 1,820,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)46-46(_____________________________________________

 בלעדי באלישע 4 
חדרים ענקית 100 מ"ר 

חזית ק"ג ואחרונה גג 
בטון + אישורי שכנים 

לבנית יחידות חזית מיידי. 
2,200,000 ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
054-4290600)46-46(_____________________________________________

וילות ובתים

דופלקס

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, קוטג' 6 חדרים, מפואר 
ומושקע, אופ' לקומה נוספת 

052-5752500)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דופלקס 5.5 חדרים מושקע 

+ אופ' ליח"ד בכניסה נפרדת 
054-9422194)47-47(_____________________________________________

 מציאת השנה!! 
בבלעדיות "שחף נכסים" 4 

חד' גדולה בנין קטן, אופציות 
מיידית 1,350,000 ש"ח. גמיש.

054-9422194)47-47(_____________________________________________

 בבעלי התוספות 5, 
3 חדרים קומה ראשונה + 

מעלית משופצת לל"ת מיידי. 
054-84506644 09-7713981)47-50(_____________________________________________

 ברח' הזמיר 4, 3 חד' 2 
מרפסות חזית, מרווחת סורגים 

ומזגנים 1,380,000 ש"ח.
054-2221619)47-50(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 3 חדרים מרווחת, 

אופ' מבוטנת ל-50 מ"ר, 
1,300,000 ש"ח.

054-9422194)47-47(_____________________________________________

 בבניה חדשה! בבית 
יוסף דירות 3/4 חד' יפות החל 
מ-1,450,000 ש"ח. תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)47-47(_____________________________________________

 מציאה! באזור ויז'ניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

בטאבו 2,500,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירות 3-4 חד' יפות 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 3 
חד' + 3 יחידות מניב 

8,500 ש"ח, הכל חדש. 
2,720,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

 בבניה מתקדמת בפרדס 
כץ דב גרונר דירות 3-4-5 חד' 
+ 2 מרפסות ]אפשרות ליח'[ 
דירת פנטהאוז כרגע מבצעים 

ומחירים מעולים. בלעדיות 
_____________________________________________)47-47(תיווך המרכז. 053-313-60-60

 בבלעדיות מציאה 
בזבוטינסקי 40 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

מושכרת ב 4200 ש"ח 
מיידי. 980,000 ש"ח 
גמיש סלומון-נכסים-

_____________________________________________)47-47(והשקעות' 054-4290600

 באזור חזו"א 160 מ' 
גדולה ויפה + מרפסת + גג + 
מחסן 3,000,000 ש"ח. תיווך 

B.D.A פלאפון:
054-8449423)47-47(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
ק"א מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושקעות 
הדירות מושכרות, 

בלעדי! לאפיקי נדלן בועז
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בדב גרונר למכירה דירת 
גג + יחידת הורים נפרד בגג. 

סה"כ 90 מ"ר 1,790,000 
ש"ח. תיווך 054-3355874 

super house)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בדניאל דירת גן 
יוקרתית 250 מ"ר 170 

בנוי 5.5 חדרים + 70 מ"ר 
חצר מושקעת ברמה 
גבוהה בנין מפואר + 

מעלית וחניה 3,650,000 
ש"ח גמיש 'סלומון-

נכסים-והשקעות'
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,400,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בדניאל דופלקס 7 חד' 
מקסים ביופיו, לאחר שיפוץ 

+ מטבח גדול, סלון 46 
מ"ר, מרפסת שמש 64 מ"ר, 
מרפסת שרות, וגג צמוד 52 

מ"ר. 4,500,000 ש"ח.
050-5511847)47-50(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
6 חד' 220 מ"ר ק"ג + פיר 
למעלית משופצת חזית + 
חניה 2,800,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 באזור מלאכי דופלקס 
5 חד' 150 מ"ר ק"ג חזית 

מסודרת 2,150,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר 

מחולק ל-4 חד' + מרפסת 
גדולה בגג + יחידת דיור 

בקומה ג' חזית חדשה + 
פיר למעלית }שכנים רוצים 
לעשות{ 2,390,000 ש"ח 

_____________________________________________)47-47(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 במרכז אזור סוקולוב רח' 
שקט דופלקס 6 חד' ענקית 
230 מ"ר }2+4{ ק"ג חזית 
}חתימות שכנים לחלוקה 

בטאבו משותף{ 2,700,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 מציאה! בבלעדיות בדב 
גרונר דופלקס 100 מטר 

מעלית בניין חדיש 1,550,000 
)גמיש( "פנחס נכסים"

055-6789653)47-47(_____________________________________________

 בלעדי מבחר דופלקסים 
יוקרתים 5 ו-6 חדרים תיווך 

_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

 ללא תווך באזור 
סלבודקא דופלקס 180 

מ"ר. מעלית, נוף יפייפה 
2,420,000 ש"ח.

054-8834479)47-47(_____________________________________________

 באזור בן זכאי דופלקס 
7 חד' ענק, מתאים לטאבו 

משותף 2,800,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בבית יוסף בבניין חדש 
ומפואר 5 חדרים + סוכה 

ומרפסת שמש קומה 
ראשונה ב-2,190,000 

ש"ח. להב נכסים
050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 5 חדרים 
גדולה ויפה חדשה + מעלית 
חזית 1,750,000 בלבד. תיווך 

B.D.A פלאפון:
054-8449423)47-47(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 למכירה בפדרמן החדשים 
5 חדרים דירה מושקעת ק"ג 

+ חניה נוף לגינה. 1,870,000 
_____________________________________________)47-47(תיווך 054-2345633

 בלעדי במנחם 5 חד' 
גדולים 120 מ"ר + סוכה 

12 מ"ר ק"א עורפית 
1,950,000 ש"ח גמיש 

'סלומון-נכסים-והשקעות' 
052-7652801)47-47(_____________________________________________

 במכבים 6 חד' משופצת 
לחלוטין ברמה גבוהה כיור 

כפול, 123 מ"ר 3 כיווני אויר 
ק"ב "לב הנדלן" דוד

054-4535300)47-47(_____________________________________________

 לחטוף!! א. אברמסקי 5 
חד' כ-112 מ"ר מעלית + מ. 
סוכה "מפוארת" 1,720,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 בלעדי! באזור פנקס 5 
חד' 120 מ"ר ק"ק משופצת 
מהיסוד מושקעת + מרפסת 

פתוחה א. פנחסי
03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בלעדי באזור בן זכאי 
העריה רח' שקט 5 חדרים + 

סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א 
חזית ניתנת לחלוקה, 3 כ"א 
2,250,000 גמיש. א. פנחסי 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 בעזרא אזור ויזניץ נדבורנא 
5.5 חד' )2 קומות( חזית 

פתוחה מוארת ומאווררת, 
משופצת ושמורה סוכה ענקית 

+ חצר + גלריה גדולה, חניה 
+ מחסן. 3,000,000 ש"ח. 

054-8455428)47-50(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד' 
+ 2 יחידות חדשה מקבלן, 
מפוארת תיווך ישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בהרב שך סמטת אזר 
5 חד' + מעלית. 2,200,000 

ש"ח. *6חד' + מעלית + ק"ב 
+ חזית. 2,550,000 ש"ח. 

בלעדי "שפיצר נכסים"
03-6188685)47-47(_____________________________________________

 5 חד' + ק"א + מעלית 
+ חזית +מושקעת + חניה. 

ב"הרב שך רדק" בהזדמנות!!! 
בלעדי ב"שפיצר נכסים"

03-6188685)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות בסוקולוב 
בבנין חדש 5 חד' 120 

מ"ר יפה ומרווחת, לביא 
_____________________________________________)47-47(נכסים 054-8834479

 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)41-41(_____________________________________________

 חדשה מקבלן, ברח' 
בר אילן ק"א 4 חד' מרווחת 
ומושקעת אפשרות לחנה, 

_____________________________________________)46-49ל(לל"ת. 050-7733982

 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(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

2,000,000 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(_____________________________________________

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

ק"ב, 6 דיירים, 3 כ"א, מושקעת 
ושמורה, מוארת ומאווררת, 

מ. מרכזי + מזגנים ופרקטים 
בחדרים, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח מושקע, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 

+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי - 
_____________________________________________)18-26(ללא תיווך, 050-4343474

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

2,200,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)42-42(_____________________________________________

 ברח' אחיה השילוני 
4 חדרים ק"א, עורפי 

משופץ כולל חניה 
1,800,000 תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)43-43(_____________________________________________

 בהירדן קרוב להרב שך, 
חזית, 4 חד', ק"ק, 95 

מ"ר, משופצת + אופציה 
להרחבה, 1,600,000 

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בלעדי באזור העיריה רח' 
שקט 4 חד' 95 מ"ר ק"א 

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,960,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 קובלסקי 4.5 חדרים 
ק"ג 85 מ"ר 1,700,000 

ש"ח חזית אפיקי נדלן 
_____________________________________________)47-47(בועז 058-3200078

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חדרים 5 כוכבי 

יופי 100 מ"ר יחידת 
הורים שני מרפסות ק"א. 

1,680,000 ש"ח אפיקי 
_____________________________________________)47-47(נדלן בועז. 058-3200078



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

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

י”ג-ט”ו בכסלו תשע”ט  21-16/10/2018

2-2.5 חדרים
 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 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

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

 מציאה ביהושוע/יגאל, 
2.5 חד', ק"ק, חזית, לא 

משופצת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

 ברמות ג': 5 חד' משופצת 
)100 מ"ר נטו( + מרפסת 

סוכה, נוף! ע"י ביהכ"נ זיכרון 
אברהם, 2,130,000 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

מ"ר + מחסן + חניה, נוף, 
ק"ב. 2,150,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 2 חד' גדולים 
)50 מ"ר נטו( משופצת + 

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף. 1,420,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

 בפיק"א המבוקש - לל"ת 
5 חד' ענקית!! ק"ב ממוזגת 

ושמורה 3 כ"א מלאים.
_____________________________________________)44-47ל(053-3352291

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר נוף 

פנורמי לכנרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 

חניה+מחסן. לל"ת 795,000 
_____________________________________________)45-4/19(ש"ח. 052-7103979

וילות ובתים

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

)27 מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 
משופץ, כ"פ. 2,080,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-571-3375 

 ברמות ב': דו-משפחתי 
200 מ"ר לשיפוץ על קרקע 

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )152 מ"ר( משופץ + 
גינה 72 מ"ר, נוף מדהים. 

בזרחי. 3,700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

4-4.5 חדרים

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

מדרגות! מצב טוב+ת.ב.ע. 
רק 1,790,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)45-45(הכוכבים. 02-5713375

 5 חד' בהדר גנים מרפסת 
סוכה מלאה בבנינים הגבוהים, 

מיידי קומה 17 2,180,000 
_____________________________________________)45-48ל(ש"ח. 050-6749759

 ברמת שלמה 4 חד', 
ק"א, גישה לנכים, רציניים 

למכור, מושקעת, לל"ת
_____________________________________________)47-48ל(058-3282450/1

 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 
פינתי, מול אהבת תורה 3 

כיוונים + ת.ב.ע. בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-48(לל"ת. 053-3166586

3-3.5 חדרים

 בצבי הרלינג 2.5 חד' 
53 מ"ר שמורה ומסודרת 
לפני הרחבה ק"ב + מיזוג 
054-2001774 .1,400,000)46-47(_____________________________________________

 ברמות-זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר( +גינה )200 מ"ר( 
+ יחידה + חלל, נוף, גישה 

נוחה. 4,500,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב: 4 חדרים + 
מרפסת 30 מ"ר + ת.ב.ע. 35 

מ"ר, נוף, ק"א, 1,840,000 
ש"ח, מיידי, גמיש. תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

ערד
 במרכז ערד - ברח' יהודה 
3.5 חד' קומה שנייה - כניסה 
מיידית לל"ת 420,000 ש"ח.
_____________________________________________)46-47ל(050-6869344 03-9300504

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

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

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות-זרחי: קוטג', 6 
חד', )151 מ"ר נטו( + גינה 
57 מ"ר, כ"פ, נוף, משופץ! 

3,250,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)46-46(הכוכבים: 02-5713375

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

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

1,390,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 באלוף שמחוני/
יהודית 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"א, חזית, עם אופציה 
ממשית לתוספת של 35 

מ"ר, 2,000,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

 בטרפון ק"ב, כ - 3 חדרים 
+ מרפסת + סוכה + אופציה 

קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,550,000, לל"ת 

053-3166018)44-47(_____________________________________________

 באזור העיריה בבניין חדש 
4 חד' 90 מ"ר ק"א + מעלית 

+ חניה חזית 2,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47(א. פנחסי 03-5799308

 3 חדרים 81 מ"ר קומה 
א' רבי עקיבא ירמיהו, מחיר 

מציאה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 בגניחובסקי, 60 מ"ר 
3 חד' + חזית ק"ב אופציה 
ל 80 מ"ר משופצת לל"ת. 

