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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

לפרטים בעמוד 15
אנחנו מזמינים אתכם לעשרה ימי חופשה של טירוף חושים אמיתי ברמה הגבוהה ביותר אותה ניתן 

400 עובדי המלון יעמדו לשירות האורחים ערוכים ומזומנים לכל בקשה. לדמיין, כל 

בתאילנד

חייגו: 054-9734080, 053-3023531, 054-4970757

פסח מושלם

את חופשת הפסח בחרנו לערוך השנה בתאילנד מכל הסיבות שבעולם

תאילנד הוא יעד 
אקזוטי מרהיב עם 

הנופים היפים בעולם

אפשרות לליל סדר 
פרטי וחג 

שני של גלויות

תאילנד מציעה לאורחים מגוון 
עצום של בילויים, עיסויים 

מפנקים וטיפולי פנים כמו שרק 
תאילנד יודעת להציע ברמה 

הגבוהה ביותר ובמחירים מצחיקים

חופי העיר פטאיה נחשבים 
לחופים המבוקשים ביותר 

ונופשים מכל העולם נוהרים 
לבלות על חופים אלו

מזג האוויר בתקופת 
חג הפסח נעים וטרופי

רודוס

קרואטיה

סלובניה

שוויץ

איטליה

יוון

גשם

גשם
גשם

גשם
גשם

גשם

H

www.royalclubkosher2019.com

הזמינו עכשיו והגשימו את החלום לפסח חוויתי ומרגש בבירת הטיולים תאילנד

האוכל בכשרות 
המהודרת של הרב 
הגאון שמחה ווייס 

שליט"א 
כשר למהדרין מן 
המהדרין לא שרויה

תוצאות דרמטיות למערכת בחירות סוערת: ראש 
עיר חדש ושינוי ביחסי הכוחות במועצה • חגיגות 

הניצחון, הטלפון מביבי וההוראה הראשונה של 
המנצח • ברוורמן: "נפרד מתפקידי בגאווה" • וגם: 

כל התוצאות, הפילוחים, המנצחים והמפסידים 
בבחירות למועצת העיר / עמ' 4

יש לנו מנצח: רמי גרינברג ראש העיר הבא

הישג כפול לש"ס: 
4 מנדטים והימור 
נכון על הראשות

עמ' 6

הצלחה או אכזבה? כך סיימה 
'יהדות התורה' את הבחירות

עמ' 6

צדיק גוזר - 
הקב"ה מקיים!
עמ' 7



ש"ס פתח תקווה 
בראשות הרב אוריאל בוסו

מסורת של עשיה

לכ-13,000 מתושבי פתח תקווה 
שנשמעו לדעת תורה והוכיחו נאמנות לתנועת ש"ס, 

התנועה החברתית הגדולה בפתח תקווה
ולרבני העיר פתח תקוה, לראשי הישיבות, לראשי הכוללים 

על תמיכתם ועמידתם לימין התנועה
ולמנהלי המטות ולמאות הפעילים, שעבדו ימים ולילות להצלחת המערכה

וברכתנו לראש העיר עו"ד 

רמי גרינברג הי"ו
על ניצחונו המזהיר לראשות העיר בתמיכתה ובסיועה של תנועת ש"ס

נפעל יחד לטובת כל תושבי פתח תקווה 
ונצעיד אותה לעבר שגשוג ופריחה

הרב אוריאל בוסו
יו"ר ש"ס ומ"מ רה"ע

הרב אשר שוקר
חבר מועצת העיר 

הרב משה צאלח
חבר מועצת העיר 

הרב אליהו גינת
חבר מועצת העיר

מיסודו של מרן רבי עובדיה בראשות הרב אוריאל בוסו
יוסף זצוק"ל

התודה !
והברכה



לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

הבנקאי שלי במזרחי טפחות 

מכיר מקרוב את העסק שלי

הוא מתאים לי בדיוק את
מה שאני צריך

יהודה צורף, בעל רשת 

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
לקוח מזרחי טפחות
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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

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

 הרב מיכאל ליפסקי זצ"ל
האמת:  דיין  ברוך 
מיכאל  הרב  לעולמו  הלך 
מדמויות  זצ"ל,  ליפסקי 
ומהעסקנים  ההוד 
הבעל  בקריית  הבולטים 
שם טוב. המונים מתושבי 
מיטתו  אחר  הלכו  העיר 
 61 בן  לכתו.  את  וביכו 

בלבד בפטירתו.
היה  ז"ל,  ליפסקי  הרב 
לכל  בהירתמותו  מוכר 
ובהעמדת  ציבור  ענייני 
ובקשה  צורך  לכל  עצמו 
הוא  ובענווה.  בצניעות 

נמנה על מקימי קריית הבעש"ט ועל מייסדי בית הכנסת 
'קהל חסידים', שם שימש גם כגבאי.

את  שכל  כאשר  קשה,  טרגדיה  חווה  כעשור,  לפני 
לאחר  לעולמו  שהלך  ה-15,  בן  ז"ל  יצחק  הנער  בנו, 
האחרונים  בחודשים  בייסורים.  והזדככות  מחלה  שנת 
וייחלו  לרפואתו  העתירו  ורבים  קשה  במחלה  לקה 
והוא  במחלה  עמד  לא  גופו  לב,  למגינת  להחלמתו. 

השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.
רבי  הגאון  לו  ספדו  שבת,  במוצאי  ההלוויה  במסע 
מרדכי רבינוביץ, ראש ישיבת אור ישראל; הגאון רבי 
אפרים פישל מוטצען, רב קרית הבעל שם טוב; הגאון 
ומחותנו,  הדר  גני  שכונת  רב  גוטפריד,  שלמה  רבי 
מגיד המישרים רבי ברוך רוזנבלום. ארונו נטמן בבית 

העלמין סגולה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

 משתפים את כולם בתכניות בנייה
אמי"ת  בישיבת 
בחרו  גנים,  כפר 
קהילת  את  לשתף 
כולה  החינוך  בית 
הורים  תלמידים,   -
בתכניות   - ומורים 
לבינוי  העתידות 
בית  והרחבת 
בשבוע  החינוך. 

שעבר התכנסו מאות מורים, הורים, בוגרים, תלמידים 
לחשיבה  עגולים'  'שולחנות  של  לערב  מקצוע  ואנשי 

משותפת לקראת תכנון מבנה הישיבה החדש.
ההרכב  לצלילי  חגיגית  פנים  בקבלת  נפתח  הערב 
המוזיקלי של כיתות י', ובדברי ברכה של מנכ"ל רשת 
אמי"ת  ד"ר אמנון אלדר, המפקח על הישיבה מטעם 
החמ"ד, אלי לוי, סמנכ"ל לחינוך וקהילה בעירייה רמי 

הופנברג, ומפקחי החמ"ד אלי לוי ושלומית שגיא.
מעגלי השיח השונים דנו בנושאים שונים, אדריכליים 
בין השאר נעשתה חשיבה משותפת  וחינוכיים כאחד. 
עיצוב  הישיבה,  כמרכז  המדרש  בית  עיצוב  אודות 
למידה  ומרחבי  מורים  חדרי   , כיתתיים  חוץ  מרחבים 
של  הקהילתי  האופי  על  אלו  עיצובים  של  וההשלכות 
ניצן  הרב  ומשמעותה.  לחטיבות  חלוקה  החינוך,  בית 
ברגר ראש הישיבה הודה לכל המסייעים בתכנון הערב 
שעתיד  שהראו   הרבים  המשתתפים  ולכל  ובהפקתו, 

הישיבה חשוב להם.

 הכירו את הנבחרים
הבחירות הסתיימו, וזה הזמן להכיר את שמות נציגי 
הציבור במועצת העיר, האנשים שנבחרו להשפיע על 
עתידה של פתח תקווה בשנים הקרובות. כפי שתוכלו 
שמות  מעט  לא  נמנים  המועצה  חברי  בין  להיווכח, 
הנה  בהצלחה.  נאחל  לוותיקים  וגם  להם  חדשים, 

הרשימה:
דהן,  רפי  משה,  בן  צדוק  זנזורי,  ענת  גרינברג,  רמי 
וניבה בינה –'התחדשות'. רון כץ, חנוך מלביצקי, סרחיו 
חביאר גולצמן ואביהו סופר – 'יש עתיד'. אוריאל בוסו, 
איציק  ש"ס.   – שוקר  ואשר  צלאח  משה  גינת,  אליהו 
אהד,  אורי  'אכפ"ת'.   – פן  ורועי  קואז  אדי  ברוורמן, 
'הביצועיסטים'.   – זיטלני  יערה  ותמר  ישראל  יצחק 
'הבית   – בליץ  וצביקה  נאים  בן  גילה  דיעי,  איציק 
'יהדות   – פרידמן  וישראל  ברוכי  אליהו  היהודי'. 
'מחוברים'.   - דוידאי  ואורנה  שונשיין  איתי  התורה'. 
גנאדי בורשבסקי ועידית ישראלוב לוין –'מצטיינים עם 

גנאדי', משה משה - 'הליכוד'.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום יש לנו מנצח: 
רמי גרינברג ראש העיר הבא
תוצאות דרמטיות למערכת בחירות סוערת: ראש עיר חדש ושינוי ביחסי הכוחות במועצה • 
חגיגות הניצחון, הטלפון מביבי וההוראה הראשונה של המנצח • ברוורמן: "נפרד מתפקידי 

בגאווה" • וגם: כל התוצאות, הפילוחים, המנצחים והמפסידים בבחירות למועצת העיר

ישראל פריי

בתום מערכת בחירות יצרית ורוויית דרמות, 
רשמה העיר פתח תקווה מהפך: רמי גרינברג, 
ניצח את ראש העיר המכהן איציק ברוורמן, 
בפער ניכר של כ-9%. מועצת העיר החדשה 
דורך  והגוש הדתי  מונה פנים חדשות רבות, 
שמועצת  בזמן  נציגים,  תשעה  עם  במקום 

העיר גדלה מ-27 מושבים ל-29.
מרבית  ספירת  לאחר  לראשות:  ראשית, 
 45% קיבל  גרינברג  רמי  כי  עולה  הקולות 
 ,36%  – ברוורמן  איציק  הבוחרים,  מקולות 
 – שונשיין  איתי  הגיעו  מאחוריהם  הרחק 
דרשן  ואורי   ,7%  – בורשבסקי  גנאדי   ,11%

הכהן עם כאחוז בודד.
הדרך  אורך  לכל  נחשב  שאמנם  גרינברג, 
את  להדהים  הצליח  ומוביל,  חזק  כמועמד 
העיר עם הישג מרשים מול ראש עיר מכהן, 
שנים,  לאורך  אינטנסיבית  עבודה  בזכות 
לכל  נכונים  וחיבורים  מתפשר  בלתי  קמפיין 
בצד  בעיר.  ההשפעה  ומוקדי  המפלגות 
החרדי, זכה גרינברג לתמיכת ש"ס, שצפויה 

להפוך לשותפה נכבדה בניהול העיר.
ראש  נפרד  התוצאות,  היוודע  לאחר  בוקר 
העיר ברוורמן מהתפקיד, מתומכיו ומתושבי 
"תושבי פתח  וחמות:  קצרות  במילים  העיר, 
תקווה היקרים, עברנו דרך ארוכה ויפה ביחד, 
מתפקידי  ונפרד  בחירתכם  את  מכבד  אני 
בגאווה גדולה על העשייה הרבה בכלל ועל 

הסגנון והדרך בפרט".
ראש  במטה  השמחה  התוצאה,  היוודע  עם 
לשמים.  פרצה  גרינברג  רמי  הנבחר  העיר 
"היום עשינו מהפך בפתח תקוה, מהפך ענק 
שהוא כולו של התושבים. עברנו מסע ארוך 
הכל.  על  להתגבר  ידענו  יחד  אבל  ומאתגר, 
היום מתחיל עידן חדש בפתח תקוה. עידן של 
דאגה לתושב ומצוינות של העיר. עידן שבו 
העירייה תעבוד למען התושב ולא רק תיקח 
ממנו. עידן של שקיפות וטובת התושב קודם 

כל", אמר גרינברג נרגשות.
הממשלה  ראש  היה  המברכים  ראשוני  בין 
רמי  עם  טלפונית  ששוחח  נתניהו,  בנימין 
של  יופי  ברכות.  "רמי,  לו:  ואמר  גרינברג, 
ניצחון. אתה יודע שפתח תקווה מאוד יקרה 
חשובה  עיר  היא  בה.  נולדה  אמי  כי  לליבי 
בכל  לה  לסייע  בראשותי תמשיך  והממשלה 

דרך".
גרינברג:  כתב  הניצחון,  למחרת  בוקר 
הסיוע  על  הלב  מכל  לכולכם  מודה  "אני 
והנתינה  הדרך  בצדקת  האמונה  על  והעזרה, 
הקשה  העבודה  מתחילה  כעת  האינסופית, 
אחריות  עם  התפקיד  את  מתחיל  אני  באמת, 
עצומה דאוכ לכלל תושבי העיר ולהיות ראש 
תושבי  את  מזמין  גרינברג  כולם".  של  העיר 
במוצאי  שתתקיים  הניצחון  לחגיגת  העיר 

שבת באולמי הרויאל גרדן בצוצת ירקונים.
בצהרי יום חמישי, פסע גרינברג במסדרונות 
העירייה, בפעם הראשונה כראש עיר. עשרות 
ובמחיאות  בחיבוקים  אותו  קיבלו  עובדים 
הייתה  עיר  כראש  הראשונה  הוראתו  כפיים. 
להסיר את האבטחה בקומת ההנהלה, "כחלק 
לנבחרי  הציבור  ונגישות  לזמינות  מתפיסתו 

הציבור, והוא כראש העיר בראשם".

התוצאות למועצת העיר
למנות  ניתן  בבחירות,  המנצחים  ברשימת 
גרינברג,  רמי  של  'התחדשות'  סיעת  את 
 5 עם  במועצה  הגדולה  לרשימה  שהפכה 
רון  בראשון  עתיד'  'יש  רשימת  מנדטים. 
זוכה  והיא  מרשימה  קפיצה  רשמה  כץ 
סיעת  המועצה.  שולחן  סביב  מושבים  ל-4 
הישג  רשמה  אהד  אורי  של  'הביצועיסטים' 
נאה של 3 מנדטים. רשימת 'אכפ"ת' של ראש 
העיר היוצא ברוורמן השיגה 3 מנדטים, זהה 

לכוחה הנוכחי.
מההפסד  נפש  מפח  שנחל  שונשיין,  איתי 
בכוחו  ירידה  עם  גם  מתמודד  הראשות,  על 
זכתה  'מחוברים'  ורשימתו  העיר,  במועצת 

גנאדי  הנוכחי.  מכוחה  מנדטים, מחצית  ל-2 
עם  ו'הליכוד'  מנדטים   2 הכניס  בורשבסקי 
נציג בודד. יתר הרשימות לא עברו את אחוז 
החסימה, בהם סיעת 'תכל'ס' - שנתמכה ע"י 
אישה  ברשימתה  וששילבה  דתיים  צעירים 
חרדית, רחלי מורגנשטרן – והרשימה קיבלה 

מ-1,554 קולות בלבד.
בזירה הדתית-חרדית, חיזקה ש"ס את כוחה 
התורה'  'יהדות  בעוד  מנדטים,   4 והשיגה 
היהודי'  'הבית  סיעת  מנדטים.   2 עם  נותרת 
זוכה  והיא  הנוכחי  כוחה  עם  היא  אף  נותרה 
ל-3 מנדטים, חרף הערכות אופטימיות. יצוין 
הצבעה  מאחוזי  'ניזוק'  כולו  הדתי  הגוש  כי 
גבוהים, ולמרות שכל הרשימות רשמו עלייה 
כוחן   - שקיבלו  הקולות  במניין  משמעותית 
במועצת העיר נותר בסך הכל על 9 מושבים. 
בשל  ירד  הדתי  הגוש  כוח  יחסי,  באופן 
מ-27  מקומות,  בשני  העיר  מועצת  הרחבת 
במליאה  ל-29  היוצאת,  המועצה  במליאת 

החדשה.
יו"ר 'הבית היהודי' איציק דיעי כתב לאנשיו: 
ל-11,000  יעד להגיע  "בתחילת הדרך שמנו 
לכמות  שנגיע  האמינו  לא  הרבה  מצביעים, 
 11,500 מ  למעלה  הגענו  ספקנים,  והיו  כזו 
לעצמנו.  שהצבנו  ביעד  עמדנו  מצביעים, 
עלייה  קולות,   7900 קיבלנו  קודמת  )פעם 
החיילים(.  ללא  קולות,  מ-3600  למעלה  של 
שלנו,  הציבור  כלפי  טענות  שום  לנו  אין 
התחילה  הבעיה  בנו.  תמך  הוא  מאחר 
באחוזים  להצביע  הגיעו  שהחילוניים  מרגע 
למנדט  המדד  הקודמת  בפעם  מאד,  גבוהים 
ועכשיו למעלה מ 3,350 קולות,  היה 2,504 
נתמך  שלא  עיר  ראש  עם  חדש  לבוקר  קמנו 
מועצה  למציאות חדשה של  קמנו  ידינו.  על 
זה,  עם  להתמודד  איך  לדעת  צריך  חדשה. 

אנחנו נעשה חושבים ונמשיך הלאה".



מצפה? 
עולה על כל הציפיות!לאומית זהב 

הבראה ליולדת בתנאים עדיפים - מילד ראשון | דולה | ייעוץ לפעילות גופנית 
לאחר לידה | אחות פרטית בבית היולדת | יועצת ה. | יועצת שינה

סל לידה מנצח גם למצטרפות חדשות!
עד 8,000 ₪ לתקופת טרום הלידה ואחריה

כחלק מהביטוח המשלים המשתלם בישראל.

במגזר החרדיהצומחת ביותרלאומית הקופה 

בכפוף לתנאי השב"ן | קיימת תקרה כספית ספציפית על פי סוג השירות/האביזר

הצטרפי עוד היום ללאומית:
1-700-507-507
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הישג כפול לש"ס: 
4 מנדטים והימור נכון על הראשות

הישג עצום: מ-6700 קולות בבחירות קודמות, ש"ס זינקה לכ-13 אלף קולות של תושבי העיר • יו"ר ש"ס פ"ת אוריאל בוסו: "התעוררנו למחרת הבחירות 
לבוקר חדש בפתח תקווה. ש"ס פשוט סחפה את העיר"

אלי כהן

של  בראשותו  ש"ס  לתנועת  תקווה  בפתח  תקדים  חסר  הישג 
מנדטים,  בארבעה  זכתה  בראשותו  ש"ס  רשימת  בוסו.  אוריאל 
שהתקיימו  מהבחירות  כפול  המצביעים  במספר  הגידול  כאשר 
ב-2013. ע"פ הנתונים הכמעט סופיים בבחירות אלו קיבלה ש"ס 
כ-13 אלף קולות לעומת 6700 בבחירות קודמות, זינק שיא של 

מספר התומכים בתנועה.
הישג נוסף בבחירות אלו היא התמיכה של ש"ס במועמדותו של 
רמי גרינברג לראשות העיר. היו שחשבו שמדובר בהימור מסוכן 
כאשר כל הישגי התנועה בעיר היו על כף המאזניים, אולם ש"ס 
הוכיחה פעם נוספת, שהיא מהווה את לשון המאזניים בעיר ופעם 
שניה ברציפות הוכח שהחלטת המפלגה היא שמכריעה את זהותו 
של ראש העיר. כך היה בבחירות 2013 כאשר תמכה במועמדותו 

של ברוורמן, ראש  העיר היוצא, וכך היום עם הניצחון המזהיר 
של רמי גרינברג, שש"ס היתה המפלגה החרדית והדתית היחידה 

שתמכה במועמדותו.
יו"ר ש"ס פ"ת אוריאל בוסו אומר: "התעוררנו למחרת הבחירות 
לקבל  העיר.  את  תקווה. ש"ס פשוט סחפה  לבוקר חדש בפתח 
13 אלף קולות בעיר כמו פתח תקווה זהו הישג עצום. אני מקבל 
הגדול.  ההישג  על  בעיר  מתושבים  והודעות  טלפונים  המום 
אנחנו הסיעה הגדולה בעיר ויש לנו אחריות על הנהגת העיר ועל 
עתידה. יחד עם ראש העיר רמי גרינברג נצעיד את העיר לחמש 
תקווה  פתח  שתושבי  לומר  חייב  אני  ושגשוג.  עשיה  של  שנים 
נשיא  של  ביקורו  תורה.  לדעת  וציות  מוחלטת  נאמנות  הוכיחו 
מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן שליט"א בעיר בתחילת 
השבוע, ריגש ועורר את כולם. בפתח תקווה יש אחדות מופלאה 
בין כל חלקי הציבור הספרדי. אין שום מחלוקת ואין שום פילוג. 

בתי  רבני  רבני הקהילות,  רבני השכונות,  רבני פתח תקווה,  כל 
הכנסת, כולם התייצבו מאחורי החלטת נשיא המועצת".

לדברי בוסו: "כאן המקום להודות גם לתנועות החברתיות בפתח 
בעיר.  היחידה  החברתית  המפלגה  היא  שש"ס  שהבינו  תקווה 
מוגמי,  יואל  של  בראשותו  'כולנו'  למפלגת  ש"ס  של  החיבור 
של  החברתית  התנועה  זהבי,  בני  של  בראשותו  'ישי'  תנועת 
שלומי איבגי ותנועות נוספות, הוכיחו שבפעילות אמיתית ודאגה 
קוצרים  וסיוע לכל אורך הקדנציה לכל תושבי העיר, ב"ה  כנה 
את הפירות. אני מבטיח שהפעילות הזו תימשך גם בקדנציה הזו 
יחד עם הנציגים המופלאים של תנועת ש"ס, הרב אליהו גינת, 
הרב משה צאלח והרב אשר שוקר. את מה שהבטחנו בקדנציה 
הזו,  הבחירות  מערכת  של  ההבטחות  את  גם  קיימנו.  הקודמת 

נקיים בעז"ה במלואן".

הצלחה או אכזבה? כך סיימה 'יהדות התורה' את הבחירות

ישראל פריי

מסיימת  התורה'  'יהדות  מפלגת 
הישג  עם  ארוכה  בחירות  מערכת 
שגרפה,  הקולות  במספר  נאה 
במספר  המקום  על  ובדריכה 
הנוכחיים,  נציגיה  שני  הנציגים. 
חברי המועצה אליהו ברוכי וישראל 
נוספת,  לקדנציה  ימשיכו  פרידמן 
ברשימה,  השלישי  הנציג  ואילו 
להמתין  יאלץ  ברגמן,  שמעון 

לבחירות 2023, בתקווה להגדלת הנציגות החרדית בעירייה.
'יהדות התורה' זכתה ב-5896,  עם תום ספירת הקולות עולה כי 
כמו  שעברו.  בחירות  לעומת  קולות   1,707 של  מרשימה  עלייה 
יתר המפלגות הדתיות, אחוז ההצבעה הגבוה 'קיזז' את העלייה 
המנדטים  גבולות  את  לפרוץ  מהם  ומנע  המצביעים  במספר 

ולהכניס נציג נוסף.
ששם  משובח  קמפיין  אחרי  לבחירות  הגיעה  התורה'  'יהדות 
בהם  המצביעים,  במרכז  פחות  שנמצאים  קהלים  על  גדול  דגש 
חרדים עובדים ואנשי השכונות. על פי דפוסי ההצבעה ומניתוח 
התוצאות, נראה שהקמפיין נשא פרי והסיעה גרפה קולות טבעיים 

לצד קולות מהשוליים הפחות מובנים מאליהם.
שלום ליו"ר 'יהדות התורה' בפתח תקווה, אליהו ברוכי. מצד אחד 
הגדלתם משמעותית את מספר המצביעים, מצד שני אתם דורכים 

על המקום עם 2 נציגים, הצלחה או כישלון?
העניק  ושהציבור  הפוטנציאל  את  שמיצינו  בהצלחה  שמח  "אני 
בחמש  קולות  ל-2,000  קרוב  של  גידול  רשמנו  אמונו.  את  לנו 

שנים, נתון מצוין".
הגידול בהצבעה משקף את הגידול הטבעי של הציבור החרדי או 

שהוא תוצאה של קמפיין טוב?
"לא יודע אם אנשים הצביעו בגלל קמפיין או בגלל העשייה שלנו 
החרדי,  לגוש  מחוץ  קולות  שקיבלנו  לומר  אפשר  בפירוש  אבל 

מחוץ לריבוע שלנו".
במבט לאחור, מה הייתם עושים אחרת?

"מאז ליל אמש אני מחפש אם טעינו ולא מוצא את הנקודה, אני 
לא יכול להצביע על משהו שעשינו לא נכון".

