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בחולון בת ים כ"ח כסלו תעש"ט 46/12/18

הקואליציה העירונית צפויה למנות 17 מנדטים, נכון לכעת – ש"ס בחוץ • אלי יריב יכהן כמ"מ, יהודה הרוש 
ואורי בוסקילה כסגנים • בגלל מצוקה תקציבית – בשלב זה הסגנים יאושרו ללא שכר • וגם: הדלקת הנרות של 

בכר, טקס חילופי השלטון וישיבת מועצה ראשונה וחגיגית

מערכת החינוך ציינה במהלך השבוע האחרון את שבוע הנגישות בשורת פעילויות להעלאת המודעות • שימו לב 
י ַדְרּכוֹ ַער ַעל ִפּ לכמות ולמגוון הפעילויות שילדי בת ים ערכו ברחבי העיר • ֲחנְֹך ַלַנּ

מאת: ישראל פריי

בת  יוצאת  סוערת,  בחירות  מערכת  אחרי 
ים לדרך חדשה בהנהגת ראש העירייה הנכנס 
ישיבה  תתכנס  )רביעי(  הערב  ברוט.  צביקה 
ושבוע  העירוני,  התרבות  בהיכל  חגיגית 
לאחר מכן תיערך ישיבת מועצה ראשונה בה 
מיתר  בשונה  בפועל.  לעבוד  החברים  יחלו 
מינוי  רק  להצבעה  יובאו  בשלב  ישראל,  ערי 
לתפקידי סגני ראש עיר, ללא שיאושר שכרם, 
הסבוכה  הכלכלית  הסיטואציה  בשל  זאת 

שקופת העירייה שרויה בה.
האחרון,  הרגע  של  שינויים  יהיו  לא  באם 
הקואליציה של ברוט צפויה למנות 17 חברים: 
'הליכוד' – 5 נציגים, סיעתו של אלי יריב – 4 
נציגים,   2  – טל  ויקטור  של  סיעתו  נציגים, 
סיעתו של ירון לוי – 2 נציגים, פורשי סיעתו 
של יוסי בכר – 2 נציגים; איציק דריקס ואסתר 
פיאסצקי- קטי  אחת;  נציגה   – מר"צ  פירון, 
נציג אחד;  כן עם  גם  והבית היהודי –  מורג, 

אורי בוסקילה.
מנדטים  בשלשה  המחזיקה  ש"ס  סיעת 
היוצא,  בשלטון  משמעותי  חלק  ושהיוותה 
לקואליציה  מחוץ  לכעת,  נכון  נמצאת, 
נכונות  מגלים  ברוט  של  מצידו  העירונית. 
בהם  מהתיקים  מרכזי  חלק  לש"ס  להעניק 
המשפיעים  התיקים  על  בדגש  החזיקו 
בליבת  שנציב  מה  אך  החרדי,  הציבור  על 
אותו  העיר,  ראש  סגן  תפקיד  הוא  המחלקות 

דורשת ש"ס.
דבר  של  בסופו  כי  מקווים  עדיין  בש"ס 
תימצא הדרך להכניסם לקואליציה עם תמורות 
נאות. ראשי הסיעה 'בונים' על הגב שיש להם 
מיו"ר תנועתם אריה דרעי, המכהן כשר הפנים, 

צומת מרכזית וחשובה לעירייה במצב בעייתי 
כמו עיריית בת ים. למרות תמיכתם בבחירות 
יוסי  המפסיד  והמועמד  היוצא  העיר  בראש 
חברות  יחסי  בסיעה  מציגים  מקווים  בכר, 
יחסים שאולי  'הליכוד',  בכירי  עם  גם  טובים 

יעמדו לטובתם בעתיד.
התארח  הצדדים,  בין  הגישושים  במסגרת 
השבוע חה"כ יעקב מרגי בסלון ביתו של ראש 
מלווה  כשהוא  ברוט,  צביקה  הנבחר  העיר 

ביו"ר ש"ס המקומית רפי ברנז ופמלייתו.
הבכיר  התפקיד  את  לקבל  שאמור  מי 
שהעביר  יריב,  אלי  הוא  החדשה  בקואליציה 
בסיבוב  הפסדו  לאחר  תמיכתו  מלוא  את 
ברוט  צביקה  'הליכוד'  למועמד  הראשון, 
ושנחשב לחלק בלתי נפרד מההצלחה במהפך 
את  יקבל  יריב  העירונית.  המערכת  שעברה 
לאחר  וכך,  העיר,  ראש  מקום  ממלא  תפקיד 
שנים רבות של שהייה באופוזיציה והובלת קו 
ערכי תקיף, יזכה הוא סוף סוף לעלות לגדולה.

ארוש  יהודה  המועצה  חברי  בנוסף, 
היהודי(  )הבית  בוסקילה  ואורי  )הליכוד( 
באם  העיר.  ראש  לסגני  להתמנות  צפויים 
מצטיירת  שהיא  כפי  תיוותר  המצב  תמונת 
כעת, אורי בוסקילה הופך לנציג הדתי הבכיר 
מירב  יתנקזו  שאליו  ולמי  בעירייה  ביותר 

הסמכויות בנושאים הרלוונטיים.
את  לאישור  מביאים  הערים  שבכל  בעוד 
מינוי סגני ראשי העיר כבר בישיבת המועצה 
המינוי  יעלה  ים,  שבבת  הרי  הראשונה, 
יאושר.  לא  הסגנים  של  שכרם  אך  להצבעה 
בת  שלעיריית  בעובדה  נעוצה  לכך  הסיבה 
הכלכלי  מצבה  בשל  מלווה  חשב  מוצמד  ים 
הבלתי משופר. שכרם של סגני ראש העיר לא 
יאושר עד להצבעה על תקציב עיריית בת ים 

לשנת 2019.
השלטון  חילופי  צוינו  השבוע  כך,  ובתוך 
המסורת  כמיטב  סמליים.  אירועים  במסר 
עיריית בת ים פתחה את חג החנוכה בהדלקת 
אכילת  לצד  העירייה  עובדי  עם  חגיגית  נרות 
העירייה  הנרות,  הדלקת  במהלך  סופגניות. 
נפרדה מהנהלת העיר היוצאת וביניהם מראש 
העיר היוצא יוסי בכר וכן קיבלה את פניו של 
בכר  יוסי  ברוט.  צביקה  הנכנס,  העיר  ראש 
צביקה  הנכנס  העיר  ראש  את  בדבריו  בירך 

ברוט ואיחל לו הצלחה.
ביום שלישי, יום כניסתו הרשמית של ברוט 
לתפקיד, הגיע הוא ללשכת ראש העיר בלוויית 
בהרמת  המאורע  את  חגגו  יחדיו  תומכיו, 

כוסית.

מאת: משה אברהמי

היום  העולם  ברחבי  יצוין  לדצמבר  ב-3 
כמיטב  מוגבלויות.  עם  לאנשים  הבינלאומי 
בת-ים  עיריית  של  החינוך  אגף  המסורת 
בין  שלם,  שבוע  במהלך  האירוע  את  ציין 
פעילויות  במגוון   ,21-29.11 התאריכים 
את  לעלות  במטרה  בעיר  החינוך  במוסדות 
במטרה  וכן  התלמידים  בקרב  המודעות 
מרגשים  סיפורים  עם  תלמידים  את  להפגיש 
של אנשים המתמודדים עם מוגבלויות בחיי 
ברחבי  התרבות  מוסדות  במגוון  יום,  היום 

העיר.
מוסדות  בכל  ציינו  והאירועים  הפעילויות 
היתר  בין  תיכון,  ועד  מיוסי  בעיר,  החינוך 
הועברו התלמידים הרצאות של בעלי צרכים 
מיוחדים, והכירו מקרוב אנשים המתמודדים 
הפעילויות  בין  שונות.  מוגבלויות  עם 
חשמונאים  הספר  בית  תלמידי  שהתקיימו: 
הכינו מטעמים יחד עם דיירי הוסטל 'אביב' 

מכן  לאחר  משותפת.  ערב  ארוחת  וערכו 
רקדו  ההוסטל  דיירי  עם  יחד  התלמידים 
של  תחילתה  זו  כי  והחליטו  יחד  ושיחקו 
מסורת אשר תימשך לאורך כל השנה. בבית 
על  סרטים  הקרנות  התקיימו  ירושלים  הספר 
פעילות  ערכה  וכן מועצת התלמידים  נכויות 

הסברתית בכיתות.
לצפות  זכו  הרצל  הספר  בית  תלמידי 
בת  "גלגלי  להקת  עם  בריקודים  ולהתנסות 
תלמידי  יצאו  וייס  ברנקו  הספר  בבית  ים". 
עם  משותפת  חנוכה  לפעילות  י"ב  שכבת 
לנכים.  טיפולי  שיקומי  יום  מרכז  חברי 
חנוכה,  נרות  יחד  הדליקו  הפעילות  במהלך 
וכן  משחקים  שיחקו  סופגניות,  יחד  אכלו 
מרכז  מטופלי  עם  מיוחדים  קשרים  נרקמו 
ואף  מקסים  במופע  צפו  התלמידים  מיט"ל. 
וחוויה.  שמחה  מלא  גדול  במעגל  יחד  רקדו 
ד'- כיתות  תלמידי  אלון  יגאל  הספר  בבית 

שאחת  אלו"ט,  מנציגות  להרצאה  שמעו  ו' 
מהן היא גם אמא של אחד התלמידים בבית 

כל  לאורך  מרותקים  היו  התלמידים  הספר. 
ההרצאה שכללה הסברים על אוכלוסיות עם 
בסיפורים  הילדים  שיתוף  מיוחדים,  צרכים 

והתנסויות אישיות ועוד.
פעילויות,  מגוון  עוד  התקיימו  כן,  כמו 
ומעצימות  חווייתיות  והפעלות  הרצאות 
התלמידים  הפגשת  נכויות,  סבלנות,  בנושא 
מחלקת  בנוסף,  ועוד.  מרגשים  סיפורים  עם 
של  שיא  פעילות  קיימה  העירייה  של  הנוער 
בנושא  קרמבו"  של  "כנפיים  הנוער  תנועת 
מרכזי  מיוחדים,  צרכים  לבעלי  סובלנות 
הנוער קיימו אירוע משותף למשפחות בעלי 

צרכים מיוחדים ועוד.
במסגרת שבוע הנגישות התקיימו במוסדות 
מטרתם  שכל  אירועים,  מגוון  השונים  העיר 
צרכים  בעלי  עם  התושבים  את  להפגיש 
ולאורחות  לעולמם  אותם  לחשוף  מיוחדים, 
שלהם,  היומיומיות  ולהתמודדויות  חייהם 
וללמד אותם שבמציאות נגישה כל אדם יכול 

להצליח ולהגשים את יכולותיו וחלומותיו.

על המקום
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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, 

אוריאל צייטלין

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

 המנחה באירוע של סער: ראש העיר
גדעון  'הליכוד'  בכיר 
ערך השבוע מפגן  סער, 
באור  משמעותי  כוח 
מאות  בנוכחות  יהודה, 
חברי  ובראשות  פעילים 
כנסת ממפלגתו. האירוע 
אירוע  לאחר  יום  נערך 
ראש  שערך  חנוכה 
שמקדש  המאבק  בצל  ועמד  נתניהו  בנימין  הממשלה 
נתניהו נגד סער וניסיונותיו להעביר חוק שיימנע מסער 
פוליטית  בקונסטלציה  הממשלה  ראשות  את  לקבל 
כלשהי שאולי תיווצר. מי שנבחר להנחות את האירוע 
היה ראש עיריית בת ים צביקה ברוט, שזכה לתמיכתו 

סער במערכת הבחירות ומי שנמנה על מקורביו.

 טרם הנפקתם תו חניה? זה הזמן

שפה  אבני  לצביעת  במהלך  החלה  ים  בת  עיריית 
לתת  המהלך  מטרת  העיר.  ברחבי  לבן  לכחול  מאפור 
קדימות לתושבים במקומות בהם החניה חינם ולהילחם 
בתופעת הרכבים הנטושים. שנת 2019 בפתח וזה הזמן 
לתושבים שעדיין לא הנפיקו תו חניה לעשות זאת, וזאת 
חינם וללא תשלום. בדומה לשנה שעברה עיריית בת ים 
וניתן להנפיק  ממשיכה להנגיש את השירות לתושבים 
יהיו  התווים  האינטרנט.  אתר  באמצעות  חניה  תווי 
2019, הם יונפקו לכל תושבי העיר ללא  תקפים לשנת 

עלות וישלחו לבתים באמצעות הדואר.
זכאים לקבל תו חניה: תושבי בת ים שבבעלותם או 
טון.   4 עד  הכולל  שמשקלו  רכב  הבלעדית  באחזקתם 
או  ת.ז.  ספח  חניה:  תו  לקבלת  הנדרשים  המסמכים 
טופס תשלום ארנונה וצילום רישיון רכב בתוקף. בעלי 
רשאים  העיר  תושבי  שאינם  ים  בבת  עובדים  עסקים/ 
 ₪  300 של  בעלות  תו  להנפקת  החניה  לרשות  לפנות 

לשנה.
החניונים  להקמת  העירייה  פועלת  זה,  מהלך  לצד 
ברחבי העיר, ובמישורים נוספים להורדת מצוקת החניה 
וזאת באמצעות הגדלת היצע התחבורה הציבורית בעיר 
הקלה  הרכבת  חלופית.  בתחבורה  השימוש  ועידוד 
הנבנית בימים אלו בעיר, פרויקט "מהיר בעיר" שיחל 
גם כן בשנים הקרובות, הפעלת השאטל מתחנת הרכבת 
מהמאמצים,  חלק  הם  אופניים  שבילי  סלילת  ותוכנית 
לספק  הממשלה,  משרדי  בשיתוף  העירייה  שנוקטת 
העומס  את  ולהוריד  הפרטיים  לרכבים  חלופות 

מהכבישים.

 מסיבת החנוכה של ניצולי השואה

ביום רביעי נערכה ארוחה חגיגית לכבוד חג החנוכה 
ניצולי   100 עם  ביחד  נרות  הדליקו  רבים  ומתנדבים 
ים. האירוע נערך במסגרת  שואה במלון לאונרדו בבת 
שואה(  לניצולי  חג  )סעודות  הכבוד'  'אורחי  פרויקט 
והשתתפו בו ניצולי שואה וכ-70 מתנדבים, שציינו את 

החג בארוחה חגיגית, הדלקת נרות, שירה וריקודים.
שואה  ניצולת  שבו  למקרה  נחשפתי  שנים   6 "לפני 
מקסימה שסובלת מלקות ראייה, אשר לא הייתה יכולה 
לא  שהמדריך  מכיוון  ביתה  ליד  במתנ"ס  לחוג  ללכת 
אישר לה להגיע ללא מלווה", סיפר אלעד שושן, פעיל 
קרן ROI ויוזם הפרויקט. "האישה רצתה להגיע לחוג 
כדי להיות עם אנשים סביבה, אך באופן מצער לא היו  
תוכל  היא  שבו  למקום  אותה  שייקחו  סביבה  אנשים 

להכיר אנשים".
היותה  זאת חשבתי לעצמי שמלבד  "לאחר שראיתי 
המון  יש  שכן  מזעזע,  דיסוננס  זהו  ובודדה  ערירית 
הגישה  להם  הייתה  רק  אם  לעזור  שישמחו  אנשים 
לעשות  הפלטפורמה  להם  הייתה  לא  אך  וההיכרות, 
האירועים  סביב  שינוי שיהיה  ליצור  אז החלטתי  זאת. 
חגי  וזה  בשנה  שקיימים  ומחברים  משפחתיים  הכי 

ישראל".
הראשון  החיבור  בעצם  הוא  עצמו  שהאירוע  יצוין 
ובהחלט לא האחרון לניצול, שכן הקשר ההדוק ביניהם 
נוספים  מרגשים  למפגשים  האירוע  לאחר  ממשיך 
ומתנדבים  ניצולים  מאות  בין  נפלאה  ידידות  ונוצרת 

לאורך השנים.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של חולון בת ים

יוצאים לדרך: כך תיראה הקואליציה החדשה

מרגש: תלמידי בת ים התחברו לבעלי צרכים מיוחדים

=== תלמידי ברנקו וייס. צילום: דוברות ===

בכר מדליק נרות בפעם האחרונה כראש עיר. 
צילום: דוברות 

חה"כ יעקב מרגי, יו"ר ש"ס בת ים רפי ברנז ומוטי 
בוסקילה, בביתו של צביקה ברוט, ביום ראשון

גדעון סער בנאומו



 כל החנות
ללא מע מ

מעיל צמר 340 ₪סריג 99 ₪

מהפריטים המשתתפים במבצע, לא כולל פריקה, צבירה ושוברים, הנחת מע״מ משקפת 14.5% הנחה. 
המחירים הינם לאחר הנחת ללא מע״מ, בתוקף עד 11.12.18

בני ברק: כהנמן 72, ר’ עקיבא 55     ירושלים : עמוס 10, כנפי נשרים 5



כ"ח כסלו תעש"ט 66/12/18 בחולון בת ים

חולון: מסיבת חנוכה 
מרוממת עם האדמו"ר

חנוכה  במסיבת  והשתתף  לחולון  ברק  מבני  הגיע  מנדבורנה  האדמו"ר 
במוסדותיו של הגר"י מוגרבי שם נשא מדברותיו וחילק דמי חנוכה לתלמידים 

ַחְצרוֹת ָקְדֶשָׁך" • "ֵנרוֹת ְבּ

של  המתייבש  באקווריום  האחרון  הדג  לא  היא  סטארקיסט  של  הטונה 
תעשיית המזון בישראל • 80 עובדי החברה צפויים לצאת לשוק האבטלה

משה אברהמי

בנים'  'תפארת  מוסדות  תלמידי 
מוגרבי  יוסף  רבי  הגאון  בראשות 
שנה,  כמדי  השבוע,  זכו  מחולון, 
האדמו"ר  של  מרומם  לביקור 
כ"ה  שני  ביום  שהגיע  מנדבורנה, 
ומשך  חנוכה,  של  ראשון  נר  כסליו 
בהיכל  מדברותיו  נשא  ארוכה  שעה 
הכולל,  אברכי  קהל  בפני  הישיבה 
וכל הצמאים לשמוע  בחורי הישיבה 

את דבר ה'.
'פירסומי  אודות  האדמו"ר  דיבר  בדבריו, 
ניסא' ומהותו אשר מחמתו כתב הרמב"ם ז"ל 
בלשונו לשון הזהב )פ"ד מהל' מגילה וחנוכה 
חביבה  מצוה  חנוכה  נר  "מצות  כי  יב(  הל' 

כדי  בה  להיזהר  אדם  וצריך  מאד  עד  היא 
ולהודות  הא-ל  בשבח  ולהוסיף  הנס  להודיע 
גדולה  חובה  כי  למדים  נמצינו  מדבריו  לו". 
וקדושה מוטלת על כל איש ישראלי שיש בידו 
לקדש שם שמים ולפאר את שם 

השם ובפרט במקומותינו אנו...
לאחר מכן חילק האדמו"ר מעות 
וכמנהג  ישראל  כמנהג  חנוכה 
בחור  כשכל  הקדושים,  אבותיו 
וכל אברך זכה לקבל מטבע של 
ברכה מידיו בהארת פנים נפלאה 
מאת פני הקודש, כשלבות כולנו 
ובגעגועים  בזכרונות  מתמלאים 
ורגעי  נשגבים  מעמדים  לאותם 
ההוד במחיצת אביו הדגול, זכר 

צדיק לברכה.

אחרי סופר דרינק:
 סטארקיסט סוגרת את המפעל

איציק מצרפי

לפי נתוני סטורנקסט, שוק הטונה הקמעונאי 
מיליארד  כחצי  של  מכירות  מחזור  על  עומד 
על  עומדת  השנתית  והצריכה  בשנה,  שקלים 
נחלק  הטונה  שוק  בשנה.  טונות  אלף  כ-15 
מחו"ל  ארוזה  טונה  הרוכשים  ליבואנים 
בחו"ל  גולמית  טונה  הרוכשים  וליצרנים 
מרכזיות  חברות   3 בארץ.  אותה  ואורזים 
מיובאת  טונה  של  בעיבוד  בישראל  עוסקות 
ופילטונה,  ויליגר  סטארקיסט,  ובאריזתה: 
שימורי  של  מהצריכה  כ-90%  המספקות 
הטונה בישראל. חלקה של סטארקיסט בשוק 
 ;23%  - ויליגר   ;46% הוא  הישראלי  הטונה 

ופילטונה - 21%.
הממוצע  המתחרים  מספר  בשפל.  האבטלה 
על משרה פנויה עמד במחצית הראשונה של 
משרה  כל  על  זאת,  עם  יחד   .3.6 על   2018
מיומן  תעשייה  לעובד  או  מיומן  לא  לעובד 
מספר המתחרים על כל משרה פנויה עומד על 

־2, שהוא הנמוך במשק.
מפעל  פירעון  לחדלות  הגיע  כשבועיים  לפני 
ימים  מספר  לפני  דרינק,  סופר  המשקאות 
יהיה  מה  יודע  ומי  סטארקיסט  טונה  חברת 
כשכולנו  הישראלית,  התעשייה  עם  בהמשך 
יודעים כי 5 חברות ענק הן אלו השולטות ב 
נראה  היתר  כל  בישראל,  המזון  משוק   48%
כי פחות מונחות על סדר היום של הממשלה, 
הבעיה  היא  סטארקיסט  מפעל  שסגירת  כך 

האחרונה. 
מדובר  סטארקיסט  של  במקרה 
ולכן  באריזה  ובעיקר  בייצור  פחות 
בלבד. עובדים  ב80  מדובר   גם 

אלו שהיה קשה להם לקבל את סגירת מפעל 

את  האשימו  סטארקיסט  טונה  של  האריזה 
שהממשלה  האגרסיבית"  המכסים  "הפחתת 
מעודדת כדי להתמודד עם יוקר המחיה, אבל 
 - הפשוט  החשבון  את  עשה  לא  מהם  איש 
למחירה  ביחס  בישראל  הטונה  מחיר  האחד 
ב"תעשייה"  מדובר  לא  כי  והשני  בעולם 
אמיתית שמשתפת את החקלאות הישראלית 
לכם  לא מספר  איש מהם  בנוסף,  בצמיחתה. 
משרד  בעידוד  הוזלו  אמנם  המגן  שמכסי 
ארוזה  המגיעה  לטונה  רק  אך  הכלכלה 
שטונה  כמו  המגיעה  טונה  על  לישראל, 
עיבוד  טרם  לישראל,  הגיעה  סטארקיסט 

ואריזה, אין מכסים כלל. 
לפני כשנה עלה מחירה של הטונה ביחס כולל 
בכ10% )משתנה( באותה התקופה היבואנים 
החלו להפחית את משקל האריזה מ160 גרם 
ל140 גרם. מנתוני הלמ''ס עולה כי מחירה של 
הטונה עלה מתחילת השנה בכ־3%, עת מדד 
ב־2%.  עלה  וירקות  פירות  ללא  המזון  מחיר 
הטונה  וירקות,  פירות  למשוואה  נכניס  אם 

התייקרה דווקא פחות מהמזון כולו.
למרות  מזון?  תעשיית  צריכה  ישראל  מדוע 
שתעשיית המזון היא פחות נוצצת, יש צורך 
 .1  - עיקריות  סיבות   3 בשל  אותה  לשמר 
תעסוקה 2. לא היינו רוצים להיות תלויי מזון 
במדינות אחרות. 3. שימור תעשיית החקלאות 

הישראלית.   
הבעיה העיקרית היא שבסופו של דבר במידה 
ותעשיית המזון הישראלית תתפתח יותר, זה 
המיסים  על  שישלם  הצרכן  חשבון  על  יבוא 
הרגולציה והבירוקרטיה שמהוות יחד תמריץ 

ליוקר המחיה בישראל. 



בני ברק  | ירושלים | אשדוד | מודיעין עילית | בית שמש | חיפה
 בכפוף לתקנון, 30 יח' מלאי מינימום לסניף לכל פריט, לא כולל כפל מבצעים/הנחות/שוברים,

בתוקף עד 11.12.18, ג' בטבת תשע"ט.

