


הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים



בשם השם נעשה ונצליח

תהיו רגועים
שהילדים שלכם

בטוחים

1-700-555-055
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

soragdoor@gmail.com

תהליך כימי
למניעת 
קורוזיה

צביעה בתנור
בשיטה

אלקטרוסטטית

עד 8
שנות

אחריות

איכות
לאורך
שנים

עפ"י
תקנים

מחמירים

עיצוב
ויופי

מנצח

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

מחלקת אלומניום מחלקת ברזל:

www.aluminum.soragdoor.com www.soragdoor.com

סורגים | מעקות | דלתות 
ושערים | קונסטרוקציות 

מרפסות תלויות

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים

מעקות זכוכית | גגות הזזה  

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום הכי מתקדמות!
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

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

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

 שבת עם גרינברג
גרינברג  רמי  העירייה  ראש  יתארח  הקרובה  בשבת 
בשכונת 'שעריה', ויבקר בבתי הכנסת הרבים הפזורים 
של  הכנסת  בבית  גרינברג  יתארח  שבת  בליל  בה. 
ישראל,  אהבת  הכנסת  ובבית  רבקה  בית  החולים  בית 
תורה,  מרבה  הכנסת  בבית  יעשה  הבוקר  תפילות  את 
בליל שבת  (ברנד).  טרופ  הכנסת  בבית  מנחה  ותפילת 
ועד איחוד בתי  ויו"ר  'עונג שבת' בבית מקורבו  יערך 

הכנסת, אורי עומסי.

 החרמת סוסים
ע"י  הוחרמו  סוסים   3
הווטרינרי  השרות  צוות 
בהוראת  אברהם,  בכפר 
שהם  לאחר  המשפט,  בית 
היתר, שוטטו  ללא  הוחזקו 
באופן תכוף במקום ונמצאו 
תקין  לא  הגופני  כשמצבם 

וברזון מתקדם.

 אוכל טוב
עיתונאים  במסיבת 
השבוע  שהתקיימה 
'בורגרים'  בסניף 
שמואל,  בגבעת 
הרשת  בעלי  הציגו 
כשרה  אוכל  חווית 
תפריט  עם  וטעימה, 
מארזים,  מבחר  מגוון, 
מגשי אירוח ותוספות. 

לקוחות.  ומועדון  משלוחים  הרשת  מציעה  בנוסף 
מנהלי הרשת הציגו תכנית לפריסת 10 סניפים חדשים 

בשנת 2019.

 הצילו, המשאית מתהפכת
משאית מנוף סטתה מדרכה והתהפכה על צדה, מחוץ 
בנייה ברחוב דגל ראובן. צוות אמבולנס מד"א  לאתר 
שנפצע   35 כבן  המנוף  למפעיל  רפואי  טיפול  העניק 
באורח קל והוא פונה להמשך טיפול בבית החולים עם 

חבלה בגפיים.

 יום אחד, שתי שריפות
מגורים  בבניין  דליקה  פרצה  שלישי,  יום  בבוקר 
שריפה  פרצה  שלישי,  יום  בערב  ארלוזורוב.  ברחוב 
יצחק שדה. בשני  בדירת קרקע בבניין מגורים ברחוב 
האירועים נגרם נזק לרכוש, אך ללא נפגעים בנפש כונני 
הצלה פתח תקוה איבטחו את פעולת לוחמי האש אשר 

פעלו להשתלט על הדלקה.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום

משבר ההסעות מחריף: הורי 
התלמידות ישביתו את הלימודים

השרים נוהרים: שר הכלכלה אלי כהן בפתח תקווה

ישראל פריי

החינוך  הספר  בית  תלמידות  הורי 
העצמאי במרכז העיר, פותחים בצעדי 
חריפים, בשל הפסקת ההסעות  מחאה 
השבה  מתחילת  החל  הספר,  לבית 
האזרחית החדשה. השבוע נערכו מספר 
פגישות בין ההורים, הנהלת בית הספר 
וצמרת העירייה, אך הפגישות לא הניבו 

פתרון מעשי.
החליטו  המחאה,  צעדי  במסגרת 
אברהם,  כפר  משכונת  רבים  הורים 
שלישי  ביום  הלימודים  את  להשבית 
 – ההסעות  יפסיקו  בו  היום   - הקרוב 
ללימודים.  בנותיהן  את  לשלוח  ולא 
בשיירת  לצאת  יוזמה  עלתה  בנוסף, 
מחאה משכונת כפר אברהם לעבר בית 

הספר.
היום  לסדר  עלתה  ההסעות  סוגיית 
והיא משליכה על מאות  לפני כחודש, 
בנות העושות את דרכן לבית הספר מדי 
יום, מכל רחבי העיקר ובעיקר משכונת 

כפר אברהם.
מי שלאורך שנים מימנה את ההסעות 
למרות  תקווה,  פתח  עיריית  הייתה 
קשיים בהעברת הכסף, בשל השתייכות 
העצמאי,  החינוך  לרשת  הספר  בית 

ניהול  עמותה שאינה מחזיקה באישור 
נמצאו  שנה  בכל  זאת,  למרות  תקין. 
את  להעביר  ויצירתיות  שונות  דרכים 

הסכום הנחוץ.
בפגישות עם אנשי העירייה – נבחרי 
אלו  הציגו   – המקצוע  ואנשי  הציבור 
בהעברת  האובייקטיביות  הבעיות  את 
בהם  שקיים  למרות  כי  וטענו  הכסף, 
שתאפשר  חוקית  דרך  אין  טוב,  רצון 
אנשי  פי  על  התקציב.  העברת  את 
העירייה, הכסף שמור ומוכן ליעדו, אך 
הנהלת בית הספר לא הגישה את טפסי 
השתכנעו  מההורים  חלק  התמיכות. 
הנהלת  כלפי  המחאה  חצי  את  ומפנים 
העצמאי,  החינוך  והנהלת  הספר  בית 
שלטענתם כלל לא מגיבים לפניותיהם.

ובחינוך  הספר  בית  בהנהלת  מנגד, 
הסף  על  הטענות  את  דוחים  העצמאי 
וטוענים כי באם העירייה הייתה דורשת 
פתרון  בנקל  נמצא  היה  בטובתם, 
לאורך  שהיה  כפי  ההסעות,  לתקציב 

שנים וכפי שמתקיים בערים רבות.
שלישי  מיום  החל  אחרת,  או  כך 
לא  הספר  בית  בנות  למאות  הקרוב, 
מהלימודים  ולחזור  להגיע  דרך  תהיה 

ופתרון לא נראה באופק.

משה אברהמי

ביום שלישי, הגיע שר הכלכלה והתעשייה 
לפגישת  משרדו  בכירי  עם  יחד  כהן  אלי 
ראש  עם  ונפגש  תקוה,  בפתח  וסיור  עבודה 

העיר רמי גרינברג ואנשי המקצוע ברשות.
תכניות  את  השר  בפני  תיאר  העיר  ראש 
כי  ואמר  לעיר  שגיבש  והפיתוח  הצמיחה 
העיר,  גבולות  את  נרחיב  הקרובות  "בשנים 
ונגדיל  לעסקים  לבנייה  השטחים  את  נגדיל 
פתח  בעיר.  התעסוקה  אפשרויות  היצע  את 
ביותר  מרכזית  עיר  להיות  תהפוך  תקוה 
בגוש דן, שתהווה אבן שואבת לכל פעילות 
בתחומי ההייטק והתעשייה. אנו מבקשים את 
הפרויקטים  מגוון  לקידום  הממשלתי  הסיוע 

בעיר".
בפני  פרשו  משרדו  ואנשי  כהן  השר 
לרשות  העומדים  הכלים  מגוון  את  הנוכחים 
ניתן  כי  ואמרו  והרשויות,  העסקים  בעלי 
תעשייה  אזורי  העברת  בקידום  לסייע 
אנרגתית  התייעלות  קידום  לפריפריה, 
במוסדות חינוך ובמבני ציבור, סיוע והכוונה 
בין  ובינוניים,  קטנים  ולעסקים  למפעלים 
לעסקים  הסוכנות   – מעוף  באמצעות  היתר 
הקמת  לתעשיינים,  סיוע  ובינוניים,  קטנים 
וסיוע  הייטק  מיזמי  קידום  פורום תעשיינים, 

ליזמים צעירים ועוד.
כהן:  אלי  והתעשייה,  הכלכלה  שר 

מנוע  הם  והבינוניים  הקטנים  "העסקים 
הצמיחה המרכזי של הכלכלה ואנו כאן בכדי 
להעניק להם את מגוון התמיכה והסיוע  להם 

הם זקוקים בכדי להצליח".
השר וראש העיר ערכו סיור מקצועי בפתח 
תקוה במהלכו נפגשו עם בעלי עסקים קטנים 
על  שוחחו  איתם  בעיר,  הפועלים  ובינוניים 
הכלכלה  שמשרד  והחיזוק  הסיוע  כלי  מגוון 

והתעשייה מעמיד לרשותם.
במסגרת  כי  המשרד  אנשי  הוסיפו  עוד 
לעידוד  והתעשייה  הכלכלה  משרד  פעילות 
והבינוניים,  הקטנים  העסקים  ולקידום 
ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  מפעילה 
מערך שירותי סיוע במגוון אמצעים ותחומים 
השירותים  מטרת  העסק.  לצרכי  הקשורים 
את  לצלוח  ועסקים  ליזמים  לסייע  הינה 
היקף  מבחינת  לצמוח  העסק,  הקמת  שלבי 
לידי  ולהביא  העובדים  ומספר  המכירות 
הגדלת  תוך  והתייעלותם  ביצועיהם  שיפור 
רווחיותם. שירותי הסיוע ניתנים על ידי מערך 
בארץ  סניפים   40 פני  על  הפרוס   - המעוף 
בקרוב  כי  ציין  השר  מסובסדות.  בעלויות 
לבעלי  הן  בעיר,  מקצועיים  כנסים  יתקיימו 
והן  ולייעץ,  לכוון  במטרה  קטנים  עסקים 
גדולים  עסקים  בין  חיבור  שמטרתם  כנסים 
וחברות גדולות הקיימות בעיר, לבין עסקים 
קטנים מהעיר, העשויים להיות עבורם ספקים 

וקבלני משנה.

סיפרו  ותעשייה  לכלכלה  המשרד  אנשי 
 2,517  - תקוה  בפתח  מעוף  פעילות  על 
למעוף  פנו  מהעיר  עסקים  ובעלי  יזמים 
שירותי  לקבלת  היום  ועד   2015 מתחילת 
וקורסים),  ייעוץ  (שירותי  מעוף  של  הסיוע 
השתתפו  מהעיר  עסקים  ובעלי  יזמים   422
וסדנאות  קורסים  במגוון  האחרונה  בשנה 
מכירות  שיווק,  עסקי,  ניהול  של  בתחומים 
(מתוכם)  יזמים   148 דיגיטלי,  ושיווק 
השתתפו בקורס יזמות עסקית בו קיבלו כלים 
ניתנו  יעוץ  שעות   22,318 וכ-  עסק,  להקמת 
העיר  תושבי  ויזמים,  חברות  עסקים,  לבעלי 
פתח תקוה, בתחומי שיווק, פיננסי, תפעולי, 
ארגוני ועוד (כ- 5,000 שעות בממוצע לשנה, 
החל מהפעלת המעוף). עלות שירותי הסיוע 

מוערך בכ-8 מיליון שקלים.
הוסיף:  כהן  אלי  והתעשייה  הכלכלה  שר 
"עסקים קטנים ובינוניים הינם המנוע מאחורי 
משמעותי  משקל  ולהם  הכלכלית  הפעילות 
בפעילות כלכלית אזורית ותרומה משמעותית 
לתעסוקה. גופי מעוף, הפועלים תחת הסוכנות 
הכלכלה,  במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים 
מרגע  החל  צומח,  עסק  של  ליווי  מאפשרים 
החלום והחזון, דרך בניית התוכנית העסקית 
והמימוש, והם ממשיכים ללוות את העסק גם 
ויזמיות  ליזמים  זקוקים  אנו  פתיחתו.  לאחר 

ועומדים כאן לרשותכם".

נמשכת נהירת שרי הממשלה לעיר: שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן, סייר עם ראש העירייה 
רמי גרינברג ברחבי העיר והשניים ישבו לפגישת עבודה • גרינברג: "פתח תקוה תהיה העיר 

הגדולה ביותר בתחומי התעשייה והמסחר"

אלי כהן

ברוב  השבוע  התקיים  תורה  ספר  הכנסת  מעמד 
פנינת  והדר, ספר תורה שהוכנס לבית הכנסת  פאר 

גנים הספרדי בשכונת כפר גנים.
הספר המהודר נתרם על ידי אב המשפחה מתתיהו 
בן משה, לעילוי נשמת רעייתו שרה בת אורה  ע"ה.

המשפחה  בבית  התקיים  האותיות  כתיבת  מעמד 
איש  אבידר,  אלון  אברהם  הרה"ג  בהשתתפות 
העסקים רוברט ראובן יוסיפוב, בני משפחה וחברים.
לתפילת  הציבור  נעמד  האותיות  כתיבת  בסיום 
בית  לעבר  ססגונית  תהלוכה  יצאה  ואחריה  מנחה 
מאות  בהשתתפות  ובריקודים  בשירים  הכנסת, 
התורה  ספר  את  שליוו  והסביבה  השכונה  מתושבי 

המפואר למשכנו החדש.
בסיום התהלוכה נערכה תפילת ערבית ולאחריה 
בהשתתפות  המלך  כיד  מצוה  סעודת  התקיימה 
וממלא  גרינברג  רמי  העיר  ראש  ונכבדים,  רבנים 

מקומו אוריאל בוסו. 

נתנו כבוד לתורה
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בס"ד

הכניסה חופשית 
מותנה ברישום מראש באתר טיקצאק -

H
טן

גר
וינ

ת 
גי

ח

בשיתוף הרבנות פתח תקוההאגף לתרבות יהודית

שיח אחיםהנכם מוזמנים לערב יחודי

על בריאות, אמונה 

עם הרב מיכה הלוי 
רב העיר פתח תקוה וראש ישיבת "עטרת נחמיה"

ופרופ' יונתן הלוי 
מנכ"ל ביה"ח "שערי צדק"

בהנחיית שאול מייזליש
במעמד ראש העיר, עו"ד מר רמי גרינברג

בס"ד

ומה שביניהם

שימו לב בשל ריבוי הנרשמים 
האירוע הועבר לאולמי "מייפל"!

לפרטים: ריקי 052-8566957
 https://tickchak.co.il/achim

הערב יתקיים אי"ה ביום שלישי, כ"ד בטבת 1.1.2019 
ב"מייפל ארועים" רחוב מודיעין 18, פתח תקוה

בשעה 20:00

סלון הפאות והיופי שלך!
רח' ההסתדרות 18, פ"ת טל' 03-5163333

סלון "היפה בנשים"

תוספת משיער טיבעי להארכה,
למילוי ולנפח לבעלות שיער דליל!

•שיקום, תיקון ומילוי פאות.

•תסרוקות כלה, ערב ונשף.
•צבע, גוונים ועיצובי שיער יחודיים.

•עיצוב וסירוק פאות לאירועים וליומיום.

צוות פאניות מיומן עם מוניטין רב בתחום!

יומיים אחרונים למבצע סוף שנה

ם
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ן 
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* עד 25% הנחה 
ברכישת פאה חדשה!!!

תקדים*
*התנהגות או החלטה שנעשו בפעם הראשונה 
שיש בהם כדי להוות סטנדרט התנהגות לעתיד

תקדים*
*התנהגות או החלטה שנעשו בפעם הראשונה 
שיש בהם כדי להוות סטנדרט התנהגות לעתיד
)ויקיפדיה(



כ' טבת תעש"ט 628/12/18 בפתח-תקוה

רב העיר ומנהל ביה"ח שערי צדק, נפגשים לשיח מרתק על המפגש בין 
העולמות, בהנחיית שאול מייזליש

השקה חגיגית: ‘סרוגים – 
פורום הציונות הדתית בפתח תקווה‘

שיח אחים: מה קורה 
כשהרב והפרופסור נפגשים?

מראש העיר דרך חברת מועצה ועד לפעילי שטח דומיננטיים 
הציבור  צרכי  לקידום  החדשה  הפלטפורמה  נראית  כך   –
נאומים,  ההשקה:  באירוע   • תקווה  בפתח  הדתי-לאומי 

סיעור מוחות, חשיפת הלוגו ואומן חושים

משה אברהמי

כ-200 חברים מבני הציונות 
שישי  בליל  נכחו  הדתית 
האחרון באירוע ההשקה של 
הציונות  פורום   - "סרוגים 
ראש  בחסות  בפ"ת"  הדתית 
במתנ"ס  גרינברג  רמי  העיר 
באירוע  הנגיד.  שמואל 
חברת  גם  נכחה  החגיגי, 
זנזורי.  ענת  העיר  מועצת 
במסגרת האירוע נחשף שמו 
של הפורום סרוגים וכן הלוגו 
המותג  ערכי  את  המבטא 
כגוף דינמי בעל מעוף, יוזמה 

ובשמחה  בשוויוניות  יפעל  ואשר  ויצירתיות, 
לטובת המגזר בכל שכונות העיר.