רוזן, הובלתם את  יגאל  אחרי שנים שאתם, בראשות הגאון רבי 
החלטות בציבור הדתי, הפעם ש"ס נטלה את הבכורה כשהימרה 

עצמאית על ראש העיר המנצח, אתה חושש מזה?
"ההגדרה על העבר לא נכונה וממילא אני לא יכול לענות על זה, 
אני חושב שהגוש החרדי קבע יחד מתוך אחדות, וכעת, במידה 

מסוימת הגוש התפורר, הפעם זה שיחק לידיים של אחרים".
־אתה חושש שזה שלא תמכתם ברמי גרינברג, יזיק לציבור הבו

חרים שלכם?
לשעבר  העיר  ראש  כלפי  שגילינו  האימון  שדווקא  חושב  "אני 
למי  מעניקים  שאנחנו  האמון  על  להצביע  יכול  ברוורמן,  איציק 
שרק נותן לציבור שלנו את שמגיע לו ומשכך, רמי ישמח לעבוד 
איתנו. מעבר לזה, רמי הצהיר שהוא ישתף פעולה עם כולם ואני 

מאמין לו וחושב שהציבור שלנו לא יפגע".
שלום לחבר המועצה ישראל פרידמן. איך התחושות יממה לאחר 

הבחירות?
זכינו לגידול של כמעט 2,000 קולות, למרות שהייתה  "מעולה, 
לנו  הייתה  בלבבות,  לגעת  הצלחנו   – החרדים  נגד  הסתה  בעיר 
הצבעה גדולה גם מהמגזר הכללי, אין כמעט קלפי שלא היה בה 

ג', כולל נווה גן ואם המושבות".
בשורה התחתונה, כשלתם בהימור על ראשות העיר.

"הכוחות היו שקולים כפי שהוכח במבחן התוצאה, זה אומר שאם 

רק 60% ממצביעי ש"ס היו מצביעים לברוורמן הוא היה לוקח, 
וזה אומר שאם הגוש הדתי היה מאוחד – ברוורמן היה לוקח".

אולי זה זמן לחשבון נפש על שניסיתם לגרור את ש"ס לברוורמן, 
למה שהם, הסיעה הגדולה בגוש, לא תקבל את ההחלטה?

"לא ציפינו לגרור אף אחד, היו שיחות רבות להמשיך עם הגוש, 
לתת לכולם מה שצריך אפילו בלי קשר למספר המנדטים. אנחנו 
חושבים שמה שטוב לסטטוס קוו בעיר זה שתהיה אחדות, לצערנו 

בשבוע האחרון ש"ס קיבלה החלטה, לא חיכתה לנו".
דיברת עם איציק ברוורמן אחרי קבלת התוצאות?

הצלחה  לו  ואיחלתי  רוחו  את  חיזקתי  נימוסים,  שיחת  "ניהלתי 
בהמשך הדרך".

ראש  מול  במחיר  לכם  תעלה  בברוורמן  שהתמיכה  חושש  אתה 
העיר הנבחר?

"אני מכיר את רמי שנים רבות, הוא עשה המון למען התושבים, גם 
אם היו חילוקי דעות בינינו הם היו ענייניים ולא אישיים. מקומי 
בינינו  אין  ויציבים,  פעילים  הכי  היינו  שנינו  לידו,  היה  במליאה 
שום משקעים ונשמח לעבוד בשיתוף פעולה מלא, ככל שיישמרו 
העקרונות והסטטוס קוו. אין פנינו לתיקים ולמשרות, אלא לעזור 
למען יבנה וחכמיה. ואגב, גם בקדנציה קודמת לא פנינו לתיקים 
לקיומם  ולדאגה  קוו  הסטטוס  לשמירת  ורק  אך  אלא  ולמשרות, 
ולהיכנס  דברים  לקחת  ויכולנו  החינוך,  מוסדות  של  ושגשוגם 

לעמדות כוח".

גידול מרשים בכמות המצביעים, דריכה על המקום עם שני נציגים והימור כושל על התמיכה בראש העיר: סיכום מערכת הבחירות במפלגת 'יהדות התורה' • האם 
הם חוששים מראש העיר הנבחר? במבט לאחור, מה היו עושים אחרת? ומה עם התפוררות הגוש החרדי? חברי המועצה אליהו ברוכי וישראל פרידמן מדברים

הצלחה או אכזבה? כך סיימה 'יהדות התורה' את הבחירות
גידול מרשים בכמות המצביעים, דריכה על המקום עם שני נציגים והימור כושל על 

התמיכה בראש העיר: סיכום מערכת הבחירות במפלגת 'יהדות התורה' # האם הם 
רחוששים מראש העיר הנבחר? במבט לאחור, מה היו עושים אחרת? ומה עם התפו

ררות הגוש החרדי? חברי המועצה אליהו ברוכי וישראל פרידמן מדברים
מאת: ישראל פריי

מפלגת 'יהדות התורה' מסיימת מערכת בחירות ארוכה עם הישג נאה במספר הקולות 
שגרפה, ובדריכה על המקום במספר הנציגים. שני נציגיה הנוכחיים, חברי המועצה 
אליהו ברוכי וישראל פרידמן ימשיכו לקדנציה נוספת, ואילו הנציג השלישי ברשימה, 

שמעון ברגמן, יאלץ להמתין לבחירות 2023, בתקווה להגדלת הנציגות החרדית 
בעירייה.

עם תום ספירת הקולות עולה כי 'יהדות התורה' זכתה ב-5896, עלייה מרשימה של 
1,707 קולות לעומת בחירות שעברו. כמו יתר המפלגות הדתיות, אחוז ההצבעה 

הגבוה 'קיזז' את העלייה במספר המביעים ומנע מהם לפרוץ את גבולות המנדטים 
ולהכניס נציג נוסף.

'יהדות התורה' הגיעה לבחירות אחרי קמפיין משובח ששם דגש גדול על קהלים 
שנמצאים פחות במרכז המצביעים, בהם חרדים עובדים ואנשי השכונות. על פי דפוסי 
ההצבעה ומניתוח התוצאות, נראה שהקמפיין נשא פרי והסיעה גרפה קולות טבעיים 

לצד קולות מהשוליים הפחות מובנים מאליהם.
ר#שלום ליו"ר 'יהדות התורה' בפתח תקווה, אליהו ברוכי. מצד אחד הגדלתם משמעו

תית את מספר המצביעים, מצד שני אתם דורכים על המקום עם 2 נציגים, הצלחה או 
כישלון?

"אני שמח בהצלחה שמיצינו את הפוטנציאל ושהציבור העניק לנו את אמונו. רשמנו 
גידול של קרוב ל-2,000 קולות בחמש שנים, נתון מצוין".

#הגידול בהצבעה משקף את הגידול הטבעי של הציבור החרדי או שהוא תוצאה של 
קמפיין טוב?

"לא יודע אם אנשים הצביעו בגלל קמפיין או בגלל העשייה שלנו אבל בפירוש אפשר 
לומר שקיבלנו קולות מחוץ לגוש החרדי, מחוץ לריבוע שלנו".

#במבט לאחור, מה הייתם עושים אחרת?
"מאז ליל אמש אני מחפש אם טעינו ולא מוצא את הנקודה, אני לא יכול להצביע על 

משהו שעשינו לא נכון".
#אחרי שנים שאתם, בראשות הגאון רבי יגאל רוזן, הובלתם את החלטות בציבור 

הדתי, הפעם ש"ס נטלה את הבכורה כשהימרה עצמאית על ראש העיר המנצח, אתה 
חושש מזה?

"ההגדרה על העבר לא נכונה וממילא אני לא יכול לענות על זה, אני חושב שהגוש 
החרדי קבע יחד מתוך אחדות, וכעת, במידה מסוימת הגוש התפורר, הפעם זה שיחק 

לידיים של אחרים".
#אתה חושש שזה שלא תמכתם ברמי גרינברג, יזיק לציבור הבוחרים שלכם?

ר"אני חושב שדווקא האימון שגילינו כלפי ראש העיר לשעבר איציק ברוורמן, יכול להצ
ביע על האמון שאנחנו מעניקים למי שרק נותן לציבור שלנו את שמגיע לו ומשכך, רמי 
ישמח לעבוד איתנו. מעבר לזה, רמי הצהיר שהוא ישתף פעולה עם כולם ואני מאמין 

לו וחושב שהציבור שלנו לא יפגע".
#שלום לחבר המועצה ישראל פרידמן. איך התחושות יממה לאחר הבחירות?

2,000 קולות, למרות שהייתה בעיר הסתה נגד החרר  "מעולה, זכינו לגידול של כמעט
דים – הצלחנו לגעת בלבבות, הייתה לנו הצבעה גדולה גם מהמגזר הכללי, אין כמעט 

קלפי שלא היה בה ג', כולל נווה גן ואם המושבות".
#בשורה התחתונה, כשלתם בהימור על ראשות העיר.

"הכוחות היו שקולים כפי שהוכח במבחן התוצאה, זה אומר שאם רק 60% ממצביעי 
ש"ס היו מצביעים לברוורמן הוא היה לוקח, וזה אומר שאם הגוש הדתי היה מאוחד – 

ברוורמן היה לוקח".
#אולי זה זמן לחשבון נפש על שניסיתם לגרור את ש"ס לברוורמן, למה שהם, הסיעה 

הגדולה בגוש, לא תקבל את ההחלטה?
ר"לא ציפינו לגרור אף אחד, היו שיחות רבות להמשיך עם הגוש, לתת לכולם מה שצ

ריך אפילו בלי קשר למספר המנדטים. אנחנו חושבים שמה שטוב לסטטוס קוו בעיר 
זה שתהיה אחדות, לצערנו בשבוע האחרון ש"ס קיבלה החלטה, לא חיכתה לנו".

#דיברת עם איציק ברוורמן אחרי קבלת התוצאות?



צדיק גוזר - הקב"ה מקיים!
מאת: שי אברמסון

לפני כשנה בליל שבת שירה - ט"ו בשבט תשע"ח, הגיע כהרגלו ראש 
אדמו"ר  מרן  קדושת  כבוד  של  ל'טיש'  גרינברג,  רמי  הנבחר  העיר 
בית  בהיכל  שנערך  העיר,  של  הרוחני  מנהיגה   – שליט"א  ממישקולץ 

המדרש הגדול של חסידות מישקולץ במרכז העיר פתח תקוה.
מרן  הסתובב  העיר,  ותושבי  חסידים  מאות  לעיני  ה'טיש'  במהלך 
האדמו"ר לרמי גרינברג, הגיש לו מפירות הברכה, ואמר לו: "אתה תהיה 
ראש העיר הבא של פתח תקוה". הקהל הענק שעמד מסביב, חשב לרגע, 
שדבר זה נראה בלתי מציאותי ומופרך לחלוטין באותו עת. אך מתברר 
שעיניו הקדושות של האדמו"ר צופות למרחוק ולדבריו יש כובד משקל 

בשמים. וברכותיו של האדמו"ר מתקיימות במלואן בכוח התורה שבו.
למרן  הנבחר  העיר  ראש  התקשר  הבחירות,  תוצאות  היוודע  עם  מיד 
האדמו"ר ממישקולץ להודות על ברכתו שליוותה אותו לאורך כל הדרך.

 יצוין, כי הקשר האישי שיש לראש העיר הנבחר עם האדמו"ר ממישקולץ 
גרינברג  שרמי  מלפני  עוד  ואיתן,  חזק  הוא  שליט"א,  הרבנים  ובניו 
האדמו"ר,  למרן  שבוע  מידי  מגיע  כשהיה  המקומית,  לפוליטיקה  נכנס 

להתייעצות וקבלת ברכה.
חסידות  שחצר  אומרים:  שוחחנו  שאיתם  מישקולץ  בחסידות  בכירים 
היום.  עד  שהיה  כפי  מהעיר  תושב  לכל  ותעזור  תמשיך  מישקולץ 
וה'לשכה לפניות הציבור של חסידות מישקולץ' תעבוד מהיום והלאה 
בשיתוף פעולה עם לשכת ראש העיר, ותמשיך לסייע לכל אדם ואדם, 

כמסורת חסידות מישקולץ, הידועה במידת 'אהבת ישראל' שבקרבה.

חשיפה

מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של העיר, התבטא כבר לפני שנה 'רמי גרינברג הוא ראש העיר הבא של פתח תקוה' • מיד עם היוודע 
תוצאות הבחירות, התקשר ראש העיר הנבחר למרן האדמו"ר ממישקולץ להודות על ברכתו שליוותה אותו לאורך כל הדרך • הלשכה לפניות הציבור של 

חסידות מישקולץ, תעבוד מהיום והלאה בשיתוף פעולה עם לשכת ראש העיר.

ראש העיר הנבחר מקבל את ברכת הדרך ממרן האדמו"ר ממישקולץ לאחר הניצחון

GLATT KOSHERRER
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כ"ד חשוון תעש"ט 82/11/18 בפתח-תקוה

השר דוד אזולאי ז"ל
אמש נפטר בחיפה לאחר מחלה קשה שר הדתות הרב דוד אזולאי ז"ל • כיהן 

בעבר כסגן שר הפנים וכיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה 

אלי כהן

על  המצערת  ההודעה  אמש  הגיעה  מחיפה 
פטירתו של השר לשירותי דת, הרב דוד אזולאי 

ז"ל. 
אזולאי, נולד במרוקו ב1954 ובשנת 1963 עלה 
כנסת  כחבר  כיהן  הוא  לישראל.  משפחתו  עם 
וועדת  כיו"ר  גם  וכמו  ברציפות   1996 משנת 
הפנים והגנת הסביבה והוועדה לפניות הציבור. 
אזולאי חוקק שורה של חוקים שעיצבו את ספר 
הרשות  חוק  ובהם:  ישראל  מדינת  של  החוקים 
הארצית לכבאות והצלה שעיגן את מעמדם של 
לוחמי האש. חוק הפוליו המאפשר פיצוי לנפגעי 
מיוחדת  וועדה  בראש  עמד  אזולאי  פוליו. 
שקבעה את מעמדם של בני הפלשמורה- ביתא 
כאשר  באתיופיה,  במחנות  השוהים  ישראל 
ההחלטה  את  קיבלה  שבראשותו  הוועדה 

להעלות את שארית הפליטה מאתיופיה.
שר  כסגן  אזולאי  כיהן   2001-2003 השנים  בין 
הפנים. ובממשלה ה-34 כיהן כשר לשירותי דת. 
אזולאי היה אחד מחברי הכנסת אהודים ביותר 
לחילוניים  דתיים  בין  גשר  היווה  הוא  במשכן 

ובין יהודיים לערבים.
ילדים בנו  אזולאי הותיר אחריו אישה וארבעה 

הוא ח"כ ינון אזולאי.
עו"ד עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, 
ספד לשר היום: "פטירתו של השר אזולאי היא 
אבדה קשה לעם ישראל, איבדנו היום שר ומורה 
דרך שבעבודתו הציבורית פעל למען כלל העם. 
לפעילותו  הודות  שודרג  המשרד  של  מעמדו 
לשירותי  המשרד  בכהונתו  ובכנסת.  בממשלה 
דת רשם הישגים רבים בתחומי הכשרות הקבורה 

שיפור השירות במועצות הדתיות".
הראשית  הרבנות  ונשיא  לישראל  הראשי  הרב 

אמר:  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
את  היום  איבד  הדת  ושירותי  הרבנות  "עולם 
השר  ידידנו  ומעריציו,  תומכיו  מגדולי  אחד 
ללא  שפעל  לברכה  זכרונו  אזולאי  דוד  הרב 
ולשם  לאות בדרכו השקטה הייחודית בעוצמה 
שמים לשמירה על כבוד הרבנות ומסורת ישראל 
וזכה  המדינה,  של  היהודית  זהותה  ולשמירת 
להעמיד דורות ישרים ההולכים בדרכו. תנחומיי 

למשפחתו היקרה".
מתנועת ש"ס נמסר: "תנועת ש״ס ובראשה מרנן 
ראש  מרן  בראשות  התורה  חכמי  מועצת  ורבנן 
הישיבה חכם שלום כהן שליט״א, יו״ר התנועה 
המומים  ופעיליה,  נציגיה  דרעי,  אריה  הרב 
וכואבים את לכתו בטרם עת של שלוחא דרבנן, 
דבר  לכל  וראשון  ראש  בתכלית,  שמים  ירא 
שבקדושה, השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי 

ז״ל. 
"הרב אזולאי שהחל את דרכו הציבורית בשדה 
הכלל  למען  לעשייה  כולו  התמסר  החינוך, 
רבנו  מרן  של  בשליחותו  ש״ס  תנועת  כנציג 
וכיו״ר  נמרץ  כנסת  זצוק״ל כחבר  יוסף  עובדיה 
ועדת פנים, ופעל גדולות ונצורות למען הציבור 
וביושר.  בענווה  פנים,  במאור  והכל  המוחלש 
כשר לשירותי דת הוביל מהפכה בהנגשת שירותי 
הדת לכל פונה, בחיזוק מערכת הכשרות, הגיור 

והקבורה ובהעמדת הדת על תילה. 
ולכל  ש״ס  לתנועת  קשה  אבידה  היא  "פטירתו 
עם ישראל,  שנעזר בו עשרות בשנים וראה בו 
סמל ומופת לאיש ציבור מן המעלה הראשונה. 
יראי  צאצאים  מבורך,  ישרים  דור  לראות  זכה 
דרכו,  ממשיך  לבנו,  תנחומים  משגרים  אנו  ה'. 
ח״כ הרב ינון אזולאי הי״ו ולכל בית ישראל, ומן 

השמים ננוחם".

אסון פסגות: הורים וששת 
ילדיהם נהרגו בתאונה

תאונה קשה במיוחד בכביש 90: זוג הורים וששת ילדיהם שהתנגשו ברכב, 
נספו בלהבות שפרצו ברכבם • "האבא היה בהיסטריה נוראית וכל הזמן בכה 

'הרגתי אותם, הרגתי אותם'" • מזעזע

אלי כהן

את  חוקרת  עדיין  המשטרה   :90 בכביש  אסון 
נשרפו  בה   90 בכביש  הקשה  התאונה  נסיבות 
לכודים  כשהם  למוות  בצהריים  שלישי  ביום 
תושבי  אחת,  משפחה  בני  שמונה  ברכבם 
ילדיהם  וששת  הורים  בזוג  מדובר  פסגות. 

שנספו בתאונה קשה במיוחד.
נהג הג'יפ שהתנגש ברכב המשפחה פונה במצב 

קל לבית החולים כשהוא מלווה ע"י שוטרים.
 52 כבת  אישה  השני,  הרכב  מנוסעי  שלושה 
 12 כבת  נערה  בגפיים,  קל  באורח  שנפגעה 
שנפצע  וגבר  בראשה,  בינוני  באורח  שנפגעה 
קל - טופלו במקום ופונו לבי"ח במסוק מד"א.

מהתאונה  כי  נמסר  סורוקה  החולים  מבית 
שניים   – פצועים   3 לסורוקה  פונו   90 בכביש 
מהם טופלו בחדר הטראומה: אישה בשנות ה 
50, סובלת מחבלות בגפיים, במצב קל, ונערה 
12 סובלת מחבלת ראש במצב בינוני. גבר  בת 
בשנות ה-50 לחייו טופל במיון הכירורגי במצב 

קל.
ישראלי,  שרה  אדום,  דוד  מגן  פרמדיקית 
היה  ניתן  לא  ההרוגים  של  "לרכב  מספרת: 
להתקרב כי הוא עלה באש, ולכן התפנינו לרכב 
הוצאנו  משפחה,  בני  שלושה  שם  היו  השני. 
מכן  ולאחר  בשטח  טופלו  הם  מהרכב.  אותם 

מסוק הטיס אותם להמשך טיפול בבית חולים.
"נוסעי הרכב השני היו בהכרה, הנערה שנפגעה 
בראש לא כל כך שיתפה פעולה כי היא הייתה 
כאבים,  על  התלוננה  האמא  שקט.  באי  קצת 

שתיהן  של  המצב  שלה.  הפגיעות  את  ראינו 
אי  קל.  הוגדר  האב  של  המצב  בינוני.  הוגדר 
באמת  מה  הרגע  באותו  לדעת  היה  אפשר 
היה  שהאבא  להגיד  יכולה  רק  אני  שם.  קרה 
בהיסטריה נוראית וכל הזמן בכה 'הרגתי אותם, 

הרגתי אותם'".
פקד  ביותר  גדול  "אסון  אמרו:  פסגות  ביישוב 
את יישובנו, המומים וכואבים אנו מודיעים כי 
ים  ליד  בצהרים  שארעה  קשה  דרכים  בתאונת 

המלח, נספתה משפחה. ברוך דיין האמת".
תושב  בנימין,  מועצת  לראשות  המועמד 
בשורה  "התבשרנו  אמר  גנץ,  ישראל  פסגות, 
חבריי  של  עת  בטרם  לכתה  על  ונוראה  איומה 
שלמה,  משפחה  שבבנימין,  בפסגות  ושכניי 
כולנו המומים. העיניים  ילדיהם.  הורים וששת 
דומעות. הלב נקרע ומסרב להאמין. הדעת אינה 

תופסת".
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אושר בקריאה ראשונה: 
רוכבי אופניים יחויבו בחבישת קסדות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק ולפיה רוכבי אופניים חשמליים יחויבו בחבישת קסדות • החוק תקף לכל הגילאים ובכל הכבישים • בגין 
אי חבישת קסדה תקנסו ב-1000 שקלים, במקום 250 כיום

המיועדים  הכספים  עיכובי  על  בשבוע שעבר  עיתונות'  'קו  תחקיר  בעקבות 
לנזקקים: מחריף העימות בין משרדי הרווחה לאוצר בשל הלנת התקציבים

אחרי שלושה חודשים בהם מחיר הדלק לא ירד, החודש זה קורה • מחיר 
הדלק צפוי לרדת, הלילה בחצות, ב-11 אגורות ויעמוד על 6.48 לליטר 
לכל היותר בשירות עצמי, כשבשירות מלא תהיה תוספת של 21 אגורות

אלי רובין

הצעת  את  ראשונה  בקריאה  הכנסת  מליאת  אישרה  שני  ביום 
החוק של שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ, ולפיה כל רוכב 
אופניים חשמליות יחויב בחבישת קסדה בעת רכיבה, כשהחוק 

יחול על כל שכבות הגילאים ויהיה תקף בכל הכבישים.
עד היום החוק חייב את כל רוכבי האופניים לחבוש קסדה בעת 
עירוניים  ובכבישים  בעוד  בלבד,  בינעירוניים  בכבישים  רכיבה 
חובת חבישת הקסדה חלה רק על רוכבי אופניים מתחת גיל 18 

בלבד. 
הצעת החוק החדשה, שכעת מועברת לוועדת הכלכלה לקראת 
הכנה לקריאה שניה ושלישית, כוללת גם סנקציות יותר גדולות 
על כאלו שיעברו על הכללים, כאשר בגין אי חבישת קסדה בעת 
שקלים,   1000 על  יעמוד  הקנס  חשמליים,  אופניים  על  רכיבה 

במקום 250 שקלים כיום.
ראוי לציין, כי על פי החוק כיום, הרכיבה על אופניים חשמליים 
תקנה  לתוקף  נכנסה  כשבוע  לפני  בלבד.   16 לגיל  מעל  מותרת 
חדשה של שר התחבורה ישראל כץ, המאפשרת להיבחן במבחן 
 - חודשים  ושלושה   16 בגיל  במקום   ,15.5 בגיל  כבר  תיאוריה 
ידע  לרכוש  לצעירים  לאפשר  במטרה  וזאת  כה,  עד  כפי שהיה 
כרוכבי  הן  יותר,  מוקדם  בשלב  התעבורה  בחוקי  והתמצאות 
לבני  גם  לאפשר  בכדי  וכן  רגל,  כהולכי  והן  רגילים  אופניים 
האופניים  על  כחוק  לרכוב  התיאוריה,  במבחן  שיעמדו   16

החשמליים. 
נוסף,  רכב  לכלי  האחרונות  בשנים  הפך  החשמליים  האופניים 
כיום  ישנם  בישראל  הערכות  פי  כשעל  מכך,  המשתמע  כל  על 

אף  על  חשמליים.  אופניים  אלף  ממאתיים  יותר 
זה,  בכלי  המשתמשים  וריבוי  הרבה  הפופולאריות 
עד היום השימוש בהם נעשה ללא רגולציה והסברה 
מתאימה ובעקבות כך רבים, בעיקר בני נוער, נפגעים 
דרכים  בתאונות  מעורבותם  לאחר  נהרגים,  ואף 

בנסיעה על כלי זה. 
הצעת  אחד  פה  הממשלה  אישרה  כשבועיים  לפני 
בנימין  הממשלה  ראש  ידי  על  שהוגשה  החלטה, 
את  המאמצת   - כץ  ישראל  התחבורה  ושר  נתניהו 
רוכבי  של  בטיחותם  להגברת  הלאומית  התכנית 
וחלקים  הדרך  ומשתמשי  החשמליים  האופניים 
ממנה, כמו חובת חבישת קסדה בכל גיל ובכל דרך, 

הצריכו שינויי חקיקה ואישור הכנסת.
לקיחת  חובת  כוללת  שאושרה  הלאומית  התוכנית 
קורס ייעודי בסיסי לרוכבי אופניים חשמליים בנושא 
חוקי תנועה, הכרת הדרך, תמרורים והתנהגות זהירה 
 – החדשה  הלועזית  השנה  מתחילת  החל  ברכיבה. 

שאין  ממונע,  קורקינט  או  חשמליים  אופניים  רוכב  כל   ,2019
ברשותו רישיון נהיגה, יחויב באישור כשירות לרכיבה. 