054-6920970)44-47(_____________________________________________

 בהרב קוק 3 חד' ק"ד + 
תכניות וחתימות שכנים לבניה, 

60 מ"ר, 1,360,000 ש"ח
_____________________________________________)47-47(050-4152330 תיווך

 באזור הרב קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה + היתרים 

לבניה, 1,580,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)46-46(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בהשומר באיזור אשל 
אברהם 3 חד', 70 מ"ר 

מרווחים ומשופצים ק"ב 
חזית, 3 כ"א, עם היתרים 
לעוד 28 מ"ר 1,840,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 דירת. 3 חד' ענקית במרכז 
העיר רח' ר' עקיבא קרוב 

____________________________________________)45-48ל(לביה"כ הגדול. 052-7660288

 בלעדי בסיום בניה 
ברבינו אשר 4 חד' גדולה 
כ-100 מ"ר + סוכה חיזת 

ק"ד נוף לים + מעלית 
1,950,000 ש"ח גמיש 

'סלומון-נכסים-והשקעות'
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חדרים 103 מ"ר 

גדולה ומרווחת, קומה שניה 
בנין חדש ומתוחזק, סוכה, 

חניה. דוד תיווך ספיריט
072-3263850)47-47(_____________________________________________

 לרציניים!! סוקולוב 4 
חד' כ-83 מ"ר ק"א שמורה + 
סוכה 1,590,000 ש"ח "תיווך-

_____________________________________________)47-47(משגב-לדיור" 052-5222690

 רח' הנגב אדריכלית 
כ-100 מ"ר )1 מתוך 6 דיירים( 

+ מ.ש/סוכה + מעלית 
1,800,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 בשיכון ה' דירת 4 חד' 
בנין חדש ק"ה במחיר מעולה. 

בלעדיות תיווך המרכז.
053-313-60-60)47-47(_____________________________________________

 בהזדמנות מציאה - 
בשיכון ה' דירת 4 חד' ק"ב, 
חדשה, חזית מחולקת לשני 

יח' מושכרת 7,000 ש"ח 
לחודש רק 1,850,000 ש"ח. 

בלעדיות תיווך המרכז.
053-313-60-60)47-47(_____________________________________________

 בלעדי באבטליון 
דירת גג 220 ענקית 4 
חדקים חזית ק"ג 110 
מ"ר למטה + --1 מ"ר 
גג בטאהו אופ' לבנית 
חדרים נוספים + חניה 
2,600,000 ש"ח גמיש 

סלומון-נכסים-והשקעות'
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 מ-צ-י-א-ה!! א. בנימין 
אברהם 4 חד' כ-85 מ"ר 

משופצת + סוכה + חניה 
1,460,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! באזור הרצוג 
4 חד' 100 מ"ר מחולקת 

ל-3 חד' + יחידה מושכרת 
משופצת כחדשה + סוכה ק"ג 

}פיר למעלית{ חזית + א. 
בגג בטון + חתימות שכנים 

1,920,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 מציאה! בבנין חדש 
בהשומר, מכבי אש, 

4 חד' מפוארת חזית! 
ב-1,890,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)47-47(נכסים 050-4177750

 מציאה!! בראשונים 
רבי עקיבא בבנין חדש 4 
חדרים + מרפסת סוכה 

ושמש ב-1,750,000 
ש"ח. להב נכסים

050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בק. הרצוג בבנין בהקמה 
דירת נכה 3 חד' + דירות 3,4 

חד' "א.ג.ר. נכסים"
_____________________________________________)47-50ל(058-4772265

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
4.5 חדרים גדולה + אפשרות 

לחלוקה מידית 2,250,000 
 B.D.A ש"ח. תיווך

_____________________________________________)47-47(פלאפון: 054-8449423

 באזור אור החיים דירות 
4.5 חדרים מושקעת ויפה 

2,600,000 ש"ח גדולה 
140 מטר 2,400,000. תיווך 

B.D.A פלאפון:
054-8449423)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור אור 
החיים דירות 4.5 מושקעת 

2,600,000 גדולה 135 מטר. 
 B.D.A 2,450,000. תיווך

_____________________________________________)47-47(פלאפון: 054-8449423

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ' חזית מרווחת 

משופצת רק להכנס, 
מעולה רק ב- 1,620,000 
ש"ח. בלעדי לאפיקי נדלן 

_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 בהירש 4.5 חדרים 
מושקעת ב-2,290,000 
ש"ח. גמיש. להב נכסים

050-4177750)47-47(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 באלישע 4 חד' 
משופצת + מעלית 

וחנייה ב-1,900,000 
גמיש. להב נכנסים

050-4177750)47-47(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 4 

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

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 בבנייה בזכרון מאיר דירות 
4 חד' 2,150,000 ש"ח תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בשיכון ה': 4 חד' גדולה, 
חדשה + מעלית 2,200,000 

ש"ח תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בשיכון ו': 4.5 חדרים 
משופצת, חזיתית + אופציה 
1,900,000 ש"ח תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
0504999465)47-47(_____________________________________________

 בהרצוג כ-4 חד' גדולה, 
מחיר מציאה ! 1,600,000 

ש"ח. תיווך ישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 אחיה השילוני 4 
חדרים יפיפיה ומושקעת 

ק"א. עורף. אופציה 
1,800,000 "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)47-47(בועז" 058-3200078

 נורוק 4 חד'. מחיר 
מטורף 1,600,000 ש"ח, 
3 כ"א. אופציה לעוד 45 

מ"ר. אפיקי נדלן בועז 
058-3200078)47-47(_____________________________________________

 דוד מחלוף. 4 חדרים 
80 מ"ר 3 כיווני אוויר + 
מרפסת/סוכה 35 מ"ר. 

1,550,000 + מחסן 
בטאבו. אפיקי נדלן בועז 

058-3200078)47-47(_____________________________________________

 ברבי עקיבא )אזור דובק( 
ק"ד + מעלית. מרפסת, 

לל"ת. 2,100,000 ש"ח גמיש. 
050-8331977)47-50(_____________________________________________

 בשלבי בניה בפרדס כץ 
3 חדרים כ-70 מ"ר )לבעלי הון 

ע. גבוה( 1,280,000 "תיווך-
_____________________________________________)47-47(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאת העונה! א. דנגור 
3 חד' כ-65 מ"ר משופצת + 

סוכה א. כ-40 מ"ר 1,255,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)47-47(_____________________________________________

 א. רחוב אצ"ל 3 חד' 
כ-64 מ"ר קומה ב, 3 כ"א 

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

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 באזור עזרא רח' שקט 
3.5 חד' + מרפסות 100 מ"ר 
ק"א + א. להרחבה משופצת 

חלקית 2,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא 3 
חד' 87 מ"ר ק"ב + מעלית 

חזית + א. להרחבה מצב טוב 
1,900,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)47-47(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא 3 חד' 
70 מ"ר ק"א + מעלית + א. 
להרחבה 1,800,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בדנגור 3 
חדרים משופצת ברמה קומה 

4 אופציה בחזית ובגג בטון 
1,270,000 )גמיש( "פנחס  

_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

 בברוט 3 חד' + סוכה 
ק"ב, חזית מטבח גדול, 

_____________________________________________)47-50ל(ממוזגת מוארת 052-7179963

 בלעדי מציאת 
השבוע!! בסמטת רחל 
קרוב לרחוב ירושלים 3 
חד' 75 מ"ר חזית ק"ג, 
ניתנת לחלוקה מיידית 

בקלות 1,400,000 ש"ח 
גמיש 'סלומון-נכסים-

והשקעות'
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חדרים 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית, 3 כ"א. דוד 
_____________________________________________)47-47(תיווך ספיריט 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירת 3.5 חדרים 

85 מ"ר קומה 4 משופצת 
מהיסוד + סוכה גדולה 2 כ"א 
+ אופציה לבניה על הגג דוד 
_____________________________________________)47-47(תיווך ספיריט 072-3263850

 א. דב גרונר 3 חד' כ-68 
מ"ר ק"ב א.בצד-וגג כ-90 מ"ר 
1,285,000 ש"ח )ז. לשיפוץ( 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 א. גנחובסקי 3 חד' כ-70 
מ"ר + 45 מרפסת קומה ד 
+ א. בצד/בגג ול-220 מ"ר 

1,480,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)47-47(משגב-לדיור" 052-5222690

 מי אמר שאין מציאות??? 
דירת 3 חדרים בדנגור + אופ' 

צנרת חדשה. 1,200,000 מחיר 
שאין בשום מקום "פנחס 

_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות! בחיים לנדאו 
בהליך בניה מתקדם דירות 

3 חדרים מרווחות ויפייפיות. 
לל"ת "שיווק פנטהאוז"

03-7153000)47-48(_____________________________________________

 בבלעדיות! באברבנאל 
בהליך היתר דירות 3 חדרים 

יפות ומרווחות "שיווק 
_____________________________________________)47-48(פנטהאוז" 03-7153000

 המחיר ירד, 3 חדרים 
רבי עקיבא אזור דובק בנין 

חדש עורף ק"ד. מחיר 
של פעם 1,620,000 
ש"ח!!! "אפיקו נדלן 

_____________________________________________)47-47(בועז 058-3200078

 ז'בוטינסקי 3 חדרים 
ק"א חזית משופץ כמעט 

ללא מדרגות אפשרות 
לסוכה 1,260,000 ש"ח. 

אפיקי נדלן בועז
058-3200078)47-47(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כנהמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 3 

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

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 בקריית הרצוג 3 חדרים 
115 מטר, אופציה על גג 

בטון 1,520,000 ש"ח. "פנחס 
_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד' ק"ב 
חזית + סוכה גדולה רק 

ב 1,240,000 בלעדי 
לאפיקי נדלן בועז

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,350,000 מיידי לאפיקי 
_____________________________________________)47-47(נדלן בועז 054-8474843

 בבנין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,650,000 ש"ח. תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה + היתרים 

לבנייה 1,580,000 ש"ח. תיוך 
ישוב הארץ 03-8007000

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,450,000 
ש"ח  גמיש תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
הייתרים להרחבה 1,300,000 

ש"ח. תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,700,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' חדשה 
+ מעלית וחניה, חזיתית 

1,580,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)47-47(_____________________________________________

 ללא תיווך בהרצוג 
3 חד' + יח"ד משופץ 

קומפלט + גג בטון 
1,920,000

054-8834479)47-47(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו 
מסודרים קומה ג' מקרקע 
חזית 51 מטר + אופציה 

קיימת בצד כ-35 מטר + גג 
בטון בניין אברכים 1,200,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' קומה ב' 
בז'בוטינסקי עורפית לבני ברק 

כ-70 מטר משופצת בניין 
אברכים 1,320,000 שתיווך 
_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב. 054-5500263

 בלעדי 3.5 חדרים קומה 
ב' כ-70 מטר בברבנאל פינת 

הצבי חזית 3 כ"א + רשיון 
בנייה לעוד 70 מטר בנייין 
אברכים 1,400,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב.
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור 
שפירא בנין חדש 3 חד' 

+ יחידת דיור מושכר 
ב-6,600 לביא נכסים 

054-8834479)47-47(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,210,000 לסגירה 

לאפיקי נדלן בועז
054-8474843)47-47(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 4 

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

052-3344721)47-47(_____________________________________________

 בלעדי שלמה בן יוסף 
2 חד' כ 45 מ"ר קומה א 

1,100,000 ש"ח. מספר נכס 
050-5750880 7379

_____________________________________________)47-47(077-2050410 תיווך אדוארד

 בלעדי ברב קוק )קרוב 
לטבריה( 2.5 חדרים 70 

מ"ר שמורה ק"ב עורפית 
מיידי 1,420,000 ש"ח 
גמיש. 'סלומון-נכסים-

_____________________________________________)47-47(והשקעות' 052-7652801

 לחטוף!! א. נורדאו 
2.5 חד' כ-50 מ:ר שמורה 

+ כ-55 היתרים בגג רעפים 
1,140,000. "תיווך-משגב-

_____________________________________________)47-47(לדיור" 052-5222690

 באזור העיריה 2.5 חד' 70 
מ"ר ק"ג + א. בגג מסודרת 

1,350,000 ש"ח. *בלעדי 
באזור העירייה 2.5 חד' 70 

מ"ר ק"ב 1,350,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 מציאה שלא היתה מעולם 
בז'בוטינסקי עורפית 2.5 חד' 