אמרוסי  ליונה  הודה  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
יו"ר  סגן  טבצ'ניק  נילי  לעו"ד  סרוגים,  יו"ר 
ולרכזי  השכונות  ראש  ליושבי  וכן  סרוגים, 
ובנות  בני  למען  פעילותם  כל  על  התחומים 
גוף  הוא  הפורום  בעיר.  הדתית  הציונות 
התנדבותי שמייעץ לראש העיר לקדם את צרכי 
המגזר בכל שכונות העיר באופן שוויוני ביחד 

עם המערכת העירונית.
חלק  להיות  ורוצה  תורם  הסרוגים  "ציבור 
מהעשייה בעיר, לא כסיסמה אלא כדרך חיים. 
במתנ"סים,  בחינוך,  כנסת,  בבתי  המגזר  צרכי 
של  היום  סדר  על  מונחים  יהיו  נוער  בתנועות 
בשיתוף  ויטופלו  ימופו  הצרכים  העירייה. 
ונציגי  התושבים  עם  ישיר  ובקשר  פעולה 
ועדות  של  בחשיבותן  רואה  אני  הפורום. 
הנקודתיים  הצרכים  את  נבחן  שעמם  הפורום, 
מוריה  תורה  תלמוד  ושכונה:  שכונה  בכל 
בהדר גנים, טיפול בסניף אריאל בכפר אברהם, 
הסוגיות  כל  ועוד.  שולזינגר  ברחוב  תשתיות 
וקשרים  קירבה  על-פי  היום  עד  שהתנהלו 
על  מסודרת  בצורה  מעתה  יתנהלו  פנימיים 
הנגשת  תוך  בעירייה,  מקצועיים  גורמים  ידי 

לקבל  מנת  על  לציבור  העירייה  של  השירות 
פגישות  יזומנו  כך,  בתוך  במשותף.  החלטות 
לזהות  מנת  על  הפורום  ועדות  של  קבועות 
רמי  העיר  ראש  אמר  ולקדמם",  הצרכים  את 

גרינברג.
פועל  הוא  כי  השאר,  בין  ציין,  העיר  ראש 
אזורי  לפתח  בכדי  העיר  גבולות  להגדלת 
תעשייה חדשים למסחר ולמשרדים ועל ידי כך 
להעלות את הכנסותיה של העירייה, ולהתמודד 

עם הגירעונות הכספיים.
יונה אמרוסי – אשר משמש גם כיו"ר שכונות 
והגיש  הפורום  מטרות  על  דיבר  אברהם  כפר 
שתשמש  טבצ'ניק  נילי  לעוה"ד  מינוי  כתבי 
מוישי  השכונות:  ראש  ליושבי  וכן  כסגנו, 
ונווה  גנים  בת  גנים,  כפר  בשכונת   – פרידמן 
 – מזור  מתן  גנים,  בהדר   – גלנץ  שלמה  עוז, 
המושבות,  באם   – שקד  משה  העיר,  במרכז 
ואלי שטרן – בנווה גן. עוד הוגשו כתבי מינוי 
לרכזי התחומים: הדס קופר - תרבות ורווחה, 
עו"ד קלרה שמורק – נוער וצעירים, עו"ד אסף 
רובין – מבני ציבור ובתי כנסת, ישראל שוקרון 

– פיתוח ותשתיות.
אסף  הופקד  האירוע  של  האומנותי  החלק  על 
סלומון- אומן חושים וטלפתיה בינלאומי, אשר 

ריתק את הקהל לכיסאותיהם, תרתי משמע...

משה אברהמי

ובין  והאמונה  ההלכה  עולם  בין  המפגש 
מתחים  פעם  לא  מוליד  המודרנית  הרפואה 
השלמה  של  היבטים  גם  אך  וקונפליקטים, 
והפרייה הדדית. אירוע מרתק שיתקיים בשבוע 
הבא ביוזמת מרכז "יסודות" שעל יד הרבנות 
הדתית  המועצה  של  רב  ובסיוע  תקווה  פתח 
פ"ת,  בעיריית  יהודית  לתרבות  והאגף  פ"ת 
עולמות  צפוי לאפשר הצצה מיוחדת למפגש 
זה באמצעות שיח בין שני אחים - הרב מיכה 
הלוי, רב העיר פתח תקווה ופרופ' יונתן הלוי, 

מנהל בית החולים "שערי צדק".
העיתונאי  של  בהנחייתו  הערב,  במהלך 
הרב  וישוחחו  ישיבו  מייזליש,  והסופר שאול 
והפרופסור על שאלות אקטואליות ומהותיות: 
האם האמונה והרפואה סותרים או משלימים? 
הלכתיות  מורכבויות  עם  מתמודדים  כיצד 
בעולם הרפואי? מה המשותף ומה השונה בין 

שני העולמות?
פ"ת  הדתית  ובמועצה  "יסודות"  במרכז 
רב  עניין  מעורר  הצפוי  האירוע  כי  מספרים 
האירוע  את  לקיים  חשבנו  "בתחילה  מאוד: 
במקום אחר, אך לאחר שלמעלה מ-300 איש 
הוחלט  באירוע,  מקומם  את  הבטיחו  כבר 
בעיר,  "מייפל"  לאולמי  הערב  את  להעביר 
הגדול  הקהל  את  להכיל  יהיה  שניתן  בכדי 
ראש  כי  לציין  אף  ראוי  להשתתף."  המעוניין 
את  בנוכחותו  יכבד  גרינברג  רמי  מר  העיר 

האירוע.
במועצה הדתית פ"ת אומרים כי "דווקא בדורנו 
כה  וטכנולוגית  מדעית  התפתחות  קיימת  בו 
להגיש  רבה  חשיבות  רואים  אנו  משמעותית, 
לציבור אירועים מסוג זה המפגיש שני אישים 
ומאפשרים  בתחומו  מומחה  מהם  אחד  שכל 
המפגש  את  ייחודית  בצורה  לחוות  לציבור 
ההתפתחות  ובין  והאמונה  ההלכה  עולם  בין 

הטכנולוגית והמדעית."

חינוך 
לאהבת תורה

מקום שהוא בית מלא 
אהבה ושמחת חיים 

יראת שמיים 
ומידות טובות

מקום של 
יצירה ובניה אישית

ערב היכרות עם הנהלת המוסדות
יתקיים אי"ה ביום שלישי כ"ד בטבת (1.1.19) 
בבית 'למרחב' בנים ברחוב ברוריה 10 פ"ת 

בשעה 20:00

בבית 'למרחב' תמצאו:

לפרטים נוספים:

נפתחה ההרשמה 
לכיתות א' בנים ובנות

בית חינוך 'למרחב'
ב

יסודי בנות א'-ו'

ת"ת בנים א'-ו'נורדאו 25 פתח תקווה

חטיבה ישיבתית ז'-ח'

ברוריה 10 פתח תקוה

03-9043151 



מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

www.mivchar.org.il

לפרטים והרשמה:

03-5785030

לימודי פסיכודרמה לגברים במגזר החרדי

זה תקדים!
בואו ללמוד תואר שעובד, עם הכנסה גבוהה וסיפוק מיוחד!

תואר שני
של אונ' חיפה

טיפול באמנויות
מגמת פסיכודרמה

יום לימודים + יום הכשרה מעשית שכ"ל אוניברסיטאי מלגות לזכאים

שירת בקשות
בנוסח יהודי מרוקו "שיר ידידות"

עם החזן והפייטן יוסי בן חמו והפייטן מאור בוזגלו
ופייטני חברת הבקשות "מאיר השחר"

אי"ה בשבת פרשת "שמות" כ"א טבת בשעה 20:00
בבית הכנסת "ברית שלום" רח' סיגליות 8 שכונת אחדות

שבת "מברכין" חודש שבט
בשירה ניגון ודברי תורה

בהשתתפות הרב מיכה הלוי- הרב הראשי
רמי גרינברג –ראש העיר הרב חיים בריסק -רב הקהילה

בע"ה בליל שבת פרשת "וארא" כ"ח טבת 5.1.19 
בבית כנסת "שבת אחים" רחוב קרימינצקי 8 פ"ת.

מנחה 16:26 קבלת שבת 16.40 עונג שבת בשעה 20.00

שיעור לנשים 
ספר שמות ע"פ נחמה ליבוביץ 

עם רפי לבטון 
אי"ה בשבת פרשת "שמות" כ"א טבת בשעה 15:15 

בבית הכנסת "ישראל הצעיר" רחוב פלדמן 6

"נשמה יתרה"
בוני ירושלים – בתי מדרש לנוער

אי"ה מוצאי שבת שמות כ"א טבת 29.12.18

סניף כפר אברהם
עם הרב אלי טרגין 

תפילה- לא מה שחשבתם
בשעה 19:30,  מתנ"ס שמואל הנגיד

לפרטים: רועי 058-4515552

 סניף "עלה הדס" הדר גנים
עם הרב אסף קורמן

אמון ביסוד הטוב – עיון בסיפור קצר מספר מלכים
בשעה 20:00,  נווה אריאל- מנחם בגין 50

לפרטים: 054-6851084

האגף לתרבות יהודית

סדרת החוויה היהודית
                          מופע מס' 2

אביהו מדינה יהודה כץאסף אשתרישי לפידות

ניהול מוזיקלי: איתן סובול
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בברכה

אי"ה יום רביעי כ"ה טבת 2.1.19 בשעה 20:30 
היכל התרבות רחוב המכבים 5 

רכישת כרטיסים בקופות 9125222

גילה בן נאים
חברת מועצת העיר

וראש האגף לתרבות יהודית

רמי גרינברג
 ראש העיר

מרכז תרבות יהודית - בית לאה
רח' עמינוח 7 טל. 9041547

חמישים פלוס 
מסגרת חברתית לגילאי חמישים+  עם טליה דנציגר
"הדרך ארוכה היא ורבת הדר"-מסע בדרכי החיים 

אי"ה ביום שני כ"ג טבת תשע"ט 31.12.18 
בשעה 10:15 בבית לאה

ההרצאה לנשים וגברים    עלות 20 ש"ח למשתתף.

סדנת עיצוב "עציצי פירות"
עם אסתר סומך

אי"ה ביום רביעי כ"ה טבת תשע"ט 2.1.19 בשעה 10:00
במועדון ברח' יוכלמן 5 פ"ת.    עלות 50 ₪

 הרשמה מראש: בית לאה-9041547  יפה-054-4702819

בע"ה ביום שלישי ט"ז בשבט 22/1/19 בשעה 20:00
בהיכל התרבות רחוב המכבים 5 פתח תקוה

כרטיסים להשיג באגף לתרבות יהודית 9052455 בקופות 9125222

מפי עוללים
קונצרט יצירות במוסיקה היהודית

בהשתתפות אמנים צעירים בשירה ונגינה וירטואוזית

מקהלות: "שפתי גנים"- ו"צילצלי שמע" | מקהלת 'קולות הזהב" 
מהאופרה הישראלית | מקהלת "פרחי פתח תקוה"
| תזמורת רמת גן )ע"ש קלינג( בניצוח רפי קראוז 

מנחה: שלומי גולדברג | מנצח ומנהל מוסיקלי: אבי ברק

האגף לתרבות יהודית

אלדר גולדרינגאלנתן פיאמנטהסער שפרלינגדביר כהןתומר ליס

לום: יניב שמידט
מן צי

אול
די 
או

הן צילום: דני שביט
מון כ

סיי

בך צילום: רוני ינקוביץ
וינ

וד 
ד

תרבות יהודית, פתח תקוה באתר |  | 

תודה ופרידה
בתום ארבעה עשורים בשליחות ציבורית 
בתחום התרבות היהודית בפתח תקווה,

אני מבקש להודות לכל השותפים 
והמסייעים לאורך השנים,

כמו גם לרבבות תושבי העיר ומחוצה לה 
שנטלו חלק באלפי האירועים

 שב"ה היה לי חלק בארגונם ובהפקתם, 
יחד עם חבריי לעבודה.

מאחל הצלחה לממשיכים.

בברכה ובהוקרה רבה
שמואל זלצר

מנהל האגף לתרבות יהודית

נשמח לראותכם משתתפים בארועים...

תרבות יהודית, פתח תקוה באתר |  | 

פרשת שמותמידעון האגף לתרבות יהודית
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מאת: אלי כהן

רק לפני פחות מחודש, עמד ראש הממשלה בנימין נתניהו בקריה 
בתל אביב והסביר לאזרחי ישראל כי "בתקופה כזאת לא מפילים 
המערכה,  של  בעיצומה  אנחנו  אחריות.  חוסר  זה  ממשלה. 
משחקים  לא  המערכה  באמצע  נוטשים.  לא  המערכה  ובאמצע 
בפוליטיקה. ביטחון המדינה הוא גם מעבר לשיקולים אישיים". 
ביום שני בצהריים, בלי ניד עפעף, הודיע אותו נתניהו על הליכה 
לבחירות. לאחר ישיבה קצרה של ראשי הסיעות, יצאה ההודעה 
הבאה: "מתוך אחריות תקציבית ולאומית החליטו ראשי מפלגות 
הקואליציה, בהסכמה ופה אחד, לפזר את הכנסת וללכת לבחירות 
חדשות בתחילת אפריל לאחר קדנציה של ארבע שנים מלאות. 

השותפות בכנסת ובממשלה תימשך גם בתקופת הבחירות".
9 לאפריל  ניסן,  2019 יש כבר תאריך מדויק. ביום ד'  לבחירות 
הכנסת  חברי  את  ויבחרו  לקלפי  ישראל  אזרחי  יצעדו  למניינם, 
שניה  בקריאה  לאשר  הכנסת  צפויה  היום  ואחת.  העשרים 
ולאחריה תיכנס המערכת  ושלישית את ההצעה לפיזור הכנסת, 
הפרלמנטרית לחודשי הקפאה ארוכים, עד לכינון מליאה חדשה.

למה התפרקנו?

בהסכמה  עצמה  את  לפרק  הקואליציה  החליטה  בדיוק  מה  על 
וללכת לבחירות? אם לבחון את השתלשלות העניינים כפשוטם, 
ללא ספק חוק הגיוס הוא הוא שקיצר את ימי הממשלה הנוכחית. 
חילוקי הדעות בין 'אגודת ישראל' – שהתנגדה לחוק בכל מאודה 
את  אילצו   – העברתו  את  שרצו   – וש"ס  התורה'  'דגל  לבין   –
סיעות  עתיד',  ו'יש  ביתנו'  'ישראל  קולות  על  להסתמך  נתניהו 
האופוזיציה שהודיעו בעבר כי יתמכו בחוק אם יעלה להצבעה 
ללא שינוי. אלא שביום שני, הודיע לפיד חגיגית כי הוא חוזר בו 
נתניהו לחרדים,  בין  סודי  'דיל'  קיים  ולדבריו  מתמיכתו, מאחר 
גיוס  חוק  זה  גיוס,  חוק  לא  "זה  החוק.  תמורת  כספים  שיזרים 
כספים", אמר לפיד וחזר לטרמינולוגיה הישנה של שנאת חרדים.

אבל להגיד שהכנסת ה-20 התפזרה רק בגלל חוק הגיוס – יהיה 
נבחר  הבחירות  תאריך  הממשלה,  ראש  מבחינת  מדי.  פשטני 
בפינצטה, ומה שככל הנראה הכריע את הכף הן ההמלצות בתיקי 
המשפטי  היועץ  של  וקרבה  ההולכת  וההודעה  נגדו  החקירות 

הד"ר אביחי מנדלבליט, על העמדתו לדין.
מנדלבליט,  הכרעות  את  מעכבת  בהכרח  לא  לבחירות  ההליכה 

שיתפרש  במה  המלצותיו  את  מלפרסם  להירתע  עשוי  הוא  אך 
כהשפעה על הליך בחירות דמוקרטי. בנוסף, נתניהו יהפוך את 
הבחירות להצבעת אמון בו מול רשויות החוק. כולם יהיו שם על 
המוקד. המשטרה, הפרקליטות, בית המשפט, התקשורת, ניצנים 
ראשונים לנרטיב שילווה את 'הליכוד' במערכת הבחירות, ניתן 
הסביר  בהם  לתקשורת,  ביטן  דוד  ח"כ  של  בדבריו  לראות  היה 
כ"חבר  מתפקדים  ישראל  אזרחי  כל  הקרובות,  בבחירות  כי 

מושבעים" שיחרוץ את גורלו של נתניהו.

קרב בלימה על הנרטיב

הליכה  הייתה  בכנסת  החרדית  הנציגות  של  הבלהות  חלום 
לבחירות על רקע חוק הגיוס. מעבר לבעיה המהותית של מעמד 
בני הישיבות ללא חוק והבלתי נודע באשר להעברת חוק הגיוס 
רקע  על  שמתנהלת  בחירות  שמערכת  הרי  הבאה,  בממשלה 
הסוגיה המעיקה ביותר על יחסי חרדים-חילונים, עלולה להוסיף 

מנדטים ללפיד ולהכניס את הנציגות החרדית לעמדת מגננה.
גפני, אורי  בבליץ ראיונות מרשים שהעניקו חברי הכנסת משה 
להסיט  מבוטלת,  לא  במיומנות  הם  ניסו  אשר,  ויעקב  מקלב 
את האש מחוק הגיוס ולהסביר כי הבחירות בכלל התרגשו על 
ומה  משילות,  בעיות  חקירות,  כלכליים,  נושאים  בגלל  הציבור 

לא.
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני טען כי ל'יהדות התורה' לא 
חברתיים,  לנושאים  דאגה  היא  בה  כזו  קדנציה  מעולם  הייתה 
לטענתו,  בישראל.  האוכלוסיות  ולכלל  החלשים  למצוקת 
הפעם ללא ספק "החילונים ינהרו לקלפיות" וישלשלו את פתק 
'יהדות התורה' לקלפי בגלל הכרת טובה והערכה כנה לפעילות 

החברתית שהוא ו"הרב ליצמן" עשו למען כולם.