לימודי  במסגרת  שיתקיים  קורס  לאחר  יינתן  הכשירות  אישור 
יבחנו  שבסיומו  התיכונים,  הספר  בבתי  התעבורתי  החינוך 
התלמידים במבחן ייעודי בנושא הרכיבה על האופניים. תלמיד 
שיעבור את המבחן בהצלחה, יקבל אישור זה אותו תנפיק רשות 

הרישוי במשרד התחבורה.
בנוסף לאישור הכשירות לרכיבה, בתוכנית הלאומית שהוגשה 
ישנו סעיף של חובת שימוש באפוד זוהר, כאשר מתחילת 2019, 

כל רוכבי האופניים והקורקינט החשמליים יחויבו ללבוש אפוד 
זוהר במהלך הרכיבה בשעות החשיכה ובראות לקויה – על מנת 

להגביר את נראות הרוכבים בכבישים.
יקדם,  התחבורה  משרד  כי  קובעת,  נוספת  ההחלטה  הצעת 
לפקודת  תיקון  ומשפטים,  פנים  בטחון  משרדי  בשיתוף 
התעבורה, הדוחה את קבלת רישיון הנהיגה בשנה למי שהורשע 
מתחת  חשמלי  קורקינט  או  אופניים  על  רכיבה  של  בעבירה 
לגיל המותר וכן למי שרכב על כלים חשמליים שאינם עומדים 

בהגבלת המהירות המותרת - עד 25 קמ"ש.

מחריף העימות 
בין האוצר והרווחה

בשורה לנהגים: 
מחיר הדלק ירד ב-11 אגורות

איציק מצרפי 

רווחה  למטרות  תקציבים  מעביר  לא  "האוצר 
בכיר  מאשים  כך  בנזקקים",  בעיקר  ופוגע   -
משרד  את  השבוע  והרווחה  העבודה  במשרד 
רווחה,  למטרות  רבים  תקציבים  בעיכוב  האוצר 
לבטיחות  המיועדים  תקציבים  היתר  ובין 
בסביבת  גורמים  יום.  מעונות  ולהקמת  בעבודה 
החלטת  על  בנקמה  מדובר  כי  טוענים  השר 
להפסיק  כץ  חיים  והרווחה  העבודה  שר 
לאוצר. לאומי  ביטוח  עודפי  העברת   את 
את  משמשים  לאומי  לביטוח  המוסד  כספי 
ספטמבר  בסוף  המדינה,  של  השוטף  התקציב 
הודיע חיים כץ שר העבודה והרווחה על כוונתו 
לעצור את העברת עודפי הביטוח הלאומי לקופת 
ייווצר  תיושם,  ההחלטה  אם  באוצר.  ההשקעה 
 2019 בתקציב  שקלים  מיליארד   20 של  תהום 
למורת רוחו של שר האוצר כחלון, עת מפעמים 
השר  לכוונת  בתגובה  ברקע.  הבחירות  פעמוני 
משמעותי  קיצוץ  לערוך  האוצר  דרש  כץ,  חיים 
שהוא  בטענה  לאומי  ביטוח  מינהלת  בתקציב 

התנפח מאוד לאחרונה.
ביטוח  שמנכ"ל  לאחר  שהחריף  בסכסוך  מדובר 
שלא  כוונתו  על  הודיע  שפיגלר  מאיר  לאומי 
בשל  בנובמבר  ב־1  הסיעוד  רפורמת  את  ליישם 
תוספת  לאומי  לביטוח  לאשר  האוצר  סירוב 
לאומי  שביטוח  מנגד  טוען  האוצר  תקנים. 
ערובה  כבני  הסיעודיים  בקשישים  משתמש 

לקידום דרישות שכר ותוספת כוח אדם.
השלימה   ,2012 באפריל  שנים,  וחצי  שש  לפני 
הוועדות החשובות שהתכנסו  עבודתה אחת  את 

בישראל - "הוועדה לאיתנות פיננסית של המוסד 
קופת  הוועדה:  לאומי", חלק ממסקנות  לביטוח 
ב-2035  להתרוקן  צפויה  לאומי  לביטוח  המוסד 
קיימה מאות  הוועדה  או עשר שנים לאחר מכן. 
משנתיים  למעלה  פני  על  שהתפרשו  דיונים 
עמודים,   150 פני  על  מתפרשות  והמלצותיה 
האחראי  למבוגר  בציפייה  במגירה  שנשארו 
שידחוף את יישומה, אך אף אחד מהפוליטיקאים 
הנוכחיים לא הניע את מסקנותיה, למרות שאיש 
ההמלצות.  מיישום  להיפגע  צפוי  לא  מהם 
דמויות  מספר  ריכזה  הוועדה  כי  העובדה  גם 
ליישום  הוביל  לא  הישראלית,  בכלכלה  חזקות 

המלצותיה.
מיליארד   230 כיום  יש  הלאומי  הביטוח  בקופת 
שקל וברוב השנים האחרונות יש לו עודף תקציבי, 
כלומר הגבייה של הביטוח הלאומי גדולה יותר 
מהיקף הקצבאות. אולם בעוד 9 שנים המצב צפוי 
להתהפך, והקופה תתחיל להתכווץ. הסיבה לכך 
היא בעיקר המשקל ההולך וגדל של האוכלוסייה 
המדינה. כך,  אוכלוסיית  כלל  בקרב  המבוגרת 
יותר שירותים וקצבאות  העובדים צריכים לממן 
הדוח,  פי  על  כן,  כמו  המבוגרת,  לאוכלוסייה 
משקל האוכלוסייה החרדית עשוי לפגוע במצבו 

של הביטוח הלאומי. 
של  "המלחמה  השר:  ללשכת  המקורב  בכיר 
ההורים  מלחמת  זו  הרווחה  במשרדי  האוצר 
הגרושים ששמים את ילדיהם קורבן להתנצחויות, 
החלשים  אבל  מפסידים,  כולם  כזו  במלחמה 
האוצר, מדובר  לטענת  להתרסק",  עלולים 

בהאשמות הזויות. 

אלי רובין

יום  בחצות,  הלילה 
הדלק  מחיר  רביעי, 
ולרדת  צפוי להתעדכן 
כאשר  אגורות,  ב-11 
לא  לליטר  המחיר 
6.48 שקלים  יעלה על 
בשירות  בתחנות 
תחנות  לעומת  עצמי, 
שם  מלא,  בשירות 
של  תוספת  יהיה 

מהחודש  שינוי  ללא   - לליטר  אגורות   21
שעבר.

הדלק שבמשרד  מינהל  פרסם  ראשון  ביום 
האנרגיה את מחירי הבנזין לחודש נובמבר 
לליטר  המרבי  המחיר  כשכאמור   ,2018
לא  לצרכן  עופרת  נטול  אוקטן   95 בנזין 
יעלה על 6.48 שקלים לליטר )כולל מע"מ( 
בתחנה בשירות עצמי ואילו המחיר המרבי 
לא  באילת,  דומה  בתחנה   95 בנזין  לליטר 
ירידה של   - 5.54 שקלים לליטר  יעלה על 
9 אגורות מהחודש הקודם, כששם תוספת 
אגורות   18 על  תעמוד  מלא  שירות  בעד 

לליטר, ללא שינוי מהחודש החולף.
הסיבה להורדת מחירי הדלק נעוצה בצניחה 
של כשבעה אחוזים במחירי הבנזין באזור 
בעקבות  בחלקה  קוזזה  והיא  התיכון  הים 
עלייה קלה בשער הדולר – כמעט שלושה 

אחוז יותר מהחודש הקודם.
לאחר  מגיעה  הדלק,  במחירי  זו  ירידה 
שמר  הדלק  מחיר  בהם  חודשים  שלושה 

ואו עלה באגורות בודדות. לפני  על עצמו 
ארבעה חודשים, לקראת חודש יולי, מחיר 
לעומת  ל-6.49,  דומה  באופן  ירד  הדלק 
הדלק  מחיר  כשאז  לו,  שקדם  יוני,  חודש 

עמד על 6.60 -  11 אגורות יותר.
הראשון  לקראת  מכן,  לאחר  חודש 
אגורות,  ב-8  עלה  הדלק  מחיר  באוגוסט, 
ועמד 6.57 שקלים לליטר. לקראת ספטמבר 
שוב מחיר הדלק עלה, הפעם באופן מזערי, 
ועמד על 6.59 שקלים לליטר – עלייה של 

2 אגורות לעומת אוגוסט.
מחיר  אוקטובר,  שעבר,  החודש  לקראת 
שינוי  ללא  ונשאר  עצמו  על  שמר  הדלק 
מהחודש שקדם לו – ספטמבר, זאת לאחר 
מחירי  השתנו  בהם  חודשים  עשרה  אחד 
ולעיתים  מחירים  בעליית  לעיתים  הדלק, 
אתכם  מסקרן  דווקא  אם  מחירים.  בירידת 
על כמה מחיר הדלק אז עמד, אז התשובה 

היא 6.06 שקלים לליטר.

צילום: ויקיפדיה



ללדת בשיבא- תל השומר
זו ה"השתדלות" שלך

לצד כל הסגולות

ארוחות
 עשירות  

בד"צ

תנאים
לשבת 
כהלכתה

מענה 
 הלכתי 
שוטף

בכירי
וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

פרופ' איל סיון
מנהל אגף נשים 

ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 
נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בהחלטה החשובה של בחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, 
את הולכת על הכי בטוח.

 אגף נשים ויולדות בשיבא – תל השומר מזמין אותך ליהנות
מחוויית לידה מקצועית ונעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר, 

וממקצוענות רפואית ללא פשרות אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה.
 בשיבא, כמרכז הגדול בארץ ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה

רפואית מורכבת.
 האגף לנשים ויולדות בשיבא פועל תחת הכוונתו ההלכתית של

הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א ומציע לך תנאים לשמירת שבת כהלכתה 
וארוחות טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה החרדית. 

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819

לסיורים, קורסים ולכל מידע,
מתאמת קשרי קהילה:
052-6667991
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מהפך דרמטי בירושלים, 
יהב ואבוטבול הודחו

עם תום ספירת הקולות בערים החרדיות – מסתמנת סדרת סנסציות • הסיפור המרכזי: קולות החיילים הכריעו - עליזה בלוך ניצחה את משה אבוטבול וזכתה 
בראשות העיר בית שמש • מסתמן: סיבוב שני בירושלים בין ליאון לברקוביץ', ניצחון מוחץ ל'דגל' התורה שהכניסה 6 נציגים למועצה • סיבוב שני גם 
בצפת בהשתתפות המועמד החרדי נחמן גלבך • המוכתרים: פרוש בביתר, רובינשטיין בבני ברק ובביתר, גוטרמן במודיעין עילית ולסרי באשדוד • ההישג 

הבולט של דגל: הדחת יהב בחיפה

אלי כהן

ובריתות  אחרי חודשים ארוכים של מאבקים, תככים, מחלוקות 
ששפכו  שקלים  מיליוני  ומאות  מתוקשרים  עימותים  פוליטיות, 
מועמדים ומפלגות שונות ברחבי הארץ, הלכו שלשום 3,661,219 
איש להצביע בקלפי עבור ראשי הערים וחברי המועצות שייצגו 
אותם בחמשת השנים הקרובות, מדובר בעליה של 11.8% ביחס 

לאחוז ההצבעה בפעם הקודמת ובס"ה 51.27%.
אחר  בשעות  היום  רק  יהיו  סופיות  אמת  תוצאות  כי  נדגיש 
הצהריים המאוחרות, עם השלמת ספירת קולות החיילים, ולאחר 
רק  יפורסמו  הרשמיות  התוצאות  שונים.  ודיונים  ערעורים  תום 
לאחר מכן על ידי משרד הפנים. עם זאת, במרבית המקומות ניתן 

כבר עתה לקבוע מי ניצח ובכמה.

ירושלים

ככל הנראה העיר הגדולה בישראל תצעד לראשונה בתולדותיה 
לסיבוב שני לקלפי, כאשר המועמדים המובילים הם משה ליאון 
עם  הראשון  במקום  וסיים  וש"ס  התורה  דגל  ידי  על  שנתמך 
הנדרשים לעבור בסיבוב הראשון,  קולות, אך לא 40%   79,703
מוחלט  לרוב  שזכה  ומי  התעוררות  מועמד  ברקוביץ'  ועופר 
בציבור החילוני ולמקום השני עם 69,300 קול. במקום השלישי 
סיים השר זאב אלקין עם 47,635 קול ואילו במקום האחרון ניצב 

המועמד החרדי יוסי דייטש עם 41,102 קול.
יצביעו  ובו  שבועיים  בעוד  שלישי  ביום  יתקיים  השני  הסיבוב 
ישראל  אגודת  לתמיכתה של  הנראה  ככל  בלבד.  העיר  לראשות 
מי  יהיה  ויופעלו לחצים משני הכיוונים, כאשר  רב  יהיה משקל 
ומנגד  וש"ס,  נקמה בדגל  שירצה לסגור עם ברקוביץ' משיקולי 
יהיו שירצו להתאחד מחדש עם הגוש החרדי ולהימנע מטענות 
בנושא  התבטא  כבר  מוזס  ח"כ  חילוני.  עיר  ראש  הכתרת  על 
והבהיר כי ימליץ לחברי מועצת גדולי התורה של אגו"י לתמוך 

במשה ליאון.

בעיר,  המפלגות  בתוצאות  נרשם  במיוחד  הדרמטי  ההישג  אבל 
דגל התורה רשמה ניצחון היסטורי בכל קנה מידה והיא )יחד עם 
התעוררות( הסיעה הגדולה במועצת העיר עם 6 נציגים, שהגיעו 
כתוצאה מ40,988 קול. ש"ס רשמה אף היא הישג נאה כששמרה 
סיימה  ישראל  אגודת  קול.   33,741 עם  נציגים   5 על  כוחה  את 
3 נציגים בלבד שהגיעו באמצעות 25,389 קול, ואילו סיעת  עם 
קול.  ו-11,560  מושבים  שני  קיבלה  קינג  אריה  של  'מאוחדים' 

סיעת בני תורה שמרה על כוחה עם נציג בודד ו-8885 קול.

בני ברק

עם ספירת 90% מהקולות עולה כי מועמד גדולי ישראל אברהם 
מהקולות,  בכ-82%  שזכה  לאחר  העיר  ראש  יהיה  רובינשטיין 

אריאל ניר קיבל כ-10% ואברהם קאהן כ-8%.
סיימה  שס  נציגים,   16 מקבלת  התורה  יהדות  המפלגות  בזירת 
לבסוף עם 6 נציגים, עץ התחזקה מעט וקיבלה 3 נציגים, והליכוד 
בראשות יעקב וידר רשם הישג נדיר והכניס שני נציגים למועצת 

העיר. 
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ביתר עילית
בביתר עילית ניצח ראש העיר המכהן מאיר רובינשטיין שזכה גם 
לתמיכה של דגל התורה וש"ס, ולמעשה להתנגדות של קבוצות 
מנחם  ל73.6%,  זכה  רובינשטיין  בלבד.  העיר  מתוך  קיקיוניות 
זיידה קיבל 13.2% מהקולות, יוסי חשין 8.5% מהקולות וחיים 

גוטליב 4.7% מקולות המצביעים.
4 לדגל התורה בראשות דודי  6 לג',  חלוקת המנדטים מסתמנת 
זלץ שרושם הישג נאה ומשמעותי, 4 גם לשס, 3 רשימות נוספות 

הכניסו נציג אחד לכל אחת – כהנא, זיידה ו'אנשים'.

חיפה
ועדת  ויו"ר  עצמו  את  הוכיח  התורה  דגל  של  העצום  ההימור 
הכספים ח"כ משה גפני יכול לסמן וי ענק על מאבק אישי שקידש 
להדחתו של ראש העיר היוצא יונה יהב, גפני הוביל תמיכה של 
רותם, בניגוד לאגודה וש"ס שהלכו  דגל במועמדת עינת קליש 
ל-20%.  שקרוב  בפער  מנצחת  קליש  התוצאות  לפי  יהב.  עם 
לעת עתה נראה כי הכוח החרדי במועצה יישמר, כאשר כל אחת 
זה  בהקשר  אחד.  מנדט  תקבל  בנפרד  שרצו  המפלגות  משלוש 
כי  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  דברי  את  שהזכיר  מי  היה 

"תהיה ליהב מפלה גדולה".

מודיעין עילית

עם ספירת כ-90% מהקולות מסתמן כי יהדות התורה זוכה ב-13 
נציגים למועצה, ש"ס תקבל 2 וכמו גם 'בני תורה', ששמרו על 
לא  איש  כי  נראה  במספר המצביעים.  קלה  ירידה  למרות  כוחם 

הופתע מזכייתו של יעקב גוטרמן בראשות העיר.

צפת

המירוץ המשולש לראשות העיר יימשך גם בסיבוב שני, כאשר 
מצוינת, אחרי  זינוק  נמצא בעמדת  גלבך  נחמן  המועמד החרדי 
השני.  במקום  וסיים  שוחט  אילן  המכהן  העיר  ראש  את  שעבר 
שוקי אוחנה שנתמך על ידי 'דגל התורה' בעיר וזכה לברכת מרן 
 40% את  השיג  לא  אך  הראשון  במקום  סיים  קנייבסקי  הגר"ח 

הנחוצים לזכיה.
 22.96% לגלבך,   25.44% לאוחנה,   36.41% הסופית:  התוצאה 
לשוחט. מתברר כי המועמד החרדי העצמאי אליעזר לזר שהשיג 
אמנם 12.61% מהקולות לא היה מכריע את הכף, וגם אם קולותיו 

היו מתווספים לאלה של גלבך, עדיין לא היה די בכך לזכיה.

בית שמש

דווקא העיר שנראתה מונחת בכיס של ראש העיר המכהן משה 
רביעי  יום  של  הקטנות  בשעות  רק  לגמרי.  הסתבכה  אבוטבול, 
התברר  והנכים,  החיילים  קולות  ספירת  כשהסתיימה  בלילה, 
העיר  ראשות  ואובדן  בעיר,  החרדיות  המפלגות  של  הכישלון 

מידיו של משה אבוטבול למועמדת המיעוט הדתי לאומי-חילוני 
ד"ר עליזה בלוך, שתיאלץ להתמודד עם רוב חרדי של 12 נציגים 

)מתוך 21( במועצת העיר.

אלעד

לאחר  נוספת  לכהונה  ימשיך  פרוש  ישראל  המכהן  העיר  ראש 
שניצח את יריבו המרכזי ברק צברי, שנתמך על ידי ש"ס וחלק 
מהציבור הליטאי בעיר.  לאחר ספירת כ-88% מהקולות, פרוש 
מוביל עם 9,050 קול לעומת צברי שמחזיק 7,105 קול. ובאחוזים 

– 56% לפרוש מול .44% לצברי.
חלוקת המנדטים המסתמנת: 5 לש"ס, 4 לאגודת ישראל, 3 לדגל 
התורה, 1 לאבי דיין, 1 לברק צברי ו-1 לבית היהודי. מה שמציב 
את ציר דגל-ש"ס-צברי עם כוח לגוש חוסם של תשעה נציגים 

במועצת העיר.

פתח תקווה

הימור מוצלח במיוחד רשמה ש"ס בפתח תקווה, עם ניצחונו של 
לא  אך  ידיה  על  שנתמך  גרינברג,  רמי  העיר  לראשות  המועמד 
על ידי דגל התורה. בנוסף, רשמה ש"ס הפלה מספרית בקלפי, 
מ6,600 קול ל12,767 קול ותקבל ארבעה נציגים במועצת העיר. 

לעומת אחד בלבד ליהדות התורה.
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הכל  "בתיאוריה, 
מאוד  נשמע 
נכנס  פשוט: 
את  נחגור  לרכב, 
והוא  התינוק 
לפעמים  יירדם. 
אחרי  יירדם 
מספר דקות, אבל 
אומרת  יירדם", 
ומציינת  לביא 
עם  "בפועל  כי 
שבוכים  תינוקות 
יש  בנסיעות 
אחרת.  מציאות 
לרכב  נכנסנו 
שבדקנו  אחרי 
התינוק  חיתול, 
שכל  נראה  שבע, 
מסופקים  צרכיו 
דקות   2 כ-  אבל 

של  הבכי  במהירות  לבכות.  מתחיל  התינוק  לרכב  הכניסה  לאחר  לערך 
פעמים  שנרגיש  בלי  בהתאם.  למצוקה  נכנסים  וההורים  מתגבר  התינוק 
ויותר. לעיתים, הנסיעה  רבות נסיעות של חצי שעה הופכות לשעה וחצי 
כאשר  אחת  יד  עם  ונהיגה  הדרך  בצדי  מסוכנות  עצירות  לכלול  עלולה 

השנייה נמצאת על התינוק". 

אם כן, מהן הסיבות בגינן תינוקות בוכים בנסיעה?
• תנוחת הישיבה לא נוחה לתינוק

הנסיעה  לכיוון  ההפוך  בכיוון  שנסיעה  תינוקות  ישנם   – הנסיעה  כיוון   •
גורמת להם לתחושה לא נעימה ובחילה )בדיוק כמו אצל מבוגרים(

• הסלקל / כיסא הבטיחות לא נוח לתינוק
• חם או קר לתינוק 

• חרדת נטישה – התינוק מרגיש לבד.

אז מה עושים?
קירור  להפעיל  כדי  הנסיעה  תחילת  לפני  דקות   10 לרכב  היכנסו   .1
הנסיעה. למצב  הסתגלות  זמן  שלכם  לתינוק  לתת  וכדי  חימום   או 
2. דברו עם התינוק – )או כמו שאני תמיד אומרת – תחפרו( לפני הנסיעה 
ספרו לו לאן נוסעים ומה משך הנסיעה, הניחו עליו ידיים כשאתם מדברים 
התחילו  ואז  דקות  מספר  חכו  בשבילו.  שם  שאתם  שירגיש  כדי  איתו 

בנסיעה. 
3. כיסוי הכיסא – נסיעה היא חוויה עמוסת גירויים: נופים משתנים, רעש 
הכביש, צפירות, תזוזת הרכב, עצירות פתאומיות וכו'. אני ממליצה לכסות את 
 הכיסא או החלון בחיתול טטרא נושם בצבע אחיד כדי לחסום גירויים חזותיים.
יותר  נעים  דבר  אין   – הנסיעה  במהלך  לתינוק  שירו   .4
מקצועיים( זייפנים  הם  אם  )גם  הוריו  של  מקולם   לתינוק 
5. מוזיקה – במידה והתינוק נכנס לבכי היסטרי ואין אפשרות לעצור בצד 
נפעיל  ולקשב.  מחדש  לארגון  להגיע  לתינוק  לעזור  ננסה  אותו  ולהרגיע 
נחזור  בפתאומיות,  אותה  ונסגור  שניות  לכמה  גבוהה  בעוצמה  מוזיקה 

הפעולה  על 
פעמים  מספר 
שהתינוק  עד 
לקשב  יכנס 
יפסיק.  והבכי 
את  להשוות  ניתן 
התהליך לדפיקה 
באמצע  בדלת 
 – סיטואציה 
ההפסקה והקשב 
לנו  גורמים 
 להתארגן מחדש.
ערכת   .6
מוצץ   – נסיעה 
בקבוק  נוסף, 
)במידה  מים 
התחיל  והתינוק 
צעצוע  טעימות(, 
ושירים  אהוב 
שניתן  כיפיים 
ברכב. הנסיעה  במהלך   לשים 
7. חלון פתוח – רעש לבן ידוע כמרגיע תינוקות רכים משום שמדמה את 

קולות הרחם – השאירו פתח צר לכניסת אויר באחד מחלונות הרכב.
8. עצרו בצד הדרך – רק במידה ואינכם נוסעים בכבישים ראשיים וישנה 

אפשרות לעצור בבטחה בצד הדרך או בחניה מסודרת. 
או  פתע  עצירת  לתינוק,  מסוכנת  נסיעה  במהלך  האכלה  לב:  שימו   .9

פליטה עלולים לגרום לסכנת חנק.
שתמיד  הפתרון  לנסיעות,  קסום  פתרון  גדול -  שינוי  קטן  ערסול   .10
של  הרחמית  התנוחה  היא  ערסול  בכיסא.  התינוק  ערסול  הוא  עובד   )!(
התינוק. מרבית התינוקות ירגישו בטוחים בתנוחה הערסול. היתרון הגדול 
בערסול הוא שבית החזה רפוי ומשוחרר ולכן גם הבטן תהיה משוחררת. 
הכוונה היא ששרירי הבטן יהיו רפויים והתינוק יהיה בתנוחה מוכרת שאינה 
דורשת החזקה שרירית. בתנוחה זו ישנו סיכוי טוב שתינוק לא יסבול מלחץ 

כתוצאה של גרפס כלוא בבית החזה או מגזים במהלך הנסיעה. 

בכיסא  התינוק  את  נושיב  הראשון  בשלב  התינוק?  את  נערסל  כיצד 
השני,  בשלב  הבטיחות.  הוראות  לפי  חגור  כשהוא  הסלקל  או  הבטיחות 
נשים מתחת לרגליו של התינוק חיתול או שמיכה מגולגלים. נשתדל לשים 
את החיתול/שמיכה מתחת לאזור הברכיים כדי שהאגן יהיה מעט מעוגל 
והבטן רפויה. בשלב השלישי ננסה לגרום לפלג הגוף העליון של התינוק 
נגלגל  נוסף  חיתול  ניקח  חודשיים  גיל  עד  והתינוק  במידה  רפוי.  להיות 
ונניח  כדור  סוג של  ניצור מקצוות החיתול  בית החזה,  לאורך  ונניח  אותו 
מתחת לכתפיים כך שהם יטו מעט פנימה ובית החזה יהיה רפוי. אחרי גיל 
חודשיים כאשר התינוק מתחיל להיות מוטורי יותר ויש סיכוי שהוא ימשוך 
כדי  כתף  לכל  מתחת  אחד  גרביים,  בזוג  נשתמש  החוצה,  החיתול  את 
לגרום לכתפיים להיות מוטות מעט קדימה על מנת שבית החזה יהיה רפוי.