 חליפת
BAGIR 

₪ 158
הנחה

 מעיל
 קשמיר
₪ 178
הנחה

 חליפת
FABIO FERRETI 

₪ 188
הנחה הנחה

₪ 148
 מעיל
צמר

 חולצות
 ועניבות
₪  40
הנחה

מבחר 
 מכנסיים
₪  48
הנחה

₪ 30
הנחה

חליפת
 נוער

₪ 98
הנחה

 סריג

₪888 הנחהתעשו שמיניות כדי להגיע ראשונים...



כ"ח כסלו תעש"ט 86/12/18 בחולון בת ים

אוריאל צייטלין

במסגרת מבצע 'מגן צפוני' שהחל לפנות בוקר יום שלישי, לוחמי 
צה"ל איתרו מנהרת טרור התקפית חוצת-גדר במרחב דרום כפר 
המבצע,  תחילת  לאחר  ספורות  שעות  נחשפה  המנהרה  כילא. 
סמוך לחצות יום שלישי. בשעות שלאחר מכן, עסקו כוחות צה"ל 
במהלכים מבצעיים, הנדסיים ובהמשך לאיתור המנהרה ולקראת 
נטרולה. המנהרה אומנם חצתה לשטח ישראל, אך לא היוותה איום 

מידי על תושבי האזור. 
כ-40  שהגיעה  לבנון,  בדרום  כילא  כפר  מאזור  מנהרה  "חשפנו 
מנליס.  תא"ל  צה"ל  דובר  אמר  ישראל",  שטח  לתוך  מטרים 
"מדובר במנהרה שנחפרה מתוך מבנה פרטי בכפר, במשך תקופה 
ארוכה למעלה משנתיים, בשיטת חפירה שונה מהמנהרות שאנחנו 

מכירים עד כה בעזה. תהליך חפירה ארוך ומורכב בסלע". 
המנהרה הראשונה שנחשפה מול מטולה חדרה כ-40 מטר לשטח 
ישראל. אורכה הכולל היה כ-200 מטרים, רוחבה הוא 2 מטר על 
שבעזה,  מאלו  בהרבה  רחבות  במנהרות  מדובר  כלומר   - מטר   2
שלנו  האחיזה  "תמונת  מסתער.  כוח  להכיל  הנראה  ככל  שנועדו 
תא"ל  הוסיף  מאוד",  טובה  היא  חיזבאללה  של  במנהרות  כרגע 
מהמנהרות  אחת  שכל  לפני  הזה  למבצע  יוצאים  "אנחנו  מנליס, 
ההתקפיות מוכנות לשימוש. אין מנהרה שמוכנה לפעולה. הגענו 
להיות  הופכות  שהמנהרות  לפני  לפעולה  יוצאים  שאנחנו  למצב 

איום מיידי". 
איום  את  להסיר  מהותו  שלישי,  ביום  החל  שכאמור  המבצע 
המנהרות מצפון השייכות לארגון הטרור חיזבאללה. משנת 2014 
פועל בצה"ל צוות ייעודי משותף לאגף המודיעין ולפיקוד הצפון, 
שמוביל מאז את העיסוק המבצעי, הטכנולוגי והמודיעיני בסוגיית 
המנהור בזירה הצפונית. הצוות הביא לפיתוח ידע ויכולת נרחבים 
חיזבאללה.  הטרור  ארגון  של  ההתקפיות  המנהרות  פרויקט  על 
הצוות בנה תמונת מצב מבצעית מודיעינית מדויקת ככל האפשר. 

מומשה  זה,  איום  למול  מההיערכות  וכחלק  האחרונות,  בשנים 
)"אבן  גידור  פעולות  הכוללת  בגזרה  ייחודית  הגנה  תוכנית 
וחישוף  ו"קטעיה"(  "קטמון"  )"רקפת",  מיצוק  משתלבת"(, 
מהאויב  למנוע  היא  זו,  הגנתית  תוכנית  של  מטרתה   .)"105"(

יכולת ההתקפה שלו. המבצע מתנהל בשיתוף פעולה  לממש את 
בין כוחות רבים ביניהם פיקוד הצפון, אגף המודיעין, חיל ההנדסה 
היא  מטרתו  ותשתיות.  לחימה  אמצעי  פיתוח  ומנהלת  הקרבית 

נטרול המנהרות ההתקפיות בשטחינו.
"חפירת המנהרות מהווה הפרה בוטה של הריבונות הישראלית", 
מתעלם  חיזבאללה  הטרור  "ארגון  והוסיף,  מנליס  תא"ל  הדגיש 
באופן בוטה מהחלטות האו"ם – ובראשן החלטה 1701 – ופועל 
וסיכון  לבנון  במדינת  פגיעה  תוך  לבנון,  בדרום  כפרים  מתוך 
על  מלאה  אנחנו בשליטה  הטרור שלו.  לביסוס תשתיות  אזרחיה 
הצפוני  מגבולה  התת-קרקע  איום  את  להסיר  ונחושים  המבצע, 
של ישראל", מבהיר תא"ל מנליס. "המנהרות לא מהוות בשלב זה 

איום על תושבי ישראל".
ארגון הטרור חיזבאללה, העומד מאחורי חפירת המנהרות, ממשיך 
לפעול בתמיכה ובמימון איראניים כדי לבסס את פעילות הטרור 
שלו כנגד אזרחי ישראל. צה"ל תגבר כוחות בפיקוד הצפון ונמצא 
מרחבים  מספר  יתרחשו.  באם  להתפתחויות,  גבוהה  במוכנות 
בסמוך לגדר המערכת בצפון הארץ הוכרזו כשטח צבאי סגור. אין 
הנחיות לתושבי הצפון - העורף האזרחי בשגרה מוחלטת. ראשי 

רשויות עודכנו, צה"ל ימשיך לעמוד איתם בקשר.
"מדובר במבצע שלא ייקח יום או יומיים, ההערכה כרגע עומדת 

יהיו  מהפעולות  "חלק  מנליס.  תא"ל  הסביר  שבועות",  כמה  על 
מדויקות יותר חלק מדויקות פחות, וההחלטות על אופי הפעולה 
אופרציה  פה  יש  השני.  הצד  מול  שלנו  מההתנהלות  כחלק  הן 
פשוט  לא  אתגר  מאוד,  מורכבת  מבצעית-מודיעינית-טכנולוגית 
לפיצוח. אך עם זאת, זה לא משהו שנוצר בהפתעה, אנחנו יודעים 

על זה זמן רב מראש".
"יש כרגע כוחות מודיעין רחבים מאוד שעוסקים באיסוף מידע על 
באוויר,  תגבור  כוחות  מאוד  הרבה  אליהם מצטרפים  חיזבאללה, 
עומדים  אלו  לכל  "בנוסף  צה"ל.  דובר  הרחיב  וביבשה",  בים, 
הזה.  המבצע  קצה  שהם  פצ"ן  של  ההנדסה  ואנשי  יהל"ם  יחידת 
ומדויקת.  קצרה  לתקופה  המאמצים  את  למקד  שעוזרים  אלו  הם 
נוהל הקרב למימוש המבצע הצה"לי מובל במטה הכללי של צה"ל 
זה מספר שנים, באופן שהביא להבשלת התנאים המבצעיים בעת 

הזאת" אמר דובר צה"ל.
הם  כי  מאזור  תושבים  התלוננו  האחרונות  השנים  לאורך  כזכור, 
ביום  כי  חוששים  והם  לבתיהם  מתחת  חפירות  רעשי  שומעים 
מן  ולצאת  אותם  לוחמי החיזבאללה להפתיע  עלולים  הימים,  מן 
בתושבי  המוני  לבצע טבח  או  אזרחים  לחטוף  וחלילה  המנהרות 
האזור או בחיילי צה"ל. באחד מן התיעודיים שהתפרסמו כבר לפני 
כמה שנים, ניתן לראות בברור מחבל יוצא ממנהרה, משקיף ונכנס 

חזרה לתוכה.  

מבצע צבאי בצפון: חשיפת ונטרול מנהרות חיזבאללה
בבוקר שלישי הודיע צה"ל על פתיחת מבצע צבאי חדש בגבול הצפון, שמטרתו לאתר ולהשמיד את המנהרות שחפר ארגון הטרור הלבנוני • 

בשונה מהמנהרות בגבול עזה, מדובר במנהרות תקיפה רחבות שנועדו להכיל כוחות הסתערות
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חורף חם וחכם 
עם בוא החורף, שמחים מומחי חברת החשמל להגיש לכם עצות מועילות בנושא צריכת החשמל 

בחורף, כדי שתוכלו ליהנות מחורף חמים ונעים ובה בעת לחסוך בהוצאות החשמל בבית

בשיתוף חברת החשמל

באיזה אמצעי הכי נכון ויעיל לחמם את 
הבית בחורף?

ביותר  היעיל  האמצעי  הוא  המזגן 
מחמם  הוא  בחורף.   הבית  לחימום 
ביעילות,  במהירות  ובאופן  בטיחותי  

ולכן  הוא  מומלץ  ביותר.

כדאי  חדש,  מזגן  כשקונים 
טיפ 
חם:

לבדוק מהו הדירוג האנרגטי 
שלו. את המידע הזה תוכלו 
האנרגיה  בתווית  למצוא 
המוצמדת למזגן. המלצתנו היא לבחור 
את המכשיר עם הדירוג האנרגטי הקרוב 
ביותר ל-A, מה שמבטיח רכישת מכשיר 
הקנייה  את  שהופך  וחסכוני  יעיל 

למשתלמת לאורך זמן. 

בבית  המומלצת  הטמפרטורה  מהי 
בחורף? 

כאשר מחממים בעזרת מזגן,  מכוונים 
אותו כך שבחדר יהיו 20 מעלות. כל 
הוצאות  את  מייקרת  נוספת  מעלה 

החשמל לחימום בכ-5%!
שימו לב: אוכלוסיות רגישות - תינוקות, 
החיסון  שמערכת  ואנשים  קשישים 
שלהם נפגעה, צריכים לפעול בהתאם 

להמלצות גורמי הרפואה. 

טיפ  כשיש מזגן ללא תרמוסטט, 
כדאי להתקין בחדר מד-חום, חם:

וכך מתאימים בקלות את פעולת מכשירי 
החימום לטמפרטורה המומלצת. 

סבא,  וגם  תינוקת  גם  יש  בבית  אצלנו 
ושניהם רגישים לחימום באמצעות מזגן. 
מהו אופן החימום המומלץ כשלא ניתן 

להשתמש במזגן?

חימום  בעת  בחשמל  לחסוך  מנת  על 
מזגן,  שאינו  באמצעי  בחורף  הבית 
חשמליים  מכשירים  לבחור  חשוב 
בעלי תרמוסטט  - דוגמת קונווקטורים 
שבמכשיר  התרמוסטט  ורדיאטורים. 
עוד  כל  המכשיר  פעולת  את  מפסיק 
גם  כך  נשמרת.  הרצויה  הטמפרטורה 

חוסכים בחשמל וגם חוסכים בכסף.

באמצעות  חימום  בעת 
טיפ 
מכשירים חשמליים מומלץ חם:

לסגור היטב חלונות ודלתות 
יעילות  את  להגביר  כדי 
להיכנס  קר  מאוויר  ולמנוע  החימום 
כאשר  זאת,  עם  המחומם.  לחדר 
משתמשים במכשירים שאינם פועלים 
באמצעות חשמל – חובה להשאיר פתח 
גזים  ולהוצאת  צח  אוויר  לכניסת 
שנפלטים מתנורים שכאלה )תנורי גז, 

אח וכדומה(.

לא  אפשר:  אי  בחורף  בטיחות  ובלי 
מייבשים כביסה על תנורי חימום, יש 
להרחיק את התנורים מחומרים דליקים 

ולמקמם בצורה יציבה במקומות שאין 
ויפילו  חשש שיפלו או שיתקלו בהם 

אותם. 

הדוד  את  בחורף  להשאיר  כדאי  האם 
החשמלי פועל ללא הפסקה כדי שיהיו 

מים חמים כל הזמן?

רק  להפעיל  מומלץ  החימום  דוד  את 
למועד השימוש במים חמים.  בסמוך 
בדוד שמופעל תמיד - המים מתחממים 
יקרה  ואנרגיה  צורך,  ללא  ומתקררים 

מתבזבזת.

אנרגיה  בזבוז  למנוע  כדי 
טיפ 
בהוצאות חם: מגידול  ולהימנע 

מים,  לחימום  החשמל 
מומלץ להתקין קוצב זמן )טיימר( לדוד. 
כך תוכלו לכוון מראש את המועד שבו 
נחוצים לכם מים חמים, ותוכלו ליהנות 
כדי  בבית  הייתם  לא  אם  גם  מהם 

להפעיל את הדוד.

מכונת  את  להפעיל  כדאי  הכי  מתי 
הכביסה? 

או  המייבש  הכביסה,  מכונת  כאשר 
מומלץ  מלאים,  אינם  הכלים  מדיח 
שלא להפעיל אותם אלא להמתין עד 
שיתמלאו. כך חוסכים במים, בחומרי 
החשמל.  בהוצאות  וכמובן  ניקוי 
כשמפעילים מכונה מלאה אחת במקום 

חוסכים   חסכונית,  בתוכנית  שתיים 
40%-30% בצריכת החשמל, וזה ממש 

משמעותי. 

בצריכת  גם  לחסוך  כדי 
טיפ 
החשמל של מייבש הכביסה, חם:

מומלץ להפעיל את מכונת 
המרבית  הסחיטה  במהירות  הכביסה 
האפשרית, לפי סוג הכביסה, כדי לקצר 
קונים  אם  שיידרש.  הייבוש  את משך 
מכונה חדשה, כדאי לוודא שקיימת בה 
גבוהה  במהירות  לסחיטה  אפשרות 
ולבדוק את תווית האנרגיה שלה. אנחנו 
שהדירוג  במכונה  לבחור  ממליצים 
ל-A, שהוא  קרוב  האנרגטי שלה הכי 

היעיל ביותר.

לנו  יעזרו  נורות  אילו  בחורף:  רק  לא 
לחסוך בצריכת החשמל לתאורה?

קומפקטיות  פלואורסצנטיות  נורות 
ונורות לד הן נורות חסכוניות מאד. לא 
רק שאורך החיים שלהן גדול פי 8 ואף 
ליבון,  נורות  של  חייהן  מאורך  יותר 
צריכת  את  מפחית  אף  בהן  השימוש 

החשמל הביתית לתאורה בכ-80%. 

לזמן   מחדר  כשיוצאים 
טיפ 
ממושך  מכבים  את  האור חם:

ואת מכשירי החשמל שאינם 
בשימוש  ומונעים  בזבוז מיותר.



האצל 24
ימים א׳, ב׳, ג׳: 10:00-23:00, ד׳, ה׳: 10:00-24:00, ו׳, 7:30-13:00

חדש בראשל״צ!

אם תחזיק את כל המוצרים בידיים, 
לא תתפתה לקנות עוד ועוד.

תכננת קניה קטנה? 

אל
תיקח
עגלה!



כ"ח כסלו תעש"ט 106/12/18 בחולון בת ים

המלצת המשטרה: להעמיד את נתניהו לדין
המלצות המשטרה בתיק 4,000 מאשימות את ראש הממשלה ורעייתו בקבלת שוחד • נתניהו תקף בחריפות: "הוציאו לפחות עשרות מיליונים על חקירות סרק. לא 

יהיה כלום כי אין כלום ולא היה כלום" • על המפכ"ל: "אינני יודע מי יהיה המפכ"ל הבא אבל אני יודע דבר אחד - תהיה לו עבודת שיקום גדולה"
אוריאל צייטלין

ראש הממשלה נתניהו, מככב בשנים האחרונות במדורי הפלילים 
בעיתונות הישראלית. אחד התיקים המרכזיים שנידונו שוב ושוב 
עבירות  לביצוע  לכאורה  בחשד  בעיקרו  העוסק   ,4,000 תיק  הוא 
ידי ראש הממשלה מר  על  והפרת אמונים שבוצעו  שוחד, מרמה 
בנימין נתניהו ועל ידי מר שאול אלוביץ', בעל השליטה בקבוצת 
לקח  הממשלה  שראש  הינו  המרכזי  החשד  "וואלה".  ואתר  בזק 
בהחלטות  ופעל  שהתערב  בכך  עניינים,  ניגוד  תוך  ופעל  שוחד 
בזק",  "קבוצת  ועם  אלוביץ'  שאול  עם  המטיבות  רגולטוריות 
ובמקביל דרש במישרין ובעקיפין, להתערב בתכני אתר "וואלה" 

באופן שיטיב עמו.
זה  בתיק  המלצותיה  את  המשטרה  הגישה  השבוע,  ראשון  ביום 
בחקירה  הפרשה  של  "ראשיתה  לפרקליטות.  החקירה  סיום  עם 
שניהלה מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך בעניינה של 'קבוצת 
בזק'. במסגרת חקירה זו אותרו ראיות משמעותיות, אשר הצביעו 
מנכ"ל  של  הפסולה  והתערבותו  התנהלותו  לעניין  חשדות  על 
ושאול  בזק  חברת  בענייני  פילבר,  שלמה  התקשורת,  משרד 
וואלה ושל בזק בתקופה המדובר( בסוגיות  )בעלים של  אלוביץ' 
רגולטוריות שונות. כל זאת, תוך הסתרת פעילותו זו מעיניהם של 
גורמים מקצועיים ומשפטיים במשרד האוצר, במשרד התקשורת 
אלוביץ'  שאול  של  האינטרסים  העדפת  ותוך  המשפטים,  ומשרד 

ובזק על פני האינטרס הציבורי", נכתב בהמלצות.
"לאחר העברת תיק החקירה בעניינה של קבוצת בזק לפרקליטות 
ובמסגרת השלמת חקירה שבוצעה על ידי חוקרי הרשות לניירות 
ערך, אותרו ממצאים ראייתיים משמעותיים שבעקבותיהם המליצו 
המשפטי  ליועץ  המדינה  ופרקליט  וכלכלה  מיסוי  פרקליטות 
לממשלה להרחיב את החקירה ובכלל זאת לפתוח בחקירה גם נגד 
ראש הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה קיבל ההמלצה והורה 

על פתיחה בחקירה משותפת של המשטרה והרשות לניירות ערך.
"החשדות חייבו חקירה מקיפה, מורכבת ומאומצת... עם התפתחות 
החקירה בוצעו מאות פעולות חקירה, וכן נחתמו הסכמי עדי מדינה 
עם שני חשודים – שלמה פילבר וניר חפץ, אשר חשפו התנהלות 
פסולה בין נתניהו לאלוביץ' בשני צירים מרכזיים: הטיית הסיקור 

התקשורתי תמורת רגולציה מיטיבה.
"מממצאי החקירה עולה, כי רוה"מ פעל לקידום ענייניו של שאול 
אלוביץ' בתחום הרגולציה, ובין היתר בסוגיית מיזוג בזק-יס תוך 
כריכת קידום עניינים אלה בסיקור החיובי בוואלה. בסיכומה של 
חקירה ענפה זו, אשר התנהלה מפברואר 2018 עד נובמבר 2018, 
13 חשודים, חלק מן החשודים מעורבים, על  נחקרו תחת אזהרה 
פי החשד, במנגנון השוחד וחלקם מסייעים לעבירות השוחד. חלק 
מהחשודים נעצרו לפרקי זמן כאלה ואחרים על פי צורכי החקירה". 
מממצאי החקירה עולה, כי בין השנים 2012–2017 ראש הממשלה 
יומי  יום  אף  ולעתים  ומתמשך  בוטה  באופן  התערבו  ומקורביו 
בתכנים שפורסמו ע"י אתר החדשות "וואלה", וכן ביקשו להשפיע 
על מינויים של נושאי משרה באתר )עורכים וכתבים( וזאת תוך כדי 

שימוש בקשרים שהיו להם עם שאול ואיריס אלוביץ'.
התערבות ראש הממשלה ומקורביו בתכנים ובמינויי נושאי משרה 
שלו,  האישיים  האינטרסים  את  לקדם  נועדה  "וואלה"  באתר 
תכנים  הסרת  מחמיאות,  ותמונות  כתבות  פרסום  באמצעות  וזאת 
ביקורתיים כלפי ראש הממשלה ובני משפחתו וכדומה. עוד עלה 
מן הממצאים, כי בני הזוג אלוביץ' השפיעו על הפרסומים באתר 
לטובת  רה"מ  של  הרגולטוריות  החלטותיו  בעד  וזאת  "וואלה", 
את  ולקדם  להמשיך  רצון  ומתוך  בזק,  וקבוצת  אלוביץ'  שאול 
בה  השליטה  ובעל  בכלל,  בזק  קבוצת  של  העסקיים  האינטרסים 

בפרט.
ערך  לניירות  והרשות  ישראל  משטרת  עמדת  החקירה  סיום  "עם 
לביסוס  מספקת  ראייתית  תשתית  זה  בתיק  נתגבשה  כי  היא, 
החשדות נגד המעורבים העיקריים בפרשה כמפורט להלן". בשלב 
זה מונה הדו"ח את רשימת החשדות, נגד נתניהו ורעייתו, כמו גם 

הזוג אלוביץ' ומעורבים נוספים.
על פי חוות דעתם של פרקליטי המדינה ובראשם היועץ המשפטי 
הממשלה,  ראש  נגד  אישום  כתה  ייכתב  האם  יקבע  לממשלה, 

רעייתו והמעורבים או שלא יהיה כלום כי אין כלום.

האור מנצח
במיוחד  תקיף  נאום  נתניהו  נשא  להמלצות,  בתגובה  ביוםראשון, 

שבו טען כי "זה משחק מכור מראש" ולכן "ההמלצה לא מפתיעה 
ליכוד  לפעילי  נר  בהדלקת  שנאם  נתניהו,  מפתיע".  לא  והעיתוי 
החושך"  את  מנצח  תמיד  האור  "בסוף  כי  אמר  המכביה,  בכפר 
וביקר את עיתוי פרסום ההמלצות נגדו: "חנוכה זה אמנם לא של 
פרסום  את  לתזמן  ידעו  איך  אתכם,  לשאול  חייב  אני  אבל  נסים, 

ההמלצות ההזויות בדיוק ביום האחרון של המפכ"ל?"
נתניהו התלוצץ כי מדובר ב"נס חנוכה אמיתי" וטען כי "מסע הציד 
לא  מראשיתו.  נגוע  ובתהליך  וקטנוני  שקוף  בעיתוי  נמשך  נגדנו 
הופתעתי מההמלצות שפורסמו ולא הופתעתי שהן פורסמו היום. 
הרי עוד לפני תחילת החקירה קבעו והדליפו שאלה יהיו ההמלצות. 
נגדו, על כך שהוא  אז מה חדש?" הוא התייחס לטענות שהופנו 

פעל נגד חוקרי המשטרה, וכינה אותן "מטורללות" ו"הזויות".
כנסת  וחברי  שרים  "עשרות  נגד  גם  הממשלה  ראש  יצא  בנאומו 
ועד המפתח יאיר לפיד שנפגש בסתר עשרות פעמים עם נוני מוזס 
כדי להעביר את החוק שהיה סוגר את ישראל היום, חוק שאלמלא 
ההתנגדות העזה שלי היה עובר בכנסת ומכניס הון עתק לכיסוי של 
נוני מוזס". לדברי נתניהו, "איזה סיקור אוהד ומלטף הם קיבלו, 
אותם שרים וח"כים. ואותי שקברתי את החוק אותי חוקרים? זה לא 
תקין בדמוקרטיה שהמשטרה תחקור יחסי עיתונאים ופוליטיקאים, 

אבל אם חוקרים, שיחקרו את כולם".
נתניהו הכריז כי "זה הזמן לומר את האמת" ואמר שאזרחי ישראל 
יודעים ש"הוציאו לפחות עשרות מיליונים על חקירות סרק אבל 
לא  זה  את   - בכנסת  חקיקה  תמורת  ח"כים  לעשרות  אוהד  סיקור 
המשטרה  במפכ"ל  השתלח  הוא  חוקרים".  לא   - ביבי  לא  חקרו. 
היוצא רוני אלשיך ואמר: "אינני יודע מי יהיה המפכ"ל הבא אבל 

אני יודע דבר אחד - תהיה לו עבודת שיקום גדולה מאוד".
ראש הממשלה הוסיף כי "משהו פה לא בסדר וכולם מרגישים את 
זה" וכי "ישראל היא מדינת חוק ובמדינת חוק להמלצות המשטרה 
אין שום תוקף חוקי". לטענתו, "אינספור המלצות של המשטרה 
נדחו אינספור פעמים על ידי הגורמים המוסמכים. רק לפני מספר 
שבועות נדחתה שורה של המלצות נגד ראשי ערים. זה נגמר באפס. 
ההמלצות נדחו בזו אחר זו. הם הסתיימו בלא כלום. וגם כאן אתם 
יודעים איך זה יסתיים. לא יהיה כלום כי אין כלום ולא היה כלום".