הצהרות לתקשורת ומסיבות עיתונאים

וכנסת  הבחירות  הקדמת  על  הסיעות  ראשי  הודעת  יצאה  אך 
ופמליותיהם,  כנסת  מחברי  המו  המסדרונות  חג.  לבשה  ישראל 
כשחיוך רחב מרוח על שפתי כולם. אמנם עבור חלק גדול מהם 
מדובר באיבוד מקום העבודה בוודאות, אחרים ייאלצו להילחם 
בפריימריז נידחים, לתזז בין מפלגות או לקוות לנס, אבל משהו 

ביציאה מהשגרה, הפך את כולם לעליזים מאי פעם.
העיתונאים הרבים במשכן כיתתו את רגליהם ממסיבת עיתונאים 
להצהרה לתקשורת, מהודעה לתדרוך. יו"ר 'המחנה הציוני' אבי 
גבאי הביע שמחה רבה, במסיבת העיתונאים שכינס, מההליכה 
לבחירות, והודיע כי הבחירות הן בינו לבין ביבי. "כל השחקנים 
בראשות  בממשלה  שיישבו  הודיעו  כבר  האחרים  הפוליטיים 
נתניהו ולכן אלה בחירות ביני לבין נתניהו", נימק. נקודת זכות 
אחת יכול בוודאות גבאי לרשום לעצמו, בכך שכל קיני ההתנגדות 
שהחלו להרים ראש נגדו בתוך מפלגתו, יוסרו עד מהרה, מאחר 
זמן להתארגן  יותיר להם  והזמן הקצר שנותר עד לבחירות, לא 

להדחתו.
העיתונאים  את  התיש  כחלון  משה  'כולנו'  ויו"ר  האוצר  שר 
מנופף  כשהוא  הקדנציה,  במהלך  מפלגתו  הישגי  כל  בפירוט 

במצע המפלגה ומפציר לקרוא אותו ולהבין כי 'כולנו' היא הסיעה 
היחידה שמייצגת נכונה את אזרחי ישראל. לטענתו, גורמים רבים 
מנסים למחוק את הישגי מפלגתו ורק 'כולנו' חזקה תצליח לשמור 
עליהם. על מחאת יוקר המחיה לא נאמרה מילה. השר יואב גלנט 
שישב לצד כחלון, נשאל האם ימשיך במפלגה או יתמודד בליכוד 
והתחמק מלענות. הערכה הרווחת היא כי לפחות ארבעה מבין 
בהם  ברשימה,  מקומם  על  ישמרו  לא  'כולנו'  של  הכנסת  חברי 

גלנט, אלי אלאלוף, רחל עזריה ומייקל אורן.
בהצהרה לתקשורת, הודיע יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין על תאריך 
הבחירות החדש, תוך שהוא מביע צער על ש"פספסנו הזדמנות 
הנושא מהשולחן  את  ולהסיר  הגיוס  חוק  את  לחוקק  היסטורית 
האלימות  בגנות  מילים  הוסיף  אדלשטיין  ולתמיד".  אחת  פעם 
הביע  אדלשטיין  אותנו.  שמלווה  הפוגעני  והשיח  המילולית 

תקווה שמערכת הבחירות תהיה נקייה וחפה משיח שכזה.

יחסי הכוחות הפנים-חרדיים

צומת  בפני  ניצבת  החרדית  הפוליטיקה  במילים,  להפריז  בלי 
בה,  הפנימיים  הכוחות  ליחסי  הקשור  בכל  קריטית,  דרכים 
שיתבטאו כבר ביום הגשת הרשימות. האם 'דגל התורה' תמשיך 
המוניציפאליות  הבחירות  ממערכת  שצברה  החיובי  במומנטום 
הכוחות  יחסי  יהיו  מה  לא,  ואם  פוליטית?  לעצמאות  ותצא 
החדשים בין החסידים לליטאים? האם ש"ס תצליח להכות את 
את  ימצאו  תורה',  ו'בני  'יחד'  הקצה,  תנועות  והאם  הסקרים? 

עצמן 'על הגלגל' ויצליחו להשיג דריסת רגל בבית המחוקקים?
שעה קלה לאחר ההודעה על פיזור הכנסת, התכנסו ראשי סיעת 

ניפגש בכנסת הבאה

יום שני. אבי גבאי ועמיר פרץ סועדים ומסתודדים במזנון הח"כים

כתף אל כתף במוצאי בחירות עברו. המראות יחזרו? צילום: משה גולדשטיין

אווירת בחירות וניקיונות: ישראל הולכת לקלפי ביום ד' ניסן • בין חוק הגיוס לחקירות 
'דגל  • הפוליטיקה החרדית בצומת דרכים: האם  נתניהו – מה הפיל את הממשלה? 
התורה' ו'אגודת ישראל' ירוצו בנפרד או שתימצא הנוסחה לריצה משותפת? ומה יהיה 

קרש הקפיצה של אלי ישי ו'הפלג הירושלמי'? • סקירה נרחבת

קרע אשכנזי, 
מאבק ספרדי

בדרך לקלפי:
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מהרגע  סגורה.  לישיבה  התורה'  'יהדות 
יצאו ממפתן הישיבה, החלו לפזר  שראשיה 
בדגש  ונדיבות,  שלום  פיוס,  אווירת  סביבם 
מסוימת,  שבמידה  התורה'  'דגל  ח"כי  על 

יכולת ההכרעה נמצאת בידיהם.
ראיונות  ובסדרת  כתבים  עם  בשיחות 
ברור:  מסר  'דגל'  ח"כי  העבירו  לתקשורת, 
בין  האווירה  לדבריהם,  לאחדות.  פנינו 
והם  לשלום  פניהם  מצוינת,  החברים 
משוכנעים כי בסופו של דבר המפלגה תרוץ 

היה  גפני  חה"כ  בצוותא. 
ברור עוד יותר, כשאמר כי 
לריצה  תכנית"  "אין  כרגע 
וכי הנושא "לא על  נפרדת 

הפרק".
על  ידברו  אולי  בחוץ 
השאלה  אבל  אחדות, 
את  שמעסיקה  האמיתית 
בציבור  ההחלטות  מקבלי 
מידת  מה  היא  החרדי 
המפלגות  של  הסיכויים 
החסימה,  אחוז  את  לעבור 

במקרה של ריצה נפרדת.

שובם של "אנשי המספרים"

תוצאות הבחירות המקומיות נתנו רוח גבית 
עצמאות  שרוצים  התורה'  'דגל  לפעילי 
פוליטית. וזה לא רק ניתוח של מספר הקולות 
היא  בהם  במקומות  התורה'  'דגל  שקיבלה 
של  והובלתו  תמיכתו  גם  אלא  בנפרד,  רצה 
שכוח  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
שבשדות,  העם  על  עמוקות  משפיע  תורתו 
שמבטו  מסורתי,  וציבור  הפריפריה  תושבי 

של הרב מותיר חותם עמוק בליבם.
לעבור  'דגל'  את  להביא  יכול  זה  כל  האם 
מגיעה  כאן  החסימה?  אחוז  את  עצמאית 
חלק  המספרים",  "אנשי  של  היפה  שעתם 
כלל  נפרדת  הליכה  כי  סבור  מהם  נכבד 
ניתוח  פי  ועל  מאחר  כסיכון,  נחשבת  לא 
בלפחות  תזכה  לבדה  'דגל'  המספרים, 
טוענים  אחרים  מנדטים.  ארבעה-חמישה 
כי מדובר בסיכון גדול מדי, וכי היא עלולה 

למצוא את עצמה מתחת לאחוז החסימה.
על  חושב  לא  איש  ישראל'  ב'אגודת  מנגד, 
ל'אגודת  כאופציה.  אפילו  עצמאית  ריצה 
שקשה  בכך  "מובנית"  בעיה  ישראל' 
מלבד  החסידים.  לכל  משותף  מכנה  למצוא 
ישירות  שמיוצגות  הגדולות  החסידויות 
מרגישים  ממש  לא  החסידים  יתר  בכנסת, 
הפוליטית.  לחגיגה  נלהבים  שותפים 
נטו  חסידיים  חוגים  ויותר  יותר  זאת,  מלבד 
תורת סאטמר  לכיוון  אידיאולוגית  באחרונה 

וההיבדלות מהמדינה.

לרוץ  לבסוף  תבחר  התורה'  ו'דגל  במידה 
בנפרד, 'אגודת ישראל' תצטרך לייצר חיבור 
החסימה,  אחוז  של  מעבר  לה  שיבטיח 
כשבאופן טבעי עולים שמותיהם של 'הפלג 
שכזה  תרחיש  באם  ישי.  ואלי  הירושלמי' 
יקרה, הרי ללא ספק הכוח החרדי יגדיל את 
קול,  כל  ומיצוי  בריאה  תחרות  בזכות  עצמו 
הפוליטיים  השחקנים  כל  את  יכניס  הוא  אך 
הנוכחיים לטלטלה פנימית. ואל תשאלו על 
כמה מנדטים דרעי וגפני היו מוכנים לוותר, 
ובלבד שלא לראות את אלי ישי ומנחם כרמל 

מסתובבים בכנסת.
את  דורשים  ב'דגל'  להסכמות,  להגיע  כדי 
סביר  אך  לטובתם,   60:40 יחסי  היפוך 
בלום  אבי  עם  בשיחה  ב-50:50.  שיסתפקו 
ליצמן  השר  סגן  העריך  כשבועיים,  לפני 
לבחירות  ילכו  הסיעות  דבר  של  בסופו  כי 
במאוחד. אך האם נציגה הבכיר של 'אגודת 
ישראל' הפנים את המצב החדש? על כך נדע 

בהמשך.

המאבק הספרדי

להתרוצץ  החלו  הבחירות,  למחרת  בוקר 
השמועות על ניסיונות גישוש של אלי ישי עם 
סיעת ש"ס. על פי הדיווחים, ישי רוצה לבנות 
ברשימה  מקום  לו  שיעניק  כלשהו  מתווה 
הדיווח  רבות.  שנים  הוביל  אותה  הספרדית 
רחוק מלהיות מדויק, אך הוא שב והציף את 
ההשפעה  ומידת  ותנועתו,  ישי  אלי  שאלת 

שלהם על מפלגת ש"ס.
גרסתו:  את  ישי  שטח  הטוויטר,  גבי  מעל 
"לפני כשנתיים, הגיע הרב יעקב בנו של חכם 
שלום כהן לביקור חג אצל מרן ראש הישיבה 
הגר"מ מאזו. במהלך הביקור, הביע מרן רה"י 
הספרדי  בציבור  לאחדות  להביא  רצונו  את 
משותפת  ריצה  בצורת  שלום  הסכם  והציע 
המטרה  ריצ'רץ'.  בסיס  על  ל'יחד'  ש"ס  בין 
לנצל את כל האלקטורט  הייתה  כזו  בהצעה 
שיותר  כמה  ולהביא  'יחד'  למפלגת  שיש 
מצביעים עבור הרשימה המאוחדת. לצערנו 
הספרדי  הציבור  של  רצונו  ולמרות  הרב, 
להצעת  בתוקף  התנגד  דרעי  אריה  כולו, 
האחדות.  פני  על  במחלוקת  ובחר  השלום 
כשרואים את מצבה של תנועת ש"ס בסקרים, 
כשהיא מתנדנדת סביב אחוז החסימה, הכאב 
בפני  עומד  החרדי  הציבור  שבעתיים.  גדול 
 - מימיו  שידע  ביותר  הגדול  אולי   - האתגר 
וברור  התורה,  עולם  על  שמאיים  גיוס  חוק 
כי רק נציגות חרדית חזקה תוכל לחוקק חוק 
למרות  הישיבות.  תלמידי  עם  שייטיב  ראוי, 
לסכן  מעדיף  דרעי  זאת,  כל 
תנועת ש"ס,  קיומה של  את 
מצביעי  שלרבבות  ובלבד 
נציגות  תהיה  לא  'יחד', 
בכנסת". ישי הבטיח ש'יחד' 

תתמודד לכנסת.
גם אם נסתייג מנימת הזלזול 
פעילי  שמשדרים  והבוז 
צריך  ישי,  אלי  כלפי  ש"ס 
להודות ביושר כי האיש לא 
פוליטי  לשחקן  כעת  נחשב 
לעומת  ש"ס,  משמעותי. 
זאת, מגיעה לבחירות במצב 
כשהיא  לחלוטין,  מאושש 
הנכבדה  הקולות  מכמות  עידוד  שואבת 
הוכיחה  היא  המקומיות.  בבחירות  שקיבלה 

שהיא חיה, קיימת ומחוברת לשטח.
בבחירות  ש"ס  שקיבלה  הקולות  מניין 
המקומיות, שווה ערך – באחוז הצבעה סביר 
נותר  כשמכאן  מנדטים,  לשבעה-שמונה   –
ש"ס  יצביעו  אנשים  יותר  האם  להתווכח: 
בארצי מאשר במקומי, או שמא החיבור של 
הקהל לנציגים המקומיים גובר על ההזדהות 

עם המפלגה הארצית.

גפני בכינוס מפלגתי. משדרים אחדות, אך כל האופציות על השולחן 

ליצמן וישי בשילוב ידיים, בבחירות המקומיות

לתאום: 050-8806545

ה 
מנ

הז
ל 

בכ
*

משקה חורף: סחלב/ מעדן שוקולד לבן/פיסטוק/צ'אי הודי 

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | לברק | בורי | בס

קפה קפה נמל ת"א - כשר למהדרין  יורדי הסירה 1, נמל תל אביב | 03-5440054

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

קופון למביא מודעה זו

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:

דג לבחירה:
דניס טרי / אמנון טרי / לברק / בורי / בס

ובנוסף:
4 סוגי מטבלים + לחם הבית

תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

ובנוסף: 4 סוגי מטבלים+לחם הבית
תוספות לבחירה: צ'יפס או קוביות תפו"א

רק 69 שח!

חדש ובלעדי!
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ראשי המפלגות החרדיות שנכנסו לישיבת ראשי 
הקואליציה - שנדחתה מראשון לשני - כדי לעסוק 
פניו  מהבעת  ותדהמה.  בהלם  הוכו  הגיוס,  בחוק 
שהוא  ניכר   - ביבי  של  הפתיח  לנוכח  כחלון  של 
ידע, בעוד תגובתם של גפני וליצמן העידה שאחזה 
למרות   - השפן  את  שלף  שוב  ביבי  החרדה.  בהם 
לו  שחולקו  והמשפטיים  המדיניים  שהקלפים 

לאחרונה לא מוצלחים במיוחד, בלשון המעטה. 
גורלו  את  לוקח  האחרונה,  בפעם  אולי  נתניהו, 
לפני  כשדיבר  הפוליטי.  במובן  רק  ולא   - לידיו 
מילה,  בכל  צדק  הוא   – גורליים  ימים  על  כחודש 
ברמה האישית. את מערכת הבחירות האחרונה שלו 
ב-96',  כמו המערכה הראשונה  ינהל  הוא  ב-2019 

בבחירות אישיות שיעסקו רק בו.
החרדים  החברים  רגלי  תחת  האדמה  רעידת 
הייתה  הקואליציה,  ראשי  בישיבת 
שחווה  לזעזועים  משני  רעש  רק 
נתניהו  שעבר.  ברביעי  נתניהו 
שהכין עצמו לנאום מושקע וארוך 
 – גלובס  של  העסקים  בוועידת 
מהופעתו  לא  מזועזע.  ממנה  יצא 
כדרכו  מוצלחת  שהייתה  האישית, 
דווקא  אלא  ידובר(  עוד  כך  )ועל 
והכריזמה  הברק  נעדר  מהנאום 
ניצן.  שי  המדינה  פרקליט  של 
בנה  נתניהו  שעבר  לשבוע  עד 
יוגשו  בעניינו  שהמלצות  כך  על 
 .2019 שנת  באמצע  המוקדם  לכל 
המדינה  פרקליט  של  להצהרה 
זה  כי  היבשושי  בקולו  שהבהיר 
ניתן",  שרק  ככל  "בהקדם  יקרה 
גורמים  של  ש"י  פירוש  נלווה 
כי  שהעריכו  בפרקליטות  בכירים 
והיועמ"ש  הפרקליטות  המלצות 
 ,2019 של  הראשון  ברבעון  יוגשו 
והן תכלולנה – בתיק אחד לפחות, 

אישום בעבירת השוחד. 
ליותר מזה נתניהו לא נזקק. הוא 
והבין שמערכת  את החשבון  עשה 
לא  הבוחרים  כשבאוזני  תיפתח  הבאה  הבחירות 
מהדהדים נאומי יום הזיכרון והעצמאות על הנתינה 
למען המדינה, ההקרבה והתקומה – אלא המלצות 
קרבתו  הסיגרים,  מתת  על  והיועמ"ש  הפרקליטות 
המיסים  משלם  כספי  של  והתרומה  לטייקונים 
הפציע  מאז  שבועות  חמישה  אלוביץ'.  למשפחת 
לבחירות  הליכה  והזהיר מפני  צפיית השיא  בשעת 
ושעט  טעמו  את  שינה  הוא  הזאת,  הרגישה  בעת 
המנוח  מופז  שאול  של  אמרתו  בחירות.  בואכה 
)פוליטית(, הייתה רלוונטית השבוע לנתניהו חדור 
המטרה: "זה לא אני השתניתי, המציאות השתנתה". 
שהבהיר  האוצר  שר  הצהרת  את  שמע  נתניהו 
הועמד  בראשה  שהעומד  בממשלה  יישב  לא  כי 
ונסגר  הולך  ההזדמנויות  שכחלון  והבין  לדין, 
עבורו. הריצה שלו לבחירות בזק של מאה ושישה 

ימים, נעשית מתוך הכרת האישיות של מנדלבליט 
יעז  לא  שאביחי  בתקווה  המהולה  והערכתו 
בחירות.  מערכת  כדי  תוך  אישום  כתב  על  להודיע 
למנדלבליט שחתם על עסקאות עדי מדינה אומנם 
לא נותרה לכאורה ברירה אלא להגיש כתבי אישום 
נגד ראש הממשלה, אך בניגוד לרוני חובש הכיפה 
הרי   – תפקידו  את  לאחרונה  שסיים  מהמשטרה 

שאביחי לא ייהנה מהסיטואציה אפילו לשנייה. 
והמשפטית  הפוליטית  שהמערכת  אחרי  שבוע 
העריכה שהחלטת היועמ"ש על הגשת כתב אישום 
בכפוף לשימוע תקדים את מערכת הבחירות – בא 
נתניהו והוכיח כי מפתח הגנבים, שבאמצעותו הוא 
עדיין  המשכן,  דיירי  את  מחדש  פעם  בכל  מפתיע 
בכיסו. נתניהו יודע שגם אם מזלו ישחק בחמישית 
ושישה  בעוד מאה  תיפתח  לקדנציה הבאה  והדלת 
בכל  להדוף  וייאלץ  לגורלו  יעמוד  הוא  ימים, 
כוחותיו את דלת הברזל שכבר נטרקה מאחורי ראש 

הממשלה הקודם.