קומ ה3 + היתר בניה על 
הגג מיידי 1,110,000 )גמיש( 

"פנחס נכסים" 
055-6789653)47-47(_____________________________________________

 באושיסקין 2.5 חד' 
ק"א חזית 60 מ"ר 

משופצת מושכרת מיידי 
בלעדי! לאפיקי נדלן בועז 

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)47-47(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר + מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף קו 1 לים 
520,000 ש"ח. תיווך הצבי

04-6716666 053-3147717)47-47(_____________________________________________

 בק. שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב + מעלית משופצת 

ויפה 720,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)47-47(_____________________________________________

 ב.ט. עלית דו משפחתי 
5 חד' 170 מ"ר משופצת 

3 שירותים 2 מקלחות + 4 
מרפסות + גינה + מחסן ענק 
רק 999,000 ש"ח. תיווך הצבי 

04-716666 053-3147717)47-47(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בק. שמואל דירת גן 70 

מ"ר + גינה 100 מ"ר טאבו כ. 
פרטית 590,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)47-47(הצבי 04-6716666

 בק. שמואל דירת גן נדירה 
120 מ"ר + מרפסת 62 מ"ר 

+ חניה ומחסן הכל טאבו 
1,100,000 ש"ח לל"ת

053-3147717)47-47(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בשיטרית 5, 4 חד' 

82 מ"ר + אופ' ל- 100 
מ"ר נוספים, נוף לכנרת, 

מיידי. 700,000 ש"ח.
_____________________________________________)47-50ל(054-6606777

2-2.5 חדרים
 2 חד' משופצת מהיסוד 

מרוהטת, ממוזגת שכונה 
יוקרתית - לל"ת 400,000 

_____________________________________________)47-48ל(ש"ח. 058-3230994

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 

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

_____________________________________________)47-50(054-6600198 לל"ת.

 בקרית משה 4 חד', 3 
כיווני אוויר ק"ב אמבטיה ו-2 
שירותים מרפסת סוכה 10 

מטר. 2,300,000 ש"ח.
052-8921092)47-06(_____________________________________________

 "דרך עיר נכסים" בכפר 
אברהם קוטג', משופץ כחדש. 
6 חד' + מרתף, ממ"ד, גינה, 

_____________________________________________)47-47(חניות. 052-2656825

פנטהאוזים ודירות גן
 בהזדמנות פנטהאוז חדש 

ב-93 5 חדרים 2,400,000 
_____________________________________________)47-48(ש"ח. 052-3330965

 בכפר גנים ברח' בן צבי 
דירת 5 חד' משופצת קומה ג' 
125 מטר מרפסת שמש וחניה 

מקורה 1,760,000 שמעון.
_____________________________________________)47-47(052-2959982 סיטי נכסים

 בכפר גנים ג' 6 חדרים 
מעלית, סוכה, שמורה 

ומרווחת "תיווך דה-בסט"
_____________________________________________)47-47(052-8977913 שלום.

 4 חד' בשפירא ליד הרצל, 
ענקית 110 מ"ר, מעלית חניה, 
מיידית ומשופצת! 1,540,000 

ש"ח גמיש.
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)47-47(050-4811122 סימון

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו 4, בית פתוח ללא 

תיווך. יום שישי: 23/11/18 
בין השעות: 9:00-11:00 קומה 

5, כ-105 מ"ר, ממ"ד, מ"ש, 
מחסן. צוות אביגדור

072-9357397)47-47(_____________________________________________

 בפרנקפורטר 4 חד' 
גדולה מסודרת. מעלית. חניה. 

1,620,000 ש"ח. תיווך-יוחנן
050-4104044)47-47(_____________________________________________

 בהדר גנים - יהודה הנשיא 
4 חד' + מעלית + מרפסת 
סוכה עלית שבת! מושקעת 

ויפה 1,640,000 ש"ח. 
050-4811122)47-47(_____________________________________________

 מחולקת! ל-4 יחידות- 
הכנסה 8,600 ש"ח. ק"ב 

משופצת רק 1,320,000 ש"ח. 
כ-7.5% תשואה!!

050-4811122)47-47(_____________________________________________

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חדרים, משופצת, מעלית, 
חנייה 1,610,000 ש"ח. רם 

_____________________________________________)47-47(נכסים 054-5566145

 בלעדי 3.5 חד' ק"א, 
בסוקולוב השקט, 90 מ"ר, 

משופצת חלקית + תכניות 
לבניה מיידית לעוד 25 מ"ר, 
להפוך ל- 5 חד' 1,200,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 במתחרד מציאת 
המציאות! חייבת להימכר, 4 חד' 

90 מ"ר עם נוף פנורמי לכנרת 
גדולה ומרווחת ק"ד ללא מעלית 
400,000 ש"ח בלבד תיווך הצבי

04-6716666 053-3147717)47-47(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה י”ג-ט”ו בכסלו תשע”ט  21-16/10/2018

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-48/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-51/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי 

+ ג'קוזי גדול פרטי, מנגל 
וחצר גדולה + ובריכה, סוכה 

למהדרין 054-5461450,
052-2611920)10-11/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

בני ברק

בר יוחאי

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-24/19(_____________________________________________

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:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-01/19(הכי זול שיש. 055-9275552

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

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

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

 צימר בוטיק באור הגנוז 
לזוגות/ קבוצות/ משפחות, 
גינה פרטית, טרמפולינה+ 

נדנדה, מחיר מיוחד. 
053-5239843 052-7632474)40-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-01/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

 יש לנו השקעה מנצחת 
_____________________________________________)40-40/18(בשבילך, 03-7542233

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 3,500 ש"ח, 

בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- 

)מינוס 1( גישה לרכב, 
מעלית, ניתן לחלק 2-3 

מחסנים/משרדים, 3,500 
ש"ח, מיידי, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך בערבויות, 
תנאים מעולים, תוך ימים 

ספורים הכסף אצלך, 
שרות למענה מהיר 

ומקצועי, שיתוף פעולה 
עם כל הבנקים המובילים, 

שפת אמת 10 ב"ב,
055-6780890 מייל:

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

1-1.5 חדרים

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

3,600 ש"ח גמיש בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )45-48ל(050-9375052

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 להשכרה דירת חדר וחצי 
מרוהטת ממוזגת בבנין יוקרתי.

שיכון ה' לפרטים
054-3450241)44-47(_____________________________________________

עמנואל

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

_____________________________________________)43-50(מיידי. 052-3632080

 משכנתאות והלואות. 
לרכישת דירה לכל מטרה, 
הוזלת משכנתאות קיימת, 

בשיתוף כל הבנקים, המלצות 
_____________________________________________)43-46(מאנ"ש. 1599-560-580

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-39-19(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-52(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 מבצע! רק 800 ש"ח 
ליומיים, 5 חד', 12 מיטות, נוף 

קסום לכנרת ולגולן, מרגיע 
_____________________________________________)37-49(ומפנק 050-4124556

 דירת נופש חדשה, 
גדולה ומפוארת, ברמה גבוהה 
מאד! קרובה מאד לשטיבלך 

ולכינרת, לנופש מושלם! 
_____________________________________________)40-47ל(054-8523020

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-9/19ל(ש"ח 052-7164243

 בגני גד יחידת דיור ק"א 
כניסה נפרדת ממוזגת, אפש' 

לריהוט 2,500 ש"ח. מיידי. 
_____________________________________________)44-47ל(054-8477576 058-3213838

טבריה
 בק. שמואל 5 חד', 
מרוהטת, צנרת חדשה 

באחריות מעלית, חניה פרטית. 
_____________________________________________)44-47ל(2,400 ש"ח. 050-4131988

 דרושה דירת לל"ת במחיר 
2,000,000 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(050-6651365

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)44-47(052-7623142 שלמה.

 להשכרה חנות כ-80 
מ"ר בשלמה המלך ב"ב 

)ליד אשפר בשר( לכל 
מטרה, מיידי.

050-5677030)44-47(_____________________________________________

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מ"ר עם גישה 

_____________________________________________)44-47(לרכב. 052-7142450

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

עד 6 נפשות.
_____________________________________________)44-51(054-7967089 חוה.

 באהרונסון, יחידת דיור, 
חדשה, יפיפיה,מרוהטת, ק"ק. 

)מתאימה גם לנכה(
050-4117085)45-48(_____________________________________________

 יחי"ד חדר ממוזג ומרוהט 
+ דוד שמש בק. הרצוג כניסה 

מיידית. 2,500 ש"ח.
_____________________________________________)45-47ל(054-8455518

 דירת גן 5 חד'+גינה 
גדולה, צמודה למכולת 

ואוטובוסים, דרום מערבית 
לטיילת 2,000 ש"ח.

054-7736585)45-48(_____________________________________________

דירות גן ופנטהאוזים

 להשכרה באלעד, חנות 
40 מ"ר במרכז מסחרי, תנועה 

_____________________________________________)44-47ל(חזקה. 050-4136129

 להשכרה בב"ב חדר 10 
מ"ר+שירותים, קומת כניסה, 
משופץ לחלוטין+חניה ברח' 

_____________________________________________)45-48ל(עזרא. 052-7680317

 דירה מרווחת+חצר 
ברמת אלחנן לשבתות/

שבתות חתן 4 חד'+סלון 
ומטבח ליד מעייני הישועה. 

053-3104837)45-48(_____________________________________________

 "כתר הרימון" - 2 צימרים 
חדשים לזוגות ומשפחות 400 

_____________________________________________)45-44/19(ש"ח לזוג. 052-5207326

 להשכרה חנות/משרד 
מפוארת מחולקת ל 2 לכל 

מטרה 30 מ"ר ברח' הרב קוק. 
מחיר 3,000 ש"ח גמיש לל"ת.

052-7642459)43-49(_____________________________________________

 בפארדו, כ 3 חד' ממוזגת, 
משופצת סורגים, אופציה 

לריהוט 3800 ש"ח.
_____________________________________________)45-48ל(052-7161685

 בר' עקיבא, יח' גדולה 
ק"ד, ללא, עדיף לזו"צ 

+ סוכה, כיוונים טובים, 
3,800 ש"ח.

052-7665551)45-48(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנורוק 2 ענקית )כ-50 
מ"ר( חדשה, מרוהטת 

וממוזגת מיידי. 053-3104856
)45-48(_____________________________________________

 ברמת אלחנן יחידת 
דיור כחדשה, כ- 2 חד', ק"ב, 
מרוהטת, ממוזגת, מפוארת. 
_____________________________________________)46-47(2,600 ש"ח. 052-7684697/6

 בהרב קוק 2 חד' לעלות 
חצי קומה אפשרות לריהוט 

2900 ש"ח. 03-5700880 
050-4101553)46-47(_____________________________________________

 בקרית הרצוג יח"ד 2 חד' 
גדולה חדשה מרוהטת + סוכה 

+ מעלית מטבת
050-4156085/4)46-47(_____________________________________________

 בראשונים יחידת דיור 
לזו"צ חדשה, יפיפיה ק"ב. 

מרוהטת 2,500 ש"ח. מיידי.
_____________________________________________)46-47ל(058-4112750

 בנועם אלימלך חדר לאדם 
יחיד/ה מרוהט+מזגן+מעלית 

1,600 ש"ח. 03-5700880
050-4101553)46-47(_____________________________________________

צפת
 דירה בת 4 חדרים 

לשבתות או לטווח ארוך, 3 
מזגנים מרוהטת 2,300 ש"ח.

050-6770150)46-49(_____________________________________________

קריית אתא 

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב. לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-6651365

 להשכרה משרד מפואר 
כ-20 מ"ר באזור דובק לחלק 
_____________________________________________)46-49(משעות היום. 052-7629212

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה +גקוזי. 
*דירת 4 חד' קומה 3 + 

מעלית, מאובזרת מפוארת 
לימים שבתות וחגים.
*דירת 2 חד' +ג'קוזי.

052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 לימים שבתות וחגים דירה 
יפה מטופחת עם מרפסת נוף 
_____________________________________________)46-5-19(מהמם לכנרת. 058-6454340

 משקיע מחפש לקנות 
חברה בתחום הנדל"ן פעילה/

_____________________________________________)46-49ל(לא פעילה. 055-7240178

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה - קרוב לים. 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. נתי המתווך 
_____________________________________________)46-49(לציבור החרדי: 050-5766979

 דרך-עיר-נכסים בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויות, 

להשכרה, קניה ומכירה. שרותי 
_____________________________________________)45-48ל(תיווך. 052-2656825

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת 

במקום יוקרתי, 200 מטר 
קומה א' + מעלית. 