שנה לפטירת מרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

שבת,  ובמוצאי  השבוע  בסוף  נערכו  מספד  עצרות  עשרות 
אהרן  רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  מרן  לפטירת  שנה  במלאות 
יהודא לייב שטיינמן זצ"ל • רבבות עלו לציונו של גדול הדור 
באדיבות  תיעוד   • והפרט  הכלל  לישועת  בתפילה  להעתיר 

משה ויסברג, בחדרי חרדים ויעקב כהן 

ח”כ אורי מקלב בעליה לציון מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מדליק נר בציון 

הגרב"מ אזרחי נואם

קהל ההמונים בעלייה לציון

סיום הש"ס בישיבת ארחות תורה הגרב"ד דיסקין מספיד בישיבת תורת דוד באשדוד 

הגר"ג הוניגסברג מספיד

הקהל בעצרת המספדראשי ורבני ישיבות ארחות תורה בתפילה בציוןמרן הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש במעמדמרן הגר"ח קנייבסקי בסיום הש"ס בכולל יששכר באוהליך
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חדש בראשל״צ!

חזרה לחנות תגדיל את הסיכוי 
להוצאות מיותרות.

שכחת לקנות משהו 
אחרי שיצאת? 

קנה אותו 
במקום 

אחר!
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עשר דקות לפני שפתח את ישיבת פורום 'שרינו' 
הגשת  על  ההודעה  את  נתניהו  קיבל  הליכוד,  של 
לעדי  הפכו  שלא  המקורבים  המשטרה.  המלצות 
מדינה ושהו בסביבתו, סיפרו ששריר בפניו לא נע. 
אתר  למעט  כולה,  הישראלית  שהתקשורת  האיש 
וואלה לתקופה קצרה, נהנתה לתאר במשך למעלה 
משני עשורים את אגלי הזיעה הנוטפים ממצחו – 
ממשיך להפגין בקדנציה הנוכחית קור רוח מרשים, 

גם תחת אש משפטית. 
של  לצדו  שישב  השרים  אחד 
נתניהו בישיבת שרי הליכוד, דימה 
את האיש לחולה סופני המכיר את 
ויודע  גופו  לו  שמשדר  האותות 
את תוצאות הבדיקה בטרם תגענה 
מהמעבדה. נתניהו כבר לא מתלוצץ 
ביניהם  מתרוצץ  אלא  רופאיו,  עם 
כאותו  סנגוריו,  צוות  את  ומחליף 
המקומיים  מרופאיו  שנואש  חולה 
וממריא לניתוח חסר סיכוי בחו"ל. 
עם  ששוחח  מקלב  אורי  ח"כ 
שהאיש  תחושה  עם  יצא  נתניהו, 
בטוח בחפותו, ובעניין הזה נתניהו 
שמזייף  סופני  חולה  כאותו  נוהג 
נכנסים  משפחתו  כשבני  חיוכים 

לחדרו.
בניגוד להתנהלותו לאחר פרסום 
ההמלצות בתיקי 1000 ו-2000, אז 
בסוף  רק  והגיח  בבלפורו  הסתגר 
לאומה  דברו  את  לשאת  כדי  היום 
שהפעם  הרי  המרכזית,  במהדורה 
את  כרגיל  לנהל  המשיך  נתניהו 
שגרת יומו. הוא לא ביטל את כינוס 
ישיבת  את  קיצר  לא  פורום שרינו, 
הממשלה, לא דחה את טיסתו הביטחונית לבריסל 
וגם לא את תחילתו של המבצע הצבאי בצפון. את 
השמן הבוער הוא שפך על המפכ"ל היוצא בטקס 
שעברה,  בשנה  המכבייה.  בכפר  הנרות  הדלקת 
ועשה ספוילר מתוחכם  הוא עמד מעל אותה במה 
על  נתניהו  שמר  השנה  גם  הצפויות.  להמלצות 
המסורת במסגרתה הרב לאו מדליק חנוכייה - בעוד 

הוא מבעיר מדורה.
מול פעילי הליכוד המשולהבים באורות החנוכה 
בכפר המכבייה, הקוסם נתניהו לא שלף שום שפן 
סיפורי  הידועות.  המנטרות  על  חזר  אלא  מהכובע 
'עובדה',  בתוכנית  אלשיך  של  החוקרים  הטרדות 

מנות  יריביו,  נהנו  מהם  התקשורתיים  הפינוקים 
שנים  במשך  אותו  האכילה  שהתקשורת  המרורים 
ובזמן הזה,  ונס החנוכה – בימים ההם לפני שנה, 
עם פרסום ההמלצות ביום סיום תפקידו של מפכ"ל 
את  לשכנע.  נתניהו  הצליח  תומכיו  את  המשטרה. 
עצמו קצת פחות, אם להתחשב בשיירת הפרקליטים 

המתחלפים.
ביום על מתן דחייה  בו  החלטת הבג"ץ שניתנה 
על  ביטחון  שירות  חוק  להחלת  וחצי  חודש  של 
כל  את  אחת  בבת  הדליקה  כמו   – הישיבות  בני 
הנחת  לבחירות.  הדרך  את  שמאירות  השלהבות 
העבודה של המערכת הפוליטית הינה שנתניהו למד 
מטעות התפטרותו המוקדמת של אולמרט – ויעשה 
הכל כדי להגיע לרגע הקובע של החלטת היועמ"ש 
בעודו בתפקיד. מהיגררות  אישום,  כתב  על הגשת 
לבחירות על רקע משבר ביטחוני בעזה – הוא נרתע 
כנשוך חקירה, אך מרגע חלוף המשבר, הוא ממשיך 
הבחירות  להקדמת  סבירה  עילה  לאתר  בניסיונו 

שלא באשמתו.
אם יש ממש בהנחת העבודה הזאת, הרי שבג"ץ 
המושלמת  העילה  את  לנתניהו  השבוע  העניק 
מצפון  אם  ממנו.  נוח  שאין  בעיתוי  לבחירות 
מנהרות  להשמדת  והפעולה  הרעה  תיפתח  לא 
גם  וי  לסמן  יוכל  נתניהו  יפה,  תעלה  החיזבאללה 
במהלכיו  ממשלתו.  את  שזעזע  עזה  משבר  על 
הזהירה  הגישה  את  מצדיק  הוא  הצפונית  בגזרה 
שנקט בדרום ומאמת את הצהרותיו על התפתחויות 

ביטחוניות צפויות.
מהיום,  וחצי  כחודש  בעוד  בחירות  על  הכרזה 
תוביל לפתיחת קלפיות בתקופת חודש מאי – אחרי 
והזיכרון,  העצמאות  בימי  המסכים  את  שיחרוך 
הזמר  ובתחרות  בוושינגטון  איפא"ק  בוועידת 
האירופאית שתתקיים בת"א. סביר להניח שהכרזה 
את  תעכב  הבחירות,  הקדמת  על  כחודשיים  בעוד 
אישום  כתב  הגשת  על  מנדלבליט  של  החלטתו 
שנים  שלוש  כבר  שחי  נתניהו,  לשימוע.  בכפוף 
אל  ויגיע  חודשים  כמה  עוד  ירוויח  זמן שאול,  על 
המועד הקובע עם רישיון מחודש מהעם – שסלח 
שחפץ  מי  למלכות.  מחדש  אותו  ומשח  למנהיגו 
להכרעת  העם  הכרעת  רלוונטית  כמה  עד  לדעת 
ההליך המשפטי, מוזמן לחזור לאחור בגלגל הזמן 

לבחירות 99'.

כעומק החקיקה
ליעד הנכסף של בחירות מוקדמות במאי - ניתן 
מסלול  על  לעלות  יכול  ביבי  דרכים.  בשתי  להגיע 
החקיקה כפי שמבקשים ממנו בש"ס ובדגל התורה, 
 – ולפיד  איווט  של  בתמיכתם  החוק  את  להעביר 
ולשלם לכל היותר מס שפתיים הצהרתי, כשיבהיר 
כי אין בכוונתו לשנות את החוק בעתיד. בדרך הזאת 
הוא יגיע אל הבחירות כמי שסתם את פיו של לפיד 
ושמט מלועו את הטרף החרדי. אם בסוף התהליך, 
חשבון  על  מחוזקים  מהבחירות  ייצאו  החרדים 
לפיד, נתניהו תמיד יוכל לשנות את החוק ולהסביר 

שהבוחר אמר את דברו. 
לנתניהו שמורה גם הדרך לנקוט כהוראת מועצת 
גדולי התורה ולנהוג כמי שמצווה בשב ואל תעשה 
בקיומן.  היחידות שהוא מדקדק  – אחת מהמצוות 
כל מה שביבי צריך זה לגרור רגליים במשך שישה 
הישיבות  בני  רבבות  יהפכו  שבסיומם  שבועות, 
ששר  להאמין  נוטה  אומנם  ביבי  גיוס.  למחויבי 
ויימנע  בגלגלים  יתקע מקלות  לא  הביטחון החדש 
גם  אך  הישיבות,  להיכלי  צבאית  משטרה  משיגור 
אם פעולה אקטיבית צבאית לא תינקט, הרי שבש"ס 
ובדגל התורה לא יוכלו להרשות לעצמם למשוך זמן 
כשמעמד בחורי הישיבות בסכנה. כל בג"ץ שיוגש 
וכפי  התורה,  עולם  תקצוב  על  במישרין  יאיים   –
שלמדנו בהכרעות הקודמות, מפעם לפעם מתקצרת 
הדרך שבין הגשת העתירה להכרעה. רק הכרזה על 
בחירות – תאלץ את בג"ץ לעכב את הכרעתו בפועל 

עד לכינונה של ממשלה חדשה.

מאי חנוכה

"אי אפשר לדעת 
מה רוצה נתניהו 
ואינני עוסק בזה", 
אומר דרעי. בהתבסס 
על מטבע הלשון של 
קושיית הגמרא, 'מאי 
חנוכה', ניתן לומר כי 
בחנוכה הנוכחי, גברו 
הסיכויים שהבחירות 
תיערכנה במאי

אלו עדיי. 
היועמ"ש 
אביחי 
מנדלבליט. 
צילום: עמוס 
בן גרשם, 
לע"מ

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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ועל  שבת,  במסכת  הגמרא  שואלת  חנוכה,  מאי 
הנוכחי,  בחנוכה  כי  לומר  ניתן  הזו  הלשון  מטבע 
את  במאי.  תיערכנה  שהבחירות  הסיכויים  גברו 
דרעי,  אריה  הפנים  שר  משמיע  האזהרה  הערת 
שמפרגן  הביטחונית,  למתינות  נתניהו  של  שותפו 
רוח  בקור  המדינה  ענייני  ניהול  על  הלב  מכל  לו 
את  ולחזות  להוסיף  בתוקף  מסרב  אך  ובתבונה 
מהלכיו הפוליטיים בואכה בחירות: "כבר אי אפשר 
לדעת מה רוצה נתניהו ואני לא עוסק בזה", אומר 
דרעי ומאמץ את המשפט האלמותי של שמעון פרס 
ז"ל. בפרפרזה למשפט שנאמר בתקופת ההתנתקות 
על שרון, ניתן לסכם ולומר השבוע שגורל החקיקה 

– תלוי בתוצאות החקירה.

תיק 2200
מנדלבליט  אישום,  לכתב  שמוביל  המסלול  על 
את  השבוע  אמרה  שהמשטרה  לפני  הרבה  עלה 
לשחזר  וכדי  חודשים  תשעה  לפני  זה  היה  דברה. 
לחזור  כדאי  האירועים,  רצף  את  בתחום  כמקובל 
על  כאן  גם  והועלה  ימים  באותם  שהתרחש  למה 
עד  עסקאות  על  הסדרתית  לחתימה  עד  הכתב. 
אלה  בקרב  הנחה  שררה  וחפץ,  פילבר  עם  מדינה 
שהכירו את מערכת היחסים בין נתניהו למנדלבליט 
ישראל  למדינת  רק  לא  אמונים  ישמור  שהיועמ"ש 
דאז  בראשה. השר  למי שעומד  גם  אלא  ולחוקיה, 
היועמ"ש  כי  ימים,  באותם  העריך  ליצמן  יעקב 
ויימנע  הגב  על  לשעבר  לבוס  ישמור  מנדלבליט 
מהגשת כתב אישום. ליצמן, שבשבתו סביב שולחן 
את  האישים,  שבין  הדינמיקה  את  ראה  הממשלה 
ישמור  שהיועמ"ש  העריך  והלחישות,  השיחות 

אמונים, כסנגור ללקוחו. 
מדינה  כעדי  וחפץ  פילבר  של  החתמתם  עם 
באישור היועמ"ש מנדלבליט, נכתב כאן כי החזאי 
עד'(. במבט  'כמי שכפאו  לפוליטיקה,  )בי"ס  טעה 
המוטעית  התחזית  זו  שהייתה  לומר  ניתן  לאחור 
הראשונה אך לא אחרונה של ליצמן במהלך השנה 

האחרונה. לא רק הרו, פילבר וחפץ )חשוד( אמרו 
נתניהו לשעבר  מזכיר ממשלת  גם  את דברם, אלא 
וכיום היועמ"ש לממשלה. כמו בסיום הצגת טענות 
התביעה, מנדלבליט אישית אמר על כל אנשי ביבי 
עשה  אם  גם  שנקט,  העמדה  עדיי".  "אלו  לשעבר 
זאת כמי שכפאו עד, חוסמת בפניו כל פתח מילוט 
תוצאה  כל  חמור.  אישום  כתב  מהגשת  לבד  אחר, 
אחרת תהפוך את שומרי הסף ומנדלבליט בראשם, 

ממאשימים לנאשמים. 
היועמ"ש  אלא  אלשיך,  המשטרה  מפכ"ל  לא 
מנדלבליט הוא שהחליט על הענקת חסינות גורפת 
של  ארוכים  ימים  אחרי  בכירים,  כה  לחשודים 
מנדלבליט  ואילך  רגע  מאותו  ולחצים.  מעצרים 
את  להצדיק  שמחויבת  מהמערכת  לחלק  הפך 
רגליים,  לגרור  יכול  הוא  מעשיה במבחן התוצאה. 
לחרוק שיניים, לחקור מחדש ולגבש צוות משפטי 
אחרת  תוצאה  כל  יום,  של  בסופו  אך   – עצמאי 
לבד מהחלטה על כתב אישום, תציג אותו כטירון 
משפטי שחתם על עסקאות עדי מדינה מפוקפקות 

בתמורה לאפס תוצאות.
גם אם יזכה בבחירות ויחתים את כל שותפיו על 
חוק נאמנות אישית, סטייל מירי רגב, לראש ממשלת 
הרי   – הסופי  הפוליטי  המוות  לקביעת  עד  ישראל 
שהצליח  האיש  על  גם  עצמה  תכפה  שהמציאות 
עם  ההתפטרות  תקדים  ושוב.  שוב  אותה  לכופף 
ולא  שרים  על  הוחל  אומנם   – אישום  כתב  הגשת 
להמשיך  יתקשה  נתניהו  אך  ממשלה,  ראש  על 
לתפקד לכשיוגש נגדו כתב אישום בעבירת השוחד. 
טעמים  מאותם  שרון,  בממשלת  שתוקנה  החקיקה 
אומנם  כיום,  בהם  מתעטף  שביבי  ממלכתיים 
אחרי  רק  ראש-הממשלה  התפטרות  את  מחייבת 
אך  בעניינו,  ערעור(  )אחרי  חלוט  דין  פסק  שניתן 
יודע שבסיטואציה שכזאת הוא יתקשה  נתניהו  גם 

להתבצר בבלפור ולהישאר בתפקיד.
נתניהו מבין שתיק בזק – מסב לו את עיקר הנזק. 
בניגוד לתיקי 1000 ו-2000, הרי שבתיק 4000 את 
המחיר שילמו האזרחים ולא הטייקונים, מדי חודש 

להניח  די  הקוויים.  הטלפונים  בחשבונות  בחודשו 
על השולחן זה לצד זה את חשבון הטלפון הסלולרי 
המוזל מול חשבון הטלפון הקווי המפולפל. היפוך 
היוצרות מעיד יותר מאלף עדי מדינה שמישהו פה 
אל  הדרך  כל  וצחק  הקטן  האזרח  על  סיבוב  עשה 

של  השיטה  שאת  נכון  אז  הבנק. 
שמור לי ואשמור לך – לא נתניהו 
המציא אלא ראשי הממשלות של 
מהבחינה  אך  והעבודה,  מפא"י 
המשפטית אין זו טענת הגנה. אם 
המשטרה,  בהמלצות  ממש  יש 
שמגובה בראיות זהב ועדי מדינה, 
לכנות  יש   4000 תיק  שאת  הרי 
מעתה ואילך כתיק 2200. אלפיים 
ומאתיים השקלים שכל אחד ואחד 
שנה,  במשך  שילם  מהקוראים 

כתרומה לאגרת וואלה.
שמצטופפים  הליכוד  שרי 
יהום  עליהם  שגם  מחשש  בצלו 
יהיו  ראש,  להרים  יעזו  אם  הסער 
בגבו.  סכינים  שיתקעו  הראשונים 
ואם זה לא יספיק כדי להדיח את 
האיש מתפקידו - בג"ץ עשוי בכל 
בהנאה  דברו,  את  לומר  מקרה 
טיפת  עד  ייאבק  נתניהו  מרובה. 
הטוב  שמו  על  האחרונה  הדיו 
מדינה  חצי  לפחות  אחריו  ויסחף 

שחשה כי נעשה לו עוול.
ברמה הציבורית, אי אפשר להתעלם מהרציונליות 
שבטענותיו על כך שכולם נהגו כך לפניו, אך כפי 
תנועה  שוטר  ידי  על  שנתפס  עבריין  כל  שיודע 
וטוען לאכיפה בררנית, אין בכך כדי להקנות הגנה 
משפטית. למרבה האבסורד, האיש שבמשך עשרים 
שנה לא זכה ליום אחד של חסד מתשעים ותשעה 
אל  יוקע  עוד   – הישראלית  מהתקשורת  אחוזים 
אחד  אחוז  להטות  שניסה  בגלל  רק  הקלון  עמוד 

בודד של סיקור לטובתו.

מאי חנוכה

אם מצפון לא תיפתח 
הרעה והפעולה 

להשמדת מנהרות 
החיזבאללה תעלה 

יפה נתניהו יוכל 
להצדיק את הגישה 

הזהירה שנקט בדרום 
ולאמת את הצהרותיו 

על התפתחויות 
ביטחוניות צפויות

הבעיר מדורה בטקס ההדלקה, נתניהו בכפר המכביה
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 הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

 קצרצרים

לביבות תרד וגבינה אפויות

המתכון של לביבות אלו אינו מכיל תפוחי אדמה ולכן דלה מאוד בפחמימות. לביבה אחת תגרום לעלייה יחסית מתונה 
ברמות הסוכר. יש לשים לב כי מבחינה קלורית, כמות הקלוריות בכל לביבה זהה לכמות הקלוריות אשר בפרוסת לחם 
אחת. התרד מכיל שפע של ויטמינים ומינרלים כמו חומצה פולית, סידן, ברזל, אשלגן וויטמין k, והגבינות שבמתכון הן 

רזות  ומומלצות יותר בהשוואה לגבינות השמנות.

חומרים לכ-12 יחידות )תלוי בגודל(:
300 גרם עלי תרד

בצל גדול קצוץ
4 שיני שום כתושות

2 כפות שמן זית
ביצה גדולה או 2 ביצים קטנות

2 כפות קמח מלא או קמח חומוס או קמח שקדים
100 גרם גבינה צפתית 5% )כחצי קופסה קטנה(

2 פרוסות גבינה צהובה 9% חתוכות לחתיכות קטנות 
כפית מלח שטוחה

מעט פלפל שחור – לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. לטגן במחבת את הבצל והשום עם שתי כפות השמן זית. להוסיף את עלי התרד, להקפיץ במשך 2-3 דקות ולסגור 

את האש.
2. בקערה נפרדת לערבב היטב את הביצים, הקמח, הגבינות והתבלינים.

3. להוסיף את התרד והבצל לקערת החומרים ולערבב היטב שוב.
4. לחמם תנור ל-180 מעלות. לסדר נייר אפייה על תבנית של תנור ולשמן אותו.

5. ליצור לביבות מהתערובת ולהניח בתבנית. 
6. להזליף מעט שמן על הלביבות.

7. לאפות כרבע שעה ולאחר מכן להפוך את הלביבות לצד השני ולאפות במשך 12 דקות נוספות.

המתכון באדיבות: עינת מזור בקר - דיאטנית קלינית במרכז DMC לטיפול בסוכרת

מיני דונאטס מייפל וקינמון ללא גלוטן

לרגל חנוכה מגישה חברת שר )Schär(, המתמחה במוצרים ללא גלוטן, בשיתוף השף והדיאטן אודי ברקן, מתכון 
חגיגי וקל הכנה למיני דונאטס ללא גלוטן. השימוש במתכון בקמח מסוג מיקס איט )Mix It( של שר, קמח לאפייה רב 

תכליתית, המתאים למאפים מתוקים או מלוחים. התערובת מבוססת על קמח אורז ותירס ומעושרת בסיבים תזונתיים, 
אינה מכילה לקטוז, חלב וביצים. הדונאטס עסיסיים בטעם מייפל, קינמון ווניל, אפויים בתנור ללא טיגון, לאירוח והנאה 

בימי חנוכה. חג שמח!

מצרכים )ל-24 יחידות בתבנית מיני דונאטס(: 
יבשים: 

1 כוס קמח מיקס איט ללא גלוטן 
3/4 כפית אבקת אפייה 
3/4 כפית סודה לשתייה

1 כפית קינמון
1/2 כפית מלח 

רטובים: 
1 ביצה

150 גר' יוגורט
1 כף שמן קנולה

1 כף מיץ לימון
3 כפיות מייפל 

1 כפית תמצית וניל
לציפוי:  

1 כוס + 2 כפות אבקת סוכר  
1/3 כוס חלב )ניתן להחליף במשקה שקדים/אורז/סויה(

1/2 כפית תמצית מייפל )לא חובה(
1/2 כפית תמצית וניל  

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל- 220 מעלות על מצב טורבו ומשמנים את תבניות הדונאטס בשמן קנולה.

2. בקערה גדולה מערבבים את כל הרכיבים היבשים.
3. בקערה נפרדת טורפים היטב את כל הרכיבים הרטובים.

4. שופכים את קערת הרכיבים הרטובים אל תוך קערת הרכיבים היבשים ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה.
5. מעבירים את התערובת שהתקבלה לשק זילוף וממלאים את תבניות הדונאטס כמעט עד לקצה. 

6. אופים במשך 6-8 דקות עד שהדונאטס מזהיבים )וקיסם שנועצים יוצא לח(. נותנים לתבנית להתקרר בטמפ' החדר 
במשך מספר דקות ומעבירים למגש.

7. להכנת הציפוי: מערבבים בקערה המתאימה למיקרו את אבקת הסוכר עם החלב. מחממים במשך 15 שניות במיקרו, 
מערבבים ומחזירים לעוד 15 שניות. חוזרים על הפעולה במידת הצורך עד שמתקבלת תערובת נוזלית. 