 שתהיה לכולם נסיעה טובה ובטוחה!
*שלי לביא, היא יועצת להתפתחות תינוקות

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מוס שוקולד 

טיפים
הכינו את חדר הילדים לחורף

החורף בפתח, הימים מתקצרים 
יותר  לבלות  הולכים  והילדים 
בדיוק  זה  ובחדרם,   בבית  זמן 
הילדים  החדר  את  לעצב  הזמן 
נעימה  חמימה,  אוירה  ולהעניק 
העונה  לקראת  בחדר  ומפנקת 
טל,  רונית  המעצבת  הגשומה. 
בחברת  הראשית  המעצבת 

רהיטי דורון מעניקה טיפים ועצות לעיצוב מחמם של חדר הילדים לקראת 
החורף: 

וילון, שנו  טקסטיל - הוסיפו טקסטיל בחדר: כריות נוי מפנקות, שטיח,   •
גם  להוסיף  ניתן  בגוונים חמים,  ומפנקים  איכותיים  את המצעים למצעים 

שמיכה או כירבולית, כל אלו ייצרו תחושה של התכרבלות וחמימות בחדר.
לילד את  ונגיש  לעין  נראה  להוציא למקום  כדאי  בחורף   - • שינוי הסדר 
משחקי הקופסא ואת  הספרים, מומלץ להוסיף על הקיר כוורות או מדפים, 

כך שהילד יוכל לשלוף ספר או משחק וליהנות מזמן איכות בבית.
• התכנסות- ניתן ליצור תחושה של התכנסות, כדאי להוסיף כורסא קטנה 
לילדים, הדום או אפילו ספה מתכווננת נוחה לישיבה נמוכה וליצור פינה של 

קריאה ומשחקים, אזור התכנסות מזמין ונעים גם לאירוח חברים. 
מנורת  להניח  ועליה  המיטה  ליד  קטנה  שידה  הוסיפו  תאורה-  תוספת   •
מעל  המיטה,  לגב  מעל  לדים  שרשרת  בנוסף  רכה,  תאורה  עם  קריאה 

לספרייה או בכוורת גם ייצרו תחושה נעימה ומוארת. 
מוט  האפשר  במידת  הבגדים  בארון  הוסיפו  חורפיים-  לבגדים  מקום   •
תליה בגובה הילד עליו ייתלו מעילים, ג'קטים, סוודרים עבים וכו'. כל אלו 
כשיכנסו לארון למקום המיועד ישמרו על הסדר בחדר ועל הבגד עצמו וגם 

יחסכו זמן בחיפוש אחריו.
• קישוט- אפשר להוסיף מדבקת קיר יפה מעולמו של הילד למשל בנושא 
חורף כמו טיפות גשם, מטריה וכו' כדי להעניק תחושה של סביבה חדשה 

והתרעננות.  

טעימה

הפתרונות לבכי תינוקות בנסיעות
נרדמים  הם  מהשכונה  שיצאנו  לפני  ועוד  עליהם  האהובה  הפעילות  היא  ברכב  שנסיעה  תינוקות  ישנם 
בנינוחות • עם זאת, יש הורים רבים הנמנעים מנסיעות בכלל ונסיעות ארוכות בפרט בגלל הבכי ההיסטרי של 
הקטנטנים • שלי לביא, יועצת להתפתחות תינוקות: "נסיעה עם תינוק בוכה ברכב היא אחד הדברים הקשים 

שיש, שהרי הדרך נראית ארוכה ומרגישה כלא נגמרת"

לכבוד עונת השוקולד חברת כרמית חולקת מתכון מפנק – מוס שוקולד טבעוני ופירורי מיני קוקיס בכוסות. 

אופן הכנה:
מחממים את קרם הקוקוס וכף סוכר בסיר ומביאים לסף   •

רתיחה.
כאשר  בקערה.  ומניחים  לקוביות  השוקולד  את  שוברים   •
הקרם קוקוס מגיע לסף רתיחה, מורידים מהאש ושופכים מעל 

השוקולד. מחכים דקה ואז מערבבים עד איחוד החומרים.
• מכניסים את הקערה למקרר ל- 12 שעות לפחות. מוציאים 

מהמקרר ומקציפים בקערת מיקסר עד למרקם קרמי.
• מפוררים עוגיות מיני קוקיס בתחתית כוסות, שופכים מוס 
לכוס עד הגובה הרצוי ומעל מפוררים שוב עוגיות מיני קוקיס 

מעל.

מצרכים:
מוצקי   60% מריר  אגו  שוקולד  חפיסות    2  •

קקאו
• פחית קרם קוקוס )17%שומן לפחות(

• 1 כף סוכר
• עוגיות מיני קוקיס

כיום אנחנו נחשפים יותר ויותר 
חדשים  ריחניים  למוצרים 
שזה  יודעים,  כבר  כולם  לבית. 
נעימה  אוירה  שמעניק  מה 

ורגועה.
 בימי החורף הקרים אנו באופן 
החלונות  את  סוגרים  טבעי 
אותם  לפתוח  וממעטים  בבית 
מחשבה  משקיעים  לא  ולרוב 

נעימים  לא  ריחות  שיוצר  מה,  קרים  בימים  מאוורר  פחות  שהבית  לכך, 
ואוירה סגורה. חברת אס. סי. ג'ונסון, מייבאת ומשווקת לישראל את המותג 
הבינלאומי גלייד )glade( - מטהרי אוויר, מציעה טיפים ועצות כיצד לרענן 

את הבית ולהעניק לו ניחוח נעים, מפנק וחמים.

איך לגרום לבית להריח רענן כמו בגינת הפרחים:
נורות הבית  רססו מעט מבשם אויר ממגוון הריחות המוצעים כיום על   •
כאשר הן כבויות וכשיתייבש הדליקו את הנורות, חום הנורה יפיץ ריח בחלל 

הבית.
• הוסיפו פקק של מרכך כביסה לנוזל הרצפה והבטיחו ניחוח מדהים בבית 

שיישאר לאורך זמן.  
• הרתיחו סיר מלא מים והוסיפו לו ציפורן, קינמון וקליפות פרי הדר.

• ניתן לחמם תמצית וניל עם מעט מים במבער שמנים קטן.
או  אריגים  מבשם  להתיז  מוצקים,  סבונים  הבגדים  בארון  להניח  ניתן   •
להניח דף ריחני של מייבש הכביסה. הריח ישדרג לכם ללא ספק את חוויית 

בחירת הבגד שנלבש כשתצאו מהבית בבוקר או בערב.

כיצד לשדרג  את הריח בחדר האמבטיה והשירותים:
• התיזו מעט מטהר אויר. 

• הדליקו נר ריחני ואף ניתן להוסיף מיני ג'ל ריחני המותאם לרכב ולארון 
ולהניח בארון המגבות. 

התזה  עם  אחיד,  ניחוח  המפזר  מעוצב  אוטומטי  גלייד  מכשיר  הניחו   •
אוטומטית בכל כמה דקות ושומר על הניחוח הנעים בחללי הבית.

כיצד לרענן את חדרי השינה:
• ניתן להתיז מעט שמן ריחני כמו לבנדר או אקליפטוס על המיטה והכריות.

בעת קיפול המצעים ניתן להניח דף ריחני של מייבש כביסה בין קפלי   •
המצעים. כשתניחו אותם על המיטה, החדר יתמלא בניחוח נעים.

המיטה,  גבי  על  אויר  מבשם  מעט  להתיז  ניתן  המצעים  החלפת  בעת   •
להמתין מעט שיתייבש ולאחר מכן להניח את המצעים.

טיפים ועצות לריענון ובישום הבית 



אנחנו מזמינים אתכם לעשרה ימי חופשה של טירוף חושים אמיתי ברמה הגבוהה ביותר אותה ניתן 
400 עובדי המלון יעמדו לשירות האורחים ערוכים ומזומנים לכל בקשה. לדמיין, כל 

בתאילנד

חייגו: 054-9734080, 053-3023531, 054-4970757

פסח מושלם

את חופשת הפסח בחרנו לערוך השנה בתאילנד מכל הסיבות שבעולם

תאילנד הוא יעד 
אקזוטי מרהיב עם 

הנופים היפים בעולם

אפשרות לליל סדר 
פרטי וחג 

שני של גלויות

תאילנד מציעה לאורחים מגוון 
עצום של בילויים, עיסויים 

מפנקים וטיפולי פנים כמו שרק 
תאילנד יודעת להציע ברמה 

הגבוהה ביותר ובמחירים מצחיקים

חופי העיר פטאיה נחשבים 
לחופים המבוקשים ביותר 

ונופשים מכל העולם נוהרים 
לבלות על חופים אלו

מזג האוויר בתקופת 
חג הפסח נעים וטרופי

רודוס

קרואטיה

סלובניה

שוויץ

איטליה

יוון

גשם

גשם
גשם

גשם
גשם

גשם

H

www.royalclubkosher2019.com

הזמינו עכשיו והגשימו את החלום לפסח חוויתי ומרגש בבירת הטיולים תאילנד

האוכל בכשרות 
המהודרת של הרב 
הגאון שמחה ווייס 

שליט"א 
כשר למהדרין מן 
המהדרין לא שרויה
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - דברים הקשורים למים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כלי ענויים קדמון בעל זיזים ובליטות שהיו מגררים בהם 
את בשרו של המעונה. "את בשרו ב____ של ברזל" )ברכות 

סא: ( )בלשון יחיד(
5. כעס,קצף. "ב__ ובחמה ובקצף" )דברים כט כז(

6. עיקום,קלקול. "חרב בא לעולם על ענוי הדין ועל ____ 
הדין" )אבות ה ח( )בלשון רבים(

7. קודש הקודשים,המדור הפנימי,האחרון והקדוש ביותר 
שבבית המקדש. "ו__ בתוך הבית"  )מלכים א ו יט(

9. עיר כהנים בנחלת בנימין,סמוכה לירושלים. )שמואל א 
כב יט(

10. מפרשיות השבוע.
13. טיפה. "___ לילה" )שה"ש ה ב()בלשון סמיכות(

14. כנוי לשינה קצרה וקלה. "שינת ה___" )סוכה כו: (
16. דחף,הדף. "___ דחיתני לנפל" )תהלים קיח יג(

17. מחבוא,מטמון,אוצר. "ומשל ב___ " )דניאל יא מג( )לא 
בלשון סמיכות()בלשון רבים()בהיפוך אותיות(

1. מאכלים ערבים ונעימים,מטעמים. "האכלים ל____ נשמו" )איכה 
ד ה( )בלשון יחיד(

2. כרכוב המזבח. "בכבש ופנה ל____" )זבחים ה ג(
3. קיצור המילים : רנה וישועה.

4. שם כלי נגינה קדמון בעל תיבת תהודה שעליה מתוחים מיתרים 
מונעים באצבעות או במפרט מיוחד. "קרנא משרוקיתא _____" 

)דניאל ג ה( )בכתיב מלא(
5. פרשת דרכים,מקום שבו מצטלבות דרכים. "____ הדרך" )יחזקאל 

כא כו(
8. שממון,הרס,חורבן. "שמה ו___ יכת-שער" )ישעיה כד יב(

11. ועוד,והשאר. "התורה כולה ו____ פירושה הוא" )שבת לא.(
12. שאין לו,נטול. "בנזיר ש____ תגלחת" )נזיר סד: ( )בהיפוך 

אותיות( )בכתיב חסר(
13. רתמת ראש הבהמה. "במתג ו____" )תהלים לב ט(

14. חומר מרפא ומחזק את הגוף.  "זכה נעשית לו ____ חיים" 
)יומא עב: (

15. הקיצור של : ויקרא.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אגם, מקוה, יבלי מים, אובל, נהר, כברכת מים, אי, נחל, לחוף ימים, השקת, תהום, מוצא המים, יאור, אפיקי 
מים, עינת מים, ים, באר מים, פלגי מים, מעין, גלת מים, מצולה, חוף הים

אנאארהנינשאגהוקמא
תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת
שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. כינוי לארץ ישראל על שם חיה
2. מה המשותף לחיפה, אשדוד, יפו ואילת?

3. מהו הפארק הגדול ביותר בתל אביב?                                                                                                           
4. מקום בגליל בו נותר הישוב היהודי הקדום ביותר?

5. היכן ההר ששמו כשם צורתו- גמל?
6. רוכש אדמות העמק

7. על שם מי הישוב ייטב?
8. האם שמו של "כוכב הירדן" מופיע בתנ"ך?

9. מה שמו העברי של צומת מסמיה?
10. שמם של מי כלול בשם הישוב ארגמן?

1. ארץ הצבי  2. ערי נמל 3. פארק הירקון 4. פקיעין 5. בגליל המערבי, סמוך לכביש 
עכו-צפת 6. יהושע חנקין 7. יצחק טבנקין  8. לא 9. משמיע שלום.בני ראם 10. אריק 

רגב, גד מנלה



 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(_____________________________________________

כ”ב-כ”ד בחשוון תשע”ט  
31/10-2/11/2018
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

לפרסום
בלוח

03-6162228

בני ברק

באר שבע

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 

הרב קוק 23
,050-5308742

03-5797756)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', ברחוב לוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 

משופצים, קומה ב', 
ומעליה, דירת 3 חדרים 
מושכרת, 2,750,000, 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 דירת פנטהאוז, 170 מ"ר, 
כולל הגג מעליו, ליד מגדל 

המים, איזור יוקרתי
_____________________________________________)42-45ל(054-8466552

 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. 

4,575,000 ש"ח.
050-5511847)41-44(_____________________________________________

 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

 בנתן הנביא, דופלקס 
מפואר ומשופץ, 280 

מ"ר + 2 חניות בטאבו, 
3,200,000 ש"ח, ללא 

_____________________________________________)41-44ל(תיווך, 054-3455624

 בפנקס דירת 3 חד' 
75 מ"ר משופצים בק"ג 

ומעליה 2 חד' וגג + אופ' 
ממשית עם אישורי בניה 

לעוד 75 מ )אפשרות 
לחלוקה( 2,320,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)42-42(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דופלקס 5 חד', במצב 
מצוין, פנקס 7 ב"ב 

055-6655984)42-45(_____________________________________________

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מסודרת, מרפסות, מעלית, 

מחסן וחניה בטאבו 2,600,000 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 054-9466802

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

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

היתרי בניה 1,700,000 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

 משכנתאות
משכנתאות ומימוןופתרונות מימון

ניסיון מזה 15 שנה, עם היתר עיסקה

1-599-560-580

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ

¢Ú
·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

בשיתוף כל הבנקים

לרכישת דירה ולכל מטרה
הוזלת משכנתא קיימת

 דירה מחולקת ל 2 יחידות 
דיור מושכרות 4,300 ש"ח 

והחדשה ליד הקריה החרדית 
במחיר מציאה. משה אלוש 
08-6901033 054-3255667)44-44(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 3 יחידות 
דיור מושכרות ב 6,200 ש"ח 

ו החדשה קומה א 100 מ טר 
במחיר מציאה. משה אלוש 
08-6901033 054-3255667)44-44(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 2 יחידות 
דיור מושכרות 4,700 ש"ח 

במחיר מציאה מבצע נחשון. 
משה אלוש 054-3255667

08-6901033)44-44(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל2 יחידות 
דיור מושכרות 5,100 ש"ח 

רחוב מוריה ברומה ב במחיר 
מציאה. משה אלוש

08-6901033 054-3255667)44-44(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל 2 יחידות 
דיור מושכרות 5,200 ש"ח 98 
מטר קומה 1 במחיר מציאה. 

משה אלוש 054-3255667
08-6901033)44-44(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירים שפויים בכל באר 

שבע התקשרו עוד היום ליועץ 
חינם. משה אלוש

08-6901033 054-3255667)44-44(_____________________________________________

קול העיר )ב״ב( / 8188546 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים
הח״מ, מזמין את הציבור, להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בקומה 
ראשונה ברחוב רמב״ם 14 בני ברק. הדירה ידועה כגוש 6122 חלקה 1309/9.
הח"מ מונה על ידי לשכת ההוצאה לפועל בירושלים בתיק מספר -504903  .1

02-16, ככונס נכסים למכירת הזכויות בדירה. הדירה תימכר כשהיא פנויה 
ובמצבה כפי שהיא.

הדירה חולקה בפועל לשתי יחידות ותימכר כך. העתק חלקי של חוו"ד שמאי   .2
לגבי הדירה תימסר למעוניינים.

המציע שהצעתו תזכה, יחתום על הסכם רכישה בנוסח שיוכן על ידי כונס   .3
הנכסים.

הצעות בכתב לרכישת הזכויות בדירה, אשר יכללו את שם המציע, כתובתו   .4
וסכום הצעתו, יש להגיש למשרד הח"מ לא יאוחר מיום 22.11.2018 בשעה 
16:00 בצירוף המחאה לפקודת הח"מ בשווי 10% מגובה ההצעה. )להלן 

"סכום הפיקדון"(.
מציע שהצעתו תתקבל והוא יחזור מהצעתו, יחולט סכום הפיקדון.  .5

הח"מ אינו מתחייב לקבלת את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי ויהיה   .6
רשאי לערוך התמחרות בין כל המציעים או חלק מהם או עם גורמים אחרים 
שלא הגישו הצעה. הצעות יוגשו רק על נוסח הצעה שיועבר למעוניינים. ככל 

שתיערך התמחרות ייקבע מועד סמוך שיימסר עליו למציעים.
לפרטים, קבלת טפסי הצעה ופרטים נוספים, ניתן לפנות לעו"ד יואל שמרלר   .7

ממשרד כונס הנכסים.
ביקורים בדירה יתקיימו ביום ראשון ג' כסלו תשע"ט )11.11.2018( בין   .8
השעות 16:00 ועד 17:30 וביום שני י"א כסלו תשע"ט )19.11.2018( בין השעות 

.15:00-16:30
המכירה כפופה לאישורו של רשם ההוצל"פ בירושלים וביהמ"ש המחוזי בתל   .9

אביב.
הכונס לא ישלם דמי תיווך.  .10

יהודה שנייויס, עורך דין - כונס נכסים
רחוב כורש 10 ת"ד 31137 ירושלים 91310

טל 02-6222320 פקס 02-6222325

 "מדורגי הפארק" במרכז 
"בני-ברק" + שקט + נוף + 
מעלית + מ.שמש + )לכל 

בניין 2 כניסות( + פוטנציאל 
3.5 חד' 1,600,000 ש"ח 

*** 4 חד' 1,920,000 ש"ח 
*** 6 חד' 2,450,000 ש"ח 
*** 7 חד' + גג + מחולקת 

2,920,000 ש"ח.
בלעדי ב"שפיצר נכסים"

_____________________________________________)44-44(טל:03-6188685

 בבן-זכאי!!! 4.5 חד'+ 
ק"א + חזית + מושקעת. 

2,150,000 ש"ח ***7 + גג 
+ ק"א + חזית + כניסה 

פרטית + )רבע מגרש( 
3,500,000 ש"ח ***ב"בבן-

זכאי-שדרות גרשטנקורן" בית, 
בנוי 280 מ"ר. על מגרש 400 
מ"ר. בהזדמנות, המפתחות 

ב"שפיצר נכסים"
_____________________________________________)44-44(טל: 03-6188685

 בחנה סנש, ברביעיות, 
קומה ראשונה, 80 מ"ר 

בנוי + אפשרויות הרחבה 
עד 110 מ"ר + א. בניה 

על הגג. "מקסימום נדלן"
052-2452820)44-44(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות החל 
מ-1,450,000 ש"ח, תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)44-44(_____________________________________________

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

בטאבו תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בשיכון ה' ק"ב 100 מ"ר+ 
יחידה, מעלית 2,450,000 
ש"ח, מגוון דירות חדשות 

בעיר, שדכן הנדל"ן
053-31307379)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בנתן-הנביא דופלקס 
משופץ ברמה-גבוהה 260 

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

050-4999465)44-44(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(

 באזור עזרא-דון יוסף 
דופלקס 180 מטר + 2 

מרפסות + אופציה לבניה. 
2,700,000 ש"ח. תיווך

055-6789653)44-44(_____________________________________________

 משקיעים! א. רח' 
ביאליק "דופלקס" כ-125 

מ"ר "מחולקת" )ז.לשיפוץ( 
א.להרחבה 1,490,000 "תיווך-

_____________________________________________)44-44(משגב-לדיור" 052-5222690

 למבינים בלבד! 
למכירה ברחוב ירושלים, 

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

להפוך  ל-3 יחידות כולל 
הכנה! מחיר: 3,390,000 
סופר נדלן 058-4569962 

_____________________________________________)44-44(או 050-6452128

 דירת דופלקס 5 חדרים 
גדולים, בצפניה / מיכה ק"ג 

+אפשרות בניה נוספת + 
אפשרות לחלוקה "תיווך - 

_____________________________________________)44-44(אריה" 0533-172-172

 5 חד',  ק"א + חזית + 
מעלית + חניה + סלון כפול 
+ מפוארת. ב"הרב שך-רדק".

בהזדמנות!!! בלעדי ב"שפיצר 
_____________________________________________)44-44(נכסים" 03-6188685

 לחטוףף!! קריית-הרצוג 
5 חד' כ-112 מ"ר מעלית + 

מ.סוכה 1,700,000 "תיווך-
_____________________________________________)44-44(משגב-לדיור" 052-5222690

 במעונות-ויז'ניץ 5 חד' 
+ 2 יחידות חדשה מקבלן, 
מפוארת תיווך-ישוב-הארץ

050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 במעונות-ויז'ניץ
4 חד' + יחידה, חנייה ומחסן, 

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

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 למשפרי-דיור!! א.רח'-
הרצוג )4 במקור 5 חד'( כ-110 

מ"ר + מ.סוכה + מעלית 
1,950,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 א.השניים 4 חד' חדשה 
כ-88 מ"ר 3 כ"א מעלית 

)נ.לחלוקה( 1,660,000 "תיווך-
_____________________________________________)44-44(משגב-לדיור" 052-5222690

 בשיכון-ה' כ-4 חד' כ-88 
מ"ר 3 כ"א משופצת + 

מ.סוכה א.להרחבה 1,730,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)44-44(_____________________________________________

 רח'-הנגב 4 חד' 
"אדריכלית" כ-100 מ"ר )1 

מ-6 דיירים( + מ.ש/סוכה + 
מעלית 1,830,000 "תיווך-

_____________________________________________)44-44(משגב-לדיור" 052-5222690

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

משופצת + סוכה + חניה  
1,450,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 א.הצבי כ-4 חד' כ-72 
מ"ר +"היתרים" לכ-72 מ"ר + 
מעלית "מושקעת" 1,570,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)44-44(_____________________________________________

 בשד' רמז למכירה 4 
חד', 115 מ"ר מרווחת 
מאד, בנין חדש, קומה 
1, מעוצבת אדריכלית 

+ סוכה 2,440,000 
לפרטים: 050-6452128 

_____________________________________________)44-44(סופר נדלן

 ברבי-עקיבא 109, 
בית-פתוח! למבקרים 
ביום-שישי- כ"ד חשון 

)2.11.18( בשעות: 
10:00-11:00 לל"ת!

4 חד', 80 מ"ר, 4 כ"א, 
פונה לקוטלר, שקטה, 

פתוחה לנוף, קומה -2.5 
אחרונה + א.בניה בגג 

)יש חתימות(, "מקסימום 
_____________________________________________)44-44(נדלן" 052-7683068

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

גדולה ומרווחת, קומה שניה 
בנין חדש ומתוחזק. סוכה, 

חניה. דוד תיווך ספיריט
072-3263850)44-44(_____________________________________________

 קובלסקי 4.5 חדרים 
ק"ג 85 מ"ר 1,700,000 
חזית "אפיקי נדלן בועז"

058-3200078)44-44(_____________________________________________

 קובלסקי 4 חדרים ק"ב 
חזית 1,750,000 משופץ

058-3200078 אפיקי 
_____________________________________________)44-44(נדלן בועז

 אולי זה המזל שלך? 
אביעד 4 חדרים  5 כוכבי 

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

1,680,000 אפיקי נדלן 
_____________________________________________)44-44(בועז 058-3200078

 אחיה השילוני 4 
חדרים יפיפיה ומושקעת 

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

_____________________________________________)44-44(בועז" 058-3200078

 נורוק 4 חד'. מחיר 
מטורף 1,600,000,

3 כ"א. אופציה לעוד 45 
מ"ר אפיקי נדלן בועז

058-3200078)44-44(_____________________________________________

 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)44-44(_____________________________________________

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

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

052-3344721)44-44(_____________________________________________

 בבנייה בזיכרון-מאיר 
דירות 4 חד' 2,150,000 ש"ח 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-499946)44-44(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
 050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד' + יחידה 
מושכרת, בבניין-חדש, מעלית 
2,500,000 ש"ח תיווך-יישוב-

הארץ 03-8007000
050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בברויאר 4 חד' גדולה, 
חדשה + מעלית 2,200,000 

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בטבריה 4 חד' בק"ק, 
מחולקת ל-2 2,000,000 ש"ח 

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בשיכון-ו' 4.5 חד' 
משופצת, חזיתית + אופציה 

1,900,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בהרצוג 3.5 חד' גדולה, 
ניתן להפוך ל-4 1,620,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 כ-4 חדרים באזור טבריה/
הרצוג ק"א + מרפסת סוכה 

גדולה רק 1,650,000 ש"ח 
_____________________________________________)44-44("תיווך - אריה" 0533-172-172

 בלעדי! רח' הרצוג 109 
מ"ר, 4 חדרים ק"א חזית 

משופצת יפיפיה
054-3979575)44-44(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דירת 3 חד' 60 מ"ר 
מושכרת ב-1850 בשכונת 

ו החדשה. מחיר סגירה 
בהזדמנות 480,000 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44("תווך מזרחי" 054-2388654

 דירת 3 חד' שכונה י"א 
רח' אהרון ציזלינג. 76 מ"ר 

קומה שניה מתוך שלש 
משופצת 700,000 ש"ח.