054-4338135)43-50(_____________________________________________

 ביוסף שכטר, הדר גנים, 3 
חד' ק"ג+מעלית+חניה בטאבו 

1,400,000 לל"ת
_____________________________________________)45-48ל(054-7623005

2-2.5 חדרים

 בהרב שך 93 אחרי 
ז'בוטינסקי 4 חד' 100 מ' 

חזית בנין חדש ושמור 
4800 לחודש

_____________________________________________)45-48ל(050-5586335

3-3.5 חדרים

 להשכרה בלעדי 3 
חדרים ברחוב חברון / 

הרב קוק, חזית, ק"א ללא 
מדרגות משופצת 4,000 
ש"ח. תווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)43-43(_____________________________________________

 דירת גן ברח' אהרונסון 
בב"ב 3 חד' גדולים, 2 מרפסות 

גדולות, מזגנים, דודי שמש, 
סורגים, אפשרי מרוהט. 

052-5424215 054-2067894)44-47(_____________________________________________

קריית אתא

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במרכז מחולקת ל- 2 
יחידות, מושכרת, משופצת, 

ריהוט ומיזוג 1,280,000 ש"ח.
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)47-47(050-4811122 סימון

 "רימקס עוצמה" 
ז'בוטינסקי 5 פינת המורים 
בית פתוח ללא תיווך. יום 

שישי: 23/11/18 בין השעות: 
9:00-11:00 קומה 3, כ - 95 

מ"ר, זורגים, משופצת מהיסוד. 
_____________________________________________)47-47(צוות אביגדור 072-3957397

 בהרב קוק 3 חד' ק"ד 
+ תוכניות וחתימות שכנים 

לבניה 60 מ"ר 1,360,000 
_____________________________________________)47-47(ש"ח. 050-4152330 תיווך

 במרכז העיר 3.5 חדרים 
ק"ב גדולה מאוד ומסודרת 
מעלית. סוכה. 1,350,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן
050-4104044)47-47(_____________________________________________

 בשעריה 3 חד' למגורים/
להשקעה משופצת מסודרת 

ק"4 1,090,000 תיווך-יוחנן
050-4104044)47-47(_____________________________________________

 השקעה מעולה!! 
מוהליבר/ההסתדרות 3 חד' 

ק"ב )מושכרת ב-3500 ש"ח( 
רק 1,140,000 ש"ח.

050-4811122)47-47(_____________________________________________

 בלעדי ברמת ורבר 3 
חד' קומה 3 מתוך ארבע, 

נוף שמורה ושקטה - "תיווך 
_____________________________________________)47-47(דה-בסט" 052-8977913

 "דרך עיר נכסים" 2 חד', 
מקלחת, שירותים ומטבח 

30 מ"ר, ק"ק באברבנאל 6 
למגורים/השקעה.

052-2656825)47-47(_____________________________________________

 מעולה לכל מטרה! חובבי 
ציון/מונטיפיורי ק"א 2 חד' 

גדולים + הול + 2 מרפסות - 
3 כ"א - מיידית!! 1,100,000 

_____________________________________________)47-47(ש"ח. 050-4811122

 בק.אתא מחולקת 
ומניבה בסמוך לחרדי מציאה 
של ממש 1,575,000 ש"ח. 

מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 04-8441111

 ברחוב סוקולוב, באזור 
החרדי, ענקית, 95 מ"ר, ק"ג 

ללא מעלית, חניה ומחסן, 
מיידית 820,000 ש"ח. גמיש.

_____________________________________________)47-47(052-5562748 אלי

 בק. אתא בזבולון 4 
חד' כולל מעלית, ממוזגת 

ומשופצת רק 720,000 ש"ח. 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 052-2790370

 בק.אתא דירת 3.5 חדרים 
בקומת קרקע, נגישה ונוחה 
575,000 ש"ח. מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרויקטים
052-2790370)47-47(_____________________________________________

דופלקסים
 להשכרה דופלקס 6 

חדרים 160 מט' בעמק יזראל 
+ מעלית + חניה + גג ענק. 

5,200 ש"ח.
_____________________________________________)47-47(תיווך 054-2345633 מיידי

 ברח' יוסי 4 חד' קומה 
ראשונה מרוהטת וממוזגת 

לל"ת 5,100 ש"ח.
_____________________________________________)47-50ל(050-2808555

 באזור העיריה 4 חד' 
גדולה + מ. שמש משופצת 

ברמה גבוהה ק"א ניתן גם 
להשכיר יחידה צמודה. א. 

_____________________________________________)47-47(פנחסי 03-5799308

 בהרצל 4 חד' חזית 
בניין חרדי מרווחת 

מושקעת מעלית חניה 
רק ב-5,000 ש"ח. מיידי! 

בלעדי לאפיקי נדלן בועז
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות! בהזדמנות! 
בזכרון מאיר 4 חד'. ק"ק 

על עמודים, מטופחת 
ביותר, רק 5,000 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

 בלעדי ברח' טבריה 
קרוב להרצוג 4 חד' 100 
מטר משופצת ויפה ק"ג 
חזית + מעלית + חניה 

מיידי 5000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
דובק בבנין חדש 3 חדרים 

מרווחת ומושקעת ק"ג 
+ מעלית 4300 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
לחרלפ 3 חדרים גדולים 

+ מרפסות ק"ב חזית 
שמורה + ריהוט כניסה 

מיידית 4000 ש"ח 
'סלומון נכסים והשקעות'

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 דירה 2.5 חד' ק"ג איזור 
רבי עקיבא במיוחד משופצת 

לל"ת 052-2211192
03-5709395)47-50(_____________________________________________

 דירה ברח' הנגב 2 
חד' קומה ב מסודרת פינוי 

12.11.18 3200 מספר נכס 
050-5750880 17920

_____________________________________________)47-47(077-2050410 תיווך אדוארד

 2 בבילו, יפיפיה, מרווחת, 
מרוהטת, ממוזגת ושקטה, 
כניסה פרטית 3,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-48ל(050-4192808

 בקרית הרצוג 2 חד' כ-45 
מ"ר, יפה, ממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

 יחידת דיור ביואל 2.5 חד' 
מפוארת, מהניילונים, מרוהטת 

דו"ש וממוזגת 3,500 ש"ח.
054-6457011)47-48(_____________________________________________

 יחידת דיור בסוקולוב 1.5 
ק"ק מתאים לבודד 2,200 
ש"ח. מספר נכס 16529 

 077-2050410 050-5750880
_____________________________________________)47-47(תיווך אדוארד

3-3.5 חדרים
 דירת 3 חד' עם חניה 

קרית שמואל מרכז ק"ב לל"ת 
03-5709395 052-221192)47-50(_____________________________________________

 מגוון רחב של דירות 
להשכרה ברית אתא כולל 

באזור החרדי - מאיר אלפסי 
נדלן ושיווק פרוייקטים

052-2790370)47-47(_____________________________________________

 חברתנו מתמחה 
בניהול נכסים מגורים ומסחר, 

השכרה, מכירה, תחזוקה, 
השבחת נכסים, מגרשים 
לבניה, מגרשים חקלאיים 

- מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 04-8441111

קריית מוצקין
 ק"1 מחולקת ומניבה גג 

צמוד שכירות עוברת מתאימה 
לתמ"א 38 לרציניים בלבד 
- מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 052-2790370

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-6651365

 למכירה עגלת אמבטיה 
+ טיולון 290 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813

 דרושות דירות לקניה 
בב"ב, עיסקה מיידית, 
ניתן פינוי עד שנה, רק 

ממוכר פרטי ללא תיווך, 
רק דירות במקור 3 או 
4 חד' ללא הרחבה או 

תוספת חיצונית, 3 חד' 
מ-48 מטר, לפי מחיר 

של 1,400,000 ש"ח. 4 
חד' מ-68 מ"ר לפי מחיר 

1,770,000. בניין חדש 
עד 1,810,000 ש"ח. לא 

דירת קרקע ולא קומה 
אחרונה. נא לשלוח 

למייל שם מלא + טלפון 
וכתובת מלאה + קומה, 

שטח במ"ר לפי נסח 
טאבו ומחיר נידרש.

A9177700@gmail.com)47-47(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 3 
חד' + 3 יחידות מניב 

8,500 ש"ח, הכל חדש. 
2,720,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

 "דרך עיר נכסים" בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויודת 

להשכרה, קנייה ומכירה. 
_____________________________________________)47-47(שירותי תיווך. 052-2656825

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
אזור הרב קוק קומה 1 הכנת 

 BA המקום ע"י הבעלים תיווך
_____________________________________________)47-47(יזמות 054-4980159

 חנות ברח' אהרונוביץ 
)כהנמן( ב"ב חזית, מרכזית, 

60 מ"ר מוארת, מאווררת מזגן 
_____________________________________________)47-50ל(+ שירותים. 03-5709011

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר ק"ק 

חזית מיידי 2900 ש"ח 
'סלומון נכסים והשקעות' 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 75 מ"ר 

למשרד או לעסק ק"א 
חזית משופץ מיידי 5000 

ש"ח 'סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(והשקעות' 054-4290600

 בק.אתא למכירה חנות 
חדשה עם שכירות עוברת 

תשואה נאה, פריים לוקשיין-
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)47-47(פרוייקטים 052-2790370

 בחזו"א ליד ר' עקיבא 
חנות למכירה בדמי 

מפתח רק ב-880,000 
ש"ח. מיידי! בלעדי! 

אפיקי נדלן בועז
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? 
בשביל זה אנחנו כאן 

בשבילך תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)47-47(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות ממתקים 
פעילה במרכז ב"ב.

052-8819988)45-48(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

לארועים( באזור גן ורשא, עד 
10 נפשות מותאם לנכים, ע"י 

_____________________________________________)47-6/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

מ"ר לתקופות קצרות שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 
_____________________________________________)7-18(אש( שיכון ה'. 050-7877492

חצור הגלילית

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מדהימה. 
חדשה. נוף מיוחד. 600 

ש"ח לילה.
054-7964399)47-50(_____________________________________________

 לשבתות חתן בדירות 
ארזים טבריה מבצעי חורף 

מיוחדים דירות נופש החל מ- 
_____________________________________________)41-52(250 לזוג. 055-9923279

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228



ט”ו- י”ז  בחשוון תשע”ט 424-26/10/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-03/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-01/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 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)47-20ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

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

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-52(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

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)46-19/19(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)22-50/18ל(052-2514960

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות"
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)37-49(רחבי הארץ 053-4271269 צפון

ערד

 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 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-28/19(פרטי 054-2562686

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)47-48(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)46-49ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, נכים/ות 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר
בארץ ובחו"ל ללא חיוב שבת ויו"ט
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

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)33-06/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 054-4314029

אבידות

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

ג'קוזי+ נוף לכנרת. קרוב 
לביה"כ. 500 ש"ח ללילה.

_____________________________________________)44-55(אבי 054-4623705

הרזיה
 לרדת 2.5 ק"ג כבר 
השבוע! ו2-3 מידות תוך 

חודש! אבחון מקצועי , תוכנית 
אישית וקלה. שחרור מאכילת 

יתר רגשית, מעקב ותמיכה 
מקצועית מכל הלב.

  GREENWAYS ד"ר רינה גרנות
052-6743838

dr.rina10@gmail.com
WWW.DR-RINA10.COM)44-47ל(_____________________________________________

 סופר ירא שמים, עם 
נסיון רב בתחום יכתוב 
עבורך ספר תורה לכל 

מטרה+תעודה+המלצות, 
כתב ספרדי/תמני. 

לרציניים בלבד!
_____________________________________________)44-51ל(052-7634562

ספרי תורה

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת. 
מכירת רכב_____________________________________________)45-48(מומלץ. 052-7153475

מרצדס
 מרצדס שחורה דגם 519 

19 מקומות 82 ק"מ אבזור 
_____________________________________________)47-48ל(גלובס באחריות.053-7444888

סקודה
 סקודה 7 מקומות טסט 

לשנה 2008 מנוע 1.6 20,000 
_____________________________________________)45-48ל(ש"ח. 053-3114819

קיה
 קרניבל 2006, יד שנייה, 

מטופלת )אזור רחובות(
050-6292166)45-48(_____________________________________________

תוספי תזונה
 מכירת חיסול של תוספי 
 ,HERBALIFE תזונה של

המוצרים בתוקף, כשר מהדרין. 
_____________________________________________)45-52ל(058-6610501

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 הסעה לבתי חולים 
ונתב"ג בתשלום.