8. מוסיפים לקערה את תמצית המייפל והווניל. טובלים כל דונאטס בתערובת, מעבירים למגש ומגישים.

מתכונים לחנוכה

מכניסים טוב גם בחנוכה
הארוחות המשפחתיות 

בבית בימי החנוכה הן 
ההזדמנות להכניס 

טוב הביתה ולשמור על 
התזונה הנכונה שטרחנו 

להקנות לילדים ולעצמנו. 
החוכמה היא לשלב בין 

ארוחת חנוכה טעימה וחגיגית לבין הרכב נכון ומאוזן של 
הארוחה, ולדעת לתמרן בין הטעם וההעדפות של הילדים 

לבין הערכים התזונתיים. כשילד רוצה מעדן, למשל, חפשו 
בשבילו מעדן טעים שגם יכיל ערכים תזונתיים טובים יותר 

וכמות סוכר קטנה יותר.
מחלבת טרה מגישה לכם מגוון רחב של מעדנים טעימים 

ואהובים במיוחד על ילדים, עם פחות סוכר והרבה יותר 
סידן ובכשרות בד"ץ העדה החרדית. מעדני טרה מכילים 

הכי הרבה סידן בהשוואה למתחרים, כמות גבוהה אף 
מזו שבכוס חלב: כ-225 מ"ג סידן בגביע )125 גר'(. מעדני 
החלב של טרה יוצרים פשרה מוצלחת ומעניקים לילדים 

גם סידן בכמות רבה, וגם מעדן טעים שכיף לאכול עם 
כמות סוכר מופחתת. בסדרה מעדנים עם קצפת בטעמי 
שוקולד, שוקולד אגוזים, וניל ועוד, מאגדת מעדני קצפת, 
שוקולד וקצפת, ומעדני חלב במגוון טעמים רחב. המבחר 
הגדול מאפשר לצרכנים לבחור בטעמים האהובים עליהם 

וליהנות ממעדן טעים במיוחד.
כשאתם בוחרים במעדני טרה אתם יכולים להיות רגועים 
ולדעת שאתם מכניסים טוב לבית ולתפריט של הילדים, 
יותר סידן ופחות סוכר וללא חומרים משמרים. מחלבת 

טרה מזמינה אתכם להצטרף למשפחות שבוחרות להכניס 
טוב הביתה בחנוכה ובכל השנה עם המעדנים ומגוון 

מוצרי החלב של טרה בכשרות המהודרת של בד"צ העדה 
החרדית.



ספוג הפלא נירוסטה
מתקשים להתמודד עם ניקיון סירי הנירוסטה שלכם? 

הכתמים השחורים לא יורדים? הברק נעלם? אין מי שלא 
מכיר את הכתמים החומים-שחורים שנוצרים משומן שרוף 

על דפנות ותחתיות הסירים. אבל אם עד היום חשבתם 

שהשפשוף הוא חלק 
בלתי נפרד מהבישולים 

– עכשיו יש פתרון: 
"סנו סושי - ספוג 

הפלא נירוסטה", מסיר 
לכלוך ושומן שרוף 
בקלות ובמהירות, 

מנקה ומבריק סירים 
ומחבתות מנירוסטה. ספוג הפלא נירוסטה, מאפשר 
להחזיר לסירים ולמחבתות מנירוסטה מראה מבריק 

בקלות ובעזרת מים וסבון כלים בלבד, ומעניק לכלים 
מראה נוצץ כחדש, ללא כל מאמץ וללא תוספת של חומרי 

ניקוי אגרסיביים. 



אופים ומגישים
לקראת החורף חברת 
מוצרי המזון 'מעולה' 

משיקה: נקניקיות 
מהצומח עטופות בבצק 

עלים, לשימוש ישירות 
מהמקפיא לתנור בהכנה 

מהירה של כ- 10 דקות 
בלבד.

המאפים באיכות מעולה ובטעם נהדר וההכנה שלהם קלה 
ונוחה.  מתאימים לארוחה משפחתית או לאירוח. גם מוצר 
זה כמו כל מוצרי 'מעולה' מתהדרת בכשרות מהודרת של 
בד"צ העדה החרדית. להשיג ברשתות השיווק המובחרות 

ברחבי הארץ.



תנובה ממשיכה את המסורת

לקראת חנוכה תנובה 
מציעה מארזים 

משפחתיים חסכוניים 
של מגוון מותגים 

אהובים, מארז 

משפחתי של מיני קרלו עם הפעלה לילדים על גבי קרטון 
המארז. מארז הסביבון מאפשר לילדים ליהנות ממעדן 

באותו טעם אהוב, כשהוא באריזה משפחתית המעניקה 
פעילות מהנה לילדים בזמני החופש מהלימודים. בנוסף, 
תנובה מציעה מארזים משפחתיים של גבינות נפוליאון, 
מעדני באדי, יוגורט יופלה, גבינות חרמון ויוגורט פרילי. 

אליהם מצטרפים המוצרים החדשים: "קרם פרש", מוצר 
שמומלץ מאד עם לביבות גבינה . יולו בלאק בטעמי כדורי 

שוקולד ובנופי-פאי ויופלה טיוב יוגורט לילדים במרקם חלק 
בטעמי, תות בננה ובננה.



טעים להכיר

חדש על המדף: חברת מוצרי המזון 'מעולה' גאה להשיק 
סדרת רטבים בטעמים ובמרקמים מגוונים, שישדרגו לכם 

כל מנה - למנה מעולה. סדרת הרטבים כוללת: רוטב שום, 
רוטב צ'ילי מתוק, רוטב סויה, רוטב ברביקיו, רוטב טריאקי 
להקפצה, רוטב וינגרט ורוטב אלף האיים. גם מוצרים אלו 

כמו כל מוצרי 'מעולה' מתהדרת בכשרות מהודרת של 
בד"צ העדה החרדית. להשיג ברשתות השיווק המובחרות 

ברחבי הארץ. הפתעות באוטו-טרה 



הפתעות באוטו טרה
מחלבת טרה מסכמת בהצלחה מסחררת את הימים 

הראשונים לפעילות אוטו-טרה. בפעילות שהתקיימה עד 
כה בביתר עילית ובאלעד ,נרשמה היענות חסרת תקדים, 
ועשרות אלפי פיצות, טוסטים ושוקו טרה חולקו לתושבים 

שהגיעו לאוטו-טרה והציגו אריזה ממוצרי סדרת נעם.
במחלבת טרה נערכים לתגבר את הפעילות בימים הבאים, 
כדי לספק את ביקוש השיא ולהעניק להמוני המשתתפים 
שוקו, פיצות וטוסטים. בשבוע הקרוב מוזמנים גם תושבי 

מודיעין עילית, אשדוד ובית שמש ליהנות - -מהפתעות- 
מפעילות טעימה ומדהימה  של אוטו-טרה! בואו לנקודת 
הפעילות עם אריזה של אחד ממגוון מוצרי גבינה צהובה 

נעם, ותוכלו לבחור משולש פיצה או טוסט טעימים במיוחד 
ובנוסף תקבלו את שוקו טרה החדש! בכל יום מימי 

החנוכה יגיע אוטו-טרה לעיר אחרת בארץ. לפרטים מלאים 
על הפעילות ולמידע על זמני 'אוטו-טרה' בערים נוספות – 

חייגו לטלמסר 8120*.



חגיגת חנוכה באופנת 'קרל'
אם גם אתם 

מחפשים את 
המבצעים 

הטובים ביותר, 
אז הידיעה הזו 

בדיוק בשבילכם: 
אופנת 'קרל' 

שמחה לבשר 
על השקת חנות עודפים ברח' רש"י 5 בבני ברק. לראשונה 

אופנת 'קרל' פותחת חנות אשר כל כולה מוקדשת 
לעודפי יבוא מהקולקציות האופנתיות של 'קרל' במחירים 

משתלמים במיוחד, ועכשיו לרגל הפתיחה מבצעים נוספים 
שהופכים את הקניה למשתלמת עוד יותר. לדוגמא על כל 

קניה של 100 ₪ ומעלה מקבלים עניבה או חפתים ב-10 
₪ בלבד. מחירים לדוגמא של בחנות העודפים: חולצות 
100% כותנה 4 ב-100 ₪, חליפות גוסטו פלטיניום -70%
100% צמר במחיר של 400 ₪ במקום 1,600 ₪,סוודרים 

החל מ-2 ב-100 ₪, עניבות, חפתים, חולצות וחגורות החל 
מ-4 פריטים ב-100 ₪ ניתן לשלב בין הפריטים, חולצות 

OHHA   במחירים שאסור לפרסם, ושימו לב על מחיר 
מיוחד לכבוד הגשם שהגיע, מעילים ארוכים החל מ-180 ₪
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"מלח הארץ" מרחיבה את סדרת 
המטחנות ומשיקה את סדרת מטחנות 

'אקסטרא תבלינים' –   המכילות מלח ים 
טבעי  והרבה יותר  תבלינים- מרכיבים 

טבעיים בלבד. 3 מטחנות מעוצבות 
בשלושה סגנונות חדשים ומסקרנים: 
מטחנות אקסטרא תבלינים – ספייסי, 

טנדורי ושום פלפל

'יקבי ברקן', משיקים: יין 
רוזה חצי יבש, מתקתק 

מסדרת קלאסיק 
המוכרת והאהובה 

לחגיגת חנוכה מרעננת 
ומתוקה במיוחד. מחיר 

מומלץ לצרכן: 30 ₪

לראשונה, 
בלנטיינ'ס, הוויסקי 

המדורג מס' 1 
באירופה, משיק 

בישראל את 
סדרת הסינגל 

מאלטים הייחודית 
הכוללת שני סוגים: 
בלנטיינ'ס גלנבורגי 
15 שנה ובלנטיינ'ס 

מילטונדף 15 שנה. מחיר: 218 ₪     

חדש ברשתות 
השיווק: סדרת 

מעדנים 
ללא חלב 

עם תוספת 
חיידקים 

פרו-ביוטיים תחת המותג ONLY. מכיל 
שיבולת שועל, עדשים, זרעים ופירות 

ואינו מכיל סויה. כשר פרווה בהשגחת 
הרבנות הראשית נתיבות

ויסוצקי משיקה לראשונה את סדרת 
ויסוצקי נשנושי פירות - גם חליטת 

פירות וגם נשנוש הכולל תוספת של 
שילובי פירות מיובשים וחתוכים בשלושה 
טעמים: חליטת פריחת הדובדבן, חליטת 

מיקס פירות וחליטת קמומיל לימוני. 
התוספות כוללות קוביות פרי בטעמים: 

אננס, תפוחים, מנגו ופפאיה

מנטה, רשת חנויות הנוחות של דלק, 
משיקה  את תפריט הכריכים לחורף 

של  ג'ו במנטה ומציגה מבחר חידושים 
מרעננים וטעימים במיוחד. כשרות: 

רבנות חולון

אבסולוט ממשיכה להפתיע 
ולחדש ויוצרת מהדורה 

מיוחדת ומוגבלת עם בקבוק 
מרהיב וייחודי המעוצב 

בהשראת כוחה העוצמתי 
של האהבה, יכולתה ליצור 

עולם טוב יותר ולגרום לשינוי 
אמיתי בחייהם של אנשים. 
מחיר: 700 מ"ל כ – 64.90 ₪



עובד
לי!

מעגל הזכאים לקבלת מענק עבודה
הורחב והרבה יותר זכאים למענק.

אם אתם עובדים ומשתכרים עד 6,830 ₪ 
בחודש ייתכן שגם לכם מגיע מענק.

תבדקו אולי זה עובד גם לכם.

איך תדעו אם גם אתם זכאים?
היכנסו לאתר רשות המסים ובדקו אם אתם 
זכאים. אם הגשתם בקשה למענק בשנתיים 

האחרונות, באפשרותכם להגיש בקשה 
מקוונת באתר הרשות.

 זכאים למענק - מי שגילם מעל 23 
ויש להם ילדים, או שגילם מעל 55 ועומדים 

בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

מהרו, הגשת הבקשות
עד ה-26.12.18

taxes.gov.il  * 4954

מאות אלפי עובדים 
בישראל זכאים למענק 

עבודה של עד
אלפי שקלים בשנה

טל׳: 04-9845555 | פקס: 04-9845500 בפיקוח הרה"ג 
ר' משה נחשוני שליט"א

והרב לוביץ' שליט"א

 טבעי שיעשה לכם
טוב על הנשמה

3 ימים של חופשה מעוררת השראה 
ג'-ה' בטבת )11-13.12(

בהשתתפות: הרב מרדכי נויגרשל והסופר חיים ולדר

 RESORT חוויה מעצימה בניר עציון

ניר עציון ריזורט מזמין אתכם לחופשה חלומית בתוך פנינת טבע מרהיבה
וליהנות מחדרי אירוח יוקרתיים במחירים שווים במיוחד

טיפולי ספא
בהזמנה מראש

חדר כושר
וסאונה יבשה

בריכה מחוממת
ענקית

חדרי גן
מעוצבים ומשודרגים

ארוחות גורמה
בכשרות מהודרת

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
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ממליצה  בסרטן  למלחמה  האגודה 
מהכנת  האפשר  ככל  להימנע 
טיגון  באמצעות  ולביבות  סופגניות 
של  בחום  אותן,  לאפות  ולהעדיף 

170 מעלות.
לטגן  מחליטים  זאת  בכל  אם 
סופגניות ולביבות בשמן, רצוי מאוד 
להקטין את גודלן על מנת להפחית 
את הכמות בכל יחידה ולוודא שחום 

השמן בינוני.  
חשוב  אפיה,  או  בטיגון  מקרה  בכל 
הלביבות  את  להשחים  לא  מאוד 
והסופגניות מכיוון שאז נוצר החומר 
אשר  אקרילאמיד  הנקרא  הכימי 

חשוד כמגביר את הסיכון לסרטן.
לאמץ  מומלץ  השנה,  כל  במהלך 
תזונה  הכולל  בריא,  חיים  אורח 
מהשמנה,  הימנעות  מאוזנת, 

פעילות גופנית והימנעות מעישון.
להעדיף  מומלץ  הצ'יפס  לאוהבי 

צ'יפס בהיר על פני מושחם. 

בנושא  בסרטן  למלחמה  האגודה  של  העמדה  נייר 
אקרילאמיד במזון:

אקרילאמיד הוא חומר כימי המצוי במזון העובר טיגון 
 120 מעל  )דהיינו  גבוהות  בטמפרטורות  אפייה  או 
מעלות צלזיוס(, בייחוד בפריטים המכילים עמילנים 
כגון  ומוצריהם  אדמה  תפוחי  לרבות  גבוה,  בריכוז 
לחם,   ,)cereals( בוקר  דגני  ומאפים,  דגנים  צ'יפס, 

טוסט, קרקרים, וופלים ועוגיות ואף קפה. 
אקרילאמיד גם מצוי בכמויות גבוהות בעשן סיגריות. 
הוא אינו חומר המתווסף למזון, אלא נוצר בריאקציה 
בין  הללו,  המזון  פריטי  בתוך  המתרחשת  כימית 
סוכרים לבין חומצה אמינית מסוימת בשם אספרגין, 

המצויים כאמור, בתפוחי אדמה, דגנים, קפה ועוד. 
היתר  בין  משתנים,  במזון  האקרילאמיד  ריכוזי 
ההכנה  ולשיטת  למשך  הייצור,  לתהליכי  בהתאם 
אידוי  או  הרתחה  המזון.  הוכן  בה  ולטמפרטורה 
אינם  צלסיוס  מעלות   100  – כ  של  בטמפרטורה 

גורמים בדרך כלל להיווצרות אקרילאמיד. 
חיים  בבעלי  רבים  במחקרים  נמצא  אקרילאמיד 
הבינלאומית  הסוכנות  ידי  על  והוגדר,  כמסרטן 
לחקר הסרטן ה - IARC, המסונפת לארגון הבריאות 
העולמי, כחומר החשוד כמסרטן בבני אדם )קבוצה 

A2,probably carcinogenic(. כמו כלל החומרים 
על  כמסרטנים  כחשודים  או  כמסרטנים  המסווגים 
ידי IARC, גם אקרילאמיד נכלל ברשימות החומרים 

המסרטנים של משרד הבריאות כאן בישראל. 

זמן  הפחתת  לרבות  סבירים,  זהירות  צעדי  נקיטת 
או  שיימנעו,  באופן  גבוהה,  בטמפרטורה  ההכנה 
או  המזון  השחמת  של  תופעות  יצומצמו,  לפחות 
הגברת פריכותו )ובמסגרת זו – הקפדה ככל האפשר 
על טמפרטורת הכנה מרבית של 170 מעלות )בתנור 
בבישול במקום  ובמקביל הגברת  השימוש  אפייה(, 
את  להפחית  עשויים  אלה  כל  וצלייה.  קלייה,  טיגון, 

כמויות האקרילאמיד במזון. 
שכן  ביניים,  כהמלצת  לעיל  האמור  את  לראות  יש 
במהלך 2018 נכנסה לתוקף רגולציה נרחבת מטעם 
אקרילאמיד  הפחתת  שעניינה  האירופי,  האיחוד 
במזון הנצרך על ידי בני אדם. הרגולציה היא מקיפה 
ופרטנית ביותר ומתייחסת למכלול שרשרות הייצור 
וההכנה של מוצרי המזון הרלוונטיים, החל בחקלאים 
המזון,  ביצרני  המשך  דישון(,  תכשירי   על  )הגבלות 
עצמם.  בצרכנים  וכלה  ובמשווקים  במובילים 
לצרכנים,  נוספות  המלצות  כוללת   זו,  רגולציה 
מוצרי  של  "משפחה"  לכל  ספציפי  באורח  הנוגעות 
היצרנים,  את  היתר,  בין  מחייבת,  הרגולציה  מזון. 
העיקריות  וההכנה  האחסון  המלצות  את  לפרט 

השונים  המוצרים  אריזות  על 
לא  הרחב.  לציבור  המשווקים 
ואכיפה  שיישום  הנמנע  מן 
בהיקף  רגולציה  של  בפועל 
כזה עלול להיתקל בקשיים לא 
מלבד  כן,  על  אשר  מועטים. 
בנעשה  מתמדת  התעדכנות 
המסרטנים  וועדת  באירופה, 
בסרטן  למלחמה  האגודה  של 
עם  מתמיד  בקשר  תהיה 
בכל  המוסמכות,  הרשויות 
יישום  הקשור  למעקב הן אחר 
באירופה  המורכבת  הרגולציה 
)לרבות אופני אכיפתה( והן אחר 
קבלת  ההחלטות באשר למידת 
ולאפשרויות  שלה  הרלוונטיות 

יישומה בישראל. 

האגודה  לעיל,  לאמור  בנוסף 
נכונה  תזונה  כי  ומדגישה,  חוזרת  בסרטן  למלחמה 
ושמירת משקל תקין כחלק מניהול אורח חיים בריא 

מפחיתים את הסיכון לחלות בסרטן. 
נייר העמדה עודכן ואושר בנובמבר 2018 על ידי ד"ר 
אלי שטרן יו"ר הועדה למסרטנים סביבתיים באגודה 

למלחמה בסרטן.

כוונות  ללא  ארגון  הינה  בסרטן  למלחמה  האגודה 
ללא  ולבריאים  לחולים  ניתנים  שירותיה  וכל  רווח 
בלבד,  הציבור  לתרומות  הודות  זאת  כל  תשלום. 
כלשהו,  ממשלתי  מתקציב  מימון  כל  ללא  וכעיקרון 
מקצועיים.  שיקולים  בסיס  על  לפעול  שתוכל  כדי 
האגודה פועלת בכל החזיתות, לקידום המחקר, דרכי 
והשיקום של החולים  המניעה, שיפור דרכי הטיפול 
האגודה  משקיעה  בהם  הפרויקטים  והמחלימים. 
על  נקבעים  הציבור  תרומות  את  בסרטן  למלחמה 
ידי ועדות מקצועיות שחברים בהן בהתנדבות נציגים 
והם  הארץ,  ברחבי  והמחקר  הרפואה  אנשי  ממיטב 
וענייני  נבחנים בקפידה, לאחר שיקול דעת מקצועי 
פעילים  בסרטן  למלחמה  באגודה  הלאומית.  ברמה 
הפרוסים  מתנדבים  כ-3,500  המקומית  בקהילה 
לקידום  הארץ, השותפים  רחבי  בכל  סניפים  בכ-70 

המאבק בסרטן באזור מגוריהם. 

שוקו ומרשמלו

טיפים
כך תעברו את 

חנוכה בבטיחות 

חנוכייה והדלקת נרות: 
אין לעשות שימוש בחנוכייה לא יציבה, מאולתרת או העשויה מחומרים 
דליקים - אין לעשות שימוש בחנוכיות שנעשו לנוי כחלק מפעילות בגן 
או בבית ספר אשר עשויות בדרך כלל מחומרים דליקים ועשויים לעלות 

באש כאשר הנרות מתכלים.
להימנע  יש  שיש.  כגון  דליק  ובלתי  יציב  משטח  על  תוצב  החנוכייה 
מהצבת החנוכייה על משטח שאינו מבודד מחום ודליק, דוגמת מפה, 

ניירות או עיתונים או בקרבת וילונות.
יש להימנע מלהשאיר את החנוכייה חשופה לרוח, שעלולה להפיל את 
הנרות ולגרום לשריפה. כמו כן, יש למנוע מצב בו רוח תעיף חומר דליק 

לכיוון הנרות או החנוכייה כגון וילונות, ניירות, מפת שולחן וכד'.
יש להרחיק חנוכיות, מצתים וגפרורים מהישג ידם של ילדים. 
חל איסור מוחלט להשאיר נרות דולקים ללא השגחת מבוגר. 

ילדים מתחת לגיל 14 ידליקו נרות בהשגחת מבוגר בלבד.
על מנת למנוע כווית בפנים, יש לשים לב להקפיד ולהרחיק את ראשם 
של ילדים וילדות בעלי שיער ארוך מהחנוכיות בזמן ההדלקה ולאחריה.

איך נטפל?
ממקור  האדם  את  להרחיק  יש  אדם  של  בבגדיו  אש  ונתפסה  במידה 
החום ולגלגל אותו על הקרקע, מומלץ להיעזר בשמיכה כדי לחנוק את 
האש ולהזעיק באופן מיידי את מד"א במוקד החירום 101 או באמצעות 

האפליקציה 'מד"א שלי'.
באזור  מדובר  אם  בייחוד  חיים,  מסכנות   - נרחבות  כוויות  של  במקרה 
יש להזעיק את מד"א מיידית, להפשיט  וכפות הידיים,  הפנים, הצוואר 
את  להחזיק  )ניתן  זורמים  מים  בהרבה  ולשטוף  הנפגע  של  בגדיו  את 
האזור הנפגע מתחת למי הברז בכיור/מקלחת ולשטוף במים פושרים, 

אין להשתמש במים קרים, קרח או משחות(.

מאכלים מטוגנים:
)הרחוקות  האחוריות  בלהבות  להשתמש  יש  חם  בשמן  השימוש  בזמן 
יותר( של הכיריים, להשגיח על הכלי לכל אורך הטיגון ולהרחיק ילדים 

מהאזור.
יש להפנות את ידית המחבת פנימה, כדי שילד לא יוכל לתפוס בה ועל 

מנת להימנע מהיתקלות בידית המחבת והפיכתה.
או  יש לכסות את הסיר  בוער, במידת הצורך  אין לשפוך מים על שמן 

הכיריים במגבת רטובה.
מתלהטת  שהריבה  מכיוון  במיקרוגל  סופגניות  לחמם  שלא  מומלץ 
בשניות ויכולה לגרום לכוויות. אם מחממים, יש לשים לב לטמפרטורה 
שחוממו  לביבות  או  בסופגניות  מנגיעה  גם  להיזהר  יש   – הריבה  של 
מחדש בידיים חשופות משום שהשמן שנמצא בהן עשוי לגרום לכוויות.