הכתובת שפוספסה
כחכמולוגים שלאחר מעשה הודו ראשי המפלגות 
את  ולקרוא  מראש  זאת  לצפות  צריכים  היו  שהם 
שעבר  רביעי  בבוקר  ראש-הממשלה.  של  מהלכיו 
החרדים  הכנסת  חברי  של  מפיהם  כאן  הושמעו 
אמסלם,  דודי  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  נגד  תלונות 
בוועדה  הגיוס  חוק  את  במילימטר  מקדם  שאינו 
בבוקר,  מחמישי  החל  שבראשותו.  המיוחדת 
למחרת ועידת גלובס, שינה אמסלם את טעמו וחזר 
לקדם את החקיקה במרץ ואף לרמוז לאי אלו הבנות 
הפעילות  מרבצם.  לפיד  של  השדים  את  שעוררו 
נותרו  לא  כאילו  נעשתה  אמסלם  של  התזזיתית 
במונחים  נצח  חיי  שבועות,  שלושה  עוד  בקופה 

הקואליציוניים, עד לתום הארכה שקצב בג"ץ. 

גם החלטתו של נתניהו באישון ליל שבין ראשון 
למ"מ  ויקירה,  יקירו  לוין,  יריב  את  למנות  לשני, 
שר העלייה והקליטה - מינוי זמני שאינו דורש את 
כאיתות  בדיעבד  התבררה   - הכנסת  מליאת  אישור 
יום  של  בבוקרו  הצפויה.  הבחירות  להקדמת  נוסף 
בעוד  כשהבהיר  לידיו  לפיד  יאיר  גם  שיחק  שני 
בחוק  לתמוך  בכוונתו  שאין  מזוגזג  פליק-פלאק 
הגיוס, גם אם לא ישונו בו אות ותג מנוסחת איווט 
ליברמן. יש עתיד סיפקה לנתניהו סיבה, אך מועד 

המסיבה נקבע עוד לפני שנודעה ההחלטה. 
מה עוד למדנו מהטרפת של השבוע הנוכחי? מי 
שדיבר על לפיד כמניה בטוחה להעברת חוק הגיוס 
במתכונת האיווטית גם בקדנציה הבאה, מצא עצמו 
ורואה  הפוליטית  הבורסה  במסכי  מביט  השבוע 
ומדגל  מש"ס  הפסימיים  החזאים  אדומים.  מדדים 
שהחוק  לכך  ערובה  כל  אין  כי  כשהזהירו  צדקו 
גם  יעבור  הנוכחית,  בקדנציה  השולחן  על  שהונח 
בקדנציה הבאה בהרכב עוין יותר. ח"כ אלעזר שטרן 
"בקדנציה  מפורשות:  השבוע  הבהיר  עתיד'  מ'יש 
הבאה נדרוש לחוקק מחדש את חוק הגיוס בנוסח 
שהעברנו בממשלה הקודמת והקואליציה הנוכחית 
פסלה". עכשיו נותר רק לעבוד קשה כדי לדאוג שזה 

לא יקרה.
כי  כשהבהיר  במילתו  עמד  לפיד,  לעומת  איווט 
הוא מתכוון לתמוך בחוק בהתאם למתכונת שהגיש 
לכתו  אחרי  כאן  צוטט  כבר  ליברמן  ביטחון.  כשר 
עמד  שהוא  שמתעקש  כמי  הביטחון(,  )ממשרד 
במילתו והעביר חוק הוגן – גם כלפי החרדים. כמה 
השבוע  גם  לצדד  המשיכו  החרדים  הכנסת  מחברי 

בעמדתו.
בכל מה שנוגע לחוק הגיוס, המדינה תפנה לבג"ץ 
ותבקש לקבל ארכה נוספת, הפעם עם עילה סבירה, 
עד למועד שלאחר הבחירות הבאות. אחרי שנתניהו 
הבהיר כי בכוונתו להעביר את החוק ככתבו וכלשונו 
את  לראות  קשה  בהצהרותיו,  הסתבך  עצמו  ולפיד 
מערכת הבחירות הקרובה מתמקדת בסוגיית הגיוס. 
של  האופטימיים  החזאים  הזה,  בעניין  לפחות 
אגודה – ראו נכונה. כמו ביבי המביט אל היועמ"ש 
נשואות  החרדים  עיני  כך  א-דין,  בצלאח  היושב 
כעת לשופטים היושבים בירושלים. נותר רק לקוות 
בהטלת  מיידי  דיון  כולנו  על  יכפה  לא  שבג"ץ 

סנקציות כלכליות על עולם הישיבות.
לאחר  נקבל  הרכב  איזה  הוא  הגדול  הנעלם 
בנתניהו  ונחזה  שנשוב  להניח  סביר  הבחירות. 
מרכיב את הממשלה הבאה אך מספיקה תזוזה של 
מנדט או שניים לכיוון המרכז כדי לשנות את השיח 
זה  הזאת  בקדנציה  לצנוח.  החרדית  למניה  ולגרום 
על  הקואליציה  את  הקים  כשנתניהו  קרה,  כמעט 
חודו של מנדט. אין מה לבוא בטענות לחברי הכנסת 
מאגודה שקיבלו את הוראות רבותיהם, שרי התורה 
והחסידות המתנגדים לחוק. בש"ס וביהדות התורה 
עצמם  את  לשאול  צריכים  החברים  זאת,  לעומת 
האם עשו כל שלאל ידם כדי להביא להעברת החוק. 
את התאריך הראשוני של כ"ז אדר ב' – בחודש 

בחירות אישיות

מי שדיבר על 
לפיד כמניה בטוחה 
להעברת חוק הגיוס 
הצה"לי, מצא עצמו 
השבוע מתבונן 
במסכים אדומים. 
ח"כ שטרן כבר 
הבהיר: "נדרוש 
לחוקק מחדש את 
הנוסח שהקואליציה 
הנוכחית פסלה"

אפקט הפרפר. 
פרקליט 
המדינה 
בוועידת גלובס
באדיבות גלובס

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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ניסן,  לד'  לדחות  החרדים  ביקשו  לטוב,  שנהפך 
לא  כבר  גאולה  'כאן',  בחדשות  הגאולה.  חודש 

תהיה. נסתפק בגאולת ישראל אייכלר וחבריו.

טובת הבוחר
האימון  היא  המוניציפאלית  הבחירות  מערכת 
שלפני הקרב הגדול בבחירות הארציות. מהמערכה 
בתשמ"ט ועד היום למדנו שהיהדות החרדית, כמו 
צה"ל במלחמות ישראל, יוצאת רק למלחמת אחים 
קיומה.  עצם  על  נאבקת  כשהיא  ברירה,  אין  של 
הדברים שהיו רלוונטיים אז, נכונים שבעתיים כיום, 

עם אחוז החסימה הגבוה בתולדות ישראל.
אגודת  את  לדמיין  קשה   – ראשונה  במחשבה 
מטה  בעבודת  ביחד  רצות  התורה  ודגל  ישראל 
משותפת של דייטש וראוכברגר בירושלים, מונטג 
וארנרייך בבית שמש, שטרן ופרוש באלעד, אלפר 
לכל  כמעט  נטויה  עוד  והיד   – בחיפה  ובליטנטל 
עיר ואם שבה נציגי דגל ואגודה מתגוששים ואינם 

מתאוששים. 
במחשבה שנייה – מסובך יותר לראות את שתי 
רלוונטי  שאינו  עצום,  סיכון  נוטלות  המפלגות 
תעבור  לא  מהן  שאחת  המוניציפאליות,  בבחירות 
את אחוז החסימה. אלי ישי שגירד בסיבוב הקודם 
שנדרשים  לכולנו  המחיש  מלמטה  האחוז  את 
לכנסת.  להיכנס  כדי  קולות  אלף  מ-135  פחות  לא 
בבחירות  הצביעו  המאוחדת  התורה  ליהדות 
210 אלף קולות, כשהחשבון הפשוט  הקודמות כ- 
עוד  ביחד  לגייס  יצטרכו  המפלגות  ששתי  מלמד 
בדרך  להתחלק  שאמורים  קולות,  אלף  שבעים 
שתאפשר לכל אחת מהן להכניס ארבעה מנדטים. 
שריצה  התובנה  לנוכח  ובפרט  קיימת  ההיתכנות 
כה  הסיכון  אך  שבטית,  הצבעה  ממנפת  מפוצלת 
עצום עד שאף אחד מהצדדים לא יכול להיות בטוח 

בתוצאה.
ריצה  על  לבנות  גם  שמיותר  מבינים  בדגל 
משותפת עם ש"ס, שמעודדת מהתוצאות בבחירות 
שהאופציה  הבהירו  כבר  וראשיה  המוניציפאליות 
גם  השולחן.  על  מונחת  לא  מבחינתם,  הזאת 
בירושלים  ביטחון עצמי  באגודה שנכוותה מעודף 
– לא ששים לקחת סיכון. התודה והברכה מגיעות 
לאלי ישי שלימד את כולנו בדרך הקשה שבבחירות 

לכנסת, הספרה שלוש שוות ערך לאפס. 
ליצמן  כאן הערכתו של  פורסמה  לפני שבועיים 
המחלוקות  חרף  ביחד  תרוץ  התורה  שיהדות 
משה  לח"כ  השבוע  שהאזין  מי  הקשה.  והאווירה 
גפני, שמע גם מהכיוון הליטאי צלילי הרגעה, שעד 
יעקב  ח"כ  של  מפיו  בעיקר  נשמעו  שבועיים  לפני 
אשר. המפגש המתוקשר של ליצמן וגפני, כמו נועד 
לאותת לצעירים המתקוטטים בערים שהגיעה העת 
לקחת אחריות – שחייבה עד עתה את הבוחרים ולא 

את הנבחרים.
הליכה משותפת עלולה לעלות במיעוט מנדטים 
החזיתות,  בכל  לזרום  הרע שמוסיף  הדם  לנוכח   –
מעוניינים  הקדקודים  אם  והארציות.  המקומיות 
למנף את המו"מ עד תום כדי לחבור ברגע האחרון, 
ולאבד  בכיסאותיהם  לשלם  עלולים  עוד  הם 
ממעמדם סביב שולחן הקואליציה בקדנציה הבאה. 
אם כנים דבריהם בנוגע לרצונם לרוץ למרות הכל 
שייצא  עד  ועכשיו  כאן  שיישבו  הראוי  מן  ביחד, 

עשן לבן בכל החזיתות. 
כדי שהבוחרים החרדים ינהרו לקלפיות ברשימה 
מהירה,  כירורגית  פעולה  נדרשת  מאוחדת, 
על  והקפדה  לאגודה  דגל  של  מעמדה  השוואת 
לחוש  בביתו  שיישאר  צד  לכל  שתגרום  רוטציה 
שהסיטואציה  להיות  יכול  להפסיד.  מה  לו  שיש 
שתיווצר בעקבות זאת תהיה רעה לכמה מהעסקנים 
המקומיים הנבחרים, אך אין ספק שהאחדות תהא 

לטובת הבוחרים.

זוהי סדום
הרשמית  הפטירה  להודעת  שקדם  בשבוע 
התקשורת  עסקה  הרביעית,  נתניהו  קדנציית  של 
נתניהו  הפוליטי  המנוח  על  מוקדמים  בהספדים 
המדינה.  ענייני  את  ולנהל  למשול  יכולתו  ועל 
כפי  חינם,  מתנת  אין  הישראלית  בפוליטיקה 
שנאת  לא  וגם  נתניהו,  נגד  ההמלצות  שמוכיחות 
חינם, כפי שלימד השבוע את החרדים יאיר לפיד, 

יען כי הכל נסוב סביב אינטרסים, ג'ובים וסקרים. 
דווקא בגלל העובדה שקשה למצוא עודף פרגון 
בקשב  להאזין  יש  הישראלי,  הפוליטי  באקלים 
להערכות הפסיכולוגיות של שותפיו הטבעיים של 
לפני  אך  שספגו  ושקד  בנט  לא  ראש-הממשלה. 

חודש תבוסה בסגנון שהם מאחלים לשונאי ישראל, 
האחרונים  בשבועות  שאכלו  החרדים  דווקא  אלא 
תואם  גם השבוע מהמהלך שלא  והופתעו  מרורים 

עמם מלכתחילה.
ראשי  של  בחברתם  ארוך  קילומטראז'  לדרעי 
וגם את  ממשלה עם עמוד שדרה כמו שמיר ורבין 
נתניהו החרד והמזיע הוא ליווה בקדנציה הראשונה. 
נופל מזה  לא  קור הרוח שלו  ומחושב.  זהיר  "הוא 
של שמיר ורבין", התבטא דרעי ושלל לחלוטין את 

כי  שמרכלות  הרעות  הלשונות 
נתניהו הולך ומאבד את זה. 

גם שני הבכירים מיהדות התורה 
שמתקשים למצוא בתקופה טרופה 
משותף,  מכנה  עם  נושאים  זו 
של  כושרו  על  כאחד  מסכימים 
המחנה  בראש  שעומד  האדם 
מתפקד  "הוא  המדינה.  את  לנהל 
מכיר  בו.  נוגע  לא  כלום  כאילו 
בדיונים",  וממוקד  הנושאים  את 
ליצמן  השר  סגן  לאחרונה  העיד 
בהיבטים  התמקד  גפני  בעוד 
ממשלה  ראש  "הוא  הביטחוניים. 
מול  שעומד  הכלל  מן  יוצא 
ומוביל  קשים  ביטחוניים  לחצים 
מעוררת  בצורה  החוץ  יחסי  את 
התפעלות ואני מתקנא בקור הרוח 
"קשה  גפני,  השבוע  אמר  שלו", 
להאמין שמאשימים אותו בקבלת 
מדינה  מוביל  כשהוא  חמגשיות 
אין  כזאת.  בצורה  אויבים  מוקפת 

לזה אח ורע בכל העולם". 
הדברים האלה צריכים להיאמר 
רצח  של  שבוע  אחרי  ולהיכתב 

החלקה  בגלל  הממשלה  לראש  שנעשה  אופי 
מקוד  שחרג  וציוץ  משמעות  חסרת  כמעט  לשונית 
בכל  התשעים  בשנות  כבר  פג  )שתוקפו  הנימוס 
הנוגע להתקפות נגד נתניהו(. הבלבול הלשוני אחז 
גלובס  בוועידת  שעבר  בשבוע  בהופעתו  בנתניהו 
לעסקים – במהלכה התוודע לראשונה למרוץ לכתב 

אישום של פרקליט המדינה. 
אי  למשתתפים  העניק  שנתניהו  מה  את 
אפשר לכנות נאום או הרצאה. כשהאיש עולה 

בחירות אישיות

נציגי דגל ואגודה 
מתגוששים ואינם 

מתאוששים כמעט 
בכל עיר ואם בישראל 

אך התודה והברכה 
מגיעות לאלי ישי 

שלימד את כולנו בדרך 
הקשה שבבחירות 

לכנסת, הספרה שלוש 
שוות ערך לאפס

 ולפעמים החגיגה נגמרת. נתניהו ושותפיו החרדים
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ללא  מושקע  מופע  שואו,  נותן  הוא  הבמה  על 
בתזמון  מתחלפים  במצגת  השקפים  מתחרים. 
שעולה  הבריטון  בטון  משולבות  התנוחות  מושלם. 
ויורד בהתאם. יש תפאורה שנועדה לחפות על רדידות 
ההצגה אך אצל נתניהו, המעטפת בהחלט הולמת את 
בקיאות  ומוכיח  נתונים  בהצגת  מרבה  ביבי  התוכן. 
בוועידת  היום.  סדר  שעל  הנושאים  בכל  מרשימה 
שישבו  השרים  על  ופיזר  במיטבו  היה  הוא   – גלובס 

בקהל אבק כוכבים. 
אומנותו  שהופעתו  העובדה  האם  להתווכח  ניתן 
אפשר  אי  אך  המעש,  על  הדיבור  להעדפת  גורמת   –
האיש  של  ביותר  הטובות  ההופעות  אחת  איך  להבין 
הפכה בתקשורת הישראלית למופע של בלבול ופיזור. 