_____________________________________________)46-49(054-9099062 ברוך.

חנוכה
 חנוכיות יפיפיות 

מהיצרנים המובילים ומחו"ל, 
במחירים מפתיעים. כדאי 

_____________________________________________)46-49(להזדרז 050-4169667

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

 דר. יעקב קרן רופא 
מומחה ליעוץ וטיפול בבעיות 

שלום בית, לגברים, נשים 
וזוגות 077-7671726

050-5870353)46-49(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

הוזלת משכנתא קיימת

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

יבניאל

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 דירות 4 חד' ו-5 חד' 
לימים, שבתות וחגים + סוכה 

באזור גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-17/19(שבועי, 052-7638702

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחירים במבצע לשבתות 
חתן! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

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

050-4154145)22-48(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-47(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19-19(_____________________________________________

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)42-49(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

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)50-51/18(_____________________________________________

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)26-52(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 "מול האגם" 2 
צימרים חלומיים 8 דק' 

מטבריה+בריכה וג'קוזי, 
_____________________________________________)45-44/19(תחבורה! 050-2565636

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

מעלות
 דירות נופש "שיר 

המעלות" מחודשות 
ומאובזרות, בריכה מקורה, 

החל מ- 550 ש"ח לזוג,
,052-7400402/1

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-37/19(_____________________________________________

נתניה

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)7-9/19(לביה"כ. 052-6460451

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

מרכז הארץ
 התפנה קמפוס גדול 

ומרווח חדר אוכל, חצר גדולה 
ובימ"ד - לשבת חנוכה. וכ"כ 
נותרו שבתות פנויות בחורף. 

אפשרות לקיטרינג.
052-7142331)47-2/19(_____________________________________________

 פג'ו 307 שנת 2005 מנוע 
1,600 שמורה ומושקעת טסט 

לשנה 96,000 ק"מ, 8,500 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

פג’ו

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-47(_____________________________________________

 השכרת טרמפולינה, 
מכונות מזון, מקרנים, כסויי 
כסאות מופעים, תיאטרוני 

בובות, קוסמים וחיות. טלפון: 
052-7698994 03-6191468)47-49(_____________________________________________

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16(_____________________________________________

הדברה

 טכנאי מחשבים וטלפונים 
תיקונים, ותמיכה טכנית 

מחירים זולים. 054-9228012 
_____________________________________________)47-50(בערב

קבלנים
 י.מ. קבלני בנין ושיפוצים 
שלד והרחבות ועבודות גמר, 

קבלן רשום, יר"ש.
_____________________________________________)47-48ל(050-2442487

קורסים
 המקיף במגזר החרדי 

להכשרת דולות ומדריכות לידה 
מקומות אחרונים! יהודית חדד 

- רכזת התנדבות.
054-8445714 03-6183240)47-50(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 חדש לנשים בב"ב, 
טיפולים הוליסטיים המשלבים 

עיסוי וטיפולי הילינג.
_____________________________________________)47-50ל(לפניות: 054-5890493

 שדכנית נמרצת, מעגל 
גדול, ליטאים, ספרדים, 
חסידים, פרק ב ורפואי.

_____________________________________________)47-50ל(054-8436672

שיפוצים
 שוהם בניה ושיפוצים, 

המלצות רבות מחירים נוחים, 
שיפוץ עד המפתח.

054-2964231)47-50(_____________________________________________

 אבד לי כרטיס מיקרו 
)כרטיס מצלמה קטן( 10 ג'יגה 

_____________________________________________)47-47ח(054-8445005 דברוה.

 אבד מעיל חדש ויקר 
לילדה באיזור מרכז בני ברק 

_____________________________________________)47-47ח(054-8451061

 נמצאה שרשרת + תליון 
באזור בעל התניא ב"ב לפני 

חודשיים, שלוש.
_____________________________________________)47-47ל(054-8499814

 נמצא צמיד זהב משובץ 
ברמות ג' מול ביה"כ זכרון 

אברהם. 052-7156055
052-7156755)47-47(_____________________________________________

 נמצא נגן בחגיגת ניצחון 
של "דגל" באולם שירת 

ירושלים בירושלים.
053-3140988)47-50(_____________________________________________

 נאבדה שקית עם 
מצלמה יקרה מאוד באזור ב"ב 

_____________________________________________)46-46ח(- פ"ת. 052-7697356

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 

ב' חרדים וחוזרים בתשובה 
052-3245153)42-50(_____________________________________________

 נמצא נגן MP3 בקו 402 
מי-ם לב"ב ביום שלישי כ"ח 

_____________________________________________)46-46ח(חשוון. 052-7657518

אירועים
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

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

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תינוקות

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 שולחן נפתח ל 3 מטר 
+ 8 כסאות 2 מהם + ידיות. 

בצבע חום כהה, )אפשרות 
לשולחן או כסאות בלבד( 

_____________________________________________)42-48ל(052-4227714

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
פיליפס 3 ראשים נטענת. דגם 

930 ב-150 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7966786

 למכירה מחשב נייד 
ASUS עובד בחיבור למטען 

)גוללה גמורה( ב250 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(053-3118231

 מחליק מיני אמירה חדשה 
בנרתיק מהודר 120 ש"ח. 

אפשר בשוברים.
_____________________________________________)46-46ח(052-7157077

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
ברדר+מפזר חום 150 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בב"ב. 054-8476805

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

*מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-27427474

 מקרר מצוין - כחדש 
צבע לבן לזו"צ. כ-300 ליטר. 

מציאה 400 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(03-5791261

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-7938941

 מיני בר מים קרים וחמים 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)46-46ח(052-7650891

 למכירה הוברבורד יוקרתי 
גלגלים 10 אינץ 350 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 050-4104992

 למכירה הוברבורד במחיר 
_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח. 050-4104992

 מדפסת משולבת של 
קנון במצב חדש בירושלים.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 למכירה שואב אבק כחדש 
בקופסא 400 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(053-3121020.

 כורסא הנפתחת למיטה 
בצבע אדום 150 ש"ח. בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(054-8476805

 4 כסאות מטבח עץ, ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין. 500 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(054-5705546

 כסא משרדי בכולל 4 
גלגלים+מנגנון הגבהה במחיר 
הזדמנות. ב"ב 120 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(054-7216671

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא במחיר מציאה 

)ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)46-46ח(054-7216671

 כסא מנהלים בעור שחור 
במחיר הזדמנות. )ב"ב( 400 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות כוננית ספרים. 
צבע: בוק+ורוד. רוחב 80. 

מלמין. 250 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(0544-620206

 ספה מעור נוחה, צבע 
חום בירושלים, 1.60 ב-450 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-7665283

 ספה רחבה ויפה כחדשה 
בצבע שחור ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4189929 פ"ת.

 שולחן אוכל נפתח צבע 
וונגה. גודל 1.80 על 1.00 

מחיר: 500 ש"ח. ישנם גם 
כסאות תואמי 170 כל כסא. 

_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 מצב חדש! 6 כסאות 
וונגה כולל ריפוד במושב, 

מחיר: 170 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 למכירה טיולון +עגלת 
אמבטיה 230 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה ארונות מטבח 
עץ סנדביץ 4 דלתות+מדפים 

240 ש"ח. בלבד.
_____________________________________________)46-46ח(052-5737813 ב"ב.

 למכירה מדיח כלים 
נירוסטה 230 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה מקפיא לבן 4 
תאים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 כורסא עם קליילינר כחדש 
400 ש"ח ירושלים. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4191181

 למכירה ספה רחבה ויפה 
כחדשה בצבע שחור ב-200 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-4189929 פ"ת. 

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)46-46ח(499 ש"ח. 054-4783220

 למכירה שולחן כתיבה 
עם 2 מגירות במצב מצויין 

350 ש"ח. *2 שידות )3 
מגירות( סט עם שולחן כתיבה 

_____________________________________________)46-46ח(50 ש"ח. 054-3453772

 בירושלים מיטת נוער 80 
ס"מ ב-80 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(כ"א. 050-4135002.

 שולחן עגול+6 כסאות 
צבע לבן עץ מלא במצב מצוין 

רק 500 ש"ח. *עמודון שתי 
דלתות צבע שחור מצב מעולה 

רק 450 ש"ח. *סיר חשמלי 
לבישול עדיין בקופסא 100 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח בלבד. 053-3114819

 עגלת אינגלזינה-אביו, 
צבע תכלת במצב מעולה, 

אמבטיה+טיולון ב-480 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7125823

 למכירה כסא אוכלת 
לתינוקות של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(052-5708636

 מיטה לול מפלסטיק צבע 
לבן ללא מזרון. 160 ש"ח. 

*מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק מידה 24/12 

חודשים 30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה+טיולון 
צבע שמנת במצב מצוין רק 

_____________________________________________)46-46ח(350 ש"ח. 053-3114819

 עגלת איזי בייבי טיולון 
בצבע סגול אפור במצב 

מעולה רק 250 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(053-3114819

 קשת ורודה לעגלה 
כחדשה של טייני לאב ניקנה 
בשילב 90 ש"ח. *תיק קטן 

לעגלה של חברת גיטה 
בצבע כחול כהה במצב מצוין 

90 ש"ח. *עריסה קטנה 
מפלסקיט בצבע לבן במצב 

_____________________________________________)46-46ח(טוב 250 ש"ח. 053-3364930

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 עגלת אמבטיה - נהפכת 
לטיולון שחורה חברה 

GOBABY כחדשה 480 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח באלעד. 052-7676474

 מציאה! משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גומר 
מצב בינוני 300 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3245685

 עגלת מוצי סגולה 
אמפבטיה+טיולון במציאה של 

ממש 350 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(077-3004602 ב"ב.

 עגלת פג 
אמבטיה+טיולון+תיק רק 400 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח 077-3004602 ב"ב.

 עגלת ד"ר בייבי שחורה 
עם ידית מתהפכת במציאה 

_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח 077-3004602 ב"ב.

 לול לבן מפלסטיק + מזרן 
רק 120 ש"ח. 077-3004602 

_____________________________________________)46-46ח(ב"ב.

 קשת לעגלה משולב 
כחדשה רק 69 ש"ח. במקום 

_____________________________________________)46-46ח(180 ש"ח ב"ב.

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(050-4135002

 טרמפיסט יויו+מקורי כמו 
חדש 380 ש"ח. בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(050-4176776

 עגלת שכיבה בוגהבו 
קמיליון בצבע כתום 500 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4124774

 למכירה עריסה+לול 150 
ש"ח. כל דבר+מזרון 50 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(למיטת תינוק. 052-5737813

 עגלה XMAX של ד"ר 
בייב, חזקה ושמורה כולל 

אמבטיה+טיולון+תיק תואם 
_____________________________________________)46-46ח(ב-500 ש"ח. 03-6162229

 עגלת בוגבו קמיליין מצב 
מעולה. אמבטיה + טיולון. כל 

חלק 450 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)46-46ח(052-7105025

 מכונת תספורת 
BRAVO חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-2786557

 כיריים גז בילדאין 
)לוקסור-4 להבות( ניקוסטה 

_____________________________________________)46-46ח(300 ש"ח. 052-2362382

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-02/19(_____________________________________________

 אבד כרטיס זכרון- מיקרו 
מהיר בסביבות כ"ד אייר 

הכרטיס מכיל חומר החשוב 
_____________________________________________)45-45ח(לבעליו 052-7136879

 נמצא צרור מפתחות 
בשיכון ה'. 054-8478897

_____________________________________________)45-45ח(054-8471351

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(054-3558949

 LG למכירה מסך מחשב 
20 אינץ במצב כחדש 200 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-7161030

 למכירה מכונת כביסה 
במצב חדש הקודם זוכה - 500 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-4266558

 בהזדמנות מיקרוגל מצוין 
בשרי 100 ש"ח כחדש.

_____________________________________________)45-45ח(050-9089110

 מחשב נייח ב - 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. 050-4196874

 מיקרוגל איכותי כולל 
גריל 34 ליטר מורפי ריצ'רד 

_____________________________________________)45-45ח(200 ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 80 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-8380655

  מזגן מיני מרכזי 3.5 כח 
סוס אלקטרה *מזגן אלקו 
3.5 כח סוס מזגן תקרתי 
_____________________________________________)45-46ל(בהזדמנות. 052-3544116

 אבד לי לפני שבועיים 
כרטיס מיקרו קטן )כרטיס 

מצלמה קטן( 16 ג'יגה.
_____________________________________________)46-46ח(054-8445005 דבורה.

 נאבד לי כרטיס מיקרו 
)כרטיס מצלמה קטן 

באוטובוס בדרך לביתר 
_____________________________________________)46-46ח(דבורה: 054-8445005

 נשכח תפילין בטרמפ 
לפני כחודש מירושלים לב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(058-6564652

 אבד עגיל זהב ביום רביעי 
כ"ב חשוון באזור רבי עקיבא 

_____________________________________________)46-46(דובק. 050-4123787

 דרוש מכשיר פלאפון 
33K אפילו מקולקל במחיר 

_____________________________________________)46-46ח(זול ב"ב. 054-8491154

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)46-46ח(חילוף. 050-6651365

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין בתרומה/ תשלום 

_____________________________________________)46-46ח(סימלי. 053-3141428

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)46-46ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 דרוש טייפ לשמיעת 
קלטות למש' אברך.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

 למשפ' בן תורה דרוש 
עגלת תאומים בתרומה.