איך נטפל?
במקרה של כוויה מקומית - יש לשטוף במים זורמים. אין למרוח חומרים 
שלפוחיות,  לפוצץ  ואין  הזיהום  סכנת  את  המחריפים  שונים  מסוגים 

מאותה סיבה. יש להזעיק את מד"א.

אלו  במאמרים  המפורטות  בהנחיות  אין  אופן  בשום  והצהרה:  אזהרה 
להקנות סמכויות טיפול או אבחון מעבר לרמת ידיעותיך בהגשת עזרה 

ראשונה. מאמרים אלו אינם באים במקום קורס עזרה ראשונה.

טעימה

טיגון והשחמה מגבירים את הסיכון לסרטן
האגודה למלחמה בסרטן מפרסמת המלצות לציבור ונייר עמדה לחנוכה בנושא הקשר בין טיגון לסרטן. האגודה 
ממליצה לציבור להעדיף אפיה על פני טיגון במהלך החנוכה ושימוש בטמפרטורה בינונית על פני גבוהה. נייר 
העמדה עוסק בחומר כימי הנקרא אקרילאמיד ונכתב על ידי הועדה המייעצת למסרטנים סביבתיים של האגודה 
למלחמה בסרטן בראשות ד"ר אלי שטרן. נייר העמדה כולל עובדות והמלצות על הקשר בין בישול, טיגון או 

בכל שנה חוזרות הפגיעות השכיחות בחג החנוכה אפייה של מוצרי מזון מסוימים בטמפרטורה גבוהה לבין סרטן
הנגרמות לרוב מחנק מסופגניות, מכוויות שמן רותח, 

כוויות בעקבות התלקחות נרות החנוכה, שאיפת גופים 
זרים וחנק כתוצאה מאכילת מטבעות שוקולד וממשחק 

בסביבונים • במד"א מזהירים מהסכנות האורבות 
במהלך חג החנוכה ומגישים לכם את המדריך השלם 
להימנעות מסכנות החג וטיפול בהן במידת הצורך  

חם,  מתוק  הקרירים.  החורף  לימי  להכנה  וקל  מפנק  מתכון  חולקת  כרמית  חברת 
מתוק ומפנק– משקה שוקו ומרשמלו

אופן ההכנה:
המתוקה.  השמנת  ואת  החלב  את  מרתיחים   .1

לאחר ההרתחה מכניסים לתערובת את השוקולד 

והקקאו ומסננים.

2. מניחים בתחתית הספל מרשמלו, יוצקים עליו 

את הנוזל החם ממתינים דקה ומערבבים.

3. מקשטים במרשמלו ושברי שוקולד אם רוצים.

המרכיבים: ל-6-4 מנות
• 1 ו-1/2  כוסות חלב

• 1 ו-3/4 כוסות שמנת מתוקה 32%
• 445 גרם שוקולד מריר 

•1  כף קקאו
טעמי  מכל  לשלב  )ניתן  מרשמלו   •

מרשמלו המוצעים כיום(
• משולשי שוקולד אגו לקישוט

צילום: תמר גולן
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חולון: מסיבת חנוכה 
מרוממת עם האדמו"ר

אחרי סופר דרינק:
 סטארקיסט סוגרת את המפעל

כ"ז כסלו תעש"ט 5/12/18 בני ברק12 38

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי נגינה במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. זרם,שטף. " ____ ארץ" )תהלים עב ו( )רבים(
7. מעשיו והתנהגותו של שוטה אינם צריכים לשמש מופת 

ודוגמה לאחרים.  "ואין  מביאין ____ מן השוטים" )שבת קד: (
8. בזמן קצר ביותר. "ו___ ארגיעה" )משלי יב יט(

9. יישר,העמיד באופן ניצב,הגביה,הרים. "ובאין ו___ אותן" 
)סוכה ד ה( )בלשון רבים, הווה(

11. קיצור המילים : בשר ודם.
13. אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים שב____" 

)פרה יב ט(
15. פחות וניקלה ביותר,מן השפלים ביותר. " שאפילו ____ 

שבקלין" )ראש השנה כה : (
16. כלי נגינה קדום,כעין תוף או מצילתים. "לקל ____" )מועד 

קטן ט: (
18. טיח. "וסדוהו ב___" )סוטה ז ה(

19. קיצור המילים : כתב יד. )בהיפוך אותיות(

1. רצועה לחבישת חמור. "____ האשקלוני" )כלים כג ב(
2. בנו בכורו של יעקב מלאה אשתו. )בראשית כט לב(

3. ניצוץ-אש,שביב. "אשכם וב___" )ישעיה נ יא( )רבים(
4. קיצור המילים : פסח היום. )בהיפוך אותיות(

5. בגלל-,בסיבת-. "כמהו עוד ____ כל" )יחזקאל ה ט(
6. ראה את רעהו נתון בסכנה ולא בא לעזרתו. עמד על ____ רעהו. 

)ויקרא יט טז( )בהיפוך אותיות(
10. לאט,מעט-מעט. "על- ____" )משלי יג יא(

12. שליח,מי שנשלח בשם אדוניו למסור או לבצע דבר-מה. "וישלח 
ישראל ____" )במדבר כא כא( )בלשון יחיד(

13. תשלום שבית-הדין מטיל על המזיק כעונש ולא לכיסוי הנזק של 
הניזוק. "ומודה ב___ פטור" )כתובות מג.(

14. מספר המלאכות האסורות בשבת.
15. סל,טנא לפירות. "בכוריהם ב___" )ביכורים ג ח( )יחיד(
17. תלמיד,אחד מבני-הישיבה. "בר- ___-רב" )חגיגה ה: (

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים, שלישים, מצלתים, שמינית, 
משרוקיתא, תף, נבל, קתרוס

תגאעדגשסנגנאשסנתא
תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא
רינתתשיאישמלדנורנ

צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. "עז...", "משוא...", "קבלת..."
2. "מיגו" פירושו בעברית...

3. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?                                                                                                         
4. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

5. מהו חומט?
6. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

7. מה ההבדל בין טקס וטכס?
8. "מנוי ו... אתו"

9. "שריד ו..."
10. מהי גלוסקה?

1. פנים 2. מתוך 3. דרום 4. סרק 5. סוג לטאה 6. לא  7. אין הבדל  8. גמור 9.  פליט 
10.לחמניה



 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(_____________________________________________

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 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

בני ברק

דופלקסים

וילות ובתים

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,000,000 

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

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

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

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"ב, 

3.5 חד', קומפלט 
ובקומה ג' 3 חד', 
קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, דירת 3 

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

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, בבנין יפה 

ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

בק' 4, חזית, מעליה 2 
חד' גדולים + מחסן + 
גג גדול, חניה בטאבו, 

3,000,000 ש"ח, בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

1,360,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)40-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

5+ חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

בית שמש

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

_____________________________________________)49-49(תיווך יעקב. 054-4901948

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

מהסלון עם נוף למערב + 
אופציה ממוזגת ומסורגת

050-4166603)46-49(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 בבעלי התוספות 5, 
3 חדרים קומה ראשונה + 

מעלית משופצת לל"ת מיידי. 
054-8506644 09-7713981)47-51(_____________________________________________

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

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

 בדניאל דופלקס 7 חד' 
מקסים ביופיו, לאחר שיפוץ 

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

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

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

פתוחה מוארת ומאווררת, 
משופצת ושמורה סוכה ענקית 

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

054-8455428)47-50(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

הוזלת משכנתא קיימת

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

 מציאה! 2 דירות, 4 חד' 
+ 3 חד' פנטהאוז + 46 מ"ר 
מרפסת + 60 מ"ר אופציה + 
מעלית +נוף 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)48-49ל(053-23-199-23

דופלקסים

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

שירותים, מחסן. 
050-5276450)48-03(_____________________________________________

 סוף סוף יצא לשיווק!! 
פרוייקט מקבלן חדש

ברמה ד', דירות 3 חד' החל 
מ- 1,110,000 ש"ח. 

058-4611311
_____________________________________________)49-49(משלב יזמות ושיווק נדלן.

 ברחוב אליעזר 2.5 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מטר, 1,530,000.
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 175 
מ"ר )במפלס אחד( קומה 

ד' עם מעלית מחולקים 
לדירת 6 חד' ויח"ד של 
40 מ"ר ובנוסף בקומת 
קרקע יח"ד של 35 מ"ר 

הכל משופץ. 4,000,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרטים : 0584-611311

מבצע לשבועיים בלבד במקום 
2,090,000 רק 

1.999.000 לקוטג 
+גינה +מרפסת +חניות  

מקורות +מחסן  

בהנחה מטורפת לחנוכה פריידי 
 ברמת בית שמש

מבחר קוטג'ים מצומצם 
"בפרויקט האחוזה" 

 ברבי עקיבא )אזור 
דובק( 4 חד', ק"ד + מעלית. 
מרפסת, לל"ת. 2,100,000 
_____________________________________________)47-50(ש"ח גמיש. 050-8331977

 בהרב קוק 4 חד' 85 
מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
1,850,000, אופ' עם חניה, 
_____________________________________________)48-51ל(1,950,000 050-7284119

אופקים
 דירות ובתי קרקע 

להשקעה ולמגורים, החל 
מ-500,000 ש"ח. ניצן אוחנה 

054-9715858)49-49(_____________________________________________

וילות ובתים
 בגיבורי ישראל המתחרד 

בית קרקע 4 חד' משופץ 
כולל הכנה לקומה ב', רק 

1,000,000 ש"ח.
_____________________________________________)49-49(ניצן אוחנה  054-9715858

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון דופלקס 180 מ"ר 

6 חדרים + מחסן אופציה 
ליחידה מוכנה רק 1,990,000 

_____________________________________________)49-49(ש"ח. 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!!! 3 חד' 95 מ"ר 
אופציה מבוטנת להרחבה 

1,290,000 ש"ח.
052-5752500)49-49(_____________________________________________

אשקלון
 מגוון דירות במרינה, 

מגוון דירות לחלוקה להשקעה 
במחירים טובים! לפרטים 

_____________________________________________)49-49(עומרי: 054-7313344

וילות ובתים
 וילה 5 חד' 170 מטר בנוי 

בשכונה שקטה ומסורתית 
עכשיו הסתיימה הבנייה 2.4 

מליון לפרטים: 
_____________________________________________)49-49(054-7313344 עומרי.

4-4.5 חדרים
 4 חד' בית נראה מצוין 

760,000 ש"ח. מצויין למגורים 
וגם מצויין להשקעה/חלוקה. 

_____________________________________________)49-49(054-7313344 עומרי.

באר שבע

 שכונה ב' דירה מחולקת 
ל-2 יחידות דיור מושכרות 

5,000 ש"ח נטו מחיר מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 שכונה א' דירה מחולקת 
ל-3 יחידות דיור מושכרות 

8,500 ש"ח ננטו מחיר מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 מבחר דירות מעולות 
לחלוקה והשקעה ברחבי 

באר שבע במחירים שפויים 
והשבחה עתידית. -054
08-6901033 3255667)49-49(_____________________________________________

 שכונה ג' דירה מחולקת 
ל-2 יחידות דיור מושכרות 

4,000 ש"ח נטו מחיר מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

5+
 במתחרדים, 5 חד', ק"ב, 
מתוחזקת מיקום אטרקטיבי, 

אופציה לחלוקה- תיווך
052-2604463)49-49(_____________________________________________

 למכירה בבית שמש, 
במתחרדים, 3 חד', ק"ב, 
אופציה להמשך שכירות 

_____________________________________________)49-49(ארוכה 052-2604463 - תיווך.

 פנטהאוז, 5 חד' + נוף 
+ מעלית. 2,500,000 ש"ח. 

*4 חד', ק"ב + מעלית. 
2,000,000 ש"ח. מרכזי ושקט. 

בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ו' דירה 
100 מטר מחולקת ל-2 מחיר 

1,990,000 גמיש.
_____________________________________________)49-49(פנחס נכסים 055-6789653

 זבוטינסקי צד בני ברק 
2.5+1/5 קומה ג גג בטון 
משופצת 1,430,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-49(גמיש. מס' נכס 7422

 באזור הנביאים בטאבו 
משותף 3 חד' 80 מ"ר ק"ד 

970,000 ש"ח. *באזור העיריה 
בטאבו משותף 70 מ"ר 

מחולק ל-2 יחידות חדשות 
ק"ד מושכר ב-5200 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות מציאה 
בז'בוטינסקי 40 מ"ר 
מחולקת ל-2 יחידות 

מושכרת ב-4,200 ש"ח 
מיידי. 950,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 4 חד' )110 מ"ר + 60 
מ"ר מרפסת צמודה( +ק"א 

+ חזית + מעלית. 2,400,000 
ש"ח. *3 חד' )80 מ"ר + 40 
מ"ר מרפסת צמודה( + ק"א 
+ מעלית. 1,800,000 ש"ח. 

בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)49-49(_____________________________________________

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

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)49-49(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטבאוז בבניין 
חדש 2,,500,000 ש"ח. תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000
052-3344721)41-41(_____________________________________________

 דופלקס-גג 8 חד' קרית 
הרצוג, רח' הצבי סוכה. 

מפוארת. מעלית + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 מציאה! בבלעדיות בדוב 
גרונר דופלקס 110 מטר, 

מעלית בבנין חדיש 1,540,00 
גמיש. פנחס נכסים

055-6789653)49-49(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)49-49(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי דופלקס 
7 חד' ענק, מתאים לטאבו 
משותף 2,800,000 תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000

0504999465)49-49(_____________________________________________

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 

1,700,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

0504999465)49-49(_____________________________________________

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

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

ביתרי בניה 1,620,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב, 
03-5797756

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד' 
+ 2 יחידות חדשה מקבלן, 
מפוארת. תיווך יישוב הארץ 
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בבעל התניא, 5 חד', 
מרפסת סוכה, מחסן. חניה 

מסודרת ויפה. ק"ב 2,650,000 
ש"ח. 052-8926459

_____________________________________________)49-50ל(058-3248812

 בקיית הרצוג, 5 חד', 
גדולה ויפה חדשה + מעלית 
חזית 1,750,000 בלבד. תיווך 

_____________________________________________)B.DA)49-49. פל' 054-8449423

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

חזית ניתנת לחלוקה, 3 כ"א + 
_____________________________________________)49-49(חניה א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בר' עקיבא אזור 
דובק 6 חד' 140 מ"ר ק"א 

זקוקה לשיפוץ בניין מטופח 
2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בנייה חדשה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות החל 
מ-1,450,000 תיווך-ישוב-

הארץ 03-800700
052-3344721)49-49(_____________________________________________

 מציאה באזור ויזניץ 4 חד' 
+ יחידה, גג מוצמד בטאבו 
2,500,000 ש"ח תיווך-ישוב-

הארץ 03-800700
050-4999465)49-49(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ 03-800700

050-4999465)49-49(_____________________________________________

 באזור אור החיים דירת 
4.5 מושקעת 2,600,000 

גדולה 140 מטר 2,400,000 
ש"ח. B.DA. פל'

054-8449423)49-49(_____________________________________________

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

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

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

1,920,000 ש"ח. גמיש 
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

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

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,960,000 

ש"ח. גמיש.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 ברמב"ם 4 חד' 100 מ"ר 
+ סוכה גדולה שמורה ק"ב 

_____________________________________________)49-49(חזית א. פנחסי 03-5799308

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

תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בהרצוג כ-4 חד' גדולה, 
מחיר מציאה! 1,590,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בעלי הכהן, 4 חד' 
משופצת מהיסוד, חזיתית 

1,750,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

0504999465)49-49(_____________________________________________

 4 חדרים בעליון במבוקש, 
בפרויקט יוקרתי! יחידת הורים, 
מחסן, חנייה, ומרפסות לל"ת. 

052-5745602)49-04(_____________________________________________

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

גדולה ומרווחת, קומה שניה 
בנין חדש ומתוחזק. סוכה, 

חניה. דוד ספיריט גרופ.
072-3263850)49-49(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצג 

השכנים לבניה על הגג, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

23, ב"ב 03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בבניין 
חדש ומיוחד! 4 חד' 
מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
4.5 חד' גדולה + אפשרות 
לחלוקה מידית 2,250,000 

 .B.D.A ש""ח. תיווך
054-8449423)49-49(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן הר סיני 
+ ליווי בנקאי! דירות 4 חד' 

ענקיות 1,850,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהראשונים בבנין חדש 4 
חד' כ-100 מ"ר מחולקת 

ל-2 יחידות גדולות 
מושכרות ק"ג + מעלית 

חזית 1,800,000 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
)קרוב ללנדא( 110 מ"ר 

4 חד' + סוכה גדולה 
ק"א חזית 3 כ"א + 

50 מ"ר 2 יחידות דיור 
מושכרות ב-5000 ש"ח. 

ק"ק 3,000,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 הזדמנות בשטרסר!! 
ק"א, כ-4 חד', 3 כ"א, 

85 מ"ר, מעלית, אופציה 
2,000,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

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

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

_____________________________________________)45-49(מיידי. 054-4850066

 בבלעדיות!! ברח' 
הרצוג כ-4 חד' ק"א + 
סוכה 1,670,000 ש"ח 

גמיש. "תיווך אריה"
_____________________________________________)48-49ל( 058-5894988

 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

3-3.5 חדרים
 מי אמר שאין מציאות??? 

דירת 3 חדרים 60 מטר + 
אופציה צנרת חדשה, מה כן 

 1,200,000
_____________________________________________)49-49(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות בדנגור 3 חד' 
60 מטר משופצת מרמה 

קומה 4 אופציה בחזית ובגג 
בטון 1,265,000 גמיש. פנחס 

_____________________________________________)49-49(נכסים 055-6789653

 בבלעדיות במכבים 3 
חדרים 65 מטר קומה 4 

משופצת + סוכה + היתרי 
בניה על הגג 1,410,000 גמיש. 

_____________________________________________)49-49(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות ברח' ביאליק 
32 פינת טרומפלדור. 3 חד' 

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

_____________________________________________)49-49(ספיריט גרופ 072-3263850

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

מהיסוד + סוכה גדולה 2 כ"א 
+ אופציה לבניה על הגג. דוד 
_____________________________________________)49-49(ספיריט גרופ. 072-3263850

 ברחוב שלמה בן יוסף 
דירת 3 חד' 60 מ"ר, קומה ב', 

יפה ומשופצת 2 כיווני אוויר 
דוד ספיריט גרופ.

072-3263850)49-49(_____________________________________________

 בבנין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

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

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד' 
משופצת ומרווחת 1,400,000 
ש"ח גמיש. תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
היתרים להרחבה 1,325,000 

ש"ח. תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בקוטלר, 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,690,000 ש"ח. 

תיווך יישוב הארץ
0504999465  03-8007000)49-49(_____________________________________________

 בנורדאו, 3 חד' חדשה 
+ מעלית וחניה,  חזיתי 
1,580,000 ש"ח. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000  
0504999465)49-49(_____________________________________________

 באזור אלישע, 3 חדרים 
ק"ק משופצת 75 מ"ר + 
סוכה 1,620,000 גמיש. 

052-7168424)49-52(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' 65 
מ"ר היתרי בניה ליותר 
ב-30 מ"ר 1,340,000 

ש"ח. 'אפיקי נדלן בועז' 
054-8474843)49-49(_____________________________________________

כ”ז-כ”ט בכסלו תשע”ט  
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2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כ”ז-כ”ט בכסלו תשע”ט  5-7/12/2018

2-2.5 חדרים

 מציאה 2 חד', במימון 
ליד אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,070,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4 חד'+ תב"ע 
להרחבה!!! מבצע! 

ק.יובל, ק. מנחם ועיר 
גנים! הנחות לאברכים! 

שמאות לדירות! דרושות 
דירות לצרפתים. "הולילנד 

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

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

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

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

פתח תקווה

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

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

משופצת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר נוף 

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עימנואל

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

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

1,360,000 ש"ח, 
עורפית.מתאים גם 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

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

058-3279569)48-51(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 בשיטרית 5, 4 חד' 
82 מ"ר + אופ' ל- 100 

מ"ר נוספים, נוף לכנרת, 
מיידי. 700,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-50ל(054-6606777

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 

134 מ"ר גישה לנכים 
בהזדמנות. 3,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-51(054-6600198 לל"ת.

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

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

 בכפר גנים ג' 6 חדרים 
מעלית, סוכה, שמורה 

ומרווחת "תיווך דה-בסט"
_____________________________________________)49-49(052-8977913 שלום.

 בטרפון ק"ב, כ-3 חד' + 
מרפסת + סוכה + אופציה 
קטנה, משופצת ברמה יפה 
ומסודרת 1,520,000 גמיש. 

_____________________________________________)48-49(לל"ת. 053-3166018

 דירת 3.5 חדרים בשבטי 
ישראל, חזית, קומה ג' לל"ת 

משופצת ויפה. 1,590,000 
_____________________________________________)48-49ל(ש"ח. 050-4111120

 בגני גד 3 חד' ק"א, 
אפשרות להרחבה שמורה, 

_____________________________________________)48-49ל(לל"ת. 052-8340916

 ברחוב אליעזר 2.5 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מטר, 1,530,000.
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)48-48(_____________________________________________

 דופלקס חדשני, בשכונה 
חרדית, נוף לים, 6 חד', 

מרפסות גדולות.
053-6998885)48-51(_____________________________________________

זכרון יעקב

 ברח' הקבלן 5 חדרים + 
מחסן נוף מהמם מיידי ק"ב 

נגישות ומיקום מעולה
054-4801766)48-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 בלעדי ברמת ורבר, 3 
חד' קומה 3 מתוך ארבע, 

נוף שמורה ושקטה - "תיווך 
_____________________________________________)49-49(דה-בסט" 052-8977913

 בחפץ חיים 25 105 
מ"ר קומה א', 4 כיווני אויר, 

שמורה,  אופציה  לפינוי בינוי 
1,380,000 גמיש.

054-8413741)48-51(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 3.5 חד' גדולים 
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(_____________________________________________

 חדש בשוק! בשניים! 
ק"א, 3 חד', שכנים 

מעולים! הקודם נשכר! 
בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 

03-5701010)49-49(_____________________________________________

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

חלקית 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

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

חזית + א. להרחבה מצב טוב 
1,900,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 ברב שך, 3 חד' 70 מ"ר + 
סוכה גדולה משופצת ק"ג + 

א. בגג 1,400,000 ש"ח.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 באזור סוקולוב מרכז, 3 
חד' 75 מ"ר ק"א חזית חדשה 

מושקעת מ. סוכה גדולה 
1,790,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב קוק, 3.5 
חד' גדולה 85 מ"ר ק"ב 

חזית 1,700,000 ש"ח גמיש. 
*במימיון 3.5 חד' 85 מ"ר + 

מחסן 8 מ"ר + חניה ק"ב 
חזית משופצת.

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

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

בחל מ-1,540,000 ש"ח. תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000  

052-3344721)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן יוסף 
3 חד' מרוית 51 מטר נטו 

+ אופצייה קיימת ל-35 
מטר + גג בטו קומה ב' 

חזית 1,220,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

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

בניין אברכים משופצת 
1,320,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3.5 חד' 
בז'בוטינסקי קומה א' חזית 
משופצת חלקית בסוקולוב 
השקט כ-90 מ' + אופצייה 

מיידית. 1,800,000. תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 באליעזר 3 חד' 
60 מ"ר מופחת ק"ב 

- ואחרונה + היתרי 
בניה מידיים בצד ובגג 

1,540,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בסוקולוב אבן גבירול, 3.5 
חד', ק"ב + חניה בטאבו + 

מיידי. 1,650,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)49-49(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 בלעדי במכבים!! 
3 חד', ק"ג, משופצת, 

אופציה 70 מ"ר, 
1,450,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

 בצייטלין!! 2.5 
חד', 60 מ"ר, 3 כ"א, 
בדרך להיתר 40 מ"ר 

1,580,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)49-49(נכסים 052-7684074

 ברח' רימון שיכון ו' 2 חד', 
ק.קרקע, ממוזגת + סורגים + 

אפשרות בנייה.
054-9963885 שלמה
_____________________________________________)49-52(052-7201904 משה.