_____________________________________________)44-44(אלון 052-6053897

 4 חד' קומה ראשונה דירת 
100 מ"ר מתאימה לחלוקה ל 
3 יחיד"י מחיר: 700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44("תווך מזרחי" 054-2388654

 לוח דירות חינם
dira4me.co.il פרסם דירתך 

חינם ללא דמי מנוי. ומבחר 
_____________________________________________)44-44(דירות לקונה. ולהשכרה.

 בלעדי ברימון קרוב 
לקהילות יעקב 90 מ"ר 
מחולקת ק"ב חזית + 
אופ/ מיידית - 20 מ"ר 

1,750,000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)44-44(_____________________________________
 בבלעדיות מציאה 
בזבוטינסקי 40 מ"ר 
מחולקת ל2 יחידות 

ק"ג ואחרונה + אופ' 
גג רעפים תשואה 

כיום 4200 ש"ח 
מיידי 980,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-42690600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי ברש"י קרוב 
לשפת אמת מחולקת כ 
110  מ"ר ק"א 2 דירות 

של 3 חד' כל אחת 
מושכרות ומשופצות 
מהיסוד 2,400,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 למכירה בהר השלום 
בית פרטי 4 מפלסים כ 
380 מ"ר נוף מדהים + 
חניה מיידי 5,100,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי נדירה בדניאל 
דירת גן יקרתית 250 

מ"ר 170 בנוי 5.5 חד' 
+ 70 מ"ר חצר וחניה 
בנין מפואר + מעלית. 

3,850,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העירייה 
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 

_____________________________________________)44-44(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 במרכז אזור סוקולוב 
רח' שקט דופלקס 6 חד' 

ענקית 230 מ"ר }4+2{ ק"ג 
חזית חתימות שכנים לפיצול 
2,700,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 באזור ויזניץ דופלקס כ 
180 מטר + אפשרות לבניה 
אפשרות לחלוקה 3,100,000 
ש"ח. תיווך B.D.A פלאפון 

054-8449423)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
העיריה רח' שקט 5 חד' + 
סוכה גדולה 120 מ"ר ק"א, 

חזית ניתנת לחלוקה, 3 כ"א 
_____________________________________________)44-44(א. פנחסי 03-5799308

 באזור השלשה 5 חד' 
גדולה ויפה 130 מטר + 

אפשרות לבניה 2,100,000 
ש"ח. תיווך B.D.A פלאפון 

054-8449423)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בחנה סנש 
300 מ"ר בנין בן 3 דיירים 
5 חד' כ 150 מ"ר קומה 

א' ואחרונה משופצת 
ומושקעת + גג צמוד 

פתוח 150 מ"ר אופ' לבניה 
מיידית 3,180,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)44-44(והשקעות" 054-4290600

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

פתוחה
_____________________________________________)44-44(א. פנחסי 03-5799308

 ברח' השומר באיזור 
אשל אברהם דירת 3 

חדרים, 80 מ"ר מרווחים 
ומשופצים ק"ב חזית, 3 
כ"א, עם היתרים לעוד 

28 מ"ר 1,930,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 מציאה בשדרות 
ירושלים צמוד לחזו"א 

)גבול ב"ב( 4 חד' 
מושקעת 100 מ"ר + מ' 
שמש בבנין חדיש ומיוחד 
קומה 7 + מעלית + חניה 

כפולה בטאבו + מחסן 
גדול מיידי 1,950,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 
בבנין חדש 4 חד' כ 

100 מ"ר מחולקת ל 2 
יחידות דיור מושכרות 

ק"ג + מעלית חזית 
מיידי 1,850,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים 

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________

 ברב קוק 4 חד' ק"ב, 
חניה, מעלית. 2,000,000 

ש"ח. אופציה למחיר מופחתת 
_____________________________________________)44-45ל(ללא חניה. 050-7284119

 בשיכון ה' אזור וילות בבנין 
חדש 4.5 חד' 107 מ"ר + 

מרפסת שמש ק"א + מעלית 
חזית 2,250,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)44-44(פנחסי 03-5799308

 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 1,950,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי
03-5799308)44-44(_____________________________________________

 באזור העירייה בבניין 
חדש 4 חד' 90 מ"ר ק"א 
+ מעלית + חניה חזית 

2,400,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! באלישע 4 חד' 87 
מ"ר ק"ב משופצת כחדשה + 
חניה חזית 1,870,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)44-44(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באבטליון 
דירת גג 210 ענקית 

4 חד' חזית ק"ג 110 
מ"ר למטה + 100 

מ"ר גג בטאבו אופ' 
לבנית חדרים נוספים + 
חניה 2,600,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________

5+ חדרים
 באזור מלצר 5 חד' 130 
מ"ר ק"א + מעלית + חניה 

משופצת חזית א. פנחסי 
03-5799308)44-44(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בלעדי בפרדו 4 ח' 

100 מטר בטאבו משותף 
+ מעלית + סוכה + חזית 

1,550,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בלעדי באלישע 4 חד' 
ענקית 100 מ"ר חזית 
ק"ג ואחרונה גג בטון 
+ אופ' לבנית יחידות 

חזית מיידי 2,200,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________



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

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כ”ב- כ”ד  בחשוון תשע”ט 31/10-2/11/2018

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

דופלקסים

+5 חדרים

וילות ובתים

נתיבות

עמנואל

 מפרטי 4 חד' בבן גוריון 
53, מרווחת ביותר, שירותים 
כפולים, 2 מרפסות וסוכה, 

כ- 2,000,000 ש"ח, 
_____________________________________________)41-45ל(052-3638389

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

טבריה

 בית 4 חד', ק"ב, בקהילה, 
2 מרפסות, שמורה, מסורגת 

_____________________________________________)41-44(+ חניה, 050-4190339

 בחתם סופר 14, קומה 
שלישית, שמורה, 120 מ"ר, 

מושכרת )1,950 ש"ח לחודש(, 
מחיר 550,000 ש"ח, 

054-6353450)41-44(_____________________________________________

 "הס נכסים" בהדר גנים, 
וילה בבית דו משפחתי, 8 חד' 
+ גינה + 2 חניות. יהודה הס, 

050-3003455)41-44(_____________________________________________

 "הס נכסים" דופלקס 
5 חד' בפיקא, 141 מ' בן 

6 שנים, 2 מרפסות גדולות 
לסוכה + 2 חניות. יהודה הס, 

050-3003455)41-44(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 בק. הרצוג, ק"ד ממוזג 
+ מרפסת ענקית 45 

מ"ר + אופציה לבניה על 
_____________________________________________)41-44(הגג. 054-3977018

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

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

053-3166018)44-47(_____________________________________________

 ברח' יהושוע / יגאל, 
2.5 חד', ק"ק, חזית, לא 

משופצת, 1,350,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

 4 חד' משופצת 110 
מ"ר + מרפסות לנוף מדהים 

למגורים/השקעה 550,000 
_____________________________________________)42-45(ש"ח 054-2300995

4-4.5 חדרים

 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

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

ש"ח עד 7,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

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

+ מרפסת סוכה, נוף! 
ע"י ביהכ"נ זיכרון-אברהם, 

2,130,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)44-44(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

 בחברון 70 מ"ר + אישור 
בניה להרחבה מידית מהצד 70 

מ"ר. 1,690,000 ש"ח.
_____________________________________________)43-44ל(09-7733027

 בהמכבים/אבוחצירא 3.5 
חד' מתוחזקת מצוין כיוני אויר 

מעולים, אופציה. +60 מ"ר. 
1,480,000 ש"ח

_____________________________________________)43-46ל(053-3138151

 ברח' יהושע - שלשה 
חדרים יפה + ק"א + סוכה 

_____________________________________________)43-44(ממוזגת. 052-7660288

 בדוב גרונר המבוקש 3 
חד' שקטה ק"ב + אופציה 
להרחבה, מציאה, למגורים 
והשקעה 1,290,000 ש"ח.

_____________________________________________)43-46ל(052-8559759

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות ב 3,000 ש"ח 

רק 470 אלף כל הקודם זוכה. 
משה אלוש 054-3255667

08-6901033)44-44(_____________________________________________

 דירת קרקע משופצת 
ויפה 3.5 חדרים מושכרת 

ב 2,000 ש"ח לטווח ארוך 
במחיר מציאה. משה אלוש 
08-6901033 054-3255667)44-44(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם במחירי מציאה לכל 

כיס. משה אלוש
08-6901033 054-3255667)44-44(_____________________________________________

 מוכר קונה נכס התקשרו 
עוד היום 054-3255667 יועץ 

_____________________________________________)44-44(חינם והכוונה בחינם.

דימונה

 למכירה בפאתי קרית 
שמואל דירת גן 3 חדרים 

80 מטר משופצת + גינה 
100 מטר מטופחת אישורים 

להרחבה 590,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)IRC)43-46 עינב  050-2442446

 למכירה בלב קרית שמואל 
דירת 5 חדרים 170 מטר 

מרווחת מאוד + מרפסת + 
נוף, משופצת 980,000 גמיש. 

_____________________________________________)IRC)43-46 עינב  050-2442446

דופלקסים
 למכירה בטבריה דופלקס 

מחולק ל3 דירות + נוף + 
מרפסת + חצר הכסה של 
בערך 5,000 ש"ח לחודש 

1,090,000 ש"ח. IRC עינב  
050-2442446)43-46(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 במוהליבר/הסתדרות 3 

ח' ק"ב משופצת )מושכרת ב 
- 3,500 ש"ח( שרותים כפולים 

בהזדמנות 1,140,000 ש"ח.
050-4811122)44-44(_____________________________________________

קריית ספר
 דופלקס 5 חד' כניסה 

פרטית מושקעת, אור ואויר, 
מחיר מציאה 1,420,000 ש"ח. 

_____________________________________________)43-45ל(לל"ת 054-8459658

קריית אתא

צפת
 בעיר העתיקה, מעל 

מקווה האר"י, 3 יחידות, 
מרפסות, נוף וקרקע.

052-5844040 052-8484726)37-45(_____________________________________________

קריית מוצקין

דופלקסים

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

 3 חד' ברבי עקיבא 80, 
ק"ג, 70 מ"ר, מחודשת, 

אפשרות לריהוט. ממוזגת 
+ סוכה, 4,500 ש"ח מיידי. 

050-4113794)43-44(_____________________________________________

 להשכרה חדר גדול 
בתוך גלית איטליה ב"ב מיועד 

לקוסמטיקה וכו'. 
054-7493007)43-46(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה וגדולה, 
מול רחוב צפניה, עם ריהוט 
מלא קומה ראשונה כניסה 

_____________________________________________)43-46(מיידית. 054-7493007

 מהודרת ומשופצת 
במקום יוקרתי, 200 מטר 

קומה א' + מעלית. 
054-4338135)43-50(_____________________________________________

 ב"אבן גבירול-סוקולוב"! 
3.5 חד' גדולים + ק'ב + 

חזית + מיידית + כ-90 מ"ר. 
1,650,000 ש"ח המפתחות 

_____________________________________________)44-44(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 למי שרוצה לעשות 
ביזנס! במנחם בגין 3 חדרים 

63 מטר קומה 2 ואחרונה 
אופציה להגיע ל-205 מטר 

1,380,000 גמיש "פנחס 
_____________________________________________)44-44(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות, מציאה 
למכירה בדנגור 3 חדרים 60 

מטר קומה 4 אופציה בגג 
בטון משופצת  קומפלט  
1,280,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)44-44(נכסים" 055-6789653

 למהירי-החלטה!! 
א.ביאליק כ-73 מ"ר 3 חד' 
ק"א מטופחת 1,300,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)44-44(_____________________________________________

 מציאה!! א.חברון 3 
חד' ק"ב כ-65 מ"ר עורפית 

מ.מהיסוד מפוארת א.להרחבה 
1,399,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 א.אבוחצירא 3 חד' כ-83 
מ"ר ק"ב 25 מ"ר מעטפת 

+ כ-40 אופציה מ.מהיסוד!! 
1,450,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 א.חברון ק"א 3 חד' כ-90 
מ"ר 1,630,000 גמיש + מחסן 

18מ"ר )ז.לשיפוץ( "תיווך-
_____________________________________________)44-44(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.רבי יוסי 3 חדרים 60 
מ"ר משופצת +"היתרים" 

כ-80 מ"ר צד/גג-בטון 
1,530,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 א.גנחובסקי 3 חד' כ-70 
מ"ר + 45 מרפסת קומה-ד' 

+ א.בצד/ובגג "שמורה" 
1,495,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 א.ירושלים כ-130 מ"ר 
ק"ג 3.5 חד' + בגג 2 יח"ד 

מ.מהיסוד + א.להרחבה 
2,290,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור"  052-5222690

 א.זבוטינסקי/סוקולוב 3 
חד' ק"ג מ.מהיסוד +"היתרים" 
75 בג.בטון + כ-80 מ"ר בצד 

1,390,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

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

משופצת ממוזגת + חניה 
1,445,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 בדב-גרונר 3 חד' כ-64 
מ"ר קומה-ב' 3 כ"א מ.מהיסוד 
א.להרחבה 1,270,000 "תיווך-

_____________________________________________)44-44(משגב-לדיור" 052-5222690

 למבינים!! א.רמב"ם 
כ-3 חד' כ-70 מ"ר ק"ב + 

א.להרחבה שמורה 1,350,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור. 3 חדרים 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת 
קומה שניה חזית, 3 כ"א דוד 
_____________________________________________)44-44(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 
_____________________________________________)44-44(תיווך ספיריט 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב יונתן 
8, דירת 3 חדרים קומה 

ראשונה,יפה במיוחד משופצת 
מהיסוד 2 כ"א דוד תיווך 

_____________________________________________)44-44(ספיריט 072-3263850

 המחיר ירד 3 חדרים 
רבי עקיבא אזור דובק 
בנין חדש עורף ק"ד. 

מחיר של 1,620,000!!! 
058-3200078"אפיקי 

_____________________________________________)44-44(נדלן בועז

 דנגור 3חדרים ק"ב. 
אופציה להרחבה 30מ"ר 
1,250,000 "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)44-44(בועז" 058-3200078

 ז'בוטינסקי 3 חדרים 
ק"א חזית משופץ כמעט 

ללא מדרגות אפשרות 
לסוכה 1,260,000 אפיקי 
_____________________________________________)44-44(נדלן בועז 058-3200078

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

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

052-3344721)44-44(_____________________________________________

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

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

052-3344721)44-44(_____________________________________________

 באזור-הרב-קוק 3 חד' 
בקומה אחרונה + היתרים 

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

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בעלי-הכהן 3 חד' משופצת 
ומרווחת 1,450,000 ש"ח 

גמיש תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,700,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 א.קוטלר 3 חד' כ-67 
מ"ר ק"ב "משופצת-מהיסוד" 
א.להרחבה 1,455,000 "תיווך-

_____________________________________________)44-44(משגב-לדיור" 052-5222690

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

+ סוכה א.כ- 40 מ"ר 
1,270,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

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

1,270,000 ש"ח מספר נכס 
077-2050410 7180

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)44-44(אדוארד

 למכירה בביאליק 3 חד' 
65 מטר קומה 2.5  גג +סוכה 
משופצת קומפלט 1320.000 

גמיש פנחס נכסים
055-6789653)44-44(_____________________________________________

 מציאה בדב גורנר 3 חד' 
כ-60 מ"ר + מרפסת 18 מ"ר 

ממ"ד + סוכה בניין חדש 
_____________________________________________)44-44(פנחס נכסים 055-6789653

 המציאה ! במכבים 2.5 
חדרים קומת קרקע  אופציה 

מאושרת לעוד 30 מטר 
1,230,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)44-44(נכסים" 055-6789653

 מציאה בדנגור 2.5 חדרים 
+ סוכה 10 מטר קומה 2 + 

אופציה "פנחס נכסים"
055-6789653)44-44(_____________________________________________

 מציאה שלא הייתה 2.5 
חדרים באזור נורדו קומה 3 + 
התר בניה על הגג 1,150,000 
_____________________________________________)44-44("פנחס נכסים" 055-678653

 מיידי!! א.נורדאו 2.5 חד' 
כ- 55 מ"ר שמורה + כ- 55 

מ"ר "היתרים" בגג-רעפים 
1,140,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

 למכירה יהודה הנשיא 
קרוב להרוא"ה רמת 
גן 60 מטר 2 חדרים 

קומה שניה 1,400,000 
_____________________________________________)44-44(לפרטים: 050-6452128

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 ש"ח תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן יוסף 2 
חד' כ-45 מ"ר ק"א 1,100,000 

ש"ח מספר נכס 7379.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)44-44(אורי תיווך אדוארד

 למכירה בהמכבים 2.5 
חד' קרקע + אופציה ואופ' 

לחצר. 1,250,000 תווך
054-2345633)44-44(_____________________________________________

 להשכרה בהר שלום- 
דו משפחתית 5 חד 200 

מטר, מרווחת מאד + 
חניה פרטית + גג גדול, 

לפרטים:  050-6452128 
_____________________________________________)44-44(סופר-נדלן

 להשכרה דופלקס 6 חד' 
160 מ"ר בעמק יזרעאל + 
מעלית + חניה + גג ענק.

5,500 תווך 054-2345633 
_____________________________________________)44-44(מיידי    

 שבטי ישראל 5 חדרים + 
מרפסת ק"ג 5,000 ש"ח

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)44-44(אורי תיווך אדוארד    

 בנורדאו 4.5 חד' בבניין-
חדש + מעלית, חזית 4,500 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)44-44(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה! בהרצוג 
ישעיהו כ 100 מ"ר + 

אופ' קומה ראשונה חזית 
מיידי! רק ב 1,780,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)44-44(_____________________________________________

 בראשונים רבי עקיבא 
בבניין חדש כ 4 חד' + 
סוכה ומרפסת שמש 

מיידי! רק ב 1,750,000 
ש"ח. להב נכסים

050-4177750)44-44(_____________________________________________

 ברבי עקיבא קרוב 
לאלישע 3 חד' 75 מ"ר 

משופצת קומה א' חזית 
מיידי 1,650,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" -054
4290600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי מציאה! 
במסטת רחל קרוב לרחוב 

ירושלים 3 חד' 75 מ"ר 
חזית ק"ג אופ' )רעפים( 
ניתנת לחלוקה מיידית 

בקלות 1,450,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" -052
7652801)44-44(_____________________________________________

 ברח' השומר באיזור 
אשל אברהם דירת 3 

חדרים, 80 מ"ר מרווחים 
ומשופצים ק"ב חזית, 3 
כ"א, עם היתרים לעוד 

28 מ"ר 1,930,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

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

054-6920970)44-47(_____________________________________________

 בבן זכאי ק"ב 4 כ"א, 
אופציה לבניה, חזית לגינה, 

חניה בטאבו 2,250,000 גמיש. 
_____________________________________________)44-45ל(054-8424901

 במימון 3.5 חד' 80 מ"ר 
ק"ב משופצת כחדשה + חניה 

+ מחסן בק"ק 8 מ"ר חזית 
1,770,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)44-44(א. פנחסי 03-5799308

 באזור רבי יב"ז 3.5 יפה 
ומשופצת + מרפסת כ 95 

מטר 1,950,000 ש"ח
תיווך B.D.A פלאפון -054

8449423)44-44(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפרדס כץ 
במתחרדים קומה ב' ואחרונה 
משופצת + סוכה 1,400,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)44-44(_____________________________________________

 יחידת דיור 2 וחצי חדרים 
עם טאבו בנפרד חדשה 

ומפוארת! מוכשרת לטווח 
ארוך מצוינת להשקעה. רק 

770,000 ש"ח. אדי נדלן:
054-8493483)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בברוט 2 חד' קומה 
ג' מקרקע בניין אברכים + 

רשיון לבנייה בגג בטון. ובצד 
עוד 30 מ' 1,270,000 ש"ח 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק 
)קרוב לסמטת טבריה( 

2.5 חדרים 70 מ"ר 
שמורה ק"ב עורפית 

מיידי 1,430,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות" -052
7652801)44-44(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים 68 מ"ר 
קומה 3 מתוך 4 משופצת, 

4,200,000 ש"ח.
_____________________________________________)44-44(אלון: 052-6053897

3-3.5 חדרים

 דירת 3 חד' קומה 2 מתוך 
3 במצב טוב. מחיר 400,000 

_____________________________________________)44-44(ש"ח. אלון: 052-605389

ירוחם

 ברמות ד' קוטג' )91 
מ"ר נטו( + חצר )25 מ"ר( 

+מרפסות, נוף + מחסן, 
1,895,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-571-3375

 פרויקט נווה אור דירות 3 
חד' 90 מ"ר עם אופציה לעוד 

חדר החל מ 675,000 ש"ח 
_____________________________________________)44-44(אלבה-נדל"ן 054-8446671

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)44-44(חניות. 0522-656825

 מציאה בארלוזרוב! 
דופלקס 4 חד'! משופץ 

חלקית, מעלית, חנייה, יחי' 
הורים. 1,550,000 רם-נכסים 

054-5566145)44-44(_____________________________________________

 בפינקל, מרווחת 5 חד' 
גדולים, ק"א, סוכה, חניה, מזגן 

מרכזי. 054-4986204
_____________________________________________)44-45ל(052-8342790

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

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

+5 חדרים

 "רימקס עוצמה" 
רפפורט, בית פתוח ללא תיווך. 
יום שישי 2/11/18 בין השעות 

11:00-13:00 קומה 3, כ 
110 מ"ר. מעלית, חניה. צוות 

_____________________________________________)44-44(אביגדור 072-3957393

 בפרנקפורטר 4 וחצי חד' 
גדולה ומסודרת. מעלית. חניה. 

_____________________________________________)44-44(תיווך יוחנן 050-4104044

 בלוחמי הגטו המבוקש! 
4 חד', משופצת, ממוזגת, 
מעלית, חנייה משותפת. 

1,610,000 רם-נכסים
054-5566145)44-44(_____________________________________________

 במרכז העיר, דירות 
להשקעה, תשואות גבוהות, 

החל מ 1,150,000 ש"ח.
_____________________________________________)44-44(050-6610601 סתיו.

 במרכז העיר 3 וחצי 
חדרים ק"ב גדולה מאד 

ומסודרת. מעלית. סוכה. 
1,350,000 ש"ח תיווך יוחנן 

050-4104044)44-44(_____________________________________________

 הרצל 4 חד' פלוס מרפסת 
במצב טוב קומה נוחה 850 

_____________________________________________)44-44(אלף 050-3202551

4-4.5 חדרים

 במתחרדים דירה 3 חד' 
קרקע אופציה לבניה חצר 

גדולה 590 אלף
052-8045458)44-44(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בחרדי, מחולקת ומניבה 
אפשרות לשותפות. מציאה! 

_____________________________________________)44-44(תיווך אלפסי 052-2790370

 בחרדי, ק/1, 95 מ"ר שוכר 
עובר, 750,000 ש"ח, תיווך 

_____________________________________________)44-44(אלפסי 04-8441111

 מניבה ק/1, 3 חד', שוכר 
ותיק, 450,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)44-44(אלפסי 052-2790370

 מחולקת וגג מניב בטאבו 
המלצת השבוע! תיווך אלפסי 

052-2790370)44-44(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
במוהליבר יחידת דיור 

40 מ"ר משופצת ויפה 
ק"ק ממוזגת כניסה 

מידית 3500 ש"ח כולל 
ארונונה "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)44-44(_____________________________________________



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

4-4.5 חדרים

כ”ב- כ”ד  בחשוון תשע”ט 31/10-2/11/2018

+5 חדרים

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

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

אזורים

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
052-7613554)19-45(_____________________________________________

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

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-43(ובתי כנסת 052-8834610

 "כתר הרימון" צימרים 
חדשים, מרווחים ממוזגים, 

לזוגות ומשפחות, נוף מדהים. 
052-5207326)38-45(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-49(טל': 054-7706069

מחסנים

משרדים

מגרשים

 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, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך 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, 4,000 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

2-2.5 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(_____________________________________________

 בסירקין/הרב שך 2 
חד', 60 מ"ר ענקית, 

ק"א, מסודרת, מיידית, 
3,100 ש"ח בלעדי 

ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

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

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )36-44ל(050-9375052

 באזור ירושלים, עסק פעיל 
ורווחי בתחום מכירה ותיקון, 
מחשבים ומדפסות ואביזרים, 
02-5808003 ,052-2673559)36-44(_____________________________________________ 3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

 3 חדרים, ק.ב ע"ע, במרכז 
ב"ב, חזית, 2 א.ק. 2 מזגנים, 

דוד"ש, סורגים, מיידי, 
053-2759816 ,03-6180646)41-44(_____________________________________________

 לזו"צ, 3 חד', מרווחת 
ויפיפיה! חדשה לגמרי! 
ק"ד, ללא + מזגנים! + 

מרפסת שרות וסוכה 
סגורה, בר' עקיבא/יונה 

הנביא, שכנים טובים, 
_____________________________________________)41-45(לל"ת 052-7665551

 בגניחובסקי, 2 חד', 40 
מ"ר, ק"ג, ממוזגת, מטבח 
גדול, דוד שמש ואמבטיה, 

_____________________________________________)41-44ל(2,800 ש"ח, 052-2899085

 יחידת דיור ממוזגת 
ומרוהטת, 25 מ"ר, חדשה, 

באזור בן פתחיה, קומת מינוס, 
מאווררת, 2,000 ש"ח

054-8435566)41-45(_____________________________________________

 עסק לשמלות כלה 
מהממות + אביזרים וציוד 

במחיר מציאה, לרציניים בלבד, 
050-4137661)41-44(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

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

 לחברה בהקמה דרושה 
השקעה של 500,000 ש"ח 

תמורת שותפות, 
_____________________________________________)41-44ל(054-6970525

 בהרב הירש, יחידה, 
ק"ק, מרוהטת, ממוזגת, 
מתאים לבודד/ה, 1,200 

_____________________________________________)41-45ל(ש"ח, 050-4112720

 להשכרה דירת חדר וחצי 
מרוהטת ממוזגת בבנין יוקרתי.