_____________________________________________)46-46ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפ' אברך 
_____________________________________________)46-46ח(תשמך לקבלו. 054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)46-46ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 מעונין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)46-46ח(050-6229373

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק+מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצוין.
_____________________________________________)46-46ח(050-4160457 ירושלים.

 דרושה מכונת תפירה 
במצב מצוין בתרומה/תשלום 

_____________________________________________)46-46ח(סמלי. 053-3141428

 A.E.G קומקום חשמלי 
תקין 30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3463482

 מקרר אמקור 440 ליטר 
למכירה 390 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7616301

 מקרר סמסונג 390 ליטר 
במצב חדש! 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3292985

 מכונת כביסה סמסונג 6 
ק"ג במצב חדש! 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3292985

 רדיו דיסק סוני+2 
רמקולים 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-6951960

 תנור עם כיריים במצב 
מצויין ב-350 ש"ח. חברת 

_____________________________________________)46-46ח(פריסמה. 054-8420444

 מחשב נייד IBM במחיר 
_____________________________________________)46-46ח(350 ש"ח. 052-8380655

 שואב אבק חובט סמסונג 
 .1800W צקלון ללא שקית

מחיר: 220 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-2727474

 מסך מחשב 19 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין 130 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח( 050-2897997

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינ"ץ'-כחדש 

ב-200 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8453370

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד 
עם מפות מעודכנוצ מחיר 

מציאה-280 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(054-8405498

 מסך דק 24 אינץ של דל 
איכול מעולה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(054-2515728

 מציאה! מחשב נייד אי 
5 בקושי היה בשימוש - 500 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-2515728

ערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו+דיסק+2 רמקולים. 200 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-3463482

 נמצא נגן MP3 בקו 402 
מירושלים לב"ב ביום שלישי 

_____________________________________________)47-47(כ"ח סיוון. 052-7657518

 נמצא רב קו בגבעת שאול 
ע"ש חיים יעקב שפירא

052-7657518)47-47(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה.

_____________________________________________)47-47ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)47-47ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)47-47ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)47-47ח(054-7938941

 למשפחת אברך ברוכת 
ילדים בב"ב דרוש בתרומה 

מייבש כביסה תקין
_____________________________________________)47-47ח(050-4119182

 אמא חד הורית זקוקה 
_____________________________________________)47-47ח(לעגלת טיולון 054-5282473

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מייבש כביסה.

_____________________________________________)47-47ח(053-3155532

 דרוש סטנדר לאברך 
בתרומה או בתשלום סימלי, 

_____________________________________________)47-47ח(ב"ב. 052-7149117

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(בערך. 054-7938941

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב-600 ש"ח/
אפשרי במקולקלות בתרומה.

_____________________________________________)47-47ח(054-8432271

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)47-47ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)47-47ח(052-3595314

 לאגרת מיוחדת ממרן 
הרב עובדיה יוסף דרושים 
תורמים להדפסה וחלוקה.

_____________________________________________)47-47ח(052-7176547

 רדיאטור 14 צלעות חב' 
ברדר, 2 עוצמות + מפזר חום 

בב"ב 150 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(054-8476805

 LG למכירה מסך מחשב 
20 אינץ במצב כחדש 200 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. טל: 052-7161030

 מציאה- מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ כחדש. 200 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. לפרטים: 054-8453370

 מקרר נאון "משרדי חדש" 
85X55X65 גובה. 500 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-2786557

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 200 

_____________________________________________)47-47(ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ כולל 
שלט וטיימר. 80 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-8380655

 למכירה מכונת תפירה 
תעשייתית 'ברזר' במצב טוב 

250 ש"ח. גמיש.
_____________________________________________)47-47ח(054-8426081

 למכירה מכונת אוברלוק 
תעשייתית במצב טוב 250 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. גמיש. 054-8426081

 מקרר קטן חברת 
אלקטרה 350 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(050-6651365

 2 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)47-47ח(הלוגן 70 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארף" 
קדיו + דיזק + 2 רמקולים 
_____________________________________________)47-47ח(200 ש"ח. 052-3463482

 מסך דק 24 אינץ של דל 
איכות מעולה 250 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-2515728

 נברשת שלושה קנים 
מזכוכית רק 100 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-8969770

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצוין - ב"ב.

_____________________________________________)47-47ח(052-3662770

 למכירה סיר חשמלי 60 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 למכירה אוזניות בלוטוס 
שהופכות לקמרול חדש 

באריזה - 200 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-7140015

 גמבוי "DS" במצב מצוין 
שני מסכים + מטען. 220 

ש"ח. 058-3200635
_____________________________________________)47-47ח(03-5740868

 רדיאטור למכירה 140 
ש"ח. בירושלים.
_____________________________________________)47-47ח(054-8423405

 IROBOOT למכירה 
)איירובוט( במצב מצוין 100 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 למכירה 2 רמקולים קריורי 
גדולים 100 ש"ח כל אחד.

_____________________________________________)47-47ח(052-7140015

 למכירה סיר חשמלי 60 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 מקרר משרדי 90 ליטר 
בערך 320 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(054-7938941

 תנור אפיה + גז 
"BOSH" נירוסטה 270 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(בלבד. 052-5737813
 שואב אבק חובט סמסונג 

 .1800W צקלון ללא שקית
מחיר - 220 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(0522-727474

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-2727474

 מקרר אמקור 420 ליטר 
במצב מצוין 500 ש"ח. בי-ם

_____________________________________________)47-47ח(053-186834

 פלטת שבת גדולה - 90 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 מקפיא 4 מגירות צבע 
לבן. 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813

 מדיח כלים 210 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(נירוסטיה. 052-5737813

 מאוורר "אלקטרו חנן" 
כחדש ב-40 ש"ח. *מכשיר 

בייביליס ומברשת חמה - 30 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח כ"א. 03-6169291

 פקס דרוש תיקון קל 150 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7667000

 למכירה פקס + מזוודה 
70 ש"ח בלבד, כולל מדפסת.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה מקרר אמקור 
מצויין במחיר 100 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(053-3755532

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

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

_____________________________________________)47-47ח(052-3463482

 מיטת נוער 500 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(054-6583510

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)47-47ח(499 ש"ח. 054-4783220

 למכירה מיטת נוער מעץ 
מלא עם מיטה נפתחת + 

מגירות ו-2 מזרונים. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(054-2018755

 למכירה שידה צבע לבן 
4 מגירות חזקות וטובות 200 

ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)47-47ח(ב"ב 052-5737813

 למכירה כורסא צבע 
שחור חזקה ויציבה 140 ש"ח 
בלבד + ספה עור 2 מושבים 
צבע שמנת 210 ש"ח שילוב 

_____________________________________________)47-47ח(עם עץ 052-5737813

 למכירה 4 כסאות ישיבה 
שילוב ברזל ובד עבה כ"א 40 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-5737813 ב"ב

 שולחן משרדי עם יחידת 
מגירות מעץ מלא ב"ב. 500 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-3662700

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד. 350 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-3662700

 60X120 שולחן בגודל 
במצב מעולה - 180 ש"ח. 

*4 כסאות "כתר במצב טוב 
חדשים ב-50 ש"ח. *כסא כתר 

בצבע לבן כחדש - 50 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(03-6169291

 למכירה 4 כסאות מטבח 
עץ, ריפוד בד משובץ מצב 

מצויין 500 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(054-5705546

 כחדש: ספה )נפתחת 
למיטה( 350 ש"ח. ספריה, 
מיטות ושידות 400 ש"ח, 
מקרר "אמנה" 350 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-2067894

 שידה + 2 מגירות + 
מראה גדולה חדשה לגמרי - 

_____________________________________________)47-47ח(500 ש"ח. 052-7667000

 למכירה ארון לתלית 
בגדים 2 דלתות + 2 מגירות 

גדולות בצבע חום בהיר - 550 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-9340317

 שולחן לפינת סלון נמוך 
כחדש ממש 300 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(03-5791261

 למכירה ספה יפה ונקיה 
240 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב.

 מציאה! שולחן מרובע 
לא נתח. עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( מחיר: 500 ש"ח, 
ישנם גם כסאות תואמים 130 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. כל כסא. 052-3073826

 מציאה! 8 כסאות בצבע 
_____________________________________________)46-46ח(אגוז מחיר: 130 ש"ח כל כסא.

 מיטה יהודית לחדש שינה 
_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 054-6583510

 למכירה כסא אוכל 
לתינוקת של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-5708636

 למכירה ספה מצב 
מעולה חזקה ויציבה 240 ש"ח 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 052-5737813

 "AVIO" עגלת אמבטיה 
אינגלזינה )שילב( שחור/אפור 

_____________________________________________)47-47ח(ב-450 ש"ח. 054-8421088

 כיסוי רגליים 
MACLAREN מקורי כחול 

חדש באריזה מתאים לכל 
הגדלים 150 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-7169771

 למכירה גלגל לעגלה 
לתינוקות )אחורי( עם צמיג + 
פנימי בחיר מציאה - 65 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(050-9340317

 עגלת שכיבה בוהבו 
קמיליון בצבע כתום 500 

_____________________________________________)47-47ח(שקל. 050-4124774

 לול פלסטיק + מזרון 
במחיר מצחיק 200 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-2326070

 תלת אופן ב-30 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(03-6169291

 בהזדמנות, עגלת סילבר 
קורס דגם: סרפ כחדשה, 

_____________________________________________)47-48ל(במחיר מציאה. 03-6169291

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
כחול אפור, מצב טוב, 400 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7176918

 עגלת ד"ר בייבי אמבטיה 
וטיולון כתום שחור 400 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(03-5791261
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לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 למכירה מכשיר לחיזוק 
 AB COSTER שרירי בטן

במצב טוב 200 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-7656408

 מתקן לחנוכיה חדש 
היה בשימוש פעם אחת. 150 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-7602959

 קורקינט חדש לילדה 
עדיין בקרטון 90 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-7602959

 למכירה אופניים 130 
ש"ח BMX טובות.

_____________________________________________)45-45ח(052-5737813

 למכירה כסא אוכל 
לתינוקת של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-5708636

 טוסטר אובן פרווה כחדש 
150 ש"ח גודל בינוני בירושלים.

_____________________________________________)45-45ח(050-9549670

 מעילים חמים, חדשים 
ואיכותיים לילדות מידות 8-12 

40 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)45-45ח(058-3232259 02-6522251

 כיור לבן לפינת נט"י 
41/25 כחדש. 120 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(058-3232259 02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח ומכונת קיר 

לפרוזדור 20 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(02-6522251 058-3232259

 למכירה אופניי הרי "26 
במצב מצוין ובמחיר מציאה - 

_____________________________________________)45-45ח(280 ש"ח. 050-9340317

 למכירה 4 מיכלי סודה 
קלאב ריקים של 100 ליטר- 

20 ש"ח. כ"א.
_____________________________________________)45-45ח(052-7161030

 נדנדה פירש פרייס עם 
מנגינות גדולה וחזקה בנרום 

1000 רק 250 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)45-45ח(050-4120286

 עגלת תאומים בירטקס 
צבע שחור כחדשה רק 500 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח בירושלים. 02-5796511

 מנורה דקורקטיבית כחולה 
בצורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)45-45ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש. מעיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות. חדשה באריזה 

_____________________________________________)45-45ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים. 
מעדד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח.  052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת קימון. 20 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח( 052-4831449

 עכבר+מקלדת אלחוטיים 
של מירוסופט. 75 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח( 052-4831449

 ספר שער הגילגולים. 
אריז"ל. עם הגהות ומראה 

מקומות. 50 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח( 052-4831449

 מעיל צמר חדש שחור 
לנשים מידה 42 200 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(050-4131038

 כובע שנל שחור נשים 50 
_____________________________________________)45-45ח(ש"ח שחור. 050-4131038

 נעלי ספורא נשים ניובלנס 
עמ' 57.5 200 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(052-3289108

 תיק שחור חדש לנשים 
_____________________________________________)45-45ח(45 ש"ח. 058-3289108

 למכירה נעל עקב שחורה 
 ANNE מידה 38 של חבת
KLEIN במחיר 150 ש"ח.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 שמלת ערב שחורה היה 
בשימוש פעם אחת. במחיר 

_____________________________________________)45-45ח(500 ש"ח. 03-6195087

 כתר לכלה בעיצוב עדכני 
חדש ב-100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 Q&Q שעון של חברת 
חדש ב-70 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)45-45ח(03-6195087

 תוסף תזונה אנשור 
בבקבוק עם מכסה טעם וניל 

_____________________________________________)45-45ח(7 ש"ח. 054-7863538

 מציאה שטיח חדש ללא 
שימוש, יפיפה 1.40X1.90 מ' 

_____________________________________________)45-45ח(150 ש"ח. 054-4514210

 חליפה שחורה מידה 48 
ישיבתיתף יפה, עיצוב מודרני 

_____________________________________________)45-45ח(120 ש"ח. 054-4514210

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

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 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8423405

 למנצח בצורת המנורה 
מצב מצוין 50 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8471351 054-8478897

 כיסוי למיטה+וילון יורש 
מסביב צבע ב"זץ במקום 800 

ש"ח - 390 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7600336 בב"ב.