הוזכרה  משובחת  הופעה  של  וחצי  משעה  למעלה 
על  ודיבר  התבלבל  שהאיש  משום  ורק  אך  בלגלוג 
הביקור שערכה רעייתו בניקרגואה. התקשורת הפכה 
שש  ברק  ואהוד  הכל  לחזות  הרגעי  הבלבול  את 
להתראיין כדי לחגוג את פיזור הדעת שאחז במנהיג 

שהתבלבל בין ניקרגואה לגואטמלה. 
החגיגה המוגזמת בעטיה של 
הזכירה  במקומה,  שלא  מילה 
בתקופת  שחוויתי  דומה  מקרה 
כנשיא  פרס  שמעון  של  השיא 
מהטיסות  באחת  המדינה. 
שביבי   - המעופף  הנשיא  של 
ממשלה  לראש  נחשב  לעומתו 
בער  שלום  הרב  כמו  מקורקע, 
מן  למשולח  ביחס  סורוצקין 
השורה - ישבתי עם פרס לשיחה 
על  לדבר  הרבה  שבמהלכה 
"זכות  במקום  השבות",  "זכות 

השיבה". 
שהטעות  נוספים  משתתפים 
העלו  לא  באוזניהם  הושמעה 
לרגע בדעתם להוציא את תוכנה 
ולו  הקוראים,  בפני  ולהעיד 
מחשבותיו  ערפול  על  ברמז, 
הם  הקשיש.  המדינה  נשיא  של 
בחינניות,  הטעות  את  הסבירו 
בכך שפרס עסוק עד מעל לראשו 
עם  בשיחותיו  המדינה,  בענייני 
שועי עולם ובמפגשים עם בכירי 

המדינאים. 
קשה לראות את נתניהו יוצא 
כפי   ,4000 מפרשת  בשלום 
המדינה.  עדי  עסקת  על  החתימה  ביום  כאן  שנכתב 

ממשלתי  משרד  מנכ"ל  כלום  בלא  שפוטר  יועמ"ש 
ויועץ בכיר כחפץ )חשוד( וחותם עמם על עדי מדינה, 
לא יוכל להרשות לעצמו לפטור בלא כתב אישום את 

ראש-הממשלה.
בטן  תחושת  מתלווה  הזאת  השכלתנית  להערכה 
ממשלה  ראש  ישראל  מדינת  בתולדות  היה  לא  קשה. 
מהלכים  של  בעטיים  ושעל,  צעד  כל  על  כך  שנרדף 
שמקובלים בפוליטיקה המקומית והארצית. המחשבה 
רדיפה  של  עשורים  משני  למעלה  שאחרי  כך  על 
בגלל  רק  הקריירה  את  נתניהו  יסיים  תקשורתית, 
שניסה "לסובב את הגה הספינה" ולזכות במעט אהדה 
תקשורתית, היא סוריאליסטית, ומזכירה את העונשים 
הת"נכיים שקיבלו האורחים בסדום העתיקה. בינתיים, 
המערכה  לפתיחת  לפחות  להישאר  כדי  כאן  נתניהו 

הבאה.

המחצית הריקה
קיבל  האמריקאי  הצבא  אבל  לחי,  סטירת  "חטפנו 
אגרוף בבטן הרכה", את הנחמה הזאת של מכת רבים, 
לא  שעד  בכירה  ביטחונית  אישיות  השבוע  השמיעה 
מכבר הפליגה בשבחיו של הנשיא האמריקאי ודיברה 
על המפנה שחולל הממשל שבראשותו. אם להעכרת 
היחסים בין פוטין לנתניהו נדרשו שברי מטוס וגופות 
אנשי צוותו, הרי שבכל מה שנוגע לטראמפ – הספיקה 

שיחת נזיפה אחת מהסולטן ארדואן. 

לפני חודש וחצי, בעקבות ביקור בארה"ב, הובאו כאן 
בוושינגטון  בכירים  ישראלים  גורמים  עם  שיח  רשמי 
די.סי. שערכו השוואה בין מצבנו תחת ממשל טראמפ 
הדיכאון  תחושת  את  אובמה.  בתקופת  ישראל  למצב 
ששררה בשגרירות הישראלית - מהשגריר ועד לאחרון 
שבפקידי  לזוטר  ועד  הצבאי  מהנספח  הדיפלומטים, 
הרכש של משרד הביטחון - החליפה תחושת הקלה. 
האווירה הזאת מסתבר, החזיקה מעמד לשעה קלה. עם 
של  השנייה  במחצית  למגרש  ארדואן  השחקן  עליית 

טראמפ השתנתה המגמה.
הייתה  טראמפ  כהונת  של  הראשונה  המחצית 
הישראלית.  המבט  מנקודת   – המלאה  המחצית 
הנספחים בוושינגטון דיברו עליה כעל סוג של תיקון 

לקדנציית אובמה. מה שהטריד את הגורמים הצבאיים 
הישראליים בתקופת אובמה היה בעיקר המסר המטריד 
ששודר לעולם בכלל ולאזורנו בפרט. במישור היחסים 
שבין ארה"ב לישראל חלחל המסר של נטישת ישראל 
והעדפת אויביה. במישור היחסים שבין ארה"ב לעולם 
השנייה  המפרץ  מלחמת  טראומת  העיבה  החופשי 
לוחם  מצבא  אותו  והפכה  האמריקאי  בצבא  שאחזה 

לצבא מפעיל. 
הדוגמה הבולטת ביותר שהביאו הגורמים הצבאיים 
בגזרת  האמריקאית  הפאסיבית  המעורבות  הייתה 
בתקופת  העיראקי  בבוץ  ההתבוססות  סוריה-עיראק. 
שהועצמה  לריאקציה  לאמריקאים  גרמה  ג׳וניור  בוש 
על ידי אובמה. "הצבא האמריקאי חיפש קבלני ביצוע 
שיושב  הבכיר  הצבאי  הגורם  הסביר  מקום",  בכל 
במוסול,  דאע"ש  נגד  הקרב  את  "אפילו  בוושינגטון, 
חייל.  אף  לסכן  בלי  רחוק  בשלט  ניהלו  האמריקאים 
שכירי החרב, הפרוקסי, הפכו לשיטת עבודה. באיחור 
המחיר  את  גילו  האמריקאי  הצבא  מפקדי  שנים  של 
נכנס הצבא  הכואב של התקופה הזאת. לוואקום הזה 
הרוסי שבשנים האחרונות צמצם פערים באופן מרשים 
ומעורר דאגה כאחד מול הצבא האמריקאי. גם הצבא 
הניסויים  למגרש  אפריקה  יבשת  את  שהפך  הסיני, 

הפרטי שלו, צמצם יכולות".
הגורמים  מפי  שמענו  מחודש  יותר  קצת  לפני 
הזאת  הקשה  המציאות  איך  הישראליים  הצבאיים 
מפקדי  כשעיני  טראמפ,  בתקופת  לטובה  השתנתה 
בשנה  בעיקר  לרווחה  נפקחו  האמריקאי  הצבא 

ההגנה  שר  על  דיברו  הצבאיים  הגורמים  האחרונה. 
כמי  השבוע,  שהתפטר  מאטיס  ג'יימס  האמריקאי 
את  ולקרוא  לשוב  שווה  בתפיסה.  למפנה  שהביא 
לכתו  עם  הצונאמי  גדול  כמה  עד  להבין  כדי  הטקסט 
את  להסיג  טראמפ  של  הנחפזת  ההחלטה  רקע  על   -

הכוחות האמריקאים מסוריה. 
מלחמת  אחרי  לנו  שקרה  מה  לאמריקאים  "קרה 
לבנון השנייה, כשהבנו שהאויב צמצם יכולות בצורה 
הזמן  את  להם  שאין  הבינו  האמריקאים  מדאיגה. 
לבניית תהליכים ארוכים ומסודרים של תכנון והשגת 
של  תהליך  האמריקאית  הצבאית  במסורת  מטרה. 
בניית יכולת חדשה מבשיל בתקופה של כעשר שנים. 
המפקדים האמריקאים הבינו שאין להם את הזמן הזה, 

וסין. לא מדובר רק  רוסיה  מול צמצום היכולות מצד 
שרוח  למרות  לביבי,  טראמפ  בין  האנוש  יחסי  ברמת 
שהם  הבינו  פשוט  האמריקאים  מזיקה.  לא  המפקד 
מוכרחים להגדיל מחדש את פערי היכולות והם החלו 
לראות בנו שותפים טבעיים למהלך, גם בגלל יכולות 
הצבא  של  המהיר  היכולות  ופיתוח  בשטח  הלחימה 

הישראלי".
הוחלפו  החמות  והמילים  חלפו  מחודשיים  פחות 
באזור  האמריקאי  הכוח  הצבת  צוננים.  של  בקיתון 
הכורדי בתקופת הנשיא אובמה אומנם נתפסה בשעתו 
כסוג של נתינת הכשר לאיראן, בעצם הגדרת המשימה 
הכוח  הסגת  אולם  בדאע"ש,  כמלחמה  המשותפת 
לאחור בעת הזאת, היא סטירת לחי מצלצלת לישראל. 
את האגרוף בבטן, כפי שמגדיר זאת הגורם הצבאי, 
מאטיס  ההגנה  שר  בהובלת  האמריקאי  הצבא  חטף 
שהציב לו כיעד לשוב ולהגדיל את הפערים, התדמיתיים 
והמבצעיים כאחד, מול הצבא הרוסי. מעבר להשפעה 
על בנות הברית באזור ולבריחתו של הצבא האמריקאי 
מכל לוחמת שטח, הרי שלהחלטה שהתקבלה יש גם 
בעולם  החזק  כשהצבא  מדאיגה  תדמיתית  משמעות 
האדום  הצבא  מול  מפעולה,  שירא  כצבא  ונתפס  שב 
הרוסי שאינו חרד מלוחמה. בשבוע השיא של חלוקת 
גדול  על  הנשיא האמריקאי  – פסח  המתנות בארה"ב 
אוהבי המתנות מהמזרח התיכון, והעביר את התשורות 

דווקא לאויבינו.

"חטפנו סטירת 
לחי, אבל הצבא 
האמריקאי קיבל 
אגרוף בבטן הרכה", 
הסביר הגורם 
הביטחוני. בשבוע 
השיא של חלוקת 
המתנות בארה"ב 
– פסח הנשיא 
האמריקאי על גדול 
אוהבי המתנות 
הישראלי

 מתנת חינם לשונא ישראל. נשיא ארה"ב טראמפ
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קורס איור
מקצועי מורחב

אם חלמתם להפוך רגשות ורגעים קטנים לאיורים חלומיים, בואו 
לאייר לעצמכם קריירה מגוונת ומקצועית: איור ספרי ילדים 
ומבוגרים, קריקטורות, קומיקס, איורים לעיתונות ולפרסום ועוד

| המון כלים |
איורים בטכניקות מסורתיות ועיפרון, ובתוכנות

מנגה סטודיו, פוטושופ, אילוסטרייטור ועוד

| המון אימון |
הרבה יותר שעות תרגול שיכשירו אתכם לבצע 
כל עבודה - מאיור בודד ועד פרויקטים גדולים

הצטרפו למאות הבוגרים המצליחים של הקורס!
ההרשמה לקבוצות נשים וגברים | החל מגיל 18

נגיעת מכחול מציורי בוגרים: הודיה צדוק, יניב גולשטיין, מירי בוטרמן, אורי לוי, אושרית חן, שולמית 
באואר, אסתי זיכל, רותם הלוי חדד, הודית רחל זר, רחל זרביב, רחלי רוזנפלד, אסתי פריזנט, בתיה גישייד

     צבע  המוןהוספנו

מלגות
לזכאים

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית | עיצוב ובניית ממשקים | פיתוח ממשקים | עימוד מקצועי
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג

מתנה! לוח גרפי
לאיור ממוחשב
לנרשמים ביום הייעוץ

*עד גמר המלאי - התמונה להמחשה בלבד

הודעה בדבר רישום תלמידים
שארית ישראל פתח תקוה

עקב לחץ הנרשמים ולמניעת מצבי אי נעימות, נא להקפיד להירשם במועד, 
הנהלת הת"ת אינה אחראית לקבלת תלמידים שנרשמו לאחר המועד

מרכז החינוך העצמאי - תלמוד תורה

רחוב סביון 23 פתח תקוה
טל: 9312114 | פקס: 9314308

כמידי שנה בשנה, אנו נערכים לקראת רישום 
תלמידים לכיתות א' לקראת שנה"ל תש"פ

הרישום יערך במזכירות
מתאריך ט"ו בטבת תשע"ט 23.12.18

עד ד' בשבט תשע"ט 10.01.18
מועד הרישום: בימים א'-ה' 8:00-14:00

בימי שישי לא מתקיים רישום
נא להצטייד בתעודת זהות

האגף לחינוך 
ותרבות עירוניים
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בסיס  בעלת  מפירמידה  מורכב  התעסוקה  "שוק 
מנכ"לית  מסבירה  מאוד",  צר  פירמידה  וקצה  רחב 
הרחב  "הבסיס  שרביט,  הדר  ליאת  דרושים,  אתר 
הינו עובדים צעירים עם שנות ניסיון ספורות ומוכנות 
ניסיון  שנות   6 מעל  יחסית.  נמוך  בשכר  לעבודה 
בדרישה  הסקטורים  ברוב  משמעותית  ירידה  ישנה 

ובמוכנות לשלם על שנות הניסיון. 

מצב זה מאתגר את סקטור ה- +45 בשוק עם אבטלה 
פתרונות  למצוא  אותם  דוחף  ולפעמים  נמוכה 
יצירתיים על אף שהשוק בתפקודי בסיס הפירמידה 
זקוק נואשות לעוד כוח אדם. מי שיהיה מוכן להתגמש 

לכיוון תפקידים אלו, יוכל למצוא תעסוקה. 

מחפש העבודה בגיל +45 צריך לחשוב אם הוא מוכן 
אם  יותר,  נמוך  בשכר  העבודה  אותה  את  לעשות 
כאשר  בכיר,  כשכיר  עבודה  לחפש  לשקול  עליו  לאו 
השלישית  האופציה  יותר.  מצומצם  ההצעות  מספר 
בתחומו  מומחה  כיועץ  לשמש  היא  בפניו  שעומדת 

כעצמאי.

זה גם הזמן לשקול אם ניתן להתברג לתחום משיק או 
למקצוע אחר דומה לשלו. בכל מקרה, בעת שליחת 

קו"ח מומלץ להוסיף פתיח אישי לקורות החיים". 

של  ומעייפת  ארוכה  רשימה  להציג  תתפתו  אל 
ידע  על  מעידה  שהיא  למרות  וכישורים,  מיומנויות 
רלוונטיים  וניסיון  תפקידים  ורק  אך  הציגו  נרחב, 
לימודים  לגבי  כנ"ל  מעוניינים.  הנכם  בה  למשרה 

אקדמאיים ומקצועיים. 

שנת לידה – יש חוק נגד אפליית גיל ובכל זאת זה אחד 
הפוטנציאלי  המעסיק  עבור  המעניינים  הפרמטרים 
שלכם. עם זאת, ציון שנות הלימודים והשירות הצבאי 

יצביעו על השנתון המתאים ולכן אין הכרח לציינו. 

– עובדים בגילאים אלו, עפ"י רוב, הם  ביטחון עצמי 
אנשים בטוחים בעצמם ובמקצועיותם וזה דבר חיובי 

אך מבורך, עם זאת וודאו שאינכם יהירים מידיי.

עייפות החומר -  אל תתנו למראיינים ולו סימן אחד 
הביעו  מהמקצוע.  שחיקה  ו/או  החומר  עייפות  של 

והתחום  המיועד  מהתפקיד  ורצון  עניין  התלהבות, 
'מתוקתקים'  הגיעו  לכך  בהתאם  לאיוש.  המיועד 

ולבוש מוקפד ומתאים.

והביקוש  להיצע  בהתאם  ריאלי  שכר  בקשו   – שכר 
שאיישתם  לתפקיד  בהתאם  ולא  עיסוקכם  בתחום 

בארגון אחר. 

יחס למראיין – ברור מאליו שהיחס צריך להיות מכבד 
זכרו  מכם?  צעיר/ה  המראיין/ת  אם  מה  אבל  וראוי 
שהוא עדיין האדם שאמור להחליט אם לקבל אתכם 
אינם  שלו  המקצועיים  והכישורים  לאו  או  לעבודה 

מוטלים בספק, לכן התייחסו אליו בהתאם.

קשרי עבודה – צברתם וותק וניסיון ויש לכך יתרונות 
החיצוניים  העבודה  קשרי  הוא  מהם  אחד  רבים, 
לספר  תחששו  אל  שהכרתם.  והקולגות  שפיתחתם 
חברים  ודרך  דרכם  עבודה  במציאת  עזרה  ולבקש 
הכי  המלצה  מהווה  אישית  היכרות  לעיתים  בכלל, 

טובה שיש.

תבשיל בקר עם קטניות איטלקיות

טיפים
לשמור על 

בריאות המוח

שמירה על אורח חיים בריא מתקשרת אצלנו בעיקר 
למניעת השמנה וסוכרת, אבל מתברר שיש לה תפקיד 

מפתח גם בשמירה על בריאות המוח. 

את  לצמצם  מנת  שעל  כיום  מבינים  הרפואה  אנשי 
האחרונות  בשנים  שהפכה  המוח,  תחלואת  ממדי 
בעולם,  המרכזי  והקוגניטיבית  הפיזית  הנכות  לגורם 
לב  מחלות  )אחרי  בהיקפו  השני  התמותה  ולגורם 
ובהעלאת  בהסברה  להשקיע  מאוד  חשוב  דם(,  וכלי 

המודעות לשמירה על בריאות המוח. 
במאמצי  להשקיע  אלו  בימים  החליטו  הנוירולוגים 
הישראלי  האיגוד  יו"ר  בעניין.  הרחב  לציבור  הסברה 
לנוירולוגיה, פרופ' דוד טנה, מציג את עשרת הדיברות 

לשמירה על בריאות המוח:

מנטאלית  ובפעילות  בהשכלה  להשקיע  חשוב   •
רציפה לאורך החיים.