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

 בסמטת רחל 3 חדרים 
חדשה לגמרי, 62 מ"ר+ סוכה 

ק"ג, ממוזגת, 3,500 ש"ח 
052-7606607)42-45(_____________________________________________

 בק. הרצוג 2 חד' כ - 45 
מ"ר, יפה וממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 054-6969961

 בפנקס 2, יפיפיה בנין 
חדש, מרוהטת, ק"ד+ מעלית 

_____________________________________________)42-45(+ נוף. 052-6164584

 בישעיהו, חדשה ויפה 
לזו"צ/בודד מרוהטת וממוזגת 

_____________________________________________)42-45ל(מיידי. 052-7681871

עמנואל
 4.5 חד' בחתם סופר 

גדולה ש"כ 1,600 מ"ר מיידי 
054-8446858)42-45(_____________________________________________

 מחפץ חיים/אחד העם 
מיידי, ק"א, 3חד' גדולים + הול 

+ מרפסת מאווררת ומוארת 
+ מזגנים 050-534334

054-4797080 )42-45(_____________________________________________

 נדל"ן באנגליה, תשואות 
גבוהות + עליית ערך, רישום 

בטאבו בליווי עו"ד.
055-9419672 )42-45(_____________________________________________

 לימודי מסחר בשוק ההון, 
בניית רובוט מסחר אוטומטי 

למתחילים ומתקדמים
052-5821410 )42-45(_____________________________________________

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים. 

החל מ- 800,000 ש"ח. 
הדירות מושכרות כעת.

050-5766979 נתי המתווך 
_____________________________________________)42-45(לציבור הדתי.

 להשכרה משרד/קליניקה 
50 מ"ר ברח' הרב קוק 10 

ב"ב סמוך לרבי עקיבא. 
_____________________________________________)42-45ל(052-3141026

 חדר/מחסן 30 מטר! 
במרכז חז"א )גני טל( מיועד 

גם לכיתת לימוד, פגישות לפי 
_____________________________________________)42-45(שעות. 053-3143097

 בגוטמכר 4 חדשה ק"ג + 
חניה 5,500 ש"ח 

050-4166777)43-44(_____________________________________________

 בשח"ל 3 חד' בבנין חדש. 
משודרגת, מאווררת וממוזגת. 

3,800 מיידי, לל"ת.
_____________________________________________)43-44ל(054-6108092

 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(_____________________________________________

 ברוזנהיים דירת גג 
ק"ד ללא, 2.5 לד' 56 מ"ר 

+ 16 מ"ר מרפסת ממוזגת 
ריהוט חלקי 3,000 ש"ח. 

02-5430441
050-4112154)43-44(_____________________________________________

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

_____________________________________________)43-30(מיידי. 052-3632080

 למסירה 2 חנויות 
מצליחות עם מוניטין רב 
באלעד, שכירות נמוכה 

ובמקום מרכזי. אחת בתחום 
נעלי האלגנט וספורט לגבר 

ונוער והשניה הלבשה חליפות 
אלגנט לגבר ולנוער. המסירה 

לא כולל השקעה וציוד. 
אפשרות לחנות אחת.

 בר' עקיבא בב"ב _____________________________________________)43-44(052-4779940
להשכרה 15 מ"ר בפסאז' 

מתאים למשרד/רופאים/עו"ד 
וכו' 1,800 ש"ח.

_____________________________________________)43-44ל(050-7620118

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

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

 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)43-46(_____________________________________________

 להשכרה ברח' ירושלים 
בב"ב 64 30 מ"ר משופצת, 

ממוזגת, לכל מטרה
052-2303988)43-46(_____________________________________________

 באוסם בב"ב, משרד 
מושקע, יפיפה, ממוזג + 
מטבחון ושירותים, כ- 13 

_____________________________________________)43-44(מ"ר 050-5674924

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

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

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
- ספא, בריכה פרטית ומבודדת 

- מושב דתי )תחבורה(, 
_____________________________________________)17-43(052-4484443 - ביה"כ קרוב!

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

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

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-49(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-03/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-44/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-45(_____________________________________________

 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)46-47/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 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(_____________________________________________

 "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

 דירות נופש, צימרים, 
חדרי אירוח, החל מ- 150 ש"ח 

בר השגה - נופש בהישג ידך, 
מבצעים מיוחדים לקוראי
"קול העיר" ניתן להיכנס 

barasaga.co.il לאתר
055-9923279)41-52(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 דרושה דירה להשכרה 
3-4 חדרים עם 4,500 לתקופה 

_____________________________________________)43-43ח(ממושכת. 052-7107287

 ז'בוטינסקי 2.5 חדרים כ 
50 מ"ר ק"ג חזית 2,700 ש"ח 

מספר נכס 17064
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)44-44(אורי תיווך אדוארד  

במקום חדש וחדרים 
מפוארים ביותר

 9 הרב מרדכי לוי

חזנים ופייטנים

מס' מקומות 
מוגבל!

9 הרב חנוך גבהרד 
 9 הרב שלמה מילר

טל: 055-6781432

מחיר

ארוחות כיד המלך ברמה גבוהה ובשפע 
בהכשר בד"ץ העדה החרדית

שבת נופש מרגוע ופיוט

לזוג
₪x  3703

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

בס"ד

עם טובי המרצים:
כ"ג כסלו תשע"ט 1.12.18

שמרטפיה 
במקום

 באזור העירייה בבניין 
חדש 4 חד' ק"ג + מעלית + 

חניה חזית א. פנחסי
03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בראשונים רבי עקיבא 
בבניין חדש כ 4 חד' + 
סוכה ומרפסת שמש 
מיידי! ב 4800 ש"ח 

בשלוש השעות בבניין 
חדש ומפואר 4 חד' 

ענקית + סוכה ומרפסת 
שמש ב 4800 ש"ח להב 

_____________________________________________)44-44(נכסים 050-4177750

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 להשכרה באבטליון דירת 
3 חד' 80 מ"ר ק"ב בלי מעלית 

4000 ש"ח אלבה - נדל"ן. 
054-844-6671)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בקוטלר קרוב 
לרב שך 3.5 חד' + 

מרפסות כ 85 מ"ר ק"ב 
חזית כניסה מיידית 

זקוקה לשיפוץ 3500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)44-44(_____________________________________________

 דירת גן ברח' אהרונסון 
בב"ב 3 חד' גדולים, 2 מרפסות 

גדולות, מזגנים, דודי שמש, 
סורגים, אפשרי מרוהט. 

052-5424215 054-2067894)44-47(_____________________________________________

 בחת"ם סופר 2 חד' ק"ב 
כחדשה + 2 מזגנים אפשרות 

למרוהטת מיידי.
_____________________________________________)44-45ל(052-8421010 052-5807770

 בהרב קוק 2 חד', לעלות 
חצי קומה אפשרות לריהוט 

2900 ש"ח. 03-5700880
050-4101553)44-45(_____________________________________________

 דירת 2 חד' חדשה נאה 
ממוזגת מרוהטת מתאימה גם 

למשרד. 03-6191468
052-7698994)44-44(_____________________________________________

 יחידת דיור ק"א כניסה 
נפרדת ממוזגת, אפשרות 
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

 "רימקס עוצמה" 
רוטשילד קומה 3 מקרקע, כ 
100 מ"רף 3 כ"א, ממוזגת, 

מרוהטת + מוצרי חשמל. צות 
_____________________________________________)44-44(אביגדור. 072-3957393

 בלוחמי הגיטו )כפר גנים( 
4 חד' ענקית מעלית, מזגנים, 
ארונות אופציה לריהוט. 4300 

_____________________________________________)44-44(ש"ח. 050-6610501 סתיו

 "רימקס עוצמה" 
התסדרות,קומה 2, כ 90 מ"ר, 

ממוזגת, מרוהטת + מוצרי 
חשמל. 

_____________________________________________)44-44(צוות אביגדור: 072-3957393

 להשכרה בעמישב דירת 
3 חד' ק"א משופצת ונעימה 

למגורים כל הקודם זוכה.
_____________________________________________)FOX 050-6925400)44-44 נדלן

 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.

 השקעה נדלנית 
לאנ"ש החל מ 80,000 
ש"ח בטחונות מלאים 

תשואות גבוהות לפרטים 
נוספים יצחק. תיווך 

סלומון נכסים והשקעות
052-7125642)44-44(_____________________________________________

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

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

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

)ליד אשפר בשר( לכל 
מטרה, מיידי.

050-5677030)44-47(_____________________________________________

 למכירה בלב רבי 
עקיבא חנות חזיתית 20 
_____________________________________________)44-44(מ"ר תיווך 03-8050080

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר ק"ק 

חזית מיידי 3000 ש"ח 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 שטחים לבניה רוייה 
ופרטית, חקלאי+ דרושים 
_____________________________________________)44-44(תיווך אלפסי 04-8441111

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

_____________________________________________)44-47(לרכב. 052-7142450

 "דרך-עיר-נכסים" בפ"ת, 
משרדים/מחסנים/חנויות 

להשכרה, 120 מ"ר עם חניות. 
גישה להעמסה. במיקום 

_____________________________________________)44-44(מצויין. 0522-656825

 בלב רבי עקיבא מבחר 
משרדים מפוארים ביותר 

+ חניה, בגדלים שונים 
ולכל מטרה תיווך -03

8050080)44-44(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 75 מ"ר 

למשרד או לעסק ק"א  
חזית משופץ מיידי 5000 

ש"ח. סלומון-נכסים-
_____________________________________________)44-44(והשקעות 054-4290600

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

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

 השכרה בעוזיאל 
יחידת דיור כ-45 מטר 

יפייפיה 2 חדרים מרוהטת 
קומפלט +ממוזגת+סוכה 

_____________________________________________)44-44(3כ"א 054-3455437
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לפרסום
בלוח

03-6162228

כ”ב- כ”ד  בחשוון תשע”ט -31/10

 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 /

₪

₪

משכנתאות

 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

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

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

רצית לקחת משכנתא?
לא אישרו לך בבנק?

יוסי 052-7697006

(גם למוגבלים ופושטי רגל)

לנו הפתרון היעיל 
והמהיר בשעבוד נכס

 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

 בישוב הדתי חיספין צימר 
נוצץ ומאובזר, גינה, ג'קוזי, 

קרוב לאטרקציות ומסלולים, 
054-2232004)19-45(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 דירת ארוח סמוך 
לעתיקה, מיקום שקט, נקיה 

ומאובזרת בצפת, 
050-4115872)20-46(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)20-46ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

שלומי
 "צימרים גבריאל" מתחם 
4 חד' לזוג/משפחות מאובזר 

ברמה גבוהה נקי וממוזג 
053-7527999)33-45(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת 

מזגנים וחצר. 
08-6601778

052-7113937)34-44(_____________________________________________

 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 7 חד', ממוזגת, 
משחקים לילדים ונוער, בריכה, 

_____________________________________________)34-46(ביה"כ צמוד 053-2827371

 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)20-46(_____________________________________________

הוצאה לאור
 "נקודה" - הכול לספר 
שלך מהיום להיום, עריכה, 

הקלדה, ניקוד, עימוד, סריקות, 
תמלול, תרגום, 03-80-600-09

A80699@gmail.com)17-44(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

בריאות

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם !  
_____________________________________________)22-48/18ל(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

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-8401847)47-49/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

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

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

 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

 בין הזמנים בתפוסה 
מלאה! נופש על הים, 
אפשרות עד 30 אנשים

052-6460451)07-09/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)35-47(60 איש 052-8860953

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

■ 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

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב עין יעקב
 סוויטת ארוח מפוארת 

בת 4 חד' בריכה צמודה, ישוב 
_____________________________________________)22-48(דתי. מרים, 054-9911490

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)07-08/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

מירון

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומט רכב 
חדש, מלמד גם לתאוריה, 

אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 
_____________________________________________)40-47(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

 טחורים ופיסורה - 
התרופה המרפאה לחלוטין- 
והצילה רבבות אנשים ללא 

ניתוח, ללא משחות,
02-5822586 ,050-6882047)41-44(_____________________________________________

יעוץ וטיפול
 c.b.t קדימה" - טיפולי" 

ע"י יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט 
)לילדים ומבוגרים(, 

052-7112008)41-44(_____________________________________________

 מתחמי ארוח לקבוצות 
עד 100 איש, לכל מטרה, 

מחירים מצויינים
054-3040770)42-45(_____________________________________________

 יחידת דיור יפיפה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות, נוף להרים. לזוגות/ 
_____________________________________________)42-45(משפחה. 054-5259470

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)42-45ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

שרותים לרכב
 העברת טסטים לרכב, 
שירות מהיר, אמין ומקצועי 

_____________________________________________)42-45ל(054-6324324

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב, 

)דרוש נהג( +רשיון אוטובוס 
"ציפי הסעות" 050-4110855 

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

 "הסעות ריינר" - לכל 
חלקי הארץ. רכב ממוזג ונוח 

עד 20 מקומות, נהג חרדי 
_____________________________________________)42-45(ואדיב. 053-3157900

 "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(_____________________________________________

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 

ב' חרדים וחוזרים בתשובה 
052-3245153)42-50(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)42-49(בצימר המערה. 050-5990545

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-54(_____________________________________________

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 

הדברה
 רשתות למניעת יתושים 

רשת שקופה/הזזה/גלילה.
*הדברת מזיקים: נמלים, 

ג'וקים וכו' ר. 1223
050-5544413)43-16/19(_____________________________________________

פדיקור רפואי
 פדיקור רפואי מקצועי 
כולל ציפור חודרנית, יבלות 
ופטריות בצפורניים ואבקה 

יחודית לריפוי הפטריות 
_____________________________________________)43-44(בצפורניים. 055-6610818

 "גזור ושמור" שידוכים 
לגילאי +30 למגזר הדתי, 
רווקים/ות/ גרושים/ות/ 

אלמנים/ות לטלפן בשעות: 
_____________________________________________)42-45ל(20:00-22:00. 058-3268002

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(_____________________________________________

שיעורים פרטיים
 מסירת שיעורים פרטיים 

לאברכים בלבד! בדקדוק, 
אנגלית וחשבון - בב"ב. 

_____________________________________________)42-44ל(052-7195811

תקליטנים
 "נוריאל עוז", תקליטן, 

זמר מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
_____________________________________________)36-36/19ל(במבצע! 054-4314029

אבידות

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(_____________________________________________

 לפני כשנתיים נמצא 
כרטיס זיכרון של החבורה זרע 

_____________________________________________)43-43ח(אברהם. 054-8471351

 נאבדה קופסת 
תכשיטים בב"ב בצורת תיק. 

המוצא להתקשר.
_____________________________________________)43-43ח(052-7149216

 נמצאה שקית עם סיכות 
של מחזיק לכיפה בב"ב.

_____________________________________________)43-43ח(053-3181213

 בער"ש פר' וילך נאבדו 
נעלי קרוקס במקווה באבן 

_____________________________________________)43-43ח(גבירול. 054-8465270

 נמצאו טלית ותפילין 
בתחנה ביציאה מב"ב כביש 4.

_____________________________________________)43-43ח(03-6772995 053-3172995

נשכחה שקית ובתוכה 
תפילין בטרמפ שהוריד אותי 

בצומת רמות בירושלים.
_____________________________________________)43-43ח(054-8539512

נמצאה נעל של ילדה 
מידה 22 בחול המועד סוכות 

ברח' חזו"א. 054-8446012
03-5745534)43-43(_____________________________________________

 אופניים חשמליים לאברך 
בהשאלה או בתרומה.

_____________________________________________)43-43ח(052-7621791

 דרוש מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)43-43ח(דברי תורה. 052-7621791

 מעוניין בכסא תינןק 
לאופניים במצב טוב מתרומה 

_____________________________________________)43-43ח(או בהשאלה. 052-7621791

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)43-43ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)43-43ח(סמלי. 0547432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפרשי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)43-43ח(חילוף. 050-6651365

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 050-6651365

דרושה מכונת גילוח הרב 
_____________________________________________)43-43ח(גרוס לקניה. 052-7642805

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה - פתח קדמי. 

_____________________________________________)43-43ח(050-6651365

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)43-43ח(054-7938941

 דרושות אופניים 
חשמליות לאברך ב - 800 

ש"ח אפשרי במקולקלות 
_____________________________________________)42-42ח(בתרומה. 0548432271

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

מושב גורן
 *וילת אירוח יפיפיה,
4 חד', חצר ובריכה פרטית
* 10 חדרי אירוח + נוף + 

בריכה, ילדים חינם!!!
050-5236390 054-2515630)32-44(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)44-44ח(1-599-500-003

 נמצא צרור מפתחות 
בשיכון ה'. 054-8478807

_____________________________________________)44-44ח(054-8471351

 נמצאה מצלמה בקייקי 
הגושרים לפרטים:

_____________________________________________)44-44ח(052-7136474

 נשכחה שקית ובתוכה 
תפילין בטרמפ שהוריד אותי 

בצומת רמות בירושלים.
_____________________________________________)44-44ח(054-8539512

 נאבד לי כרטיס מיקרו קטן 
 B 16 )כרטיס מצלמה קטן(
כל המוצא להתקשר לדבורה:

_____________________________________________)44-44ח(054-8445005

 אבד דיסק און קי לפני 
שבוע בערך באזור ב"ב.

02-999-6007)44-44(_____________________________________________

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה.

_____________________________________________)44-44ח(050-6651365

 לגמ"ח בגדים דרושים 
בגדי ילדים במצב מצוין 
בלבד!!! )ללא כתמים(. 
_____________________________________________)44-44ח(לפרטים: 050-4176776

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)44-44ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)44-44ח(052-3595314

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)44-44ח(050-6229373

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)44-44ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה.

_____________________________________________)44-44ח(052-3595314

 מכונת גילוח הרב גרוס 
_____________________________________________)44-44ח(לקניה. 052-7642805

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק+מגירות צבע לבן עדיף 

_____________________________________________)44-44ח(במצב מצוין. 050-4130457

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)44-44ח(מהדגם הישן. 052-7191083

 דרושה עגלת תאומים 
למפשחת בן תורה בתרומה.

_____________________________________________)44-44ח(0548432271

 דרושות אופניים 
חשמליים לאברך ב - 800 
ש"ח/ אפשרי במקולקלות 

_____________________________________________)44-44ח(בתרומה. 0548432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)44-44ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות.
_____________________________________________)44-44ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)44-44ח(חילוף. 050-6651365

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד.
_____________________________________________)44-44ח(054-2509001

 מעונין לקנות ספוציק 
במצב טוב מידה 55-56.

_____________________________________________)44-44ח(054-8591018

 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
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לפרסום
בלוח

03-6162228

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תקשורת

 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 פ"ת 
050-6867740)31-32/19(_____________________________________________

תינוקות

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

170 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-44(בניילון. 053-3348860

 למכירה ש"ס 
וילנא שלם כחדש, 

054-6369617)41-44(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)41-44(_____________________________________________

 שולחן נפתח ל 3 מטר 
+ 8 כסאות 2 מהם + ידיות. 

בצבע חום כהה, )אפשרות 
לשולחן או כסאות בלבד( 

_____________________________________________)42-48ל(052-4227714

בתורה כתוב: "וירעו אותנו המצרים" ורש"י 
מציין שיש לשים לב שהמצרים לא רק עשו לנו 

רע אלא עשו אותנו רעים. 
אותו דבר ממש קרה בגלות גרמניה הנאצית 

ימ"ש, דהיינו עשו אותנו הכי רעים. 
בגלל זה הרב מלובביטש מציין שאי אפשר בלי 

חב"ד לכן, אני מבקש מכל הלב מעם ישראל 
להזדרז לתת לי יד לפני שיקרה משהו.

058-3275870
מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א אבי אדמו"רי דורנו

 מקרר קטן 350 ש"ח 
חברת אלקרטרה. 

_____________________________________________)43-43ח(050-6651365

 נברשת ענתיקה - עשוייה 
מחרסינה - עם חמישה קנים: 

_____________________________________________)43-43ח(500 ש"ח. 050-6658234

 טאבלט/טלפון "7 כמצב 
חדש 450 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-8380655

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)43-43ח(מגע 400 ש"ח. 052-8437292

 מקרר כחדש מצב מצוין 
כ - 400 ליטר. 400 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(03-5791261

 בלנדר מוט חזק 
BRAUN MR300 מקציף, 
_____________________________________________)43-43ח(קיצוץ 99 ש"ח 054-4783220

 בהזדמנות, "מסך-אויר" 
למניעת יציאת האויר של 

המזגן - 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(3170701 -053  )בב"ב(

 מציאה - מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 

המחיר - 200 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)43-43ח(054-8453370

 מיקרוגל כולל גריל איכותי 
מורסי ריצ'רדס 200 ש"ח

_____________________________________________)43-43ח(052-8380655

 מקפיא בקו 3 תאים. 
במצב ט"מ. עם קרח. 500 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. מב"ב. 054-4620206

DVD  נייד מסך אינץ + 
שלט+ אוזניות + מטען לבית 

ולרכב + תיק. 250 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-8380655

 טאבלט מסך 8 אינץ 
במצב חדש כולל מטען וכבל 

_____________________________________________)43-43ח(250 ש"ח. 052-8380655

 25 ספוטים + 3 גופי 
תאורה 75 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(054-7561146

 למכירה רדיאטור 8 
 DAVO צלעות חברת

איכותי, )מצב מצוין( בשימוש 
כשנה 150 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח( 052-7628985

 למכירה מיקורגל חברת 
גולד ליין, איכותי, חזק, צבע 

לבן. מחיר: 100 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-7628985

 כיריים גז בילד אין )4 
להבות( נירוסטה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-3463482

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)43-43ח(תקין 40 ש"ח. 052-3463482

 מקרר משרדי 90 ליטר כ- 
_____________________________________________)43-43ח(400 ש"ח. 054-7938941

 למכירה רמקולים 
למחשב סבופר ענק 2 

רמקולים + שלט חברת 
לוגיטק 400 ש""ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-2437292

 למכירה מדפסת לייזר 
OKI כחדשה - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(050-4190020

 מיחם חשמלי לשבת 40 
כוסות קנדי. חכדש 150 ש"ח

_____________________________________________)43-43ח(052-7616354

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)43-43ח(220 ש"ח. 052-3463482

 למכירה מגהץ טאפל 
דורש תיקון קל במחיר 200 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 063-7635027

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)43-43ח(או 053-3179093

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)43-43ח(499 ש"ח 054-4783220

 למכירה ארון מצב מצוין 
220 ש"ח מפורק חזק ויציב. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה שידת החתלה 
מגירות חזקות 220 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה טיולון חזק ויציב 
+ עגלת אמבטיה נפרדת 150 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח כל דבר 052-5737813

 למכירה מייבש כביסה 
240 ש"ח מצב מצוין.

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה כורסת יחיד 
וכורסה של 4 מקומות  + 

מיטה וארגז מצעים. 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(050-3337530

 כוננית 80 ס"מ. )2 
מדפים+4 דלתות( צבע 

בוק+ורוד. 300 ש"ח. מב"ב.
_____________________________________________)43-43ח(0544-620206

 שטיח עם דוגמא 
235X150, במצב מעולה, בבני 
_____________________________________________)43-43ח(ברק 100 ש"ח. 052-6784969

 ארון בגדים 
240X125X53 תליה, מדפים 

ומגירות, בב"ב 290 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-6784969

 4 כסאות למטבח/ הול 
בצבע שמינית עור כחדשות 
ב - 500 ש"ח במחיר מציאה 

_____________________________________________)43-43ח(לפרטים 053-3122039

 וילון חדר שינה מפואר 
500 ש"ח במחיר מציאה 

כחדש. לפרטים: 
_____________________________________________)43-43ח(053-3122039

 פינת אוכל + 6 כסאות 
500 ש"ח + שולחן ללא 

כסאות 100 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-3662700

 למכירה 4 כסאות מטבח 
עץ, ריפוד בד משובץ מצב 

מצוין. 500 ש"ח. -054
_____________________________________________)43-43ח(5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(054-5705546

 6 כסאות לסלון כחדשות 
- חדיש מודרני, איכותי 500 

ש"ח. 03-6191468
_____________________________________________)43-43ח(052-7698994

 שלחן וכסאות לפינת אוכל 
למטבח - 500 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(03-6191468 052-7698994

 ספה מעור שמנת מהודרת 
- 500 ש"ח 2 ספות נוער - 

ספפה - 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(03-6191468 052-7698994

 בהזדמנות כחדש: 
ספרייה, ספה )נפתחת 

למיטה(, שטיח מיטות ושידות 
_____________________________________________)43-43ח(054-2067894

 חדש! שולחן מרובע 
- לא נפתח )1.40*1.40( + 
8 כסאות צבע אגוז. שולחן 
500 ש"ח כסא 130 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-3073826

 ספריה 5 מדפים איכותית 
מעץ 187X43X38 בני ברק 

_____________________________________________)43-43ח(100 ש"ח. 052-6784969

 שולחן סלון מעץ + 
 120X64X40 .מגירות איכותי

בבני ברק. 190 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-6784969

68
050-3131740

פינוקים ברמה אחרת!