 אינציקלופדיה לבית 
ישראל של הרב רפאל הלפרין 

שלש כרכים ב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(054-8435458

 סדרת פתח מילוט נ. 
גרשונביץ ה' כרכים ב-30 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8435458

 גליונות "כל הכלונים" "חיו 
ממתקים" כ-80 גליונות 100 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-8435458

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב - 250 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)46-46ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 למכירה ספת יחיד 
כחדשה עם לקרינרים נפתחת 

מעור איטלקי אמיתי במחיר 
מציאה 400 ש"ח. -052

_____________________________________________)46-46ח(7102897

 בב"ב גיטרה קלאסית 
במצב מצויין צלילים איכותיים 

_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 054-8457681

 טיטולים למבוגרים 
שקמה XL- ליחידה 55 ש"ח, 

לחבילה 200 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(שמואל ב"ב. 03-6165062

 תוכי קוקטייל זכר בן שנה 
יפיפה 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(050-2899019

 למסירה ב"ב אוגר סיבירי 
למשפחה מסורה.

_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8491154

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בירושלים. 054-8415306

 מעיל צמר חדש שחור 
לנשים מי' 42 200 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(050-4131038. 

 כובע שנל שחור נשים 50 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. שחור. 050-4131038. 

 נעל ספורט נשים ניובלנס 
מי' 57.5 200 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-3289108

 תיק שחור לנשים 45 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 058-3289108

 בב"ב שמלת אירוע מידה 
40 בצבעים סגול שחור 180 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-8457681

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 

38-40 2 יח' ב-100 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(052-7966786

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)46-46ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 5 מטבעות מכסף 
לפדיוןהבן 500 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7653753

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים, 120 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(050-6282258

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(050-6282258

X3  תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7653753

 אופני הרים 26" קוברה 
במצב מצוין בב"ב.

_____________________________________________)46-46ח(052-3500137

 מחליק שיער חברת 
פיליפס כחדש 120 ש"ח 

ירושלים.
_____________________________________________)46-46ח(050-4191181

 עיתוני משפחה ישנים 
)"משפחה" ו"בתוך"( כ-100 

גליונות 300 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(054-7158429

 למכירה כובע ברונדולני 
פרסטר במצב מצויין 450 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 052-7756515

 בירושלים מוצץ מד 
חום חדש באריזה 30 ש"ח. 
*בירושלים אוזניות סמסונג 

חדשות 30 ש"ח. *בירושלים 
שרוך גומי ללא צורך בקשירה 

30 ש"ח. *כסא עם גלגלים 
אורטופדי ב-380 ש"ח. *שולחן 

סלוני עץ מלא 400 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-7167995

 סיר לקובה חדש 35 ש"ח.  
*מכשיר סליסר חדש באריזה 

90 ש"ח. *שמיכה צמר קטיפה 
גדולה יפה 90 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(058-7041010

 BMX למכירה אופניים 
מצב מצויין 150 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה תנור אפיה+גז 
נירוסטה 240 ש"ח. -052

_____________________________________________)46-46ח(5737813 ב"ב.

 למכירה פקס+מזוודה 70 
ש"ח בלבד כולל הדפסה.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813 ב"ב.

 למכירה טיולון 130 ש"ח 
_____________________________________________)46-46ח(אינגלזינה 052-5737813 ב"ב.

 צמיג לאופניים 27 במצב 
מצוין 30 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(לפרטים: 054-8491154

 יין יער יתיר 10/09 נשמר 
במקרר יין 470 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7633837

 4 מנורות דרוקטיביות 
50 ש"ח כל אחת. *אמבטיה 

כחולה לעגלת ג'וי- רק 50 
ש"ח. *אמבטיה חדשה לעגלת 
ABC דיזיין. נעלי בית חדשות 

'מורן' מידה 37 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(058-3245685

 שמיכות פוך איכותיות 
חדשות באריזה ב 65 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 054-8421886

 חליפה לחתן בצבע כחול 
עם פסים 300 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-3885581

 אקווריום עם מכסה+3 
דגי זהב , חצץ ואוכל 50 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8409064

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)46-46ח(150 ש"ח. 054-8409064

 למכירה כיריים גז 5 
להבות מצוינות מזכוכית חב' 

זק"ש 450 ש"ח. *פלנצ'ה 
חדשה 60 ש"ח. *סדין חינום 

חשמלי חדש 60 ש"ח. *סלקל 
לתינוק מצוין - 70 ש"ח. 
*בוסטר לילדים 30 ש"ח. 

*מזרון למיטת יחיד 80 ש"ח. 
*מינשא לתינוק כחדש חב' 

צ'יקו 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7188017

 למכירה ילקוט יוסף 
בבודדים כל כרך 5 ש"ח.

054-8478897. *ספרי ברסלב 
יד שניה במצב טוב 5 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(054-8478897

 מכנס ג'ינס חדש לגבר 
מידה 40 חברת קסטרו 100 

ש"ח. *חליפה לגבר איפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)46-46ח(200 ש"ח. 053-3155415

 מציאה! קופבאות איחסון 
יפיפות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיחח כולל מכסה 
_____________________________________________)46-46ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה עמודון ספרים 
צבע חום גבוה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
יד 2 מחיר 200 ש"ח. בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(052-5737813

 למכירה ג'קט חדש צבע 
טורקיז מידה M-S קטן מאלי 

אקספרס ב-50 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(052-7163334

 חליפה חדשה - צמר 
עבודת יד לרג'-שלשה 

חלקים-280 ש"ח. 
_____________________________________________)46-46ח(050-6658234

 זוג שעונים יד מותג 
לגבר ולאישה חברת "כסיו" 
ב- 200 ש"ח. *שרשרת זהב 

טהור חדשה עם טליון ב-300 
ש"ח. *אזניות איכותיות מקורי 

חדשות ב-30 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-5918474

 למכירה משנה ברורה 
דירשו חדש 280 ש"ח. בלבד 

_____________________________________________)46-46ח(ב"ב. 050-4183200

 שמיכות נוצות חדשות 
באריזה ב 120 ש"ח. כ"א.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

 מגן מזרון חדש באריזה 
ב-24 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)46-46ח(054-8421886

  2 כלובים של תוכים 
למכירה+3 ק"ג אוכל - 100 

_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-6474999

 כסא לילד לאופניים במצב 
טוב מאוד רק ב-250 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 054-8402226

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנוצ מחיר נציאה- 

_____________________________________________)46-46ח(280 ש"ח. 054-8405498

לאור המצב הביטחוני: 
אך ורק מי שהכי קשור 
לרבי )חב"ד( יכול לנצח

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

תקשורת

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

 סמסונג S7, חדש 
באריזה 32 גיגה צבע 

כסוף. 1,500 ש"ח 
הראשון זוכה, יבואן 

_____________________________________________)43-46(רשמי. 052-3441441

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(400 ש"ח. 054-6337121

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש מבחר ענק 

שמתחדש מדי יום 
03-6884123 050-5274348)45-48(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! "מיטה 
סיעודית" משוכללת לטיפול 
מעולה! התומכת בבטיחות 

החולה. 050-4101459
02-5327177)45-48(_____________________________________________

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-3073826

 מיטה לול מפלסטיק צבע 
לבן ללא מזקון 170 ש"ח. 

*מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק 30 ש"ח. ג'קט 

_____________________________________________)46-46ח(מידה 2. 053-3155415

 טיולון ג'ינס כחול בייבי 
רולר כחדשה 250 חייבת 
_____________________________________________)46-46ח(להמכר. 052-71423840

 JOIE עגלת תאומים 
כחולה כחדשה 350 חייבת 

_____________________________________________)46-46ח(להמכר. 052-7123840

 עגלת בוגובו 3 חדשה 
אמבטיה + טיולון, אפור + 

תיק וכיסוי גשם. 3000 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7696965

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש בריזה 

_____________________________________________)46-46ח(ב-100 ש"ח. 052-7966786

 למכירה גלקסי יאנג 
2 במצב מצויין ב-250 ש"ח 

_____________________________________________)46-46ח(גמיש. 052-7558801

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים+מתאם 

למחשב+אוזניות חדש 30 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 050-2897977

 למכירה בהזדמנות, 
סמסונג יאנג "מושגח" בצבע 

לבן, כחדש 130 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(052-7173679

 למכירה 8 גופי תאורה 
שנדלירים מצופים זהב יד 2 

_____________________________________________)46-46ח(450 ש"ח. 054-5504133 ב"ב

 למכירה/השכרה בגדי 
ערב לארועים לבנות ב"ב 

כחדשות 500 ש"ח. *נעליים 
כחדשות לנשים עקב גינה 
קליין 37 ב"ב. 180 ש"ח. 

_____________________________________________)46-46ח(053-3325028

 בירושלים למסירה שמלת 
כלה מפוארת מידה 38.

_____________________________________________)46-46ח(02-5812872

 אופני הילוכים 26" 300 
_____________________________________________)46-46ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 שמלת ערב מהממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז חדשה 

_____________________________________________)46-46ח(500 ש"ח. 052-7143037

 2 תוכים קוקטייל האכלת 
יד+כלוב ואביזרים 480 ש"ח.

_____________________________________________)46-46ח(052-7613207

 אדנית ותחתית 
גדולה+חבילות זרעים מיוחדים 

לבחירה 100 ש"ח.
_____________________________________________)46-46ח(03-5740868

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

בסיטונאות בהכשר 
הבד"ץ עד"ח
במחירים מוזלים

מכירת שמן 
למאור ולאכילה 

052-7123419 | 050-5765449
אפשרות אספקה בכל הארץ

 פלאפון סמסונג חדש 
לגמרי 120 ש"ח. 03-6199806 

_____________________________________________)47-47ח(בערב. )לא כשר(

 סמסונג J1 מושגח כחדש, 
מגן אחורי וזכוכית 250 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(050-415-7866

 טלפון אלחוטי 2 שלוחות 
במצב חדש 100 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-8380655

 סט טלפון אלחוטי 
UNIDEN שלוש שלוחות 

_____________________________________________)47-47ח(180 ש"ח. 052-8380655

 עקב סגירת "סלון כלות" 
מבחר ענק, שמלות כלה 

מפוארות ב-800 ש"ח.
053-2827371)47-50(_____________________________________________

 מאוורר תקרה - 80 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-7140015

 כיריים גז 4 להבות - 100 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-7140015

 מחליק שיער באריזה 
חדש רגמינטון 250 ש"ח. 

*גיטרה חשמלית ללא מיתרים 
120 ש"ח. *נוקיה C2 תואם 

כשר באריזה 250 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(050-5574847

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 03-6799806 בערב

 תוסף תזונה אנשור 
בבקבוק עם מכסה טעם וניל 

_____________________________________________)47-47ח(7 ש"ח. 054-7863538

 למכירה 4 מיכלי סודה 
קלאב ריקים של 100 ליטר - 
_____________________________________________)47-47ח(20 ש"ח כ"א. 052-7161030

 מזוודה גדולה "28 - 120 
ש"ח. *מזוודה בינונית "24 - 

_____________________________________________)47-47ח(70 ש"ח. 052-2727474

 יין ביתי 120 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(בירושלים. 054-8423405

 הסקה שמתחברת למים 
30X45 בירושלים 150 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-8423405

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(בירושלים. 054-8423405

 אופני שטח חברת 
"מרידא" "26 + שיכוח 

מלא - מקצועי. 1650 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(058-3200635

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 054-7938941

 BMX למכירה אופניים 
+ קורקינט כל דבר 80 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(בלבד. 052-5737813

 נגן סובו במצב חדש 
בקושי היה בשימוש ב-120 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 054-8471038

 בב"ב נעל רולר בליידס 
עם 3 גלגלים מידה 27-31 80 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח 054-8457681

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-47ח(כ"א. 052-3595314

 אופני הרים למבוגר 26" 
במצב מצויין - 350 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(גמיש. 050-9340317

 תריס קומפלט 500 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-3662700

 מעמד גבוה וחדיש 
לאגרטל ב-40 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(03-6169291

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 שח.

_____________________________________________)47-47ח(054-5705546

 עמודון במצב מצוין - 4 
מדפים 250 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-7667000

 מחליק מיני אמיקה - 
חדש בנרתיק מהודר 120 

ש"ח. אפשר בשוברים.
_____________________________________________)47-47ח(052-7157077 ב"ב.

 בושם לנשים קרדשיאן 
גולד - כמעט חדש 70 ש"ח. 