לקיים  לכולנו  מומלץ  לנו.  טובה  אינה   – הבדידות   •
פעילות חברתית ענפה.

• ספורט – לא רק לספורטאים שביננו. יש להשקיע 
מאמץ בפעילות גופנית לאורך רצף החיים. 

   
• משקל אינו רק עניין של אסתטיקה ואופנה. חשוב 
לשמור על משקל גוף תקין ותזונה בריאה ים תיכונית, 

שהיא מתכון מהותי לקידום בריאות המוח.      

סדירות,  דם  בדיקות  תקופה  מידי  לבצע  כדאי    •
לשם הקפדה על ערכי לחץ דם תקין, על תקינות רמת 

שומני הדם ועל רמות הסוכר בדם.

• יש להימנע מעישון, לרבות עישון פסיבי, שפוגע לנו 
בבריאות המוח.

בתחום  גם  בריאותי  מפגע  הוא   – סביבתי  זיהום   •
המוח. התרחקות מאזורי זיהום – חשובה ביותר!

קסדות  חבישת  המחייבים  והתקנות  החוקים   •
כמובן  שלנו.  המוח  בריאות  על  לשמירה  מהותיים 
ולחבוש  ראש  מחבלות  הניתן  ככל  להימנע  שמומלץ 

קסדות.

שמיעה!  בהפרעות  וטיפול  אבחון  להזניח  אין   •
שלנו  השמיעה  חוש  בין  קשר  יש  אבל  אולי,  מפתיע 

לבריאות המוח.

•  גם לשינה איכותית – חשיבות מרובה, וכן לשמירה 
על בריאות מנטאלית וטיפול במקרי דיכאון וחרדה.  

רק שנהיה בריאים!     

טעימה

איך למצוא עבודה מעל גיל 45?
הניסיון   • עבודה מסוימים  עבור מקומות  רלוונטיים'  'פחות  להיות  הופכים  קורה. פתאום העובדים  זה   45 גיל  סביב 
שצברו מבורך אך לא הכרחי, השכר שהרוויחו הופך ל'יקר מידי' עבור המעסיק החדש, והידע נרחב ומעמיק אבל חלקו 

'מיותר' • מנכ"לית 'פורטל דרושים', ליאת הדר שרביט מספקת 7 טיפים למחפש עבודה מעל גיל 45

המותג מאסטר שף מציע מתכון מושלם לימי חורף הקרים: קדירת בקר עם שעועית וגרגירי חומוס איטלקיים, 
ערמונים ויין, מנה מעולה שמחממת את הגוף והנפש.

מצרכים:
4 כפות שמן זית

1 בצל גדול, חתוך לקוביות
חצי קילו בשר כתף או שריר, חתוך לקוביות בינוניות

3 כפות רוטב טריאקי 
1 קופסא של עגבניות שלמות מקולפות 

כף טימין טרי )רק העלים(
2 גזרים קלופים, חתוכים לפרוסות ברוחב 3 ס"מ
3 תפוחי אדמה קלופים, חתוכים לקוביות גדולות

1 קופסא של שעועית לבנה 
1 קופסא של גרגירי חומוס 

200 גרם ערמונים קלופים

תבלינים:
כפית מלח, כפית פלפל שחור, כף פפריקה מתוקה 

חצי כוס יין אדום
מים לכיסוי

אופן ההכנה:
1. בסיר עמוק מניחים שמן זית, בצל, פלפל שחור 

מלח, וקוביות בשר. 
מכל  הבשר  קוביות  את  וסוגרים  מערבבים   .2

צדדיהן עד שהבשר משחים. 
עגבניות  קופסת  טריאקי,  כפות   3 מוסיפים   .3
קלופות, פפריקה, טימין, גזר, תפו"א, כוס מים ויין.

4. מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומוסיפים 
שעועית, חומוס וערמונים.

אש  על  חלקי  בכיסוי  ומבשלים  במים  מכסים   .5
נמוכה כשעה וחצי.



למי נועד הרישום?
לילדים שנולדו מתאריך י"ט בטבת תשע"ג 1.1.13  עד כ"ח בטבת תשע"ד 31.12.13.

אופן הרישום
החל מיום שני א' בשבט תשע"ט 7.1.2019 עד יום ראשון כ"ח בשבט תשע"ט • 

 27.1.2019
לבתי ספר ממלכתיים - הרישום ייערך באמצעות אתר האינטרנט• 

www.petah-tikva.muni.il 
באם אין אפשרות לבצע רישום באינטרנט, ניתן לפנות למזכירות בית • 

הספר כמצוין באגרת הרישום שנשלחה לבתיכם - במועדי הרישום, בין 
השעות 08:00 - 13:00 

לבתי ספר חמ"ד - הרישום יתבצע במזכירות בית הספר בהתאם לאזור הרישום/ • 
אשכול הרישום (ולא באמצעות אתר האינטרנט).

באם עברתם מקום מגורים עליכם לפנות למינהל החינוך- במועדי קבלת קהל.• 

מה עליכם להביא?
מכתב זימון לרישום שנשלח אליכם בדואר.• 
צילום תעודות זהות של שני ההורים בהן רשומים פרטי הילד/ה.• 
כתובת המגורים בפתח תקוה חייבת להיות מצוינת בתעודות הזהות של שני • 

ההורים.
טופס ארנונה עדכני (דצמבר 2018/ ינואר 2019).• 

לפרטים 
מינהל החינוך, מח׳ רישום תלמידים באגף לחינוך יסודי, רח׳ שרה אהרונסון 1 קומה 5.

קבלת קהל: בימים א', ג', ה' בין השעות 13:00-08:30 
וביום ג' בין השעות 18:00-16:00 טלפונים: 9052721, 9113731 ,9052678

שנת לימודים פורייה ומוצלחת

רישום לכיתה א' 
תש"פ

מינהל החינוך
האגף לחינוך יסודי

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-



בפתח-תקוה1216

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מזון אדם במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הכוונה הפשוטה שבמילה כפי שאנו שומעים אותה. "יש 
ב____ שאפלו בארץ" (קידושין ג ד)

4. אבק,שחק. "הן איים כ___ יטול" (ישעיה מ טו) (בהיפוך 
אותיות)

6. פתאום,לפתע. "ישבו יבשו ____" (תהלים ו יא)
7. נוצה,כנף. "תנו _____ למואב" (ירמיה מח ט)

8. מחסן,אסם,אוצר. "וכי יש ____ של מלך חסר כלום" 
(בראשית רבה יא) (בכתיב מלא)

10. מלך חברון,אחד מחמשת בעלי בריתו של אדוני צדק מלך 
ירושלים שעשו מלחמה עם יהושע.(יהושע י ג)

11. רצועה,אזור,חוג,דברים ערוכים בשורה אחת. "____ ירוק 
שמקיף את כל העולם כולו" (חגיגה יב.) (בהיפוך אותיות)

13. אחת מן האבנים ששובצו בחושן של הכהן הגדול,אבנו של 
שבט בנימין. (שמות כח כ)

16. אמורא בבבל. "רבי ועד רב ____" (גיטין נט.)
17. הוא רוצה.  ____ את נפשו. (בראשית כג ח)

18. הגיון-הלב,מחשבה. "חכמות ו____ לבי תבונות" (תהלים 
מט ד)

1. טיט דיבקי לתיקון סידקי כלים. "ומטמא בשל ____" (מקואות 
ט ב)

2. אחד מסוגי השירה או מכלי הנגינה הקדומים שנזכרו במקרא. 
"_____ לדוד" (תהלים ז א)

3. בימה,דוכן. "ויקם על ____ הלוים" (נחמיה ט ד)
4. מסגרת מעל למיטה לשם מתיחת כילה ממעל לה למחסה 

מיתושים. "או שפרס על גבי ה____" (סוכה א ג)
5. תפס,לכד. "ה____ צבי והשוחטו" (שבת ז ב) (בהיפוך אותיות)

7. (במקרא) אניה,ספינה. "שיט ו____ אדיר" (ישעיה לג כא)
9. זחילה על פני הארץ,הליכת הרמשים למיניהם. "ד____ הוה נמי 

בדבר הרוחש" (תוספות פסחים כד: )
12. כנויו של שלמה המלך בן דוד שחיבר את ספר החכמה הנקרא 

בשם זה ונכלל במסגרת חמש המגילות שבמקרא.
14. ענין,צורך,עסק. "כי שיח וכי ____ לו" (מלכים א יח כז)
15. בן פנחס בן עלי הכהן. "____ כבוד" (שמואל א ד כא)

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

בשר, מן, דבלה, מעוג, דבש, מצות, המרק, נזיד, חמאה, עגה, לחם, פת, לבבות, פתבג

תדאנתדסנישאמאמאנא
נגארישביבאחנמאפתג

שאנתדגששיליאנתרחי

תמינגבתאנמהתבגלנא
אאירשנלאתגדגשהיגא

גיתדישאהעשארירשדג

גאשיקארדגקשתשאשיא

צחדשסנגרשרנבאתרזנ

מנמאגיושנמאיוגאנא

חהתאאויתדהאבאפתגש

ישדתהדעסנדבשתיתדא

אנתצארימשלסנמאישר

ישריתדנמאתגמצותאי

תשובות:

להפסקהיוצאים 
מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. חוצפית הוא שם איש או אשה?
2. לאיזו אבר בגוף קשור התנוך?

3. "תנא קמא" פירושו...                                                                                                        
4. "אינה דומה שמיעה ל..."

5. מתי בשנה אומרים "על הניסים"?
6. אפעה, זעמן, פיתון ושפיפון הם...

7. "עשה אוזנו כ..."
8. "דין פרוטה כדין..."

9. רודנות היא...
10. מהי סכלות?

1. איש 2. לאוזן 3. התנא הראשון 4. ראיה 5. בחנוכה ובפורים  6. נחשים  7. אפרכסת  
8. מאה  9.  שלטון דיקטטורי 10. טפשות
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228
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03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

 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, 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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)52-52(תיווך יעקב. 054-4901948

3-3.5 חדרים

 בשפירא )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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

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

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק 4 חד' 85 
מ"ר, ק"ב + מעלית, 3 כ"א, 
1,850,000, אופ' עם חניה, 
_____________________________________________)48-52ל(1,950,000 050-7284119

באר שבע

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

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

_____________________________________________)51-52ל(058-3248812

3-3.5 חדרים
 באזור אלישע, 3 חדרים 

ק"ק משופצת 75 מ"ר + 
סוכה 1,620,000 גמיש. 

052-7168424)49-52(_____________________________________________

י”ח-כ’ בטבת תשע”ט  
26-28/12/2018

4-4.5 חדרים
וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 ביגאל אלון 4 חד' 80 מ"ר 
+ 10 מ"ר מ. סוכה + 40 מ"ר 
תשתית הרחבה בנויה, ק"ג + 

מעלית, מרווחת, לל"ת.
_____________________________________________)50-53ל(052-5993473

 בפרל, 4 חד' יפיפייה 
ומעוצבת ק"א, 3 כ"א 

מ. סוכה, להכנס ולגור! 
ק"א, 1,890,000 ללא 

_____________________________________________)50-7/19(תיוך 054-2094357

 למכירה דירות אחרונות 
בשלבי גמר אחרונים מקבלן, 

במהרש"ל לל"ת
_____________________________________________)52-01ל(03-5785777

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 4 חדרים בעליון המבוקש, 
בפרויקט יוקרתי! יחידת הורים, 
מחסן, חנייה, מרפסות. לל"ת. 

052-5745602)51-06(_____________________________________________
 5 חד' מטופחת רח' 

פדרמן ק. הרצוג, קומה 4 
חזית בנין חדש, מושכרת. 

)51-02(               052-8197890_____________________________________________

 5 חדרים ברח' עובדיה/
ניסנבוים, מפוארת ומושקעת, 

בנין שקט ומטופח, סוכה, 
מעלית, חניה. לל"ת. 

052-6158114)51-52(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 4.5 חד' 
100 מ"ר ק"ב, משופצת 
+ אישורי בניה, מעלית. 

2,000,000 גמיש, לל"ת. 
_____________________________________________)51-02ל(054-6500828

 דירה מחולקת ל-2 
יחידות, מושכרות ב-5,300 

ש"ח, משופצת ויפה במחיר 
מציאה. משה אלוש אבני דרך

054-3255667
)52-52(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור, שכונה ג' מושכרות 

ב-4000 ש"ח במחיר מציאה. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667
)52-52(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור שכונה יא' מושכרות 

ב-4,300 ש"ח במחיר מציאה. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667
)52-52(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור שכונה ב' מושכרות 

ב-5,000 ש"ח. במחיר מציאה. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667
)52-52(_____________________________________________

 בית קרקע בשכונה ד' 
100 מטר בנוי עם גינה יחידות 
מושכרות ב-5,880 ש"ח נטו, 
שכונה א'. משה אלוש אבני 

דרך 054-3255667
)52-52(_____________________________________________

 בית קרקע מחולקת ל-3 
יחידות דיור חדשות כ- 167 

מטר מושכרות ב-8,500 ש"ח 
נטו, שכונה א'. משה אלוש 

אבני דרך 054-3255667
)52-52(_____________________________________________

אופקים
 דירות ובתי קרקע 

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

054-9715858)52-52(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בגיבורי ישראל המתחרד 

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

1,000,000 ש"ח ניצן אוחנה. 
054-9715858)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון דירת גן 4 חדרים, גינה 

100 מ"ר + אופציות
054-9422194)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאת השנה!! 4 
חד' מרווחת ומטופחת רק 

1,300,000 ש"ח גמיש. 
054-9422194)52-52(_____________________________________________

 בעליון בשמעון הצדיק 3.5 
חד' קומה א' שמורה + מחסן 

1,375,000 ש"ח גמיש. 
052-7166243)52-1(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! 3 חד' ענקית, 

בניין קטן 1,280,000 ש"ח. 
052-5752500)52-52(_____________________________________________

 למכירה בית קרקע מקבלן 
8 חד', גודל 180 מטר + 

עליה לגג 60 מטר, 6.5 אחוז 
תשואה שווה לראות, מול 

האוניברסיטה )להשקעה 2-3 
חדרים החל מ-500 אלף ש"ח( 

ליאון תיווך בית בית
052-4462863)52-52(_____________________________________________

 בשכונה ו' הישנה מול 
האוניברסיטה בשדרות רגר 
קומה א' 4 חד' משופצת 
מהיסוד 88 מטר, 6 אחוז 

_____________________________________________)52-52(תשואה. לאון 052-4462863

 ברב יוסי קרקע + חצר 
לנכה 54 מ"ר + אופציה לעוד 
32 מ"ר בנוי 1,390,000 ש"ח 

_____________________________________________)52-52(נדלן הקריה 050-3000121

 בשיכון-ה' בטאבו 
משותף 60 מ"ר מפוארת 

רק 1,050,000 נדלן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בפרדס כץ מבחר 
יחידות בטאבו משותף החל 

מ-520,000 נדלן הקריה
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 זבוטינסקי צד בני ברק 
2.5+1.5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,430,000 ש"ח 

גמיש. מס' נכס 7422. תיווך 
אדוארד 050-5750880 

_____________________________________________)52-52(077-2050410 אורי

 בבלעדיות מציאה 
בז'בוטינסקי כ-40 מ"ר 

מחולקת ל-2 יחידות 
מושכרת ב-4300 

ש"ח ק"ג ואחרונה 
מיידי 950,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

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

מ-1,450,000 ש"ח. תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ויזניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

בטאבו 2,500,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000 -050

4999465)52-52(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג 2,480,000 

ש"ח. תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 למכירה בהר שלום 
בית פרטי 4 מפלסים 

כ- 380 מ"ר נוף מדהים 
+ חניה מיידי 4,900,000 

ש"ח גמיש. "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ג' 
דירת גן חדשה 250 מ"ר 

5 חד' 170 בנוי + 80 
מ"ר חצר ענקית כניסה 
מיידית 3,500,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בנין חדש 2,200,000 ש"ח. 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטהאוז בבנין 
חדש 2,500,000 ש"ח. תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000
052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי בנקאי! פנהאוזים 

החל מ 1,570,000 ש"ח. תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 באזור רמבם פנהאוז 
בבניין חדש 6 חד' 300 מ"ר 
150 מ"ר כל קומה + יח"ד 
בקומה למטה + מ. שמש 

גדולה בגג בנוי 40 מ"ר ק"6 
+ מעלית + חניה יש מדרגות 
מחדר מדרגות לגג חזית נוף 
פתוח 3,200,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות במציאה בדב 
גורנר דופלקס בניין חדיש 

מעלית + ממ"ד + מרפסת 
ענקית נוף מטורף 1,520,000 

ש"ח. פנחס נכסים
055-6789653)52-52(_____________________________________________

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 

1,700,000 תיווך ישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בבעלזא דופלקס מפואר 
כ-160 ק"ג, מחול ל-2 יח' 

2,735,000 נדלן הקריה
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב 
שך הנביאים דופלקס 6 

חד' }3+3{ 160 מ"ר ק"ג 
משופצת כחדשה ניתנת 

לחלוקה בקלות חזית 
2,450,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי דופלקס 
מפואר מאוד 200 מטר + 

מעלית + חנייה 2,300,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/ בן זכאי, דירת 5 
חד' ק"א, 3 כ"א, חזית, 