בס"ד

בהנהלה חרדית

הגריל הלוהט )דאלאס(

סעודת מלווה מלכה מיוחדת
עם הרב יצחק פנגר

 60 VIP

במוצאי שבת פרשת וירא 
י''ח בחשוון התשע''ט

27.10.18
 

בשעה 20:30

ישיבה בהזמנת עסקית - 
2 שיפודים- 58 ש"ח.

שתיה על חשבון הבית.
כניסה לגברים ונשים בהפרדה

יר
ע

ה
ד 

ה

 מיטת תינוק חב' טובה 
לבן/ שמנת 250 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 כסא תינוק לרכב חב' 
טובה + מצב מתכוון וחיבור 

לרכב 140 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 סל-קל לתינוק מצב מצוין 
_____________________________________________)43-43ח(50 ש"ח בב"ב. 052-7148004

 אמבטיה לתינוק + 
מעמד + מושב לתינוק במצב 

מצויין 80  ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 כסא בטיחות לכרב 
לתינוק + סל קל רק 100 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח 050-9089110

 mams למכירה עגלת 
papas & שמורה ויפה במצב 
_____________________________________________)43-43ח(מצוין 500 ש"ח 054-8536057

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-3073826

 למכירה כסא אוכל חזק 
ויפה 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 עגלת מוצי כולל: 
אמבטיה, טיולון וסלקל, מצב 

מצוין, רק 500 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(054-8423165

 במציאה לול פלסטיק + 
מזרן חדש במחיר 150 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(054-2326070

 עגלה מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין 150 ש"ח כל 

_____________________________________________)43-43ח(חלק. 050-4184747

 מיטה יחידה מעץ + ארגז 
מצעים מתרומם חב' טובה 
+ מזרון כחדשה. 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(בב"ב. 052-7148004

 בימבה לתינוק במצב 
מצויין + מנגינות )בב"ב( 40 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-7148004

 בימבה כיף במצב מצויין 
)בב"ב( 40 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח( 052-7148004

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצוין 
חברת אורנג' ב 200 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(055-6777117

  מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(054-4783220

 למכירה גלקסי ייאנג סגור 
באריזה תומך כשר ב 250 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 053-3118231

 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.

_____________________________________________)43-45(400 ש"ח. 054-6337121

 למכירה שולחן + 7 
כסאות + מקרר + תנור. 

_____________________________________________)43-44ל(052-2743106

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)42-42ח(0547938941

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה - אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 שטיח דגם מודרני כחול 
 2X2.9 משטחי עדן מידה

_____________________________________________)42-42ח(מחיר: 500 ש"ח 0527148609

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)42-42ח(0547938641

 דורשה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קדמי. 

_____________________________________________)42-42ח(0506651365

 מחשב 19 שטוח עם כבל 
למחשב וכבל חשמל מצוין. 

_____________________________________________)42-42ח(170 ש"ח. 0502897977

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונחם + מתאם למחשב 

+ אזניות חדש 30 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42ח(0502897977

 מכונת גילוח נטענת 
רמינגטון + לפיאות, 

מאושר צומת, 170 שקל. 
_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 אופה לחם במצב חדש 
_____________________________________________)42-42ח(200 ש"ח. 0506229373

 מערכת סטריאו 
ניידת: תקליטורים, קלטות, 
רדיו, רמקולים. 160 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0526784969

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/ תרומה 

_____________________________________________)42-42ח(0523595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)42-42ח(0547432035

 דרושה סוכה/ סכך 
לאברך גם אחרי סוכות 

_____________________________________________)42-42ח(בתרומה/ סמלי. 0547432035

 מעונין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)42-42ח(0506229373

 משפחה ברוכת ילדים 
מאזור בב"ב זקוקה לביגוד 

לבנות בגילאי 5,6 במצב טוב. 
_____________________________________________)43-43ח(050-4199561

 שמלות מהממות לילדות 
לארוע. חדשות. מידות 14,4,3. 

אפרסק. 120 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-7616326

 מכונה לסחיטת פירות 
ויקרות קשים חדשה באריזה 

_____________________________________________)44-44ח(150 ש"ח. 052-3466398

 אקוריום קטן עם כל 
האביזרים ו - 2 דגים טורפים. 

_____________________________________________)44-44ח(300 ש"ח. 052-3466398

 מקפיא בקו 3 תאים 
במצב ט"מ. עם קרח. 500 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח מב"ב. 054-4620206

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)44-44ח(תקין 30 ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו+דיסק+2 רמקולים 200 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד אין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה. 300 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-3463482

 מיקרוגל כחדש רק 100 
ש"ח. בחזקת בשרי.

_____________________________________________)44-44ח(050-9089110

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה+מסך דק ושאר 

האביזרים 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(053-3346080

 טוסטר אובן כחדש בב"ב. 
_____________________________________________)44-44ח(100 ש"ח. 053-3160767

 רחפן מיני מצוין 
בהזדמנות!! ללא תקלות חדש 

באריזה 150 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(053-3346080

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה ווינדוס חוקי בהזדמנות 

_____________________________________________)44-44ח(400 ש"ח. 053-3346080

 מערכת לאוטו מצויינת 
כחדשה עם אפשרויות 250 

_____________________________________________)44-44ח(בלבד. 058-3268891

 מערכת מולטימדיה 
לאוטו מעולה עם אפשרויות 

_____________________________________________)44-44ח(250 בלבד. 058-3268891

 רמקול בלוטוס חדש 
)נקנה בטעות( מתאים לנגן 

_____________________________________________)44-44ח("ביזניס". 03-57408068

 מכונת גילוח 
נטענת+לפאות, כחדשה, 
מאושר צומת, 150 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-6784969

 3 גופי תאורה - נורות 
_____________________________________________)44-44ח(הלוגן 70 ש"ח. 052-3463482

 למכירה GPS חדש 
באריזה גדם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)44-44ח(- 280 ש"ח. 054-8405498

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
* מנורה למטבח 130 ש"ח. * 

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-2727474

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W צקלון. ללא שקית

מחיר 220 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-2727474

 בלנדר מוט חזק 
BRAUN MR300 מקציף, 

_____________________________________________)44-44ח(קיצוץ 99 ש"ח. 054-4783220

 מציאה! מקרר אמקור, 
צבע לבן, במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)44-44ח(500 ש"ח.

 XP מחשב נייח עם וינדוז 
לצפייה בדיסקים ושעורי תורה. 

_____________________________________________)44-44ח(150 ש"ח. 054-4992952

 מציאה, מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 053-3346080

 מקרר קטן 350 ש"ח. חב' 
_____________________________________________)44-44ח(אלקטרה. 050-6651365

 גוף תאורה "יהלום" חדש 
ב-40 ש"ח. *עמוד תאורה 

"אהיל" כחדש ב - 50 ש"ח. 
*מאוורר "אלקטרו חנן" מצב 
מעולה ב-50 ש"ח. *מכשיר 

בייביליס ומברשת חמה ב-30 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 03-6169291

 מכשיר אנילהציה איכותי 
)איטלקי( כחדש )היה בשימוש 

פעמיים!( 200 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)44-44ח(03-9603414 )כפ"ח(.

 BRAUN מגהץ אדים 
במחיר מציאה )ב"ב( 70 ש"ח 

_____________________________________________)44-44ח(בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות מקרר "אמנה" 
פריזק תחתון מבנמ מעולה 

_____________________________________________)44-45(400 ש"ח 054-5424215

 מטחנת בשר חדשה 
חברת פרסטיג. 120 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(בב"ב. 052-7616750

 שולחן נמוך מטר על מטר 
_____________________________________________)44-44ח(65 ש"ח. 053-3134131

 מיטה וחצי 250 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 כלוב גדול לתוכיים 480 
ש"ח. צלחת עומדת לתוכים 

_____________________________________________)44-44ח(450 ש"ח. 053-3134131

 בהזדמנות כסא בטיחות 
לתינוק לאוטו 90 ש"ח. 

_____________________________________________44-44ח(050-9089110

 כוננית 80 ס"מ. )2 
מדפים+4 דלתות( צבע 

בוק+ורוד. 300 ש"ח. מב"ב.
_____________________________________________)44-44ח(0544-620206

 בהזדמנות כחדש ספריה, 
ספה )נפתחת למיטה( 350 

ש"ח, שטיח 200 ש"ח. מיטות 
ושידות 400 ש"ח.

054-2067894)44-45(_____________________________________________

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(054-5705546

 שידה עם מראה חדשה 
מהאריזה עץ מלא צבע וונגה 

_____________________________________________)44-44ח(499 ש"ח. 054-4783220

 מיטת יחיד + ארגז גדול 
במצב מצוין - עץ מלא 200 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח )גמיש(. 052-7609103

 ספה 3 מושבים צבע בז' 
מצב מעולה 200 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)44-44ח(054-8401217

 מצב חדש! שולחן אוכל 
נפתח צבע וונגה גודל 1.80 על 

1.00 מחיר: 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-3073826

 מצב חדש! 6 כסאות 
וונגגה עם ריפוד קרם מחיר: 

_____________________________________________)44-44ח(180 ש"ח. 052-3073826

 מציאה! שולחן מרובע - 
לא נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-3073826

 מציאה! 8 כסאות בצבע 
אגוז. מחיר: 130 ש"ח כל 

_____________________________________________)44-44ח(כסא. 052-3073826

 ארון במצב מצויין 220 
ש"ח מפורק חזק ויציב.

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה שידת החתלה 
בגירות חזקות. 220 ש"ח 

_____________________________________________)44-44ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה טיולון חזק 
ויציב+עגלת אמבטיה נפרדת 

150 ש"ח. כל דבר.
_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 מייבש כביסה 240 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(מצב מצויין. 052-5737813

 ארון 4 דלתות - חזק 150 
ש"ח. וארון 5 דלתות+מראה 

עץ מלא 350 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7609103

 ספה מעור, נוחה, צבע 
חום יפה 1.60 ב-450 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(בירושלים. 052-7665283

 מיטת יחיד+ארגז גדול 
במצב מצוין - עץ מלא. 200 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. )גמיש( 052-7609103

 מיטת תינוק עץ מלא 
מצב מעולה 150 ש"ח כולל 

_____________________________________________)44-44ח(מזרון ב"ב. 054-8459159

 שולחן סלון מעץ+מגירות 
איכותי. 120X64X40 ב"ב. 

_____________________________________________)44-44ח(150 ש"ח. 052-6784969

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-3463482

 6 כסאות מרופדים 150 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-3073826

 חדש! שולחן מרובע - לא 
נפתח )1.40*1.40( + 8 

כסאות צבע אגוז. שולחן 500 
ש"ח כסא 130 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(058-3073826

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין. 

_____________________________________________)44-44ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ארונית מטבח עץ מלא 
סנדביץ 260 ש"ח בלבד 4 

_____________________________________________)44-44ח(דלתות+מעמד. 052-5737813

 כסא מנהלים+כסא פינת 
אוכל 60 ש"ח לכסא+שולחן 
פינת אוכל נפתח קטן 180 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-5737813

 טיולון+עגלת אמבטיה 
איכותי 260 ש"ח. בלבד

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 BMX אופניים 130 ש"ח 
_____________________________________________)44-44ח(טובות. 052-5737813

 כורסא חומה )עור( 
מפוארת )הייתה למסג'( 

)כפ"ח( 400 גמיש.
_____________________________________________)44-44ח( 03-9603414

 למסירה ספה 140 
נפתחת למיטה 190X140 יפה 
_____________________________________________)44-44ח(כחדשה. 052-2566434 )רפי(.

 טלפון אלחוטי חברת 
סימנס במצב חדש 120 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(050-5574847

 כורסא איכותית לסלון, 
ריפוד מבד ומשענות מעץ, 
_____________________________________________)44-44ח(190 ש"ח. 052-6784969

 מציאה! שולחן לסלון 
במצב חדש, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(054-8463922 052-7604024

 שולחן 60X120 במצב 
מעולה ב-180 ש"ח. *4 
כסאות "כתר" בצע לבן 

כחדש ב-80 ש"ח. *כסא נח 
"כתר" כחדש ב-40 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(03-6169291

 ספה מעור נוחה ויפה 
בירושלים, 1.60, צבע חום. 

_____________________________________________)44-44ח(450 ש"ח. 052-7665283

 כורסא נפתחת במצב 
מצוין. 500 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(050-4149011

 6 כסאות לסלון כחדשות. 
שולחן וכסאות לפינת אוכל 

למטבח. 054-7773591
052-7698994)44-44(_____________________________________________

 שולחן סלון + 7 כסאות 
נפתח לעשרה, מעץ מלא 

כחדש! 500 ש"ח
_____________________________________________)43-45ל(058-3292985

 כסא גבוה מרופד כחדש 
_____________________________________________)43-43ח(רק 250 ש"ח. 050-9089110

 למסירה ארון ספרים 5 
מדפים ללא דלתות חינם. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7116702 ירושלים.

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער במצב טוב מעץ רק 120 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 058-6770546

 כסא תינוק לרכב של חב' 
ברייטקס 300 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-5078585

 מיטת מעבר ללא מזרון 
_____________________________________________)44-44ח(150 ש"ח 052-712970

 לול לתינוק צבע חום 150 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-712970

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-712970

 טרמפולינה של פישר 
פרייס לתינוק יוקרתית כחדשה 

_____________________________________________)44-44ח(200 ש"ח. 052-3466398

 משאבה מיני של מדלה 
כחדשה ממש 180 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-3466398

 משאבה ידנית חדשה 
_____________________________________________)44-44ח(לגמרי 65 ש"ח. 052-3466398

 משאבת חלב דו צדדית 
חדשה בקופסא 270 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-3466398

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב צבע עץ חכדשה במחיר 

_____________________________________________)44-44ח(400 ש"ח. 052-3073826

 מציאה! מיטת תינות 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-3073826

 כסא אוכל כחדש 90 ש"ח 
_____________________________________________)44-44ח(בלבד. 050-4117575

 מיטה לול צבע חום ללא 
מזרון 150 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7120970

 טיטולים מגן למיטה 45 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח כ"א. 052-7120970

 מיטת תינוק+מזרון 
אורטפדי במצב מצוין 390 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4120697

 כסא תינוקות - 
טרמפולינה יד 2 70 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(במצב מעולה. 054-8475855

 עגלת איגלזינה אביו 
צבע תכלת מצב מצוין. 

אמבטיה+טיולון 500 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7125823

 סלקל שחור אדום במצב 
טוב כולל כרית לראש 80 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-843223

 למכירה עגלת אמבטיה 
+ סלקל + טיולון צבע אדום 
NeoNate במחיר 290 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7114734

 למכירה סלקל לרכב 
לתינוק חברת Graco מחיר 

_____________________________________________)44-44ח(100 ש"ח. 054-8590466

 NEONATE עגלת 
אמבטיה, טיולון, סלקל, תיק, 

צבע אדום, 280 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(052-7114734

 עגלת אינגלזינה-אביו, 
צבע תכלת במצב מעולה, 

אמבטיה + טיולון ב 480 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7125823

 כיסוי רגליים מקורי כחול 
חדש באריזה מתאים לכל 

הדגמים. 150 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7169771

 מיטת תינוק בלי מזרן. 
_____________________________________________)44-44ח(052-7169771

 כסא בטיחות לרכב 
לתינוק+סל-קל רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(050-9089110

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
סיטי עילית גלגלי אויר. 500 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-7168840

 ברה"ע למכירה לול 
מתקפל מעץ מלא עם מזרן 
_____________________________________________)44-44ח(ב-490 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה כסא 
אוכל לתינוק עם מגש מתקפל 

_____________________________________________)44-44ח(ב 150 ש"ח. 052-7966786

 עגלת רויאל סטייל צבעי 
יין ובז' שמורה 500 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(058-4190090

 מיטת מעבר צבע חום 
ללא מזרון 150 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-7120970

 עריסה פלסטיק+קרש 
ומזרון במצב מעולה - 100 

ש"ח. *טיטולים מידות 3,4,5 
15 ש"ח לחבילה.

_____________________________________________)44-44ח(03-6169291

 שידה + 4 מגירות 40 
ש"ח על גלגלים צבע עץ 80 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-7148004

 C2למכירה טלפון נוקי ה 
"תואם כשר" 200 ש"ח. במצב 

_____________________________________________)44-44ח(מעולה. 050-5574847

 מטען אלחוטי סמסונג 
גלקסי-S3 חזק במיוחד חדש 

מהקופסא 99 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(054-4783220

 גלקסי J1 מיני מושגח 
במצב מעולה. מגן כפול 

250 ש"ח. *אזניות בלוטוס 
אלחוטיות חדשות  באריזה 

צבע לבן 70 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(054-9030883

 גלגלים לאופניים מספר  
24 +צמיגים ופנימית 50 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(כ"א. 052-3595314

 שעון מים פרטי 100 
ש"ח. *גז בלון 150 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7162791

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 למכירה מיטת מסאז' 
של חברת סרגיים 3,000 ש"ח 

גמיש, עלתה 13,000 ש"ח.
_____________________________________________)44-45ל(054-2051299

 חדש מהקופסא המשחק 
הזוגי של מירב לביא ב 250 

_____________________________________________)44-44(ש"ח. 054-8454536

 בהזדמנות אופניים 
חשמליות 054-7773591

052-7698994)44-44(_____________________________________________



כ”ב- כ”ד  בחשוון תשע”ט 631/10-2/11/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

 מנהלת מעון עבורך!! 
מעוניינת ביום חופשי בעלת 
_____________________________________________)BED)42-43 בחינוך. 0543460806

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 מיחם חשמלי 8 ליטר 
_____________________________________________)42-42ח(Gold Line - 100 ש"ח

 להשכרה 3 שמלות 2 
ברוקט ו - אורגנזה, מידות 
33-38 במחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527662723

 נגן דוקו כחדש + בלוטוס 
וטקסטס במחיר מציאה 70 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0548409064

 רמקול מורים חזק 
ועוצמתי במחיר מציאה רק 40 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0548409064

 מגפיים של זארה 
מהממים מידה 24 לבנים 70 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527117487

 למכירה בירושלים 
שמלות מפוארות לנשים\ 
לנערות בין 100-150 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0586770546

 למכירה מדפסת 
משולבת במצב טוב בירושלים 

_____________________________________________)42-42ח(רק 120 ש"ח 0586770546

 בטריה לאופניים 
חשמליות 48/10 ב - 300 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח 0527174414

 ברה"ע למכירה מילון 
אלקטרוני אוקספורד אנגלי--
עברי מעל 550000 מילים ב 

_____________________________________________)42-42ח(- 200 ש"ח 0527966786

 למכירה אופני הלוכים יד 
שניה נקנה ב - 600 ונמכר ב - 

_____________________________________________)42-42ח(350 ש"ח 0534157690

 ספר אור המאיר 
מהמאורות הגדולים 

ציורים מרהיבים 12 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0533174459

 New נעלי חורף בנים 
Tosseti עור שחור סקוטש 
#30 חדש קופסא 80 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42ח(0527169771

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח 036187374 או 

_____________________________________________)42-42ח(0533179093

 מצלמת קנון דגם 
160 במצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0504116415

 תנור עם כיריים במצב 
מצוין ב - 300 ש"ח חברת 

_____________________________________________)42-42ח(פריסמה. 0548420444

 .A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)42-42ח(תקין 40 ש"ח 0523463482

 מערכת הגברה יד 2 
חברת BTS דגם PG9 ב - 

_____________________________________________)42-42ח(290 ש"ח. 0582391661

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 39-40 מציאה 15 

_____________________________________________)42-42ח(ש"ח כ"א 0527110779

03-9316761

שמיכות אולגה
ייצור וחידוש 

שמיכות פוך טבעי 
וכריות מנוצות כולל 

כביסה במים וסבון
אפשרי בנוכחות 

הלקוח בתאום טלפוני
ההסתדרות 2 פ"ת

 למותג הפאות 
המצליח KATE דרושה 

נציגת מכירות, דינאמית, 
יוזמתית ואמונה.

קו"ח למייל:
dini@hair-force.com)43-44ל(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב דרושים: 
*טבח + *עוזר טבח -
שומרי שבת + *צבעי.

_____________________________________________)43-46(לפרטים איציק: 052-5372222

 דרושות מטפלות למעון 
בגבול גבעתיים - תל אביב, 
תנאים טובים למתאימות. 

_____________________________________________)43-44(רבקה: 054-4893566

 לבית ספר חינוך מיוחד 
חרדי בפ"ת דרוש סייע 

למשרה מלאה קו"ח 
tovig@mshahar.org.il
_____________________________________________)43-46(לפרטים: 072-2736231

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושות למיידי סייעות 

למשרה מלאה וחלקית.
_____________________________________________)43-46ל(052-8530061 052-8226582

 דרושה מנקה או בייבי 
סיטר בק. הרצוג.

054-4314029)43-44(_____________________________________________

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות  טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית. העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
9:00-17:00, ללא ימי ו'. ישנה 

אפשרות למשרת אם עד 
16:00. ידע באינטרנט ותכנת 
EXCEL חובה. קו"ח לפקס: 

03-6186181 מייל:
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)43-46(_____________________________________________

 מגורים כמעט בחינם 
למתחזקת בבית שמש 

למשתתפות בשיעורי החיזוק 
_____________________________________________)43-46(שעתיים בלילה. 053-4100529

 דרושה סייעת שאוהבת 
ילדים עם הרבה סובלנות 

לגן פרטי ברמת גן - לעבודה 
_____________________________________________)ל43-46(מיידית. 052-5964296 גילה.

 לחנות כיסויי ראש, 
מוכרת לחנות ברבי עקיבא 

מתאים לאמהות. 
_____________________________________________)43-44ל(050-8440627

 למשרד בב"ב דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ. תנאים 
_____________________________________________)43-43(טובים. 053-3178464

 דרושה מנה"ח+נסיון 
בעמותות והגשה למשרדי 

ממשלה למ. חלקית. קו"ח 
_____________________________________________)43-43(לפקס: 03-6165110

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר בין 
03-6714809 .10:00-15:00)43-43(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת לכיתת תינוקו 

משרה מלאה תנאים טובים 
_____________________________________________)43-46(למתאימה. 052-7650790

 דרושות מטפלות למעון 
בגבול גבעתיים תל אביב, 
תנאים טובים למתאימות, 

_____________________________________________)43-43(רבקה: 054-4893566

 למפעל מזון בהר טוב 
דרושים: עובדי מטבח ואריזה, 

מחסנאי ועובדי נקיון.
053-5321878)43-44(_____________________________________________

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
מחולק לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)43-44(_____________________________________________

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים עובדים פינרים 

ופותחים עם נסיון בלבד בעלי 
ויזה בתוקף. להתקשר בין 

18:00-21:00 בלבד!
_____________________________________________)43-46ל(054-8474734

 דרושה במיידי גננת /
מטפלת למעון מקסים 
בגבעת שמואל לגילאי 

שנה שנתיים.
054-2681695)43-46(_____________________________________________

 פקידה לשיחות יוצאות 
בב"ב, משמרת ערב שליטה 
מלאה במחשבים + אקסל. 

תקשורתיות יוזמתית ומסודרת 
במיוחד. קו"ח לפקס:

153-3-5779521)43-44(_____________________________________________

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה, 
תנאים טובים ושכר הולם.

054-2052545)43-46(_____________________________________________

 לחנות צעצועים בב"ב 
דרושה עובדת לסידור החנות 

בשעות 16:30-21:30 
_____________________________________________)43-43(טלפקס: 03-5798805

 דרושה סייעת לתינוקיה 
משרה מלאה למעון בתל אביב 

35 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)43-46(לפרטים: 052-5456295

 דרושה קופאית/סדרנית 
מדפים, עדיפות לאישה 

נשואה לשעות 12:00-21:00 
אפשרי למשמרת חלקית. 

050-4927000)43-46(_____________________________________________

 דרושה מנקה עם נסיון 
לפעמיים בשבוע חרוצה, 

_____________________________________________)43-44ל(אמינה ורצינית. 054-8104404

 מעוניין בעובד למכבסה 
בבני ברק לעבודה קבועה 
בכביסות, הכשרה תנתן 

_____________________________________________)43-44(במקום 050-8460282 אבי

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב אנשי/ות מכירות 
תותחים )מוקד נפרד(,

שכר + בונוסים גבוהים 
  072-2230781

office@kidumplus.co.il)43-46(_____________________________________________

 דרושה הסעה מירושלים 
לפתח תרטה כל בוקר ב 8:00 

_____________________________________________)43-43ח(בתשלום. 054-8420444

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח.

מנורת קיר לפרוזדור 20 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(02-6522251 058-3232259

 כיור חבן חם עהצ נט"י 
41/25 כחדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(058-3232259 02-6522251

 תוסף תזונה אנשור 
בבקבוק עם מכסה טעם וניל 

_____________________________________________)43-43ח(7 ש"ח. 054-7863538

 כלוב האכלת יד, במצב 
מצוין גדול וחזק במיוחד, רק 

_____________________________________________)43-43ח(120 ש"ח. 054-8423165

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(058-6609100 יצחק.