 מציאה שלא הייתה 
מעולם בזבוטינסקי עורף 2.5 

חד' 50 מטר קומה 3 + היתר 
בניה על הגג 1,100,000 ש"ח 

גמיש. פנחס נכסים
055-6789653)49-49(_____________________________________________

 ברח' יהודה הנשיא 
ר"ג )גבול ב"ב( דירת 2 חד' 

קומה 2 50 מ"ר חזית אופציה 
לתמ"א פינוי בינוי. דוד ספיריט 

_____________________________________________)49-49(גרופ. 072-3263850

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 
1,265,000 גמיש. תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000  
0504999465)49-49(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' גדולים 
55 מ"ר שמורה אופציה 

לסוכה 1,210,000 'אפיקי 
_____________________________________________)49-49(נדלן בועז' 054-8474843

 בלעדי ברב קוק )קרוב 
לטבריה( 2.5 חד' 70 מ"ר 

שמורה ק"ב - עורפית 
מיידי 1,370,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 1.5 חד' בשיכון ה'. 36 

מ"ר מיידי. "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

גבעת שמואל
דופלקסים

 דופלקס-גג ברמת הדר, 
רח' לנדאו 200 מ"ר. מכלי. 2 
חניות מיידי "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

+5 חדרים
 6 חד' ברמת הדר, רח' 

הולצברג מעלית + 2 חניות, 
מייד. "מאגדים" - משה דסקל 

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 ברב קוק כ-30 מ"ר כניסה 
נפרדת, חצר, מתאים לבודד, 

ק"ק 2,700 ש"ח.
050-7200282)49-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד' רח' יוני נתניהו, ק"5 
מעלית + 2 חניות. "מאגדים" 
_____________________________________________)49-49(- משה דסקל 050-5926021

גני תקוה
 מבחר דירות ממלעדיות 

בישמח משה ונוף סביון. 
_____________________________________________)49-52(אריאל 050-957555

דימונה
 דירה מחולקת ל-2 יחידות 

דיור מושכרות ב-3000 ש"ח 
נטו במחיר שלא יחזור על 

הצמו 450 אלף ש"ח בלבד. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בכל רחבי דימונה במחירי 

מציאה עם השבחה עתידית.
08-6901033  054-3255667)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות! 4 חד', 

103 מ"ר, 3 כיוונים. אופציה 
להרחבה. 052-5950170

03-6779433)49-52(_____________________________________________

ירוחם
 מבחר בתי קרקע עם 

שטחים לבניה במחירי מציאה. 
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

 התקשרו עוד היום לקבלת 
יעוץ חינם להשקעות בבאר 

שבע דימונה וירוחם.
08-6901033 054-3255667)49-49(_____________________________________________

חיפה
 בשכ' הדר בחלוץ 3, 4 
חד', 85 מ"ר + מרפסות, 

מחולקת ומשופצת, הכל חדש
050-4107248)49-52(_____________________________________________

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

)27 מ"ר( + ת.ב.ע. 55 מ"ר, 
משופץ, כ"פ. 2,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

350 מ"ר, במשעולים. 
3,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': קוטג' 5.5 חד' 
)152 מ"ר נטו( משופץ + גינה 

72 מ"ר, מוף מדהים. בזרחי. 
3,650,000 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

גישה נוחה. 4,490,000 ש"ח! 
_____________________________________________)49-49(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

2,130,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

מ"ר + מחסן + חניה, נוף 
ק"ב. 2,100,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)49-49(הכוכבים:02-5713375

 ברמות א': 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

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

_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר, נוף, ק"א, 1,840,000 
ש"ח )מיידי גמיש( תיווך 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

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

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-8/19(לל"ת 053-3166586

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

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף. 1,390,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)49-49(כוכבים: 02-5713375

 קוטג'ים על 1/4 דונם 
בנויים 4 חד' עם אופציה לעוד 
3 חד' החל מ950,000 ש"ח. 

אכלוס עוד 30 חודשים. אלבה-
_____________________________________________)49-49(נדל"ן 054-8446671

וילות ובתים

 בפרויקט נווה אור דירות 
חדשות 3 חד' עם אופציה 90 

מ"ר החל מ-660,000 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 דירות יד שניה 3-4 חד' 
החל מ-430,000 ש"ח. אלבה-

_____________________________________________)49-49(נדל"ן 054-8446671

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

_____________________________________________)49-49(חניות. 0522-656825

 "דרך עיר נכסים" בה93, 
5 חד', ק3/4, 140 מ"ר, חדר 

הורים, מעלית, חניה, יחיד 
בקומה, מושקע. 

0522-656825)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרויקט היוקרתי "מגדלי 
העיר", קומה 16, ממ"ד, 
מ. שמש 24 מ"ר, מחסן, 

3 מעליות וחניה. משודרגת 
ברמה גבוהה, נוף פתוח לכיוון 

הים )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

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

1,540,000 ש"ח.
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)49-49(050-4811122 סימון

 "רימקס עוצמה" 
רפפורט, קומה 3, קומה 
3, כ-110 מ"ר, סורגים, 

מעלית,חניה בטאבו. צמוד 
לאם המושבות ונווה גן. )רכבת 

קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו 4, קומה 5, כ-105 מ"ר, 

_____________________________________________)49-49(צוות אביגדור 072-3957393

 "רימקס עוצמה" תך 
חי 15 פינת ליברמן, קומה 4, 

כ-100 מ"ר, מ. סוכה, מעלית, 
חניה. )רכבת קלה בהקמה(
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
אוסישקין, כ-80 מ"ר, ק"ק 
)+גינה( סורגים, משופצת 

מהיסוד, מיזוג, עורפית. צוות 
_____________________________________________)49-49(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 

העיר", קומה 12, כ-110 מ"ר, 
ממ"ד, מ. שמש, מחסן, 3 

מעליות, חניה. נוף פתוח לכיוון 
הים )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
המורים, כ-100 מ"ר, קומה 

3, עורפית, סורגים, חניה 
משותפת, משופצת מהיסוד 

ומעוצבת ברמה גבוהה, מיידית 
)רכבת קלה בהקמה(

_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

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

1,360,000 ש"ח. גמיש.
050-7505449)49-49(_____________________________________________

 במרכז, אפשרות להשכרה 
לשותפים 1,200,000 ש"ח. 

050-6610501 סתיו
_____________________________________________)49-49(050-481122 סימון

 בשעריה למגורים/השקעה 
3 חד' משופצת ומסודרת ק"4 

1,090,000 ש"ח. תיווך יוחנן 
050-4104044)49-49(_____________________________________________

 במכבים, 3 חד' מעלית 
+ חניה מרפסת שמש וממ"ד 
1,390,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)49-49(_____________________________________________

 בכפר אברהם יונה גרין 3 
חד' מסודרת ק"א + מעלית 
1,320,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)49-49(_____________________________________________

 למגורים/השקעה במרכז 
העיר 3 וחצי חד' גדולה 90 

מ"ר ק"2 + מעלית 1,320,000
_____________________________________________)49-49(תיווך-יוחנן 050-4104044

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 

העיר" קומה 12, ממ"ד, מ. 
שמש, מחסן, 3 מעליות וחניה. 

נוף פתוח לכיוון הים )רכבת 
קלה בהקמה( צוות אביגד 

072-3957393)49-49(_____________________________________________

 במרכז, רחוב שקט, 
2.5 חד', מעלית, משופצת. 
מושכרת, 1,250,000 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(050-6610501 סתיו

 "דרך עיר נכסים" 2 חד', 
מקלחת, שירותים ומטבח, 
ק"ק באברבנאל 6 למגורים/

_____________________________________________)49-49(השקעה. 0522-656825

 "רימקס עוצמה" 
בשטמפפר, קומה 1, כ-60 
מ"ר, מעלית, חניה בטאבו, 

מיידית. )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 למהירי החלטה מול 
לומז'ה דירת 2.5 חד גדולה עם 

מרפסת סגורה. 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)49-49 נדלן

צפת
 בגני הדר דופלקס שמורה 

ומטופחת נוף למירון גישה 
נוחה קרוב להכל 

054-8596771)49-52(_____________________________________________

קריות
 מגוון דירות להשקעה 

החל מ-500,000 ש"ח. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)49-49(_____________________________________________

 דירה מפוצלת עם כניסה 
פרטית וגינה פרטית אופציה 
לתוספת בניה, כולל שכירות 

עוברת אפשרות לשותפות )הון 
עצמי( מחיר מציאה! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)49-49(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברח' סוקולוב, באזור 

החרדי, ענקית, 95 מ"ר, ק"ג 
ללא מעלית, חניה ומחסן, 

מיידית 820,000 ש"ח. גמיש. 
_____________________________________________)49-49(052-5562748 אלי

 דירה וגג בטאבו שוכר 
טריפל A שכירות עוברת, נס 

פח השמן - מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים.

052-2790370)49-49(_____________________________________________

קריית מוצקין

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

+5 חדרים
 מהודרת ומשופצת 

במקום יוקרתי, 200 מטר 
קומה א' + מעלית. 

054-4338135)43-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בחולדה הנביאה יחי"ד 
35 מ"ר מפוארת, מרוהטת 

וממוזגת ק"ק מיידי
_____________________________________________)48-51ל(054-8449823

 בצירילזון, 2 חד', קומה 
א', 2 מזגנים, ללא ריהוט. 

_____________________________________________)48-51(פנויה. 054-4770245

 ברמת אלחנן יחי"ד 
כחדשה כ-2 חד', ק"ב 

מרוהטת, ממוזגת, מפוארת, 
_____________________________________________)48-49(2450 ש"ח. 052-7684697/6

 חדש! בפוברסקי 2 
דירות: 2.5 חד'/ 2.5 

חד' + גג ק"ג, ללא, דוד 
שמש, מיידי. 4,150 ש"ח

054-9400028)48-51(_____________________________________________

אלעד
 באבטליון, 4 חד' גדולים, 

מ. סוכה מחסן, דו"ש ומזגנים, 
במחיר סביר מיידי

_____________________________________________)49-52ל(050-4190420

 בלעדי להשכרה ברמת 
אהרון אזור הוילות בית 

פרטי 3 פלסים כ-20 
חדרים מתאים למוסד 

פנימיה או לכל מטרה + 
גינות ומרפסות כניסה 
מיידת החל מ-25,000 

לחודש לפרטים "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה בהר 
שלום בית פרטי כ-400 

מ"ר ב-4 מפלסים מחולק 
ל-8 יחידות דיור משופצות 

וחדשות אופ' לשכירות 
יחידות או את כל הבית 

מתאים למוסדות 
ישיבות ועוד + אופ' 

למכירה , כניסה מיידית 
לפרטים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בחזון איש אזור 
נדבורנא 5 חד' + מ.. שנש 

ק"ב + מעלית + סוכה גדולה 
+ חניה 6,000 ש"ח.

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 בואו להוריד את 
הנילונים! ברמת אהרון! 

בנין חדש! 4 חד', 
מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים"

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה/
הרצוג 4 חג' 100 מ"ר 

משופצת ויפה חזית 
ק"ג + מעלית + חניה 

5,000 ש"ח גמיש כניסה 
מיידית. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 דב הוז, 3 קומה א' חזית 
3,400 ש"ח. פינוי 1.1.19 מס' 

נכס 16363. אורי תיווך אדוארד 
050-5750880  077-2050410)49-49(_____________________________________________

 דירת 3 חד' 80 מ"ר 
ברחוב אבטליון 4,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49(אלבה-נדל"ן 054-8446671

 בלעדי ברבי עקיבא 
דובק בבנין חדש 3 

חד' גדולים ומרווחים 
מושקעת ק|ה נוף 

מדהים + מעלית 4,300 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהנילונים 3 חדרים 

מושקעת במיוחד + סוכה 
גדולה חזית נוף מדהים 

ק"ה כניסה מיידית 4,500 
ש"ח גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בקרית הרצוג יח"ד 3 חד' 
גדולה חדשה מרוהטת + סוכה 

+ מעלית מטבת 
050-4156085/4)49-50(_____________________________________________

 דירה ברח' הנגב, 2 
חד' קומה ב' מסודרת פינוי 
12.11.18 3,200 ש"ח. מס' 

נכס 17920 אורי תיווך אדוארד 
050-5750880  077-2050410)49-49(_____________________________________________

 בורוכוב 2.5 חד' משופצת 
קומה א עורף כניסה מיידית 
3,200 ש"ח מס' נכס 16298

אורי תיווך אדוארד -077
050-5750880  2050410)49-49(_____________________________________________

 מציאה בנורוק! יחידת 
דיור חדשה ומרוהטת, 
2,500 ש"ח.  *בצבי 2 

חד', מפתחות ב"אביחי-
_____________________________________________)49-49(מתווכים" 03-5701010

 2.5 חד' ק"ג משופצת 
מרכז ר"ע נזגנים ודו"ש

052-2211192   03-5709395)47-50(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 
מהנילונים 2 חדרים 

מושקעת במיוחד 
נוף מדהים ק"ה 

כניסה מיידית 3,700 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 בצירלסון 3 א' קומת 
קרקע, חזית מוארת, ריהוט 

מלא וממוזגת מיידי
054-2208800)49-50(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 באמרי חיים יחידה לזו"צ 

30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 
_____________________________________________)43-50(מיידי. 052-3632080

 בקרית הרצוג 2 חד' כ-45 
מ"ר, יפה, ממוזגת ללא ריהוט, 

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

 יחידת דיור ביואל 2.5 חד' 
מפוארת, מהניילונים, מרוהטת 

דו"ש וממוזגת 3,500 ש"ח.
054-6457011)47-49(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי פינת רמב"ם 
ק"ד ללא מעלית, משופצת, 
_____________________________________________)48-51ל(יפה ומרווחת. 054-8597986

 בלעדי באזור הערייה 
3 חד', 130 מ"ר + 65 מ"ר 

מרפסת באותה הקומה שניתן 
לבנות עליה, ק"א ואחרונה + א. 

בגג, חדשה, 2,000,000 ש"ח
_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308
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 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-46/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

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

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

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

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

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

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

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

מחסנים

משרדים

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

השקעות

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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה חנות ברבי 
טרפון )קרוב לר"ע( 19מ' 
+ גלריה, מיקום מרכזי, 

3,500 ש"ח, בלעדי 
לש.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(_____________________________________________

 בלנדאו, מחסן 70 מ"ר 
בקומה 1- )מינוס 1( גישה 
לרכב, מעלית, ניתן לחלק 

2-3 מחסנים/משרדים, 
3,500 ש"ח, מיידי, בלעדי 

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

055-6780890 מייל:
y0556780890@gmail.com)22-22/19(_____________________________________________

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

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

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

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

טבריה

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)48-51(052-7623142 שלמה.

 להשכרה חנות/משרד 
מפוארת מחולקת ל 2 לכל 

מטרה 30 מ"ר ברח' הרב קוק. 
מחיר 3,000 ש"ח גמיש לל"ת.

052-7642459)43-49(_____________________________________________

צפת
 דירה בת 4 חדרים 

לשבתות או לטווח ארוך, 3 
מזגנים מרוהטת 2,300 ש"ח.

050-6770150)46-49(_____________________________________________

 להשכרה משרד מפואר 
כ-20 מ"ר באזור דובק לחלק 
_____________________________________________)46-49(משעות היום. 052-7629212

 משקיע מחפש לקנות 
חברה בתחום הנדל"ן פעילה/

_____________________________________________)46-49ל(לא פעילה. 055-7240178

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה - קרוב לים. 
החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 

מושכרות כעת. נתי המתווך 
_____________________________________________)46-49(לציבור החרדי: 050-5766979

 בהזדמנות!!! 3 
חד' + 3 יחידות מניב 

8,500 ש"ח, הכל חדש. 
2,720,000 ש"ח.

_____________________________________________)47-47(תיווך 052-7165120

 חנות ברח' אהרונוביץ 
)כהנמן( ב"ב חזית, מרכזית, 

60 מ"ר מוארת, מאווררת מזגן 
_____________________________________________)47-50ל(+ שירותים. 03-5709011

4-4.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בב"ב לל"ת במיר 2,000,000 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 050-6651365

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף קומה נמוכה.

_____________________________________________)48-48ח(053-3115110

 מחפשים שותף לארגון 
"אהבת הרשב"י" במירון שותף 

פעיל עם השקעה כספית 
_____________________________________________)48-51(לשדרוג הארגון. 052-7166226

 דרוש שותף משקיע 
לחברה בהקמה לפרטים:

_____________________________________________)48-51ל(054-6970525

 להשכרה בב"ב 
בשלמה המלך, בצמוד 

ליש חסד, אשפר 
ומאפיות סלפק, כ-30/80 
מ"ר שטח מסחרי, קומת 

קרקע + חניה פרטית 
צמודה. מפרטי ללא דמי 

_____________________________________________)48-51(תיווך. 053-5888151

 להשכרה מחסנים ב"ב 
בגדלים שונים עד 60 מ"ר עם 

_____________________________________________)48-51(גישה לרכב. 052-7142450

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)48-48(_____________________________________________

מגרשים
 למכירה קרקע חקלאית 

בנס ציונה 50 דונם עם תכנית 
חלקית למגורים 350,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-51(לדונם. 03-6180103

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-49/19(מדהים, 052-5807915

 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

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

בר יוחאי

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

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

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

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

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

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

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

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

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

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

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

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

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

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

קסום לכנרת ולגולן, מרגיע 
_____________________________________________)48-07/19(ומפנק 050-4124556

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

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

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

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

 "כתר הרימון" - 2 צימרים 
חדשים לזוגות ומשפחות 400 

_____________________________________________)45-44/19(ש"ח לזוג. 052-5207326

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה +גקוזי. 
*דירת 4 חד' קומה 3 + 

מעלית, מאובזרת מפוארת 
לימים שבתות וחגים.
*דירת 2 חד' +ג'קוזי.

052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 לימים שבתות וחגים דירה 
יפה מטופחת עם מרפסת נוף 
_____________________________________________)46-5-19(מהמם לכנרת. 058-6454340

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

לארועים( באזור גן ורשא, עד 
10 נפשות מותאם לנכים, ע"י 

_____________________________________________)47-6/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

מ"ר לתקופות קצרות שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 
_____________________________________________)7-18(אש( שיכון ה'. 050-7877492

חצור הגלילית

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

 דירת נופש מדהימה. 
חדשה. נוף מיוחד. 600 

ש"ח לילה.
054-7964399)47-50(_____________________________________________

 לשבתות חתן בדירות 
ארזים טבריה מבצעי חורף 

מיוחדים דירות נופש החל מ- 
_____________________________________________)41-52(250 לזוג. 055-9923279

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-7/19(08-9762675 ו- 055-6657692

יבניאל

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-52/18(נוף, 055-6678585

 ארוח לזוגות ומשפחות, 
מחיר מבצע רק 50-100 ש"ח 
למיטה! מדשאות ומשחקיה, 

סנוקר וטניס וכו', 
052-3540874)41-52(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 דירת חדר וחצי קומה 
ב' ברח' סוקולוב מרכז 2,500 

_____________________________________________)48-49ל(ש"ח גמיש. 050-5742053

 להשכרה יחי"ד מפוארת, 
מרוהטת, 2 מזגנים, דוד שמש, 

איזור שיכון ו' 2,400 ש"ח.
050-4172526)48-51(_____________________________________________

גבעת שמואל
 5 חד' ברמת הדר, 

בבגין. מעלית + חניה. מיידי. 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 5 חד' בהנשיא, מעלית + 
חניה. מיידי "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

 ברחוב אלחדיף, 4 חד' 
ק"ב מעלית, דו"ש, מצויינת.

052-2211192  03-5709395)47-50(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 "רימקס עוצמה" 
הסתדרות, קומה 2, כ-90 מ"ר, 

עורפית, ממוזגת, מרוהטת 
+ מוצרי חשמל. לשותפים/

קבלנים. מיידית. צוות אביגד 
072-3957393)49-49(_____________________________________________

 באנה פרנק, מרווחת, 
שמורה, מרוהטת, מיידית, 

קומה א', 3,600 ש"ח. 
052-3574487)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" סלנט, 
כ-80 מ"ר, קומה 3, מיזוג, 
חניה, מיידית. צוות אביגד 

072-3957393)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
אילוביצקי, בית פרטי כ-70 

מ"ר + גינה 200 מ"ר, סורגים, 
3 כ"א, ממוזגת, מיידית. צוות 

_____________________________________________)49-49(אביגד 072-3957393

 בעמישב צמוד לגני הדר 
דירת 3 חד'. אחרי שיפוץ. 

 FOX 050-6925400 .במיידי
_____________________________________________)49-49(נדלן

 למסירה מספרה עובדת 
בז'בוטינסקי איזור מרכזי 

054-5500263)49-49(_____________________________________________

 להשכרה בירימיהו-רבי 
עקיבא צמוד לסופר נתיב 
החסד 30 מ' + שירותים 

4,500 ש"ח, גמיש.
050-410-33-10)49-49(_____________________________________________

 באלעד, התפנתה חנות 
במרכז מסחרי מוביל, מתאימה 

לתחום נהעליים, אורטופדיה, 
תשמישי קדושה, קוסמטיקה 

_____________________________________________)49-52(ולכל מטרה 050-4136129

 להשכרה חנות במרכז ר' 
עקיבא ב"ב, שירותים, ירידה 
כ-10 מדריגות. חלון ראווה 

_____________________________________________)49-52(בחזית. 054-2067894

 בלעדי להשכרה 
מחסן מקורה 93 מ"ר 

קומת קרקע גישה נוחה 
לרכב מיידי ניתן לשכור 

חלק מהנכס לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 להשכרה במרכז העיר 
110 מ"ר למכירות, משרדים, 
לכל מטרה, שקטה. ק"1 - כ. 

פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)49-49(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ויזניץ - 200/400 
מ"ר ולהחסנה למשרדים 

מוסד, מכירות לכל מטרה. 
052-7182182

_____________________________________________)49-49(050-5340785 "אחוזה"

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר 
חזית משופצת לכל 
מטרה 3,000 ש"ח. 

מיידי. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290-600)49-49(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בז'בוטינסקי, קומה 1, כ-160 

מ"ר, אולם תצוגה + ח' 
ישיבות + משרד, ממוזג, חניה, 
כניסת ספקים, מיידית, גמיש. 

_____________________________________________)49-49(צוות אביגד 072-3957393

 מתחם נופש מרווח + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 דירות 4 חד' ו-5 חד' 
לימים, שבתות וחגים + סוכה 

באזור גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-49ל(050-2638641

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-17/19(שבועי, 052-7638702

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-09/19(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19-19(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)49-04/19(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-49/19(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52(_____________________________________________

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

050-3388668)48-49/18_____________________________________________

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

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

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

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 "מול האגם" 2 
צימרים חלומיים 8 דק' 

מטבריה+בריכה וג'קוזי, 
_____________________________________________)45-44/19(תחבורה! 050-2565636

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 צימרים יוקרתיים 
ברמה אירופאית לזוגות 

ומשפחות סמוך לכינרת, 
ג'קוזי + חצר גדולה

055-6733843)20-50(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

 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

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

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

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)7-9/19(לביה"כ. 052-6460451

מרכז הארץ
 התפנה קמפוס גדול 

ומרווח חדר אוכל, חצר גדולה 
ובימ"ד - לשבת חנוכה. וכ"כ 
נותרו שבתות פנויות בחורף. 

אפשרות לקיטרינג.
052-7142331)47-2/19(_____________________________________________

 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

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-28/19(פרטי 054-2562686

 עסקה נדירה! למכירה 
בית קפה מאפייה, כשר חלבי 
הרב לנדא, מיקום אסטרטגי 

בלב פתח תקווה מושקע 
ומעוצב עם כל הציוד!!! 

לרציניים בלבד! נמכר עקב 
מעבר לתחום אחר.