אפשר בשוברים.
_____________________________________________)47-47ח(052-7157077

 בושם לנשים אטרנטי 
קלווין קלין כמעט חדש 100 

ש"ח. אפשר בשוברים.
_____________________________________________)47-47ח(052-7157077 ב"ב.

 שעון יד מותג ברמה חדש 
באריזה איכותי ב- 100 ש"ח. 
*שרשרת זהב טהור + טליון 

חדשה עדינה ב-250 ש"ח. 
*רמקול בלוטוס מתקדם 

ברמה ב-100 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-5918474

 אופני הרים מידה "26 + 
קפיצים צמויינים + מעצורי 

שמן = 500 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(052-3200635 03-5740868

 בבני ברק תוכון + כלוב 
+ מים ואוכל - 60 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(054-8457681

 אוזניות בלוטוס חדשות 
_____________________________________________)47-47ח(60 ש"ח. 058-3299505

 נעלי עקב חדשות 
מרובעות וכסופות מידה 37 

_____________________________________________)47-47ח(150 ש"ח. 054-8478028

 שמיכת פוך זוגית חדשה 
באריזה, מהממת. מציאה 100 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-4157866

 נברשת גדולה לסלון 
בצורת טיפה בצבע לבן 500 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 050-415-7866

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(058-6609100 יצחק.

 למכירה צידנית רכה 40 
ליטר )טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח.
_____________________________________________)47-47ח(050-6282258

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)47-47ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(בירושלים. 054-8415306

 תיק לעגלה צבע תחלת 
_____________________________________________)47-47ח(40 ש"ח. 053-3155415

 סטנדר על שולחן חדש 
באריזה חום כתף 100 ש"ח. 

_____________________________________________)47-47ח(053-3155415

 שמלת קטיפה שחורה 
מדהימה מידה 42 חדשה 

מ- one of a kind מחיר 350 
_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 054-5411236

 בהזדמנות שמלת ערב 
חדשה יפיפיה מידה 48-50 

ב-450 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)47-47ח(054-5925787

 נברשת ענתיקה - עשוייה 
מחרסינה + נחושת עם 
חמישה קנים: 450 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(050-6658234

 2 ערכות כלים + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)47-47ח(ש"ח. 052-5858631

 BMX למכירה אופניים 
מצב מצויין 150 ש"ח.

_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב.

 למכירה תנור אפיה + גז 
נירוסטה 240 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47ח(052-5737813 ב"ב

 למכירה טיולון 130 ש"ח 
_____________________________________________)47-47ח(אינגלזינה 052-5737813 ב"ב.

 למכירה ארגז לאופניים 
עם סגירה מלמעלה, במצב 

_____________________________________________)47-47ח(חדש 100 ש"ח. 050-7656408



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ג-ט”ו בכסלו תשע”ט  21-16/10/2018

■ 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  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 דרושה סייעת למעון ■ 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

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

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

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

    מראות
וזכוכיות ובניו

דרושיםלמפעל מראות 

03-5795922

מנהל משרד
ראש גדול

לפרטים:

מחסנאי
שליח

עובדי ייצור

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)44-47ל(053-3391691

 לחברת שליחויות דרוש 
נהג "דוקטו" עם רשיון מעל 

3.5 טון מאזור המרכז.
_____________________________________________)44-47ל(052-5376015 074-7030025

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

קו עיתונות דתית / 8187107 / 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

מוקד טלפוני
מגייס טלפניות תותחיות

הצלחה מובטחת!

מספר המקומות מוגבל!

מסייעים להצלת חיים.
התרמות לאחת מהעמותות

הגדולות בישראל.
שכר גבוה + בונוסים גבוהים

עבודה בשעות הערב.
צוות איכותי בוגרות סמינרים.

אפשרות לעבודה מהבית.

079-5740-225

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

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושה מיידי סייעת 

למשרה חלקית. 12:00-16:00
_____________________________________________)47-50ל(052-8530061 052-8226582

 לנקיון חלונות דרוש עובד, 
רשיון קטנוע חובה שכר גבוה. 

_____________________________________________)44-46ל(054-5671817

 למוקד מכירות בענף 
הביטוח דרושים/ות אנשי/

נשות מכירות תותחים/
ות סביבת עבודה דינאמית 
וצעירה, כושר ביטוי גבוה. 

אמינות יושרה. אסרטיביות, 
מוטיבציה, יכולת עמידה 

ביעדים! שכר גבוה. קו"ח 
moshe@lnterb.co.il :44-47(למייל(_____________________________________________

 לרשת משפחתונים של 
משרד הרווחה בחיפה ובטבריה 

דרושים/ות עו"ס, אח/ות. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)44-47(_____________________________________________

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)44-47(_____________________________________________

 בכולל בוקר הלכתי  
במרכז פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)44-47ל(054-8531503

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרוש/ה סוכן/ת 
כריזמטי/ת בתחום 

הקוסמטיקה שכר נאה.
053-9285881)45-48(_____________________________________________

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית דרוש/ה גרפיקאי/ת 
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:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

לחנות אשת  חיל 
אומנות  בב"ב
דרושה עובדת 

יצירתית ובעלת מעוף
לשעות אחה"צ והערב

קו"ח לפקס:
 153-986-229-65

 דרושים נהגי רכב 
ציבורי מבת ים בני ברק פ"ת 

לאוטובוס/מיניבוס תנאים 
טובים, שכר נאה.

0504745179 054-2195999)45-48(_____________________________________________

 דרושה מלווה למבוגר 
חרש. נעימה וסבלנית, רשיון 

נהיגה הכרחי, משרה מלאה - 
_____________________________________________)45-48ל(אירית. 054-6304673

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בת"א 
דרוש/ה מזכיר/ה משפטי/ת 

למשרה מלאה, אפשרות 
למשרת אם עד 16:00. קו"ח

chayim@adilaw.co.il)45-48(_____________________________________________

 בירושלים לחברת סורגים 
ואלומניום דרוש מנכל מכירות 
משרדי וזמתי ומלא אמביציה 
שכר גבוה למתאימים! קו"ח 

לרציניים בלבד!
lior464380@gmail.com)45-48(_____________________________________________

 עובד/ת לחנות צילום, ידע 
בגרפיקה, למשמרות.

054-7933174 03-6199392)46-49(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 

למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים

052-6580906)46-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
בגבול גבעתיים/ת"א 
עדיפות נסיון, משרה 

מלאה, שכר הולם. 
_____________________________________________)46-47(רבקה: 054-4893566

 לחברת השכרה בב"ב 
דרוש בחור רציני לשטיפת 

רכבים 5 שעות ביום.
054-6108545)46-47(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בב"ב 
מוכרת נמרצת )עדיפות ל- 

40+( עבודה במשמרות.
_____________________________________________)46-47(050-4144812 רבקי.

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 

צעירים ורציניים רשיון מעל 3.5 
_____________________________________________)46-49ל(טון. 050-6563426

 עובד נקיון לשעות היום 
והלילה לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)46-49ל(נאה. 050-4195145

 דרוש מלמד לת"ת ספרדי 
ללמודי חול אחה"צ שעות 

_____________________________________________)46-49ל(רשת 054-8440210

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים, דרוש עובד אחראי 

וחרוץ, דובר עברית ואידיש. 
_____________________________________________)46-47(לפרטים: 053-3100001

 דרוש עובד חרוץ, לחנות 
לבגדי גברים, משמרות, תנאים  

מעולים למתאימים.
_____________________________________________)46-49ל(054-2327448

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)46-49(_____________________________________________

 דרושה פקידה בתחום 
אלמנטרי רכב, דירות, עם נסיון 
בלבד. גמישות בשעות. תנאים 

טובים. למתאימה.
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)46-49(_____________________________________________

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)46-49(ריקי: 052-5742908

 דרושים- נהגי משאיות, 
מעצבי/ות אתרים, טלפנים/

יות, מנהל/ת חשבונות
קו"ח לפקס 072-2202300 או 

_____________________________________________)46-47(בטלפון 050-7920056

קו עיתונות דתית / 8190675 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר 

מ10:00-15:00 בלבד
_____________________________________________)46-49(לטל: 0505-304424

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/צהרון אוירה טובה.

052-7686713)46-49(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, דרושה 
מטפלת-יום חופשי.
_____________________________________________)46-47(טל: 052-7641817

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד!! 
מ-15:00 עד 19:00 

לפרטים נוספים:
052-7652801)47-47(_____________________________________________

 לחברת תקשורת דרושים 
כתבים לרבע משרה, פרטים ב 

_____________________________________________)47-48ל(SMS בלבד! 052-4027999

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית לעבודה 

משרדית נוחה, 3 שעות ביום, 
2,900 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)47-47(_____________________________________________

 למשרד שקט באיזור 
גאולה בירושלים מזכיר/ה 

לניהול המשרד, שעות נוחות, 
8,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(קריירה 072-22-222-62

 לחברת יבוא קטנה בב"ב 
מזכיר/ה לניהול המשרד, 

שעות נוחות, 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)47-47(קריירה 072-22-222-62

 דרושה עובדת למשרד 
הפקות חרוצה, ידע במחשבים, 

גמישות בשעות בני ברקיות 
עדיפות לרווקה. 03-6191468

052-7698994)47-47(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת + מנהלת מעון 

תנאים מעולים למתאימה.
050-8342228)47-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ 

ל-5 ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)47-48(_____________________________________________

 מזכירה רפואית מ-7:00
-16:00 כל יום לשלוח קו"ח 

_____________________________________________)47-50(לפקס: 03-6161865

 לחנות בשר בב"ב דרוש 
עובד מקצועי ומסור בעל נסיון 

_____________________________________________)47-50ל(קודם. 050-2425596

 דרושה מטפלת למעון 
בתל אביב, אווירה חמה 

ונעימה 36 ש"ח.
052-7690437)47-50(_____________________________________________

 למעון פתח תקווה דרושה 
גננת לכיתת בוגרים ומטפלת 

לכיתת תינוקות, 34 ש"ח 
_____________________________________________)47-48(לשעה. 054-3710998

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
חלוקה לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)47-50(_____________________________________________

 דרושה גננת מחליפה 
בפתח תקווה גילאי 2-3 
לפרטים: 054-8121234

להתקשר בין השעות 
20:00-22:00)47-48(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב דרושות 
מטפלות/סייעות.

054-8499728)47-50(_____________________________________________

 לרשת "קרל" אופנה 
לגברים דרושים עובדם רציניים. 

_____________________________________________)47-48(משה 03-6011880

 לעבוד שעתיים ביום 
ולהרוויח כמו במשרה מלאה? 

נשמע דמיוני? בחברת פור-
אבר, זה אפשרי!

052-7144900)47-50(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב 03-6714809 

_____________________________________________)47-50()להתקשר 10:00-15:00בלבד(

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרושה מטפלת חמה 
וסבלנית מאיזור פ"ת -

רמת ורבר - להוצאת 2 ילדים 
מהצהרון )בגיל 7,9( ולשמור 

עליהם שעתיים בביתך,
3 פעמים בשבוע שכר הולם.

055-9371714)47-47(_____________________________________________

 למאפייה בפיצריה 
בב"ב דרושים עבדי מטבח 
_____________________________________________)47-50(ומשלוחנים. 054-2146510

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב, בשעות -15:00

22:00 קו"ח למייל:
korotyeshiva"gmail.com)47-48ל(_____________________________________________

 ל"רפואה וחיים" דרושות 
נציגות בוקר/ערב בעלות מרץ 
ויכולת שיווק, 35 ש"ח לשעה 
+ בונוסים, הדרכה מקצועית.

03-7717845)47-48(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל - 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)47-50(פרטים בטל: 054-8503222

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 נהג בלי רכב הגר בבני-
ברק, מעונין בעבודה קבועה/

_____________________________________________)36-48ל(זמנית, 054-8476500

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בכל עבודות ההגה, 

ספרים, עיתונים וכדו', 
_____________________________________________)36-48ל(054-8476500

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 מעוניינת לקפל 
כביסות+גיהוץ בביתכם.

_____________________________________________)46-46ח(053-3371782

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)46-46ח(052-3595314

 מעוניינת לקפל 
כביסות+גיהוץ בביתכם.

_____________________________________________)46-46ח(053-3371782

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)46-46ח(052-7396092

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-45ח(בירושלים. 054-8415306

 זיכוי למשקפי מולי פורל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש" ב - 250 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת 
א' הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)45-45ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 למכירה אופני הרים 
לנערים "24 במצב מצוין - 280 

_____________________________________________)45-45ח(ש"ח. 050-9340317

 למכירה נעל עקב שחורה 
 NINE WEST של חברת

במחיר 150 ש"ח.
_____________________________________________)45-45ח(03-6795087
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