 נגן דוקו כחדש + בלוטוס 
וטקסטס במחיר מציאה 70 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 054-8409064

 רמקול מורים חזק 
ועטצמתי במחיר מציאה רק 

_____________________________________________)43-43ח(40 ש"ח. 054-8409064

 משחק מודולר כבישים 
כ 100 חלקים 60 ש"ח, כרבע 

_____________________________________________)43-43ח(מחיר. 052-7600336 בב"ב.

 2 תוכים דררות האכלת 
יד ברמה גבוהה 350 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(לאחד. 050-4142566

 למכירה אופניים גודל 14 
לבנות ורוד עם גלגלי עזר. 
054-5339488 בין השעות 

_____________________________________________)43-43ח(16-20. 100 ש"ח.

 למכירה מקפיא 4 תאים 
230 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב + 
סלולאי סוני + מסוודה + פקס 

כל דבר 90 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 למכירה צעצועים לגן 
ילדים + משחקי קופסא 
איכותיים 9 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)43-43ח(052-5737813

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-2437292

 למכירה שעון חכם עם 
מצלמה מקרופון בלוטוס 

ועוד... חדש באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(052-2437292

 ב"ב- אופני ילדים 100 
ש"ח. גלגלים 25 ש"ח. צמיג 
_____________________________________________)43-43ח(20 ש"ח. 054-9985503 איתן

 3 "הדר מינים" - 50 ש"ח 
כ"א. מכשיר כושר כחדש 200 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 054-8531908

 למכירה זוג תוכי דררות 
יפיפיים ב 200 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(058-6609100 יצחק.

 10 מגזינים קארט במצב 
_____________________________________________)43-43ח(מעולה 50 ש"ח.053-3132448

 ילקוט יוסף בבודדים וכן 
ספרי ברסלב 5 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(054-8471351

 למסירה סיפורי מעשיו 
כסגולה להריון לעקרה.

_____________________________________________)43-43ח(054-8471351

 שולחן + 3 כסאות 
מפלסטיק לילדים 40 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-7148609

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

_____________________________________________)43-43ח(מציאה 90 ש"ח. 0527621791

 פח גבוה + סגירת הזזה 
)צבע כסף מנירוסטה( 50 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-7148004

 מצלמת קנון איכותית 
בשימוש תקופה קצרה ב - 

280 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)43-43ח(052-7148004

 למכירה בירושלים 
שמלות מפוארות לנשים/

לנערות בין 100-150 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(058-6770546

 למכירה חליפה חדשה 
שחורה "בגיר" מידה 44, לגבר/

בחור 400 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(052-6770546.

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה 30 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
30 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7167995

 שרוך גומי ללא צורך 
בקשירה 30 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7167995

 שמלת ערב פייטים בצבע 
ורוד עדין מידה 38, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)43-43ח(052-7148609

 שטיח דגם מודרני כחול 
 2X2.9 משטחי עדן מידה

_____________________________________________)43-43ח(מחיר 500 ש"ח 052-7148609

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(055-6777117

 כנור גודל חצי, חדש 500 
_____________________________________________)42-42(ש"ח. 0548517978

 מיטת קומתיים ממתכת 
במצב מצוין בבני ברק 500 

_____________________________________________)42-42(ש"ח 0527171012

 אפניים גדולות 
מסוג הילוכים 200 ש"ח 
_____________________________________________)42-42ח(0527600336 בבני ברק

 למכירה שמלות 
צבע אפרסק + חגורה 

מיוחדת+חולצה בסיס במחיר 
מיוחד - 150 ש"ח לכל שמלה 

_____________________________________________)42-42ח(פאלפון - 0548416704

 למכירה מצלמה 
מקצועית גדולה של חברת 
CANON במחיר מציאה 

של 500 ש"ח בלבד. פלאפון 
_____________________________________________)42-42ח(0548416705 0548525102

 דרוש/ה עובד/ת לחנות 
יודאיקה בקניון איילון עבודה 

_____________________________________________)42-45(במשמרות! בני-050-6751751

 למעון באווירה נעימה 
בג. שמואל, דרושה סייעת 
לגילאי 2-3 למשרה מלאה 

052-6471287)43-44(_____________________________________________

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לתיאום פגישות. לא מכירות. 

שעות נוחות, 4,000 ש"ח 
לחודש. קריירה

072-22-222-62)44-44(_____________________________________________

 למשרד בתחום הנדל"ן 
בבני ברק מזכיר/ה לעבודה 
משרדית, א-ה 9:00-15:00, 

שכר 6,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)44-44(_____________________________________________

 לחברה חרדית 
בירושלים מזכיר/ה, לעבודות 
אדמיניסטרציה ובק אופיס, 
שעות נוחות, 7,500 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44(קריירה 072-22-222-62

 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(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
בב"ב 8 שעות ביום חרוצה עם 

ידע במחשב 03-6191468
052-7698994)44-44(_____________________________________________

 למשרד תיווך בב"ב 
דרושה מזכירה לשעות 

אחה"צ בלבד!! מ 15:00 
עד לשעה 19:00 לפרטים 

_____________________________________________)44-44(נוספים 052-7652801

 למעון ברמת אביב 
דרושה גננת/מטפלת 

למשרה מלאה. משכורת 
_____________________________________________)44-45(גבוהה. 054-4788064

 למשרד בגבעת שמואל 
דרושה מזכירה. קו"ח למייל 
lsm302915@gmail.com)44-45(_____________________________________________

 סיעת לגן ילדים )3-4( 
בגבעת שמואל, לפעמיים 

בשבוע ולמילויי מקום. 
bm5327924@gmail.com)44-45(_____________________________________________

 למעון יום במרכז ב"ב 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים.
03-5703853)44-45(_____________________________________________

 למעון יום איכותי 
בב"ב בפרדס כץ *מבשלת 
*מטפלות למשרה מלאה/

חלקית לרציניות בלבד.
054-8413913)44-45(_____________________________________________

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, ועובדי 

מטבח תנאים טובים!
02-5375516)44-47(_____________________________________________

 בכולל הלכתי - במרכז 
העיר - פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)44-47ל(054-8531503

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה. 

תנאים  טובים ושכר הולם!
054-2058545)43-46(_____________________________________________

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)43-43ח(20 ש"ח. 058-3073826

 תוכון חמוד ויפה, רק 40 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח בב"ב. 054-8423165

 למכירה ילקוט מרובע 
אורטופדי פסים צבעוניים 

כחדש,  נקנה בפתשגן 100 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-768985

 מכתשת מנחושת גדולה 
400 ש"ח. 03-6199806 

_____________________________________________)43-43ח(בערב.

 מצלמת פילים + פלש. 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 03-6199806 בערב.

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 054-7938941

 בהזדמנות, "אופני כושר" 
ביתי, כמעט חדש - 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(053-3170701 )בב"ב(.

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)43-43ח(בירושלים. 054-8415306.

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-43ח(בירושלים. 054-8415306

 מזודה גדולה "28 - 120 
ש"ח מזוודה בינונית "24 - 70 

_____________________________________________)43-43ח(ש"ח. 052-2727474

 למכירה מכשיר לחיתוך 
כרטיסי סים לטלפון להתאמה 
למכשירים עם סים קטן חדש 

באריזה 60 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(050-5574847

 למכירה קנרים יפהפיים 
מעורב חבשי וזמורפיק 150 
_____________________________________________)43-43ח(ש"ח ליחידה. 052-7151075

 מכונית ממונעת לילדים 
6 ואט דגם פיאט שחורה 

400 ש"ח כולל בטריה חדשה 
_____________________________________________)43-43ח(לגמרי. 052-2515782

 מספריים מדללות 
מעולות לספריות 30 ש"ח 

_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 למכירה ספר אלגברה 
3 יחדות לימוד של "אהרון 

אספיס" כחדש 20 ש"ח.
למכירה כחדש ספר הבנה 

הבעה ולשון - הכנה ותרגול 
לבגרות קיץ 2015 20 ש"ח

_____________________________________________)42-42ח(0527110779

 חליפה לגבר מידה אפור 
כהה מידה 48. 200 ש"ח.

*תיק לעגלה תכלת של ליף 
35 ש"ח. *פן מקצועי של 

איתמן 350 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(053-3155415

 כסא לילד לאופניים -10
20-30 ש"ח. גאנט קידמי 24 
_____________________________________________)43-43ח(אינץ 10 ש"ח.054-3177932

 אופני הילוכים 100 26 
אינץ. אופניים ללא הילוכים 
_____________________________________________)43-43ח(14/26 אינץ. 054-3177932

 גאנט אחורי 20 אינץ 20 
ש"ח.גאנט קידמי ראלי 20 

_____________________________________________)43-43ח(אינץ 20 ש"ח. 054-3177932

 למכירה 5 מטבעות מכסף 
לפידיון הבן 500 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-7653753

 3 תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים. 100 ש"ח.

_____________________________________________)43-43ח(052-7653753

 למכירה צידנית רכה 40 
ליטר )טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43ח(050-6282258

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)43-43ח(050-6282258

 4 שמלות יפות לארוע 
200 ש"ח מידות 6,14,10. 

_____________________________________________)43-43ח(050-4184747

 בהזדמנות מקרר "אמנה" 
פריזר תחתון במצב מעולה 

_____________________________________________)43-43ח(054-20378940

 למסירה חדר שינה במצב 
חדש, צריך לפנות/לפרק.

053-3145536)43-43(_____________________________________________

  אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-5078585

 למכירה 4 כסאות מטבח 
עץ, ריפוד בד משובץ מצב 

מצוין. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(054-5705546

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה. 
_____________________________________________)44-44ח(20 ש"ח. 052-3073826

 אקווריום זכוכית מרובע 
_____________________________________________)44-44ח(250 ש"ח. 054-8415855

 שולחן קטן נמוך לספות 
_____________________________________________)44-44ח(70 ש"ח. 053-3134131

 מיטה וחצי 250 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 ספפה 350 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 כלוב גדול לתוכיים 500 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 053-3134131

 צלחת לתוכיים 350 ש"ח. 
_____________________________________________)44-44ח(053-3134131

 שמלת ערב מהממת מדה 
38-40 יבוא מפריז חדשה. 500 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-7143037

 למכירה ג'קט חדש צבע 
טוריז אקספרס ב 50 ש"ח 

_____________________________________________)44-44ח(מידה M קטן. 052-7163334

  פאה קסטם, חום/
שטיני, אורך כתף. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(לפרטים: 052-7655688

 מכשיר MP3 חדש 50 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4160833

 מצלמת דרך מצוינת 50 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4160833

 למכירה בימבה פלאי 
במצב טוב גלגלים סיליקון. 80 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-7126106

 למכירה עגלת קניות כבד 
80 ש"ח מצב חדש.

_____________________________________________)44-44ח(052-7126106

 למכירה מראה רוחב 82 
אורך 112. 200 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7126106

 כינור גודל חצי, חדש 500 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-8517978

 נגן דוקו+בלוטוס ב 95 
ש"ח. רמקול קרויוקי ומיקרופון 

_____________________________________________)44-44ח(ב 90 ש"ח. 03-5793668

 אופני הילוכים 26" 300 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 למכירה אוזניות 
 SENNHEISER CX300

 K.S.P חדשות לגמרי באחריות
מחיר: 149 ש"ח. גמיש.

_____________________________________________)44-44ח(052-7111840

 רמקול מורים כחדש, כולל: 
חיבור לנגן ומטען. רק 40 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-8409064

  מציאה! גרביים אלסטיות 
של חברת "ונוטרין" AG לחץ 
L2 חדשות  באריזה בסך 150 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4176661

 מציאה! שכמיות  שחורות 
חדשות עם פונפונים בצואר 

_____________________________________________)44-44ח(בסך: 70 ש"ח. 050-4176661

 הוברבורד כחדש 300 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-5322377

 3 ספריי אייכותי לספרית 
חדש. 600 מ"ל. ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-7155042

 שמלת אירוע מידה 38 
חדשה צבע ורוד עתיק 100 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-4117575

 למכירה קורקינט 
ספיידרמן חדש לילדים קטנים, 
עם אורות וצלילים, רחב ויציב 
- 200 ש"ח בלבד, בר"ג גבול 

_____________________________________________)44-44ח(גבעתיים. 0544-980062

 חליפה לגבר אפור כהה 
מידה 48 גיזרה רחבה 200 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 053-3155415

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)44-44ח(350 ש"ח. 053-3155415

 מיטה לול מפלסטיק ללא 
מזרון 180 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(053-3155415

 כ 100 כדורים קטנים 
לבריכת כדורים ב 45 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(053-3155415

ב"ב שטיח כחול )דוגמא( 
בערך 3.50X2.40 במצב טוב. 

_____________________________________________)44-44ח(הקודם זוכה. 054-8465662

 למכירה קורקינט 
ספיידרמן חדש לילדים קטנים, 
עם אורות וצלילים, רחב ויציב 
- 200 ש"ח בלבד, בר"ג גבול 

_____________________________________________)44-44ח(גבעתיים. 054-4980062

  מכנס ג'ינס מידה 40 
חברת רסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(058-7041010

 שמיכה צמר קטיפה 
_____________________________________________)44-44ח(גדולה 90 ש"ח. 058-7041010

 מעיל צמר מס' 42 חדש 
נשים. 200 ש"ח.

 *חלוק שבתי קיץ M חדש 
150 ש"ח. *נעלי ניו בלנס 

נשים 37.5 200 ש"ח. * חלקי 
מיקסר בוש קטו 30 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)44-44ח(050-4131038 

 שטיח עם דוגמא 
170X120 במצב מעולה 

_____________________________________________)44-44ח(בב"ב, 80 שקל. 052-6784969

 2 ערכות כלים+חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז'. 500 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-5858631

 למכירה כיסא אוכל 
לתינוקת של חברת אינפיניטי 

בצבע ורוד כחדש במחיר 
מציאה 100 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(058-5708636

 כריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 250 ש"ח. בפ"ת.

_____________________________________________)44-44ח(052-2786557

 מזוודה גדולה "28 - 120 
ש"ח מזוודה בינונית "24 - 70 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 052-2727474

 רמקול מורים חזק 
ועוצמתי במחיר מציאה רק 40 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 054-8409064

X3   תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים. 100 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)44-44ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 שעון יד לבנים דיגיטלי 
משוכלל צבע שחור, תאריך. ב 
- 80 ש"ח. *שרשרת זהב עם 
תליון לא עבה חדשה - 400 
ש"ח. *אזניות חוט חדשות 

ברמה חברת LG ב- 30 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(050-8776286

 ספר לתסקורות דיוויס 
_____________________________________________)44-44ח(250 ש"ח 058-4843223

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית, ארוכה ומפוארת 
לאירועים חדשה ברוקט. 150 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח השכרה. 058-4843223

 פאה חדשה בקופסא 
מהממת 100% טבעי

_____________________________________________)44-44ח(058-4843223

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)44-44ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 כסא לילד לאופניים 10-20 
ש"ח. *גאנט קידמי 24 אינץ 
10 ש"ח. *גאנט אחורי 20 

אינץ 20 ש"ח. * גאנט קדמי 
ראלי 20 אינץ 20 ש"ח. *אופני 

הילוכים 150 ש"ח 24/26 
אינץ. *אופניים ללא הילוכים 

26/20 אינץ 80-100 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(054-3711932

 למכירה פקס + מספרת 
 HP .סורק רק 110 ש"ח +

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה ספה קטנה 
2 מושבים 230 ש"ח בלבד. 

*עריסה + לול 170 ש"ח 
כל דבר + מזרון 60 ש"ח. 
*עמודות ספרים צבע חום 

גבוה 160 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)44-44ח(052-57378813

  למכירה כסא מנהלים 
עם ידיות וגלגלים תקין ויציב.

_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה פקס 100 ש"ח 
_____________________________________________)44-44ח(בלבד 052-5737813

 למכירה עגלת טיולון גוצי 
+ אמבטיה כמו חדשה רק 

370 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)44-44ח(0585737813

 למכירה שולחן פינת 
אוכל נפתח צבע חום 170 

ש"ח בלבד חזק ואיכותי. 
_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 למכירה אופניים לילדים 
100 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)44-44ח(052-5737813

 אופניים + גלגלי עזר לגיל 
שלש וחצי טובו 150 ש"ח. 

_____________________________________________)44-44ח(052-2786557

 סורג חדש בגודל 113/94 
ס"מ צבע שמנת. 200 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(054-8562965 ב"ב.

 להשכרה 3 שמלות 2 
ברוקט ו - אורגנזה, מידות 

33-38 במחיר 250 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-7662723

 למכירה עגלת קניות 
במצב מצוין 40 ש"ח.

_____________________________________________)44-44ח(052-7663458

 כסא תינוק לרכב 50 
ש"ח. * נדנדת תליה חזקה 
כחדש! 50 ש"ח. *שמלה 

 L מפוארת למחתנת מידה
_____________________________________________)44-44ח(400 ש"ח. 054-8487627

 2 חליפות 3 חלקים עם 
דוגמא לבנים מצב חדש מידות 

14/18 ב 50 ש"ח לחליפה. 
מכנס וז'קט מדוגם למסירה. 

_____________________________________________)44-44ח(לפרטים: 052-7151692

 למכירה אופניים לילדים 
מידה "16 במחיר מציאה. 130 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח. 050-9340317

 למכירה אופני הרים 
הילוכי שימנו 480 ש"ח מצב 

_____________________________________________)44-44ח(חדש. 052-7137706

 מסך דק למחשב 100 
_____________________________________________)44-44ח(ש"ח 054-7937841

 מנורה דקורקטיבית 
כחולה בצורת קובייה. חדש 

באריזה. 50 ש"ח. *ספר בישול 
חדש. מכיל מתכונים קלים 

וזמינים. 50 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות. חדשה באריזה. 

50 ש"ח. *מארז מתכונים 
לילדים. מעודד אכילה בריאה. 
_____________________________________________)44-44ח(חדש 25 ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר. 

חדשה 40 ש"ח. *מעמד 
קרמיקה למפיות נייר. צורת 

_____________________________________________)44-44ח(רימון 20 ש"ח. 052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט. 75 

ש"ח. *ספר שער הגילגולים. 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות. 450 ש"ח.
_____________________________________________)44-44ח(052-4831449

 מסך מחשב ד' 120 ש"ח 
_____________________________________________)44-44ח(052-395314

 כרית שינה חדשה באריזה 
_____________________________________________)44-44ח(30 ש"ח. 052-7653548

 למסירה בק. הרצוג 4 
משחקי קופסא פוקס מיינד 25 

_____________________________________________)44-44ח(ש"ח כ"א. 054-8457681

 מעוניינות להצטרף 
לנסיעה מכפר סבא לב"ב 

בשעה 15:00 בתשלום.
_____________________________________________)44-44ח(054-8485140

 אקדמאי חרדי, עברית 
מויינת, אנגלית  טובה+מחשב,  

במשרה רווחית בלבד.
_____________________________________________)44-44ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)44-44ח(052-7396092

 מעונין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)44-44ח(נהג/ טבח 052-7191083
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■ 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
■ ער מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" ער מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
 21:00-23:00 ה-ימים א

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכ הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ מני 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!
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מחיקויים!
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בכל התחומים ובכל המקצועות
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מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-14/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-16/19(אודליה,0544-819667

 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

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-03 /19ל(03-5782180

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)44(_____________________________________________

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-47(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

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

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

    מראות053-7766407
וזכוכיות ובניו

דרושיםלמפעל מראות 

03-5795922

מנהל משרד
ראש גדול

לפרטים:

מחסנאי
שליח

עובדי ייצור

 דרושה מטפלת
 תנאים מעולים

למתאימה
050-8342228

למעון בפ"ת

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בבני ברק, שעות 16:00-22:00 

_____________________________________________)44-47ל(053-3391691

 לחברת שליחויות דרוש 
נהג עם רשיון עד 12 טון 

מאזור המרכז. 052-5376015 
_____________________________________________)44-47ל(074-7030025

 למשרד יועץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד, 
קו"ח ל:

ml2460@partner.net.il)41-44ל(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג, דרושות 
מטפלות - עדיפות עם תעודת 

מטפלת, תנאים טובים, 
_____________________________________________)41-44ל(054-8471166

 לגן ילדים בפ"ת, דרושה 
מטפלת למ.מלאה, מסורה 

ואחראית, לפרטים: 
052-6522502 ,052-8610707)41-44(_____________________________________________

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

קו עיתונות דתית / 8186983 /

לחברת שיווק מזון
ליד רחובות

052-8646080

עובדי/ות מחסן 
לליקוט

שכר 33 ₪ לשעה

 השכר עלה!!! לרשת 
מעונות בק.הרצוג, דרושות 

מטפלות למשרה מלאה/
חלקית, תנאים טובים, 

054-8426675 ,054-4499177)41-44(_____________________________________________

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה + 

למעון בגבול ב"ב/רמת גן, 
צוות חרדי, 

050-8938869)41-44(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת לחנות 
אופנה עילית לגברים, עבודה 

לטווח ארוך, תנאים ושכר 
מעולים, בבני-ברק, 

_____________________________________________)41-44ל(050-6964424

 דרושה אחות מוסמכת/
סייעת חינוכית, למעון יום 
שיקומי וגני ילדים, במרכז 
_____________________________________________)41-44(על"ה ב"ב. 03-6711800

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

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 להוסטל חרדי בב"ב, 
לגברים המתמודדים עם פגיעה 

נפשית דרוש מדריך שיקום 
חם וחרוץ, במשרה חלקית  

המשרה בשעות הצהריים 
ואחה"צ. לשליחת קו"ח: 
פקס: 03-6181991 מייל: 
liathostel@gmail.com)43-44(_____________________________________________

לקונדטוריה בגאולה

תנאים טובים למתאימים

•מוכרים 
•מנהלי חנות

דרושים

053-3133344

Bak6555333@gmail.com

לסוכנות ביטוח בב"ב
 דרוש/ה פקיד/ת ביטוח

לטיפול בלקוחות 
מול החברות 

שעות נוחות ותנאים מעולים

בעל/ת ניסיון

לפרסום
בלוח

03-6162228

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
 לסוכנות ביטוח בפ"ת 

דרוש/ה נציג מכירות 
טלפוני לתיאום פגישות. 

שעות גמישות ותנאי 
שכר טובים.

054-2328926)42-45(_____________________________________________

 למשפחתון בפ"ת סייעת 
מנוסה ואחראית למלאה/

חלקית, מיידי, תנאים טובים. 
052-5920505)42-45(_____________________________________________

 לפרפרים הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
למשמרות ערב + נסיון 

במכירות חובה. 
050-8266772)42-45(_____________________________________________

 לשמעיה בב"ב ובירושלים 
דרושים עובדים, קושרים, 
מפיצים, מנהלים. תנאים 

_____________________________________________)42-45ל(טובים. 052-6242872

 למאפיית מצות בכפר 
חב"ד דרושים עובדים 

 050-4116523)42-45(_____________________________________________

 דרושה תופרת מקצועית 
ומנוסה בחנות תיקונים באלעד 

_____________________________________________)42-45(תנאים טובים. 052-7808100

 עובד/ת חנות צילום ידע 
בגרפיקה למשמרות

054-7933174 03-6199392 )42-45(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב 
עובדת תעסוקה אומנות/

חברה לימים א-ו -9:00
12:00, 3:30-6:00 ניתן 

לפצל 03-6182542 
שלוחה 5 פקס

03-5787698)42-45(_____________________________________________

 לבית אבות "גני 
מרגוע" בבני ברק עובדת 

סוציאלית ל - 24 ש"ש 
תנאים טובים קו"ח 

_____________________________________________)42-45(לפקס: 03-6040771

 דרוש נהג לקווים של 
בתי ספר בב"ב אפשרות 

לפנסיונרים 
050-9894422)41-45(_____________________________________________

 שליח קטנוע רציני ואחראי 
למשרה מלאה בפ"ת. 

A1 או A רשיון
_____________________________________________050-5888912              )42-45ל(

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למוקד ביטוח נפרד 
)נשים( בפ"ת דרושות נציגות 

שרות 073-7060854 
050-8455180)42-45(_____________________________________________

 לסופרמרקט בב"ב 
דרושים/ות קופאים/ות 

סדרנים/ות קצבים/ות ועוד. 
054-3066726 073-7069072)42-45(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה מיידית סייעת יצירתית 
אוהבת ילדים, משרה מלאה/
_____________________________________________)42-42(חלקית. 052-3651355 חנה

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/יות תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"סף וירושלים 
052-6580906)42-45(_____________________________________________

 דרושה מנהלת למעון 
יום תורני באזור המרכז קו"ח 

_____________________________________________)42-43(לפקס 074-7451102

 לחברת הסעות בבית 
שמש דרושים נהגים + 
רשיון אוטובוס תנאים 
_____________________________________________)42-45(טובים! 050-6127001

 לת"ת בב"ב גננת למילוי 
מקום. *מורה לצהרונית. 
*סייעת משלימה פעמיים 

_____________________________________________)42-43(בשבוע. קו"ח 03-5794257

050-888-3909

אפשרות למשרה חלקית

40 ש"ח לשעה
ניסיון יתרון

עדיפות לבעלות רכב

דרושות

מטפלות
עדיפות למשרה מלאה

בגבעת שמואל

8:00-13:00 



סדרה חדשה בטעמי קינוחים שוקולדיים
לא רק לילדים מגיע להתפנק
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