050-5240895)48-51(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות/
משרד בב"ב? בשביל זה 

אנחנו כאן בשבילך. תיווך 
BA יזמות

_____________________________________________)48-48(054-4980159 דורון



כ”ז-כ”ט בכסלו תשע”ט  45-7/12/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 "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)49-52/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/18(_____________________________________________

קוממיות

רמת הגולן

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

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

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

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)47-20ל(_____________________________________________

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת ומאובזרת + בריכה 
מחוממת, שולחן סנוקר, נוף 
מדהים לחרמון 050-4296661

050-7477127)35-52(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

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(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת + נוף מהמם, ליד 

העיר העתיקה. להזמנות: 
_____________________________________________)46-49ל(052-7668387

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

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

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

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

052-3821702)42-02/19(_____________________________________________

 בחד נס בגולן - צימר 
איכותי ושקט לזוגות + 

ג'קוזי+ נוף לכנרת. קרוב 
לביה"כ. 500 ש"ח ללילה.

_____________________________________________)44-03/19(אבי 054-4623705

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

מכירת רכב_____________________________________________)45-3/19(052-4281804

פולקסווגן

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 הסעה לבתי חולים 
ונתב"ג בתשלום.

_____________________________________________)46-49(054-9099062 ברוך.

 פג'ו 307 שנת 2005 מנוע 
1,600 שמורה ומושקעת טסט 

לשנה 96,000 ק"מ, 8,500 
_____________________________________________)47-50ל(ש"ח. 054-6969961

פג’ו

 השכרת טרמפולינה, 
מכונות מזון, מקרנים, כסויי 
כסאות מופעים, תיאטרוני 

בובות, קוסמים וחיות. טלפון: 
052-7698994 03-6191468)47-49(_____________________________________________

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16(_____________________________________________

הדברה

אירועים

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות. נוף להרים. לזוגות/
_____________________________________________)48-51(משפחה 054-5259470

תלמים
 3 יחידות אירוח במושב 
הדתי תלמים )ליד אשקלון( 

החל מ-250 ש"ח לזוג.
_____________________________________________)48-51ל(050-3010660 יעל

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי
מ

ין!
צו
מ

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)22-50/18ל(052-2514960

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גז)חסכוני( 
ומרווח + ווייז )waze(, ב- 250 

_____________________________________________)46-48/18(ש"ח ליום, 052-7696100

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 "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(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 054-4314029

 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

תוספי תזונה
 מכירת חיסול של תוספי 
 ,HERBALIFE תזונה של

המוצרים בתוקף, כשר מהדרין. 
_____________________________________________)45-52ל(058-6610501

כלי כסף
 פמוטים יפיפיים 

מהיצרנים המובילים ומחו"ל, 
במחירים מפתיעים. כדאי 

_____________________________________________)46-49(להזדרז! 050-4169667

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

 דר. יעקב קרן רופא 
מומחה ליעוץ וטיפול בבעיות 

שלום בית, לגברים, נשים 
וזוגות 077-7671726

050-5870353)46-49(_____________________________________________

יעוץ ועזרה

 טכנאי מחשבים וטלפונים 
תיקונים, ותמיכה טכנית 

מחירים זולים. 054-9228012 
_____________________________________________)47-50(בערב

קורסים
 המקיף במגזר החרדי 

להכשרת דולות ומדריכות לידה 
מקומות אחרונים! יהודית חדד 

- מרכז נעמה.
054-8445714 03-6183240)47-50(_____________________________________________

 חדש לנשים בב"ב, 
טיפולים הוליסטיים המשלבים 

עיסוי וטיפולי הילינג.
_____________________________________________)47-50ל(לפניות: 054-5890493

 שדכנית נמרצת, מאגר 
גדול, ליטאים, ספרדים, 
חסידים, פרק ב ורפואי.

_____________________________________________)47-52ל(054-8436672

שיפוצים
 שוהם בניה ושיפוצים, 

המלצות רבות מחירים נוחים, 
שיפוץ עד המפתח.

054-2964231)47-50(_____________________________________________

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

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

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)48-51(כפיאתיות וכו'. 052-7660908

קמפוס מסודר במרכז הארץ
לאירוח בשבתות ובפסח

לפרטים:
054-9900770

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר

מבצע! 79& ליום!
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

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

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 פולקסווגן פולו 2007. 
אוטומט 1600 סמק עם 105 

כ"ס. יד שניה מפרטי 180,000 
ק"מ. שמורה ומטופלת, נקיה 

מתאונות וחסכונית, מחירון 
1,700 נמכר עקב מעבר 

לדו גלגלי ב-14,900 ש"ח. 
מציאה!!

_____________________________________________)49-49(אבישי: 050-6332074

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)49-04/20(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות, בחצי מחיר 
_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

  מזגן מיני מרכזי 3.5 כח 
סוס אלקטרה *מזגן אלקו 
3.5 כח סוס מזגן תקרתי 
_____________________________________________)45-46ל(בהזדמנות. 052-3544116

אבידות

 אבדה מזוודה שחורה 
בימים ה'-ו' חיי שרה במודיעין 
עילית - ב"ב באוטובוס חברת 

קוים. 053-3183597
_____________________________________________)48-48ח(053-3183597

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)48-48ח(1-599-500-003

 נמצא צמיד דמוי פנדורה 
באזור תלמוד תורה בעלזא

_____________________________________________)48-50ל(054-8438529

 אבדו 2 תוכי קוקטיל 
)אפור וצהוב( בב"ב. -03
054-8439901 5706403)48-48(_____________________________________________

 אבדה שקית עם 2 נגנים 
ועוד כמה דברים ביום הבחירות 

בפ"ת המוצא יתקשר:
054-8562188)48-48(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)48-48ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר

_____________________________________________)48-48ח(054-7938941

 מעוניין לקנות/ למכור/ 
להחליף דגי נוי טורפים, 

במחירי מציאה!!! הקודם 
_____________________________________________)48-48ח(זוכה! 055-6777117

 אם ברשותכם מקפיא 
שאיכם צריכים משפחת אברך 
_____________________________________________)48-48ח(תשמח לקבלו. 054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)48-48ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה

_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 מעוניינים לקנות מכשירי 
כושר וספרי קריאה במחיר 
מוזל! לישיבת מתמודדים.

_____________________________________________)48-48ח(052-3223932

 2 רדיאטורים 2 צלעות 
איטטי, סלימור בקיזה 220 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח לאחד. 050-4100013

 למכירה פקס מדפסת 90 
ש"ח בלבד + מזוודה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 למכירה גז + תנור "בוש" 
נירוסטה מצב מצוין 210 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(בלבד. 052-5737813

 3 גופי תאורה + )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 60 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 BROTHER מדפסת 
 A3 משולבת מדפיסה גם

נקנתה בטעות ב-290 ש"ח. 
_____________________________________________)48-48ח(054-7208929

 מקרן איכותי מאוד במצב 
מצויין 480 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-3558949

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8470594

 מסך מחשב "17 כמו 
חדש 100 ש"ח. 050-4189919

_____________________________________________)48-48ח(02-6414194

 כירים חשמליות 2 
מקומות לסירים חדש באריזה 
גולד ליין. *אקווריום קטן עם 
כל האביזרים ודג טורף אחד 

_____________________________________________)48-48ח(280 ש"ח. 052-3466398

 למכירה תנור בילד אין 
מצב מצויין 120 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)48-48ח(90 ש"ח. 050-9089110

 בלנדר מוט חדש בקופסא 
75 ש"ח. *מייבש שיער 

פרלוקס 90 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-7984438

 בהזדמנות מקרר "אמנה" 
פריזר תחתון במצב מעולה 

_____________________________________________)48-48ח(350 ש"ח. 052-5424215

 מבערים וחצובות בלרס 
של כל השנה 40 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 HP מדפסת + פקס 
מחיר: 90 ש"ח בלבד. ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מיחם 
מים לשבת 30 כוסות ב-100 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7966786

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)48-48ח(מצוין 350 ש"ח 050-2897977

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 

מפות מעודכנות - 280 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8405498

 מחשב נייד עם מסך 
17" + ספק לחשמל כתיבת 
מסמכים כונן שירים אינטרנט 

אלחוטי 600 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-2897977

 כיריים גז בילד אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 300 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 מכונת כביסה וירפול 200 
ש"ח. תקין וטוב. 

_____________________________________________)48-48ח(052-3828378

 מחשב נייד מסך 14 
במצב טוב 330 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 220 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-8380655

 גלגלים לאופניים מספר 
4 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 052-3595314

 למשפחה גדולה דרושה 
אורגנית, תזכו למצוות

_____________________________________________)48-48ח(050-4125549

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)48-48ח(052-7696092

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה-אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)49-49ח(052-3595314

 מעוניין לקנות פלופון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)49-49ח(050-6229373

 מעוניין בטלפון חוגה ישן. 
_____________________________________________)49-49ח(050-4160457

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)49-49ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)49-49ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)49-49ח(052-7396092

 תנור דו תאי נירוסטה + 
כיריים חברת קינג 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-8404321

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W - צקלון ללא שקית

_____________________________________________)49-49ח(220 ש"ח. 052-2727474

 תנור בילדאין פירוליטי 
490 ש"ח. *מקפיא 6 מגירות 

_____________________________________________)49-49ח(490 ש"ח. 052-4741056

 מקפיא 6 מגירות וירפול 
_____________________________________________)49-49ח(לבן 490 ש"ח. 052-4741056

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)49-49ח(80 ש"ח. 050-9089110

 מקרר XL משרדי ביתי 
במצב מצוין 170 ליטר, 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 058-3292985

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)49-49ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 למכירה GPS חדש 
באריזה דגם משוכלל מאוד עם 
מפות מעודכנות מחיר מציאה 

_____________________________________________)49-49ח(- 280 ש"ח. 054-8405489

 BROTHER מדפסת 
משולבת מדפיסה גם A3 עדיין 

בקרטון ב-290 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-7208929

 טוסטר אובן פרווה כחדש 
150 ש"ח. גודל בינוני בירושלים 

_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 LG מסך מחשב דק 
למסירה חינם לאברך לכתיבת 

_____________________________________________)49-49ח(ד"ת 03-6195941

 מזגן מיני מרכזי 315 כח 
תדיראן 400 ש"ח

_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 מחליק שיער באריזה 
חדש רגמינטון 250 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 גיטרה חשמלית ללא 
מיתרים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 נוקיה C2 תואם כשר 
באריזה 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-5574847

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)49-49ח(200 ש"ח. 052-3463482

 תנור עם כיריים בשרי 
במצב מצוין ב-240 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(054-8420444

 למכירה טובטר אובן 
היה בשמוש רק בפסח כחדש 

לגמרי 100 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

*מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(0522-727479

 מקרר אמקור 420 ליטר 
לבן מצוין 500 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)49-49ח(0533-186834

 מכשיר ניווט GPS חדש, 
איכותי, מפות 2019, ותוספות 

_____________________________________________)49-49ח(280 ש"ח. 054-8518182

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

ללא סוללה 250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-8478353

 מיחם חשמלי לשבת 50 
כוסות חדש באריזה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3069989

 מזגן 3/4 כ"ס במצב 
מצוין אלקטרה 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3227908

 מיחם לשבת פירמה 
טובה חדש לחלוטין. 70 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-3292985

 פלטה לשבת 4 סירים 
חדש לחלוטין 30 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3292985

 בהזדמנות! מדיח כליםל 
 BLOOM BERG גדול

במצב מצוין )ב"ב( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. 054-7216671

 מחשב כולל מסך דק 
19 אינץ' + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח.
052-8380655)48-48(_____________________________________________

 מאוורר קיר 16 אינץ' כולל 
שלט וטיימר 90 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-8380655

 שואב אבק חובט סמסונג 
 1800W - צקלון ללא שקית

_____________________________________________)48-48ח(220 ש"ח. 052-2727474

 מדפסת קבלות לחנות 
או לעסק חדשה באריזה - 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-2515728

 מציאה!! מחשב נייד 
עובד מצויין רק 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8515728

 מסך דק 24 אינץ רק 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-2515728

מערכות כיבוי אש
)ספרינקלרים(

למוסדות ובניינים

055-8830669
באיכות הגבוהה ביותר 

מחירים נוחים

 דרוש בדחיפות גגון 
לבוגבו דונקי תכלת/שחור 

_____________________________________________)49-49ח(להלחפה בורוד. 053-3110797

 בערב שבת חיי שרה 
נסעתי בטרמפ מבית שמש 

לירושלים ולקחתי חליפה שלא 
שייכת לי, על החליפה יש שם: 

_____________________________________________)49-49ח("אהרון רוט". 052-7120049

 ג' כסליו לוויתי סידור 
מאישה בקו אוטובוס 280 ואיני 

מוצאת את עקבותיה.
_____________________________________________)49-49ח(052-7134652

 נמצא באוטובוס קו 3 
לכותל ביום ראשון י"ז כסלו 

שקית ובתוכה חצאית
_____________________________________________)49-49ח(02-5004663

 נמצא רב קו )ילד( באזור 
_____________________________________________)49-49(ת"ת תלפיות 054-8438529

 נאבד שעון יקר בבני ברק 
באזור רחוב השומר או המלך 

_____________________________________________)49-50(שלמה. 055-6691234

 נמצאה חבילת בטריות 
ברח' יצחק שדה ב"ב 

054-8438529)49-50(_____________________________________________
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה
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מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תינוקות

ריהוט

 תכולת שולחן + 6 
כיסאות, ספות יפות, 10 

כיסאות, מקרר, תנור 
_____________________________________________)09-49/18(ועוד, 050-5770355

 שולחן פינתי  נוער עם 
מגירות 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3299853

 כורסת יחיד וכורסא של 
4 מקומות + מיטה וארגז 

מצעים 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( מחיר 500 ש"ח. 
ישנם גם 8 כסאות תואמים 

130 ש"ח כל כסא.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-3463482

 כורסת נוחות נפתחת 
צבע תכלת במצב טוב )בפ"ת(
_____________________________________________)48-48ח(052-8833975 500 ש"ח גמיש

 מיטה וחצי מזרון חדש 
350 ש"ח. *ספפה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(053-3134131

 ארון 4 דלתות עם 3 
מגירות 2X160 מחיר: 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8435872

 פלדלת 500 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 ספות 2+3 מעור אוטלגי 
חדישות שנה וחצי בשימוש 
_____________________________________________)48-49ל(3,000 ש"ח. 052-4227714

 שולחן + 8 כסאות, 2 
עם ידיות חדישים, אפשרות 

לשולחן או כסאות בלבד!
_____________________________________________)48-49ל(052-4227714

 למכירה מיטת יחיד + 
ארגז מצעים מצב מצויין 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
100 ש"ח + ידיות + מנגנון 

_____________________________________________)48-48ח(תקין. 052-5737813

 בהזדמנות כחדש: ספה 
)נפתחת למיטה( 350 ש"ח. 

מיטות ושידות 400 ש"ח. 
ספרייה, שטיח 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-5424215

 למסירה מיטת עץ תינוק 
"שילב" 1.20X1 מטר במצב 

_____________________________________________)48-48ח(מצויין. 052-7127022

 שידה 5 מגירות סנדוייץ 
_____________________________________________)48-48ח(500 ש"ח. 054-8592452

 בהזדמנות!! שולחן סלוני 
במצב מצויין. 050-4160457 

_____________________________________________)48-48ח()ירושלים(

 ספריית ילדים מכתבייה 
ב-100 ש"ח. ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(058-3265087

 זוג ספות יחיד )גן( חדש 
באריזה + שולחן, 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א. 03-5781470

 שולחן כתיבה מעץ בוק 
במצב טוב עם  תאים לספרים. 

_____________________________________________)48-48ח(סך 500 ש"ח. 050-7474529

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5705546

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה במציאה 350 ש"ח. יש 
אשפרות לקנות שאר החלקים 

_____________________________________________)48-48ח()בשווי 2600(. 052-7110779

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 מציאה! מיות תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3073826

 עריסה חזקה צבע לבן 
140 ש"ח בלבד, ב"ב.

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 עגלת אינגלזינה במצב 
טוב צבע תכלת פ"ת 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-8833975

 עגלת פג צבע סגול אפור 
במצב טוב 500 ש"ח. פ"ת

_____________________________________________)48-48ח(052-8833975

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 250 ש"ח

_____________________________________________)48-48ח(050-9089110

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)48-48ח(80 ש"ח. 050-9089110

 משאבה ידנית של 
מדלה כחדשה - 70 ש"ח. 

*תס"ת אופרן במצב מעולה 
לגיל 2/3 שנים עם ידית 75 

ש"ח. *טרמפולינה של פרשר 
פרייס במצב כחדש עם קשת 
פעילויות יוקרתית 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 עגלת חברת מיקה צבע 
אפור מצב מצויין 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4181737

 עגלת תינוק + טיולון 
במצב טוב. 150 ש"ח. כ"א.

_____________________________________________)48-48ח(052-6539056

 למכירה עגלה אויה בייבי 
משולבת אמבטיה + טיולון 
במצב טוב פ"ת. 490 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6691825

 מזרן לעגלת תינוק של 
"מזרנית" צבע שחור - שמנת- 

_____________________________________________)48-48ח(ירוק 50 ש"ח. 052-7676856

 סדינים למיטת תינוק 
חדשים 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)48-48ח(052-7676856

 גלקסי סמסונג חדש מצב 
מעולה, בן שנה וחצי-שנתיים 

_____________________________________________)48-4/19ח(500 ש"ח. 053-3198860

 פלאפון E1200 מחודש 
כולל מטען 100 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8572523

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(400 ש"ח. 054-6337121

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש מבחר ענק 

שמתחדש מדי יום 
03-6884123 050-5274348)45-48(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! "מיטה 
סיעודית" משוכללת לטיפול 
מעולה! התומכת בבטיחות 

החולה. 050-4101459
02-5327177)45-48(_____________________________________________

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 עקב סגירת "סלון כלות" 
מבחר ענק, שמלות כלה 

מפוארות ב-800 ש"ח.
053-2827371)47-50(_____________________________________________

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)48-48ח(200 ש"ח. 052-3463482

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי 45 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 מכונת תפירה זיג זג 
ביתית 300 ש"ח. *מכונת 

תפירה תפר ישר ביתית 180 
ש"ח כולל אחריות והדרכה 

_____________________________________________)48-48ח(מטכנאי. 0522-449084

 רדיו טייפ מקורי למזדה 3" 
שנת 2010 ומעלה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-2786557
 ארון 5 דלתות מצב טוב 

מאוד 6 מגירות 350 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7609103

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( 500 ש"ח. ישנם 
8 כסאות תואמים 130 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(כל כסא. 052-3073826

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק + מגירות צבע חום 

_____________________________________________)49-49ח(בהיר ב"ב. 052-5737813

 כסא משרדי, חדש על 
גלגלים מגנון סינכרוני מלא 

_____________________________________________)49-49ח(300 ש"ח. 050-6205446

 שידה עץ מלא וונגה מצב 
מצוין 450 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 ספה נפתחת + ארגז 
מצאים בורדו 490 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 שולחן סת"ם כולל מדף 
אחסון במצב טוב במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 053-3187290

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-9089110

 שולחן כתיבה כחדש 200 
ש"ח. בצבע לבן.

_____________________________________________)49-49ח(050-7832389

 ארונית מפלסטיק של 
כתר 5 מגירות חדשה 120 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-3069989

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-3463482

 ארון סנדוויץ כחדש 300 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-9784433

 שידה + מראה גדולה + 
4 מגירות כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 02-5371677

 עמודון + מזנון 2 דלתות 
+ 5 מדפים 350 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(02-5371677

 מיטת מעבר עץ מזרון 
עמידה מצב מצוין רק 150 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-6236560

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא במחיר מציאה 

)ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)49-49ח(054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 400 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 שולחן מטבח כחדש צבע 
אגוז, 1 מטר נפתח לעוד מטר 

רק כ-500 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 למכירה לול עץ מצב 
מצוין מזרן חדש בנילון 230 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7655652/3

 לול פלסטיק מצב מצוין 
מזרן חדש בנילון 180 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7655652/3 שכון ג' ב"ב

 סלון תלת מושבי מעץ 
מלא מפואר 500 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3292985

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)49-49ח(500 ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(054-5705546

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-49ח(כ"א. 050-4135002

 ארון 4 דלתות עם 3 
מגירות 2X160 מחיר 500 

____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-8435872

 פלדלת 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-8435872

 ספה לסלון + כורסא 
תואמת במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 ארונית מטבח, לבן 
פורמייקה במצב טוב מאוד, 

_____________________________________________)49-50ל(חזק וגדול. 053-3180757

 ארון ספרים סלוני, צבע 
כהה, פורמיקה, דלתות 

לספרים במצב טוב מאוד. 
_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 מעיל שבת בצבע אדום 
גיל 3-4 של GAP כחדש 

לחלוטין 10 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 עגלת אמבטיה )אפשר 
רק טיולון( 180 ש"ח. )טיולון 

רק 120 ש"ח( 052-5737813 
_____________________________________________)49-49ח(ב"ב

 סימילאק 400 גר' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם.

_____________________________________________)49-49ח(050-4135002

 סלקל סייבקס ורוד כחדש 
350 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)49-49ח(053-3110797

 אמבטיה לבוגבו דונקו 
כחדשה 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(053-3110797

 דרוש מזגן חלון לבחור 
ישיבה במחיר מוזל/אפשרי 

_____________________________________________)49-49ח(קטן. 050-6651365

 שידת החלתלה של 
חברת טל, צבע בז' - 150 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7171941

 שולחן ו-4 כסאות מטבח, 
צבע לבן/שחור - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7171941

 תנור KING משולב גז 
4 להבות, 2 תאי אפיה - 400 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7171941

 עגלת טיולון בייבי רולר 
כחדשה 250 ש"ח חייבת 

_____________________________________________)49-49ח(להמכר 052-7123840

 עגלת תאומים "בירטקס" 
כחדשה צבע שחור 1/2 שנה 

בשימוש רק 500 ש"ח במקום 
4000 ש"ח. בירושלים.

_____________________________________________)49-49ח(02-5793511

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 מציאה! ציטת תינור 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)49-49ח(60 ש"ח 050-9089110

 לול פלסטיק + מזרן 
במחיר מצחיק 150 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-2326070

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)49-49ח(050-6651365

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

 מציאה! חולצות יוקרה 
משובצות חדשות לחלוטין 

ב-100 ש"ח פולו וכו'.
_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 למכירה בירושלים חיתולי 
מבוגרים חוגלה רק 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-6358172

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה 180 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3155415

 סטנדר על שולחן חום 
_____________________________________________)48-48ח(כסף 100 ש"ח. 053-3155415

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-2727474

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה 30 ש"ח. בירושלים.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
30 ש"ח בירושלים. * שרוך 
גומי ללא צורך בקשירה 30 

ש"ח. בירושלים.
_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 כסא עם גלגלים 
אורטופדי ב380 ש"ח. במצב 

חדש בירושלים. *שולחן סלוני 
עץ מלא 400 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7167995

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-7938941

 וסת ומפצל וחלקים 
נוספים לבלוני גז חדשים 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7653548

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 תחפושת חדשה מידה 4 
_____________________________________________)48-48ח(משה רבנו. 052-7676856

 חליפת שלשה חלקים 
חדשה לבן צבע שחור מידה 5, 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-7676856

 קסדה חדשה לילדים 45 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7676856

 נעלי דייר סטפ ספורט 
מידה 21-22 ברופסא לבן כחול 
חדש, מבצע 50 ש"ח, בקודם 

_____________________________________________)48-48ח(זוכה. 052-7110779

 2 נעלי בד שחור לבן 
לבנות מידה 30-40 מציא ה15 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח כ"א. 052-7110779

 ג'ל איכותי לשיער 
ולפיאות בנים מ-15-35 ש"ח 

ללא מראה רטוב. אניו משאיןר 
פירורים, מחזיק כל השבת.