משופצת עם סוכה 
ענקית ובתוספת 2 יח"ד 

מרוהטות, המושכרות 
ב-5000 ש"ח. פינוי 

גמיש. 2,950,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ביהודה הנשיא 
110 מ"ר 5 חד' + סוכה 
גדולה ק"א חזית, 3 כ"א 

+ 50 מ"ר 2 יח"ד בקומת 
קרקע חדשות משופצות 

ומרוהטות מושכרות 
ב-5000 ש"ח 2,980,000 

ש"ח גמיש. "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בויז'ניץ 6 חד' + יחידה, 
משופצת ויפה, 4 כ"א 

3,600,000 תיווך ישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

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

חזית ניתנת לחלוקה 3 חכא 
+ חניה א. פנחסי. 2,190,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי
03-5799308)52-52(_____________________________________________

 באזור נחמיה רח' שקט 
5 חד' 110 מ"ר ק"ק חזית 
זקוקה לשיפוץ 1,900,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון-ה' 4 חד' + 
חלל-בנוי להרחבה, מעלית, 

2,100,000 תיווך ישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בבית יוסף מחולקת 
בבניין חדש, תשואה גבוהה, 

2,200,000 תיווך ישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 ש"ח. תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 רח' הנגב, 4 חד' 
"אדריכלית" כ-100 מ"ר )1 
מ-6 דיירים( + מ. ש/סוכה 
+ מעלית 1,780,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(משגב לדיור 052-5222690

 פרדס כץ חדשה!! 4 חד' 
+ מ. שמש כ- 90 מ"ר 3 כ"א 
קומת קרקע 1,610,000 תיווך 

_____________________________________________)52-52(משגב לדיור 052-5222690

 בבלעדיות ברחוב נחמיה 
4.5 חד' גדולה אפשרות 

לחלוקה 130 מטר 2,150,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח. אבי 054-8449423

 באזור מרכזי נותרו דירות 
אחרונות 4 חד' חדרים מפרט 

גימור מושלם 2,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52(אבי 054-8449423

 דירה 4 חד' קומה ב' 
עורפית רחוב מהרש"ל כניסה 
4 חודשים. תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 4 חד' ברחוב ירושלים 5 
קומה ב' ואחרונה עם אפשרות 

בניה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

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

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 בנחום! 3 + 2 + גג 
מרוצף, מתאים לחלוקה, 

רק 2,100,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)52-52(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, 
משופץ, 3 חד' + יחידה 

מושכרת בק"ג עם גג 
בטון, יש נכונות מצד 

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

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בזכרון מאיר ברח' 
הירש 3.5 חד' עם מטבח 
וסוכה ענקיים ומשופצים, 
קומה ב' חזית עם מעלית 

+ אופציה להרחבה 
2,225,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5908742)52-52(_____________________________________________

 הזדמנות בשטרסר!! 
כ- 4 חד', 95 מ"ר, ק"א 
מעלית, 3 כ"א. אופציה 

1,940,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)52-52(נכסים 052-7684074

 בברטנורא 4 חד' ק"ב 
כ- 104 מ"ר מפוארת + סוכה 

1,935,000 נדלן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בחלוצים ק"א כ- 4 חד' 
70 מ"ר מרפסת משופצת 

מהיסוד 1,390,000 נדלן 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

 באזור פרמישלן בבניה 4 
חד' כ- 85 מ"ר 1,490,000 
*בחיים לנדאו בבניה 3 חד' 
ק"א כ-70 מ"ר 1,290,000 
_____________________________________________)52-52(נדלן הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 4.5 חד' 
ק"א חזית כ-80 מ"ר אופציה 

רק 1,410,000 נדלן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בלעדי באזור הרצוג 4 חד' 
+ יחידה מושכרת 130 מ"ר 
משופצת ברמה גבוהה ק"א 

חזית 2,500,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)52-52(פנחסי 03-5799308

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

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,950,000 
_____________________________________________)52-52(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ה' אזור רמת 
אהרון בבניין חדש 4 חד' 100 
מ"ר ק"א ודירה נוספת בק"ב 

+ מעלית חזית. א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור השומר 
4 חד' 80 מ"ר מחולקת ל-2 

דירות 2+3 משופצת ק"ק 
מושכרות ב-4,700 ש"ח 

1,750,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירות  3.5-4 חד' החל 

מ-1,850,000 ש"ח. תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)52-52(_____________________________________________

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

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

052-3344721)52-52(_____________________________________________

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

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בגולומב בבניין חדש 
טרום-כניסה, 4 חד'. תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי כניסה מב"ב 
כ-3 חד' כ- 67 מ"ר א. בג. 
רעפים + סוכה + תוכניות 

1,380,000 תיווך משגב לדיור 
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 א. נורוק 3 חד' כ- 60 מ"ר 
ק"א + יציקת בטון כ-40 מ"ר 
1,390,000 ש"ח. תיווך משגב 

_____________________________________________)52-52(לדיור 052-5222690

 א. דנגור 3 חד' כ- 58 מ"ר 
משופצת א. להרחבה צד/גג 
בטון 1,350,000 ש"ח גמיש 

תיווך משגב לדיור
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 א. גנחובסקי 3 חד' מ. 
מהיסוד, ק"ג, א. להרחבה 

כ- 60 מ"ר 1,430,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(משגב לדיור 052-5222690

 א. קוטלר 3 חד' כ- 65 
מ"ר ק"ב משופצת מהיסוד, 

א. להרחבה 1,510,000 ש"ח. 
תיווך משגב לדיור

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 לרציניים!! בשלבי בניה 
בפרדס כץ 3 חד' כ- 65 מ"ר 

)לבעלי הון-ע-גבוה( 1,270,000 
תיווך משגב לדיור

052-5222690)52-52(_____________________________________________

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

+ סוכה א. כ- 40 מ"ר 
1,240,000 תיווך משגב לדיור 

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 למהירי החלטה!! א. 
ביאליק כ- 73 מ"ר 3 חד' ק"א 

מטופחת 1,280,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(משגב לדיור 052-5222690

 א. רבי יוסי 3 חד' כ-59 
מ"ר משופצת + "היתרים" 

כ-70 מ"ר בג. בטון 1,490,000 
תיווך משגב לדיור

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך 
הנביאים 3 חד' בטאבו משותף 

משופצת כחדשה ק"ג חזית 
1,320,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ברב שך 3 חד' 
חזית 72 מטר קומה ב' 

מסודרת 1,550,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי ביוסף חיים 3 חג' 
מקורית בטאבו כ-60 מטר 

ק"ב גג בטון + 35 מטר 
אופציה בצד 1,250,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לב"ב בניין אברכים 

70 מטר משופצת קומה ב' 
+ אופציה לסוכה 1,320,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

אופציה לחלוקה תיווך. 
)52-52(               052-2604463_____________________________________________

 למכירה בבית שמש 
במתחרדים 3 חד' ק"ב אופציה 
להמשך שכירות ארוכה. תיווך 
)52-52(               052-2604463_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

 לוח דירות חינם ללא 
רישום או מנוי למוכר, 
לקונה ולמשכיר ועוד, 
 dira4me.co.il כנסו

אפשרות לפרסם במייל 
alternativa006@gmail.com)52-52(_____________________________________________



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

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

2-2.5 חדרים

 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 

_____________________________________________)50-23/19(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

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

גני תקוה
 מבחר דירות ממלעדיות 

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

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות! 4 חד', 

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

03-6779433)49-52(_____________________________________________

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

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

 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

צפת
 בגני הדר דופלקס שמורה 

ומטופחת נוף למירון גישה 
נוחה קרוב להכל 

054-8596771)49-52(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה א', 
כ- 60 מ"ר, מעלית, ממ"ד. 

1,380,000 ש"ח. 
054-5906154 052-3288718)50-01/19(_____________________________________________

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,500,000 ש"ח בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל בקומה 
א' 160 מ"ר + 160 מ"ר גג 
+ אופציה לדירה נוספת על 
הגג + נוף 870,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

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

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)52-52(הצבי. 053-3147717

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 

מאושרת לבניה + יח' דיור 45 
מ"ר + חצר 1,300,000 בלבד. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)52-52(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717)52-52(_____________________________________________

 דירת נופש על הים 54 
מ"ר משופצת ומרוהטת + 

מעליות + נוף פנורמי + בית 
כנסת בבניין 380,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
70 מ"ר + גינה 100 מ"ר טאבו 

כ. פרטית 650,000 ש"ח. 
תיווך הצבי 04-6716666

053-3147717)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)52-52(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

 במגדל וילה 180 מ"ר 
על 400 מ"ר שטח 5 חדרים, 
משופצת ויפה + נוף מדהים 

לכינרת מושכרת ב-3,500 
ש"ח ניתנת לשכירות יומית 
בתשואה ענקית של 1,500 

ש"ח ללילה, 1,300,000 ש"ח. 
תיווך הצבי. 04-6716666 

053-3147717)52-52(_____________________________________________

 בברנר מציאה!! 4 חדרים 
90 מ"ר + נוף פנורמי לכנרת 

משופצת וגדולה 400,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717  04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא בקומה א' 
3.5 חדרים 14 מ"ר + שוכר 
ב- 1,650 ש"ח לטווח ארוך 
מצויינת להשקעה 480,000 

ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

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

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)51-51(כוכבים: 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! 
_____________________________________________)51-51(תיווך כוכבים: 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 
_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

 ברמות ב:' 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

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

_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

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

מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)50-51ל(058-3282450/1

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

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

_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

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

מ"ר, נוף, ק"א, 1,820,000 
ש"ח. )מיידי גמיש( תיווך 

_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

 בהדר גנים, 5 חד', 115 
מ"ר משופצת מהיסוד, ק"א + 

מרפסת סוכה, לל"ת.
050-8688893)50-1/19(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 3 חד' 90 
מ"ר ק"א, משופצת מאוד + 

אישורי בניה לל"ת. 1,750,000 
_____________________________________________)51-02ל(ש"ח גמיש. 054-6500828

 3 חד' בחברון ק"א 
ללא מדרגות סוכה, 

משופצת ברמה לל"ת 
1,650,000 גמיש.

_____________________________________________)51-02ל(055-6772981

דימונה

דופלקסים
 בלעדי דופלקס באחד העם 
220 מ"ר + 2 יחידות להשכרה 

+ 2 חניות + סוכה סגורה 
_____________________________________________)51-52(ועוד. תיווך ישיר 054-8406200

 בהאורים 3.5 חד' ק"ד 
+ מעלית משופצת מהיסוד, 
סוכה, איזור חרדי 1,620,000 

_____________________________________________)51-02ל(ש"ח. 052-7125396

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 בבירינבוים 3 חד' ק"ב 
ואחרונה + אופ' 30 מ"ר 
להרחבה + אופ' לבניה 

על הגג 50 מ"ר, עם 
היתרי בניה 1,550,000 

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 באליעזר 2.5 חד' ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מטר, 1,530,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

י”ח-כ’ בטבת תשע”ט  26-28/12/2018

מושבה מגדל

 דירה מחולקת בדימונה 
ל-2 יחידות דיור מושכרות 
ב-3,000 ש"ח נטו במחיר 
445,000 ש"ח בלבד, כל 

הקודם זוכה. משה אלוש אבני 
דרך 054-3255667

)52-52(_____________________________________________

 מבחר דירות ובתי קרקע 
בדימונה וירוחם עם השבחה 

עתידית. משה אלוש אבני דרך
054-3255667

)52-52(_____________________________________________

מציאות השבוע
דירת חדר וחצי במרכז העיר פ״ת
רק 460 אלף שקל, דרוש שיפוץ

דירת 3 חדרים במרכז החרדי של פ״ת
רק 1,170,000 איזור שקט

דירת 3 חדרים כולל גג בטאבו.אפשרות לבניית 
2 יחידות על הגג,מרכז העיר 1,300,000
ללקוחותינו דרושים לקניה מיידית.
גג,מחסן, חניה, במחיר אטרקטיבי.

בערים: ב״ב, אלעד או מודיעין עלית בלבד

לפרטים: 052-7657956  בבלעדיות בעמרם גאון. 
דירת 3 חד' + מרפסת ודירה 

3 חד' + כניסה פרטית + 
אופציה )דירה מחולקת( 

1,920,000 )גמיש( פנחס 
_____________________________________________)52-52(נכסים 055-6789653

 בבלעדיות במכבים 3 חד' 
70 מטר קומה 4 משופצת 
+ היתרי בניה על הגג ובצד 

1,400,000 פנחס נכסים 
055-6789653)52-52(_____________________________________________

 בחנקין, 3 חד' קומה 3 
משופצת 65 מטר אופציה גג 
בטון 1,500,000 ש"ח. פנחס 

_____________________________________________)52-52(נכסים 055-6789653

 באזור יהודה הנשיא 3 חד' 
חדשה ויפה רמת גימור מושלם 

1,650,000 אבי
054-8449423)52-52(_____________________________________________

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

מציאה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 באליעזר 3 חד' 60 
מ"ר מטופחת ק"ב 

ואחרונה + היתרי בניה 
מידיים בצד 10 מ"ר ובגג 
50 מ"ר 1,490,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 באחיה השילוני 3 חד' 
שמורה חזית קומה א' + 
מעלית + אופ' להרחבה 

מיידי 1,600,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)52-52(_____________________________________________

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

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

052-3344721)52-52(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' חצר מקווחת 

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

052-3344721)52-52(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)52-52(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתי, ק"א 1,650,000 ש"ח. 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000
050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בר"ע 3 חד' כ- 70 
מ"ר ק"ב מסודרת ויפה רק 

1,535,000 נדלן הקריה
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' קרקע 
70 מ"ר חצר 30 מ"ר משופצת 

1,370,000 נדלן הקריה
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בצבי 3 חד' כ- 75 מ"ר 
ק"ג גג בטון אופציה בצד 

ובגג 1,490,000 נדלן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 במימון 3.5 חד' 80 
מ"ר משופצת ק"ב חזית + 
מחסן בחצר 8 מ"ר + חניה 
1,750,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)52-52(_____________________________________________

 ברחוב פנקס ק"א 3 
חד' משופצים, 70 מ"ר 

עם אופציה להרחבה של 
300 מ"ר. 1,630,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 הזדמנות במכבים!! 
3 חד', משופצת, גדולה, 
ק"ג חניה, סוכה, אופציה 
70 מ"ר 1,440,000 ש"ח. 

מ. כהן נכסים
052-7684074)52-52(_____________________________________________

 הזדמנות!! באלישע-
ר"ע 3.5 חד' ק"א 
משופצת מהיסוד 

1,650,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)52-52(נכסים 052-7684074

 בשלושה 3 חדרים 
משופצת כולל חנייה בטאבו 

1,100,000 ש"ח.
050-5775654)52-52(_____________________________________________

 2 חד' רבי עקיבא פינת 
יונה הנביא קומה ב' מסודרת. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 בלעדי מציאה ברב 
קוק )קרוב ליוסי( 2.5 

חדרים 70 מ"ר שמורה 
ק"ב - עורפית מיידי. 

1,370,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בראבד המבוקש! 2 
חד' ענקית + יחידה + חצר, 

משופצת, בדמי מפתח 
1,100,000 רם נכסים 

054-5566145)52-52(_____________________________________________

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,250,000 גמיש. תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בביאליק 2.5 חד' כ- 65 
מ"ר ק"ב היתרים בגג בניה 

מידית 1,335,000 נדלן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' ק"ב היתרים 
לגג אופציה בצד 1,300,000 

_____________________________________________)52-52(נדלן הקריה 050-3000121

 דירת 120 מ"ר + אופציה 
ליח' דור, מסודרת ויפה מצוינת 

להשקעה, 750,000 ש"ח. 
"תיווך הצבי" 04-6716666

053-3147717)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים
 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 

)בטאבו רשומה 2 דירות( 
גדולה ומרווחת + אופציה 

ליחידת דיור במציאה!! 
850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 

053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חדרים 80 מ"ר 
מוכנה למגורים + אופציה 

לבניה 830,000 ש"ח. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)52-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-52(חניות. 052-2656825

 למכירה קוטג' חדיש 
ברמת ורבר 5 חד', מרווח, 
במיקום שקט. "תיווך דה-

_____________________________________________)52-52(בסט" 052-8977913

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית, סוכה, שמורה 

ומרווחת "תיווך דה-בסט" 
_____________________________________________)52-52(052-8977913 שלום

 "דרך עיר נכסים" 
בתשעים ושלוש, 5 חד', ק3/4, 
140 מ"ר, חדר הורים, מעלית, 

חניה, יחיד בקומה, מושקע.
052-2656825)52-52(_____________________________________________

 בהרצל 5 חד' 135 מ', 
מעלית 1,470,000 אתי

054-3320655)52-52(_____________________________________________

 בהיבנר 5 חד', עורפית, 
מעלית, חניה, 120 מטר, 

משופצת 2,180,000 גמיש. 
_____________________________________________)52-52(אתי 054-3320655

 בכפר גנים ג בן גוריון, 6 
חד', 140 מ"ר, מחסן, 2 חניות, 

מ. שמש סוכה. 2,780,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח. עידן 053-2817721

 באורלנסקי/אחד העם 5 
חד' + מעלית + חניה ק"א 
חזית כ- 120 מ"ר מושקעת 

ויפה רק 1,750,000 ש"ח. 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 מציאה! 5 חד' חדשה, 
ברח' בתשעים ושלוש, 

120 מ"ר + מרפסת 60 
_____________________________________________)52-1(מטר. 052-3330965

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 
העיר" קומה 16, ממ"ד מ. 