_____________________________________________)48-48ח(052-7110779

 למכירה כחדש ספר 
הבנה הבעה ולשון - הכנה 

ותרגול לבגרות קיץ 2015 20 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-7110779

 טרמפולינה כחדשה, 
יוקרתית של חברת "פישר 

פריי" עם קשת פעילויות. 200 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-3466389

 סיר טיגון חשמלי של 
חברת "גולד ליין" חדש באריזה 
עם טיימר, רשת נשלפת. 2.5 

ליטר, 185 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-3466398

 כרטיספר ב"אור החיים 
בשווי 35/50/120 או 55 
_____________________________________________)48-48ח(ב"יפה נוף" 03-6164553

 BMX - "16 אופני ילדים 
_____________________________________________)48-48ח(120 ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 אופני הילוכים 24" 250 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב.

 כיור לבן לפינת נט"י 
41/25 כחדש 120 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(058-3232259 02-6522251

 נגן + בלוטוס, תמונות, 
ללא רדיו ווידאו 12 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(03-6182130 )מ-10 בערב(

 נגן חברת בינה ודעת + 
תמונות ותפילות שמור, 90 
ש"ח. 03-6182130 )מ-10 

_____________________________________________)48-48ח(בערב(.

 למכירה שולחן לכתיבת 
סת"ם. עבודת יד ב-350 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(054-8581992

 למכירה סכינים לסופר 
סת"ם ב-80 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)48-48ח(054-8561992

 מנורה דקורטיבית כחולה 
מבורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש מכיל 
מתכונים קלים וזמינים. 50 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה 

_____________________________________________)48-48ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לידלים 
עודד אכילה בריאה, חדש. 25 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר 

חדשה. 40 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר. צורת רימון 20 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 052-4831449

 ספר שער הגלגולים. 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(052-4831449

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-5705546

 סופגנים לארג' 30 ש"ח 
לחבילה. פדים 10 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-7984438

 מקרן איכותי במציאה רק 
_____________________________________________)48-48ח(470 ש"ח. 054-2515728

 כינור יפה ומעולה חדש 
באריזה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)48-48ח(350 ש"ח. 050-3337530

 ודאו עם 5 קלטו וידאו 
לילדים 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

 משנה ברורה הוצאה 
חדשה ע"י מכון "פאר המקרא" 

ירושלים. 130 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-3337530

X3  תמונות מצלמה של 
רבנים ואדמו"רים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(052-7653753

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)48-48ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)48-48ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(055-6777117

 מצלמת קנון בצבע לבן 
1XUS160 במחיר 250 ש"ח. 

_____________________________________________)48-48ח(כולל נרתיק. 054-8572523

 עצי נוי שתילים, אתרוג, 
_____________________________________________)48-48ח(תמר, לימון. 054-8412903

 רדיאו MP3 לרכב מזדה-3 
_____________________________________________)48-48ח(מקורי חדש. 054-8412903

 אוכל לתוכים 3 ק"ג - 20 
ש"ח. ויטמינים וכלוב.

_____________________________________________)48-48ח(054-8412903

 חדר שינה יהודית 
קומפלט 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 מטבח קומפט ליחידת 
_____________________________________________)48-48ח(דוואר. 054-8435872

 מכונת כביסה 500 ק"ג.
_____________________________________________)48-48ח(054-8435872

 אופניים סטכט 
מתקפלות כחדשות 400 ש"ח 

גמיש, פ"ת. בלי הילוכים.
_____________________________________________)48-48ח(052-8833975

 חליפות לבנים 3 חלקים 
לחג כחדשות ברמה צבעים 

_____________________________________________)48-48ח(100 ש"ח. 052-8833975

 סיר לקובנה עם מכסה 
חדש באריזה 35 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(052-7041010

 מכשיר סליסר חדש 
באריזה גדול 85 ש"ח. -058

_____________________________________________)48-48ח(7041010

 מזרון אורטופד בריאותי 
_____________________________________________)48-51ל(1,800 ש"ח. 050-6564872

 2 מכונות תפירה 
תעשייתיות, פאר וברנינה. 

תפר, זיגזג וישר. 03-5781152 
050-5931436)48-49(_____________________________________________

 בר"ג אופניים חשמליות 
חדשות, בטריה 48 אמפר 35 

קמ"ש + תוספות.
_____________________________________________)48-51ל(050-6564872

 מעוניין למכור דיבורית 
קבועה לרכב במצב מצויין 
חברת אורנג' ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 נוקיה 208 כשר )אחריות( 
2 מכשירים ב-250 ש"ח לבודד. 

ירושלים. 058-3245433 
_____________________________________________)49-49ח(מ-19:15

 J5 מכשיר סמסונג גלקסי 
במצב מצוין. 02-5373650

_____________________________________________)49-52ל(050-4150649

 מכשיר לחיתוך כרטיסי 
סים לטלפון 80 ש"ח באריזה 

_____________________________________________)49-49ח(חדש. 050-5574847

 נדנדה של חברת "פישר 
פרייס" במצב טוב מאוד רק 

350 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 כסא משרדי במצב מצוין 
בירושלים 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 קופסאות איחסון יפיפיות 
למשחקים וכו, פלסטיק קשיח 

כולל מכסה 20 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 למכירה משקולות למים 
- חדשים לגמרי 50 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 אופניים בצבע כחול מצב 
מצוין לגיל 7-8 רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 מזוודה טובה 60 ש"ח 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. ב"ב. 052-5737813

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח, ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-4125002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)49-49ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 עגלת קניות מבד 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 מעבד מזון מזימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 דיסקורית מאלומיניום 
7.50 ס"מ חצי מחיר.

_____________________________________________)49-49ח(054-8435872

 ניילון לגשם לטיולן חדש 
באריזה 20 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-7170406

 שמלת ערב מעממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז 

חדשה. 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7143037

 10 תוכונים ב-37 ש"ח 
לאחד. 052-7175927 )בישוב 

_____________________________________________)49-49ח(חשמונאים(

 מגן ברכיים לרוכב אופניןן 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקורופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 בצבע כחול 21 הילוכים 
_____________________________________________)49-49ח(ב-250 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה נטען חדש 
לאופניים חשמליות ב-250 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7966786

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 כ"א, בירושלים 
_____________________________________________)49-49ח(054-8415306

 שמלות ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(בירושלים. 054-8415306

 אקווריום עם מכסה + 3 
דגי זהב, חצץ ואוכל 35 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-8409064

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)49-49ח(140 ש"ח. 054-8409064

 למכירה קסדה לאופנוען 
במצב מצוין ונקיה לחלוטין 

בצבע לבן 350 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-6688160

 שמיכת פוך זוגית חדשה 
באריזה מהממת מציאה 100 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-2941433

 מציאה! חנוכיה יוקרתית, 
חדשה לגמרי, באריזה, ב-80 

ש"ח בלבד. במקום 130! 
_____________________________________________)49-49ח(בב"ב. 052-7101450

 נגן אייבס כחדש + 
אוזניות בלוטוס במחיר 200 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 03-5797481

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות מזכוכית חב' זק"ש 

_____________________________________________)49-49ח(450 ש"ח. 052-7188017

 פלטצ'ה חדשה 60 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)49-49ח(60 ש"ח. 052-7188017

 סלקל לתינוק מצוין - 70 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 בוסטר לילדים 30 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 מיזרון למיטת יחיד 80 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש 
חב' צ'יקו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 2 דלתות פלדלת "קסם" 
בצבע חום כהה 300 ש"ח 

_____________________________________________)49-49ח(כ"א. 03-6195941

 דלת פנדור רוחב 70 צבע 
אלון מולבן כחדשה 120 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(03-6195941

 למסירה אסלה + ניאגרה 
_____________________________________________)49-49ח(פלאסון כחדשה 03-6195941

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 5 מטבעות מכסף  לפדיון 
_____________________________________________)49-49ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 סורג בטן בצורת חבית 
מגלוון נגד חלודה, ,עברה וחזק 
מאוד. 1.00X1.17 מחיר 210 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7600336 ב"ב.

 אופניים למבוגרים )הרים( 
במצב טוב מאוד - 180 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-9340317

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 אוגר למסירה בב"ב. 
_____________________________________________)49-49ח(לפרטים: 054-8491154

 למסירה לכולל/ישיבה, 
סט מתיבתא עירובין חדש! 

gmail.com@8414744
_____________________________________________)49-49ח(054-8414744

 מטבעות חו"ל 60 ש"ח 
_____________________________________________)49-49ח(לקילו. 052-7653753

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום. 050-5274348  
03-6884123)49-52(_____________________________________________

 גגון לרכב כחדש בגודל: 
1.45X9.5 280 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4189919 02-6414194

 נעל עקב שחורה חדשה 
אנה קליין 38. עקב 8 ס"מ. 

200 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)48-48ח(053-3325028

 6 שמלות ערב לאירועים 
ורוד/ אפרסק להשכרה 500 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. ב"ב. 053-3325028

 אופני הרים של חברת 
קוברה 26" שילדת אלומניום 

_____________________________________________)48-48ח(בב"ב. 052-3500137

 2 מנורות קיר כחדשות 
)לח. שינה מעל המיטות 80 

ש"ח. 02-6414194
_____________________________________________)48-48ח(050-4189919

 דלת פלדלת כחדשה. 
רוחב: 84 גובה: כ-2 מטר. 500 

ש"ח. 050-4189919
_____________________________________________)48-48ח(02-6414194

 קלרינט חדש באריזה 500 
_____________________________________________)48-48ח(ש"ח בלבד. 054-8404243

 אופניים חשמליים ללא 
בטריה 500 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8404243

 מציאה! קופסאות 
איחסון יפיפות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)48-48ח(20 ש"ח. 052-3073826

 למכירה כסא רכב + 
סלקל 80 ש"ח כל דבר

_____________________________________________)48-48ח(052-5737813

 כלוב ענק לתוכיים 350 
ש"ח. *צלחת לתוכיים 150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 053-3134131

 כובע סמט חסידי, חדש, 
שהגיע מחו"ל, מתאים 

לבחורים מידה 56 ב-300 ש"ח 
_____________________________________________)48-48ח(בלבד. 052-7166610

 פלדלת חדשה לבנה 
_____________________________________________)48-48ח(1000 ש"ח. 050-4131038

 נעלי ספורט ניובלנס 37.5 
חדשות נשים 200 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מעיל צמר כחדש נשים 
מידה 42. 200 ש"ח. *תיק 

נשים חדש 45 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(050-4131038

 מחיצת זכוכית חלבית 
 1.85X85 למקלחת כחדש

250 ש"ח )ב"ב(
_____________________________________________)48-48ח(054-8404480

 מצלמה קטנה מברזל 
בגודל 3X3 ס"מ בערך ב-150 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח. 054-8472523

 מכונת גילוח בהכשר הרב 
גרוס עובדת מצויין.

_____________________________________________)48-48ח(054-8572523
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elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■
 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(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!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למעון דתי בפ"ת כפר 
גנים, דרושה מיידי סייעת 

למשרה חלקית. 12:00-16:00
_____________________________________________)47-50ל(052-8530061 052-8226582

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
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:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 עובד/ת לחנות צילום, ידע 
בגרפיקה, למשמרות.

054-7933174 03-6199392)46-49(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 

למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים

052-6580906)46-49(_____________________________________________

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 

צעירים ורציניים רשיון מעל 3.5 
_____________________________________________)46-49ל(טון. 050-6563426

 עובד נקיון לשעות היום 
והלילה לישיבה בת"א, שכר 

_____________________________________________)46-49ל(נאה. 050-4195145

 דרוש מלמד לת"ת ספרדי 
ללמודי חול אחה"צ שעות 

_____________________________________________)46-49ל(רשת 054-8440210

 דרוש עובד חרוץ, לחנות 
לבגדי גברים, משמרות, תנאים  

מעולים למתאימים.
_____________________________________________)46-49ל(054-2327448

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתיאום פגישות. 
שעות גמישות ותנאי 

שכר טובים.
054-2328926)46-49(_____________________________________________

 דרושה פקידה בתחום 
אלמנטרי רכב, דירות, עם נסיון 
בלבד. גמישות בשעות. תנאים 

טובים. למתאימה.
Riki@tlp-ins.co.il)46-49(_____________________________________________

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)46-49(_____________________________________________

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)46-49(ריקי: 052-5742908

קו עיתונות דתית / 8190675 / 

עבודה בשעות 17:00-20:00 5 ימים בשבוע
שכר של 50 ₪ ויותר

ידע בסיסי במחשב, אסרטיביות, ניסיון בגביה יתרון

לחברת אשראי ברמת החייל
דרושים/ות למוקד שיחות יוצאות

asi@pama-lis.co.il קו"ח
טל' 054-8877470

נציגי/ות גבייה טלפוני

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית להתקשר 

מ10:00-15:00 בלבד
_____________________________________________)46-49(לטל: 0505-304424

 דרושה מטפלת למעון 
למ. מלאה/צהרון אוירה טובה.

052-7686713)46-49(_____________________________________________

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת + מנהלת מעון 

תנאים מעולים למתאימה.
050-8342228)47-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)49-50(_____________________________________________

 מזכירה רפואית מ-7:00
-16:00 כל יום לשלוח קו"ח 

_____________________________________________)47-50(לפקס: 03-6161865

 לחנות בשר בב"ב דרוש 
עובד מקצועי ומסור בעל נסיון 

_____________________________________________)47-50ל(קודם. 050-2425596

 דרושה מטפלת למעון 
בתל אביב, אווירה חמה 

ונעימה 36 ש"ח.
052-7690437)47-50(_____________________________________________

 השכר עלה! לפי 
שעות! שכר נאה, 

גמישות, לגיל הרך, 
חלוקה לקבוצות, סביבת 

עבודה חוויתית.
054-4499177)47-50(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב דרושות 
מטפלות/סייעות.

054-8499728)47-50(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)48-51(עדיפות לנסיון 054-7771118

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

 למאפייה בפיצריה 
בב"ב דרושים עבדי מטבח 
_____________________________________________)47-50(ומשלוחנים. 054-2146510

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל - 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)47-50(פרטים בטל: 054-8503222

 בכולל בוקר הלכתי  
במרכז פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)48-51ל(054-8531503

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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

קו עיתונות דתית / 8192774 / 

דרושות/ים 

מובילות/ים כיתה

לפרטים: חגית בן יקר
המרכז לגיל הרך ולמשפחה, 

קריית אונו
משרד: 03-7402208

פקס: 03-6352851
050-8269883

בשעות: 7:30-16:30
אפשרות לחצי יום עד 13:00

לקייטנת חנוכה ולשאר ימות השנה
בתאריכים 4-6/12 9-10/12

תעריף 
למובילות כיתה 

60-75 ש"ח

03-633-8888 ֹלפרטים.

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

 דרושה מנה"ח לחברה 
בבורסה בר"ג תנאים טובים 

קו"ח למייל 
gadipaz@012.net.il

054-3973315)48-51k(_____________________________________________

 למשרד בירושלים דרושה 
מנהלת מאגר מידע לעבודה 
מאתגרת. דרישות התפקיד: 

אסרטיביות, ראש גדול, שליטה 
ב-OFFICE לרבות אקסל 
בשעות: 9:30-15:30. קו"ח 

למייל:
simcha@jumbo68.co.il )48-49(_____________________________________________

 למשרד להנה"ח פקידות 
למחלקת קלדנות/גזברות. 

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
 racheli@netivc.co.il

עדיפות מב"ב/אלעד תנאים 
_____________________________________________)48-49(טובים למתאימות.

 לפנימייה חרדית לבנות 
בטבריה ובחיפה דרושים/ות: 

*עו"ס *אח/ות *פסוכולוג/ית. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)48-51(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
צוות חרדי.

050-8938869)48-51(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב, דרישות אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס:
03-5781454. או למייל:

shalomed2010@gmail.
com)48-51(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר המרכז, תנאים 

_____________________________________________)48-51ל(טובים. 058-7348517

 לחברה פיננסית בב"ב 
דרושה מנה"ח מתחילה 

למשרה מלאה קו"ח לפקס: 
03-9205309)48-51(_____________________________________________

 מעוניינת לעבוד שעתיים 
ביום ולהרוויח כמו במשרה 

מלאה? נשמע דמיוני? בחברת 
פור-אבר, זה אפשרי!

052-7144900)47-50(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש טבח 
לארוחת ערב 03-6714809 

_____________________________________________)47-50()להתקשר 10:00-15:00בלבד(

 למערכת תקשורת, 
דרוש עובד לעבודה במשמרות 

 SMS-מהבית לפרטים ב
_____________________________________________)48-49ל(בלבד! 052-4040875

 למוסד תורני בב"ב עובד 
תחזוקה, אחראי ונמרץ, ידע 

ונסיון בתחזוקה, חשמל, 
אינסטלציה. א-ה: 8-16, יום ו': 
8-12 38 לשעה. קו"ח לפקס: 

1533-5779521)48-49(_____________________________________________

 למטבח למזון קר בב"ב 
דרוש עובד רציני, מ-3:00 

בבוקר, שכר טוב למתאימים. 
050-6967591)48-51(_____________________________________________

 בחור עם פיגור קל 
מעוניין לעבוד בנקיון במחיר 

_____________________________________________)48-48ח(סמלי 053-3123256

 מעוניין לעבוד אצלך בבית 
תמורת לינה לפעם בשבוע.

_____________________________________________)48-48ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחורו הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר.
_____________________________________________)48-48ח(052-7696092

 נהג רשיון ב' לעבודה 
בירושלים, עבודה קלה )לא 

מכירות(, 4 שעות ביום, שכר 
גבוה + רכב צמוד. קריירה 

072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
עובדים אין צורך בנסיון 

אפשרות מהבית.
050-4171497)49-52(_____________________________________________

 לבית פרוג דרושה אשת 
שיווק לתאום פגישות, נסיון 

במכירות חובה!
Avigail@prog.co.il)49-50(_____________________________________________

 דרוש עובד בעל נסיון 
במכולת קופאי/סידור מדפים. 
מהשעה 12:00-21:00 בערב, 
כולל שישי מ-6:30 בבוקר עד 

שעה לפני שבת.
050-4927000)49-52(_____________________________________________

 דרושים עובדי אריזה 
וליקוט למאפייה בפתח תקוה. 

ראשון - חמישי. 15:00-22:30
054-7708222)49-50(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת תנאים 

טובים, 054-4697827 קו"ח 
לפקס: 03-9128403 מייל: 

ilanakatz22@gmail.com)49-50(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
*גננת לכתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 13:30-17:30 
_____________________________________________)49-50()יום חופשי( 052-17641817

 למעון יום במרכז ב"ב 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים!
03-5703853)49-50(_____________________________________________

 לחברה יחודית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

פקידותית נוחה ונעימה, 3 
שעות ביום, 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)49-49(קריירה 072-22-222-62

 לסוכנות ביטוח בבני ברק 
מזכיר/ה, לניהול יומנים, ועוד. 

שעות נוחות, 8,500 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בביתר 
מזכיר/ה, א-ה 9:00-13:00, 
עבודה משרדית שקטה, 35 

ש"ח לשעה. קריירה
072-22-222-62)49-49(_____________________________________________

 לחברה בר"ג גבול ב"ב 
דרוש/ה להאזנות לצרכי 

בקרה, אינטילגנציה 
גבוהה - חובה.

משרה מלאה קו"ח למייל 
etgar200@gmail.com)49-50(_____________________________________________

 לכיפות אלטמן דרושה 
תופרת זריזה לאחה"צ ל-5 

ימים 5-6 שעות ביום.
03-5782080)49-50(_____________________________________________

 ל"פרפרים" - הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
מנוסות לערב. תנאים 

טובים + בונוסים.
050-8266772)49-52(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)49-50(לשעה 054-3607420

 מעוניין לעבוד אצלך 
בבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)49-49ח(בשבוע. 052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

והשרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7396092

 אדם רציני אחראי 
ונאמן בעל המלצות לטיפול 

_____________________________________________)49-49(בקשישים. 055-6672036

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 זוג קלטות "והיית אך 
שמח" חדשות וארוזות, 10 

_____________________________________________)48-48ח(ש"ח לזוג. 052-7600336 ב"ב

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 8 ש"ח 

_____________________________________________)48-48ח(לקלטת 052-7600336 בב"ב

 עשר בתי מזוזות מעוצבים 
250 ש"ח. )פ"ת(

_____________________________________________)48-48ח(052-2786557

 למנצח בצורת המנורה 
מצב מצוין 50 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8471351 054-8478897

 ילקוט יוסף בבודדים כל 
_____________________________________________)48-48ח(כרך 5 ש"ח 054-8478897

 למכירה ספרי ברסלב יד 
שניה במצב טוב 5 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(054-8478897

 חנוכיה עם בית חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 

כחדש בב"ב 250 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-8476805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות - בוסטון. השרייה- 45 

ש"ח, ניקוי- 35 ש"ח
_____________________________________________)48-48ח(054-8476805

 קרניז גבס מתאים לוילון. 
רוחב: 20 ס"מ. אורך: 4.5 

מטר. מחר: 250 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-5388999

 וילון לסלון לולאות. גובה 
2.5 מטר, באז' כולל וילון 

חוטים. 200 ש"ח.
_____________________________________________)48-48ח(054-5388999

 למכירה תיקים במצב 
חדש בצבעים: תכלת, ורוד, 
כחול. מחיר תיק- 80 ש"ח.

_____________________________________________)48-48ח(050-9340316

 למכירה צעצועים 
ומשחקי קופסא למשפחתון 

מ 9 ש"ח לפריט, איכותי. 
_____________________________________________)48-48ח(052-5737813
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ב'-ו' בטבת10-14.12.18

עד שישימבצעים בימי שני

בת ים: ניסנבאום 25

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
אשדוד-הלל

פתוחים במוש"ק 
בין השעות:
19:00-23:00 

בשמן/במים 
סטארקיסט

שישיית טונה 

שני-שישי
10-14.12.18
ב'-ו' בטבת

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

חמישיית מגבונים ופל אגו
קוד:190536 110-130 גר'

סלטי מיקי
סוגים שונים

200 גר'

עוגיות בדלי
600 גר'

שיבולים

חיתולי האגיס

ספרינג/תפוזינה

חלב בקרטון

סוגים שונים
1.5 ליטר

1 ליטר
טרה

יין ישן נושן
כרמל מזרחי
כולל פיקדון

650 מ"ל

מרכך כביסה בדין
לא כולל בייבי

960 מ"ל

זוג גבינה
2*850 גר'

תנובה

עוף שלם מס' 3

גבינה צהובה עמק
600 גר'
תנובה

גלאט עוף

פטריות

לחמית

400 גר'
אריזות

1-920 ק"ג
אסם

40 גלילים
נייר טואלט טאצ'

שימורי מלפפון
בחומץ/במלח

גודל:7-9
בית השיטה

גודל: 3-6

אסם

100%/80%
1 ק"ג

'מעולה'

500 גר'
רביעיית צ'יפסי 73835/חמישיית דובונים 504228/

חמישיית אפרופו 72959/שלישיית אפרופו 681138/
רביעיית ביסלי גריל 74502/ 75271/עשיריית במבה 

879798/רביעיית במבה 60 גר' 

קמח מלא

טחינה בראכה

2290

890

חלב/לבן/מריר
כרמית

שלישיית שוקולד
'מעולה'

פריכיות אורז

890 790

טבלאות קליק
סוגים שונים

1090
3 ב-

3 ב-
11901390

3 ב-

13-14
ה'-ו' בטבת

שני-שישי
10-14.12.18 ב'-ו' בטבת

10
2 ב-

2690

1390

שרינק מיני מילקי
16 יח'

שטראוס

2290
1590לק"ג

3 ב-

משקאות חלב
סוגים שונים

1 ליטר
תנובה

1490 10
2 ב-

1290 2490

5 ק"ג
אבקת כביסה סוד

2190

ממרח שוקולד
400 גר'
'מעולה'

2 ב-
790

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

'מעולה'

2 ב-
1290

10

3 ב-
9890

890890
3 ב-

299010

שניצל תירס
1.75 ק"ג

טבעול

3590

990
ליח'

1790

כריות תלמה
סוגים שונים

ללא נוגט
750 גר'

1790

בייגלה/דקים דקים/
רולים/שטוחלה

B&B/מאיר בייגל

20
3 ב-

10
3 ב-

רסק עגבניות 22%
100 גר'
'מעולה'

8 ב-
10

ללא 
צורך 
בניפוי
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