שמש 24 מ"ר, מחסן, 3 
מעליות וחניה. משודרגת 

ברמה גבוהה, נוף פתוח לכיוון 
הים.  )רכבת הקלה בהקמה( 

_____________________________________________)52-52(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
הנרייטה סולד, דירת גג, 3 חד' 
+ 2.5 חד', כ- 150 מ"ר )120 

מ"ר בנוי( קומה 3, אופציה 
לכניסה נפרדת, משופצת 

מהיסוד.  צוות אביגד
072-3957393)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" תל חי 
15, קומה 4, כ- 105 מ"ר, מ. 
סוכה, מעלית, חניה. )רכבת 
הקלה בהקמה( צוות אביגד

072-3957393)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
אוסישקין, כ- 80 מ"ר, קומת 

קרקע )+גינה( סורגים, 
משופצת מהיסוד, מיזוג, 

עורפית. )רכבת הקלה 
בהקמה( צוות אביגד

072-3957393)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ביהודה 
הנשיא 16, 4 חד', 90 מ"ר, 

קומה 3, מעלית, חניה, חזית, 
שמורה מאוד. ציפי והב.

052-6313702)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125 מ"ר, קומה 
1, חניה, מעלית, משופצת 

מהיסוד, סלון כ-45 מ"ר גדול 
במיוחד, שוה לבוא ולראות!!! 

שמורה ויפה. אושר כהן
050-2567111)52-52(_____________________________________________

 "רימקס"עוצמה" 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה, מעלית, 
משופצת חלקית, קומה 3 

_____________________________________________)52-52(אושר כהן 050-2567111

 במרכז העיר חפץ חיים, 
4 חד' משופצת ק"3 ללא 

1,320,000 תיווך יוחנן 
050-4104044)52-52(_____________________________________________

 בכץ 4 חד', 95 מטר, 
שמורה, מטבח חדש, מעלית 

וחניה 1,570,000 אתי
054-3320655)52-52(_____________________________________________

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

ממ"ד, מ. שמש, מחסן כ-12 
מ"ר, חניה בטאבו. צוות אביגד 

072-3957393)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ביונה 
גרין, 3 חד', עם מרפסת סגורה 

שאפשר לסגור לחדר נוסף 
בקלות, קומה 5, מעלית, חניה 

משותפת, משופצת ויפה, 
מרפסת סוכה. אושר כהן 

050-2567111)52-52(_____________________________________________

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

1,090,000 תיווך יוחנן 
050-4104044)52-52(_____________________________________________

 בכפר אברהם יונה גרין 3 
חד' מסודרת ק"א + מעלית 

1,290,000 תיווך יוחנן 
050-4104044)52-52(_____________________________________________

 למבוגרים/השקעה במרכז 
העיר 3.5 חד' גדולה 90 מ"ר 

ק"2 + מעלית 1,320,000 
_____________________________________________)52-52(תיווך יוחנן 050-4104044

 בכפר גנים א. האורים, 
3 חד' בגודל 4 חד' 90 מ"ר 
קומה 1. 1,420,000 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52(עידן 053-2817721

 במוהליבר/הסתדרות 
3 חד' - שירותים כפולים - 

כ-60 מ"ר - ק"ב אחרונה רק 
1,125,000 ש"ח.

050-4811122)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" גוטמן, 
בפרוייקט היוקרתי "מגדלי 

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

נוף פתוח לכיוון הים. )רכבת 
הקלה בהקמה( צוות אביגד

072-3957393)52-52(_____________________________________________

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

3, עורפית, סורגים, חניה 
משותפת, משופצת מהיסוד 

ומעוצבת ברמה גבוהה, 
מיידית. )רכבת הקלה בהקמה( 

_____________________________________________)52-52(צוות אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" 
רפפורט, קומה 3, כ- 110 

מ"ר, סורגים, מעלית, חניה 
בטאבו. צמוד לאם המושבות 

ונווה גן. )רכבת הקלה 
בהקמה( צוות אביגד

072-3957393)52-52(_____________________________________________

 "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 הקלה בהקמה( 

_____________________________________________)52-52(צוות אביגד 072-3957393

 בשפירא/בלפור 2.5 חד' 
ק"ק ב- 65 מ"ר משופצת ויפה 

- 1,235,000 ש"ח. 
050-4811122)52-52(_____________________________________________

 ביהודה הלוי - מעולה 
להשקעה - אפשרות דירת 

שותפים )חוקית!( רק 
1,200,000 ש"ח. מיידית!! 

050-4811122)52-52(_____________________________________________

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

מיידית. )רכבת קלה בהקמה( 
_____________________________________________)52-52(צוות אביגד 072-3957393

 למהירי החלטה מול 
לומזה דירת 2.5 חד' גדולה עם 
מרפסת סגורה. 050-6925400 

_____________________________________________)FOX)52-52 נדלן

 דירות מחולקות עם 
תשואות גבוהות בחרדי! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 

052-2790370)52-52(_____________________________________________

קרית מוצקין
 דירה עם גג בטאבו שוכר 

טריפל A לח"י שנים! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 

052-2790370)52-52(_____________________________________________

רמת גן
 ברמת גן בשכונת הלל 

דו משפחתי 7 חדרים, 
מושקע, מיקום מעולה 
+ יחידת מגורים. גינה 
_____________________________________________)51-03(פרטית. 050-5238920

בני ברק

דירות 
להשכרה

אלעד
 באבטליון, 4 חד' גדולים, 

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

_____________________________________________)49-52ל(050-4190420

 יחידת דיור חדשה, 
אפשרות לקצר, ריהוט 

קומפלט + מאווררת יפיפיה 3 
דקות מזבוטינסקי

054-8410545
)51-02(_____________________________________________

 תיווך, דרושים שוכרים 
טובים לדירות ב"ב ופ.כ בנות 2 

3 4 ח"ד כניסה מיידית. 
054-7177054)52-52(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה בהר 
השלום/מקובר יחידת 
דיור לזוג צעיר חדשה 

מושקעת ומעוצבת 
+ ריהוט מלא ק"ב + 
מעלית כניסה מיידית 

3,500 ש"ח  כולל 
ארנונה "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)52-52(_____________________________________________

וילות ובתים
 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(_____________________________________________

 בהר שלום דו 
משפחתי 5 חד' מרווחת 

מאוד בשני מפלסים פלוס 
גג גדול במצב טוב, עם 

נוף פתוח וחניה פרטית. 
8,700 ש"ח. סופר נדל"ן 

050-6452128)52-52(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ופ"כ בנות 

2-3-4 חד', כניסה מיידית 
054-7477054)52-52(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה י”ח-כ’ בטבת תשע”ט  26-28/12/2018

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

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)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

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

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

 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(_____________________________________________

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

רווחים גבוהים!!!
_____________________________________________)52-03/19(052-7623142 שלמה.

 דרוש שותף משקיע 
לחברה בהקמה לפרטים:

_____________________________________________)48-51ל(054-6970525

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

מגרשים

 "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

 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)40-41-19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)42-09/19ל(ש"ח 052-7164243

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות 400 ש"ח לזוג. 
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 ללזוגות לימים שבתות 
וחגים דירה יפה מטופחת עם 

מרפסת נוף מהמם לכנרת. 
058-6454340)46-05/19(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

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

_____________________________________________)47-06/19(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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 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
050-8954654)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. 
_____________________________________________)48-07/19(08-9762675 ו- 055-6657692

3-3.5 חדרים

 באלעד, התפנתה חנות 
במרכז מסחרי מוביל, מתאימה 

לתחום נהעליים, אורטופדיה, 
תשמישי קדושה, קוסמטיקה 

_____________________________________________)49-52(ולכל מטרה 050-4136129

אולמות

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

 2.5 חד' 70 מ"ר 
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

3-3.5 חדרים

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

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)51-01/19ל(ש"ח. 054-6969961

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

+ מעלית מטבת 
050-4156085/4)51-54(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה 
ומשופצת ק"ק + מרפסת 

2,800 כולל ארנונה ומים.
054-6781565/4)50-01(_____________________________________________

 ברמת אלחנן יחידת 
דיור כחדשה 1.5 חד', ק"ב 

מרוהטת, ממוזגת, מפוארת, 
_____________________________________________)50-01/19(2,300 ש"ח. 052-7684697/6

1-1.5 חדרים

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-8,000,000 ש"ח. 
הדירות מושכרות כעט. נתי 

המתווך לציבור הדתי
050-5766979)50-1/19(_____________________________________________

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)50-01/19ל(054-8523020

בר יוחאי

 בקוצק, דירת 4 חד' יפה 
ק"ב מעלית, מיידית, ללא תיווך 

5,000 ש"ח. 052-7648019
_____________________________________________)51-52ל(

 ברח' ירושלים להשכרה 
לתקופות קצרות 3 חד' 90 

מ"ר מיידי, לל"ת. 4,400 ש"ח.
_____________________________________________)51-52ל(054-6500828

 בק. הרצוג ק"ד ללא, נוף, 
כיוונים, ממוזג, מרוהט חלקי. 
_____________________________________________)51-52ל(052-7101541  03-6761360

 בקרית הרצוג 2.5 חדרים 
כ- 50 מ"ר ק"ב מיידי - לדתיים. 

משופצת, מטבח ואמבטיה 
חדשים 03-5703558

_____________________________________________)51-52ל(

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה א' 
חזית, ללא ריהוט פינוי מיידי 
_____________________________________________)51-02ל(3,700 ש"ח. 054-2166681

 2.5 חד' + מרפסת 
בויז'ניץ חדשה, קומה חמישית 

עם מעלית, מיידי
)51-52(               055-6768436_____________________________________________

 בשיכון ה' חדר וחצי מזגן 
2,500 ש"ח. 054-2261636 

050-6285142
)51-02(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני ברק לל"ת במחיר 

2,000,000 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(050-6651365

 להעברה קונדטוריה 
פעילה + מוניטין, בפתח 
תקווה, בהזדמנות + ציוד 

_____________________________________________אפיה. 050-6437030        )51-2(

 קרקע חקלאית בנס 
ציונה ובגן יבנה עם תכניות 
עתידיות למגורים 350,000 

_____________________________________________)51-03(ש"ח לדונם. 03-6180103

מרתפים

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
900 מ"ר מהמושב, צפוי 
לעלות פי 20 כשיופשר 

הערכת שמאי לפי 60,0000  
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 
לדונם בלבד! תיווך הצבי. 

04-6716666
053-3147717)52-52(_____________________________________________

 התקשרו עוד היום לייעוץ 
בחינם לגבי השקעות בבאר 
שבע דימונה וירוחם. משה 

אלוש אבני דרך 054-3255667
)52-52(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 באהרון דב דירת-גן 4 חד' 

חדשה, 7,000 גמיש. תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000

050-4999465)52-52(_____________________________________________

 בנורדאו פנטהאוז 4 חד' 
+ מיזוג + מרפסת שמש + 

סוכה, מעלית 5,500 ש"ח 
_____________________________________________)52-52(גמיש. 050-5775654

 בצירלזון פנטהאוז 5 חד' 
+ סוכה. דירה חדשה מקבלן 

מעלית 6,000 ש"ח גמיש. 
050-5775654)52-52(_____________________________________________

 4 חד' ברחוב הרצל 93 
ב"ב קומה 5 בנין מטופח 

ושמור 4800 ש"ח 
_____________________________________________)52-3(לחודש. 050-5586335

 בלעדי בטבריה, 4 
חד' 100 מ"ר משופצת 

ויפה + סוכה חזית 
ק"ג + מעלית +  חניה 

4,800 ש"ח גמיש כניסה 
מיידית. "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בלעדי בבארי 4 חד' 
חדשה + מ. שמש ק"ג 

חזית + סוכה כניסה 
מיידית 6,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 בואו להוריד את 
הניילונים! ברמת 

אהרון! בנין חדש! 4 
חד', מרווחת! מפתחות 

ב"אביחי-מתווכים"
03-5701010)52-52(_____________________________________________

 א. אברבנאל 4 חד' 90 
מ"ר ק"ד בנין חדש מעלית 

4,500 נדלן הקריה
050-3000121)52-52(_____________________________________________

 דב הוז 3 חד' קומה א' 
חזית 3400 ש"ח פינוי 1.2.19 

מס' נכס 16363
 050-5750880  077-2050410

_____________________________________________)52-52(אורי תיווך אדוארד

 בהאי גאון! 3 חד' + 
מרפסת, כניסה פרטית! 
*בצבי 2 חד', מפתחות 

ב"אביחי-מתווכים"
03-5701010)52-52(_____________________________________________

 בשלושה, 3 חד' משופצת 
חדשה 3,500 ש"ח גמיש. 

050-5775654)52-52(_____________________________________________

 דירה ברח' הנגב 2 חד' 
קומה ב' מסודרת פינוי מיידי 

3000 מס' נכס 17920.
 050-5750880  077-2050410

_____________________________________________)52-52(אורי תיווך אדוארד

 בורוכוב 2.5 חד' משופצת 
קומה א' עורף כניסה מיידית 
3500 ש"ח. מס' נכס 16298 

 050-5750880  077-2050410
_____________________________________________)52-52(אורי תיווך אדוארד

 2.5 חדרים בשיכון ג' רח' 
גולמב מטבח חדש, תיווך

054-4980159)52-52(_____________________________________________

 בגניחובסקי יחידת דיור 
חדשה ק"א 2 חד' כ- 32 

מ"ר מרווחת, אפשרות לקצר 
_____________________________________________)52-1ל(2,600 ש"ח. 054-8405486

 בבארי 2 חד', כ- 40 מ"ר 
מרוהטת, ק"א, ממוזגת, 

משופצת, אמבטיה, מטבח 
גדול, 2 כיורים. 
054-4797080)52-3/19(_____________________________________________

 בשלושה, 2 חד' משופצת 
חדשה 3000 ש"ח גמיש. 

050-5775654)52-52(_____________________________________________

 ביצחק שדה ק"א 
מרוהטת חלקית חדר וסלון 
_____________________________________________)52-52(3,200 תיווך 050-6117777

 במנחת יצחק יחידה 
לזוג צעיר קומה א', מרוהטת 

קומפלט ממוזגת
052-7639481)52-3(_____________________________________________

ירושלים

 ברח' ה-93 5 חד' חזית, 
ק"א על עמודים מעלית שבת, 

_____________________________________________)52-1ל(חניה, מיידי. 050-7776479

+5 חדרים

 "דרך עיר נכסים" במרכז, 
במונטיפיורי קרוב לנורדאו. 3 

חד', כ-95 מ"ר + 2 שירותים, 
מעלית וחנייה. מתאים 

_____________________________________________)52-52(למבוגרים. 052-2656825

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

 FOX 050-6925400 .מיידי
_____________________________________________)52-52(נדלן.

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-6651365

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף, קומה נמוכה. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3115110 ב"ב

 למשקיעים דירות החל 
מ-500,000 ש"ח בקרית אתא, 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)52-52(פרויקטים 052-2790370

 בכ. לעיר ויזניץ 200/400 
מ"ר להשכרה ולהחסנה 

למשרדים מוסד, מכירות לכל 
מטרה. 052-7182182

_____________________________________________)52-52(050-5340785 "אחוזה"

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
איזור הרב קוק קומה 1- הכנת 
 BA המקום ע"י הבעלים. תיווך

_____________________________________________)52-52(יזמות 054-4980159 דורון

 "רימקס עוצמה" 
בזבוטינסקי, קומה 1, כ-160 

מ"ר, להשכרה אולם תצוגה + 
ח' ישיבות + משרד, ממוזג, 
חניה, כניסת ספקים, מיידת 

גמיש. צוות אביגד
072-3957393)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" למכירה 
בוולפסון, קומה 1, כ-200 מ"ר, 

9 לד' + קבלה, עסק פעיל, 
ממוזג, חניה. צוות אביגד

072-3957393)52-52(_____________________________________________

 בקרית אתא למכירה 
חנות וגלריה בלב המרכז 
תשואה של 8% למהירי 

החלטה! השקעה מומלצת 
ביותר! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים
052-2790370)52-52(_____________________________________________

 בלעדי! "בפריים-לוקשיין" 
בזבוטיסקי-ב"ב כ-110 מ"ר 
ממוזגת ומושקעת + מחסן 
_____________________________________________)52-52(10,500 ש"ח. 052-5222690

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? בזה 

אנחנו מתמחים והכל 
בס"ד. תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 חנות 55 מ"ר על רבי 
עקיבא פינת ירמיהו משופץ 
לכניסה מיידית במחיר טוב. 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר 
חזית משופצת לכל 
מטרה 2,800 ש"ח 

מיידי. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)52-52(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
בבנין חדש חנות 100 מטר 
לטווח ארוך 28,000 ש"ח, 

_____________________________________________)52-52(כניסה 1.2.19 050-5775654

 בלעדי להשכרה ברחק 
פרל מחסן מקורה 93 

מ"ר קומת קרקע גישה 
נוחה לרכב מיידי ניתן 

לשכור חלק מהנכס 
לפרטים נוספים "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)52-52(_____________________________________________

 משרד משופץ ומפואר 
80 מ"ר במרכז ב"ב עם 
מעלית תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 משרד 25 מ"ר ברבי 
עקיבא בפסג רק 1,500 ש"ח. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 משרד 22 מ"ר ברחוב נתן 
הנביא 1 ב"ב. קומת כניסה 

יפה ומשופצת לכניסה מיידית. 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 משרד בגן וורשא קומה 
א', מחולק ל-3 חדרים לכניסה 

מיידית. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)52-52(054-4980159 דורון

 דרוש משרד/קליניקה 
120-150 מ"ר עד קומה 

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ  050-5308742
03-5797756)52-52(_____________________________________________

 למכירה באהרונוביץ 
המרכזי מרתף 450 מטר 
כולל משרגים כולל חניות 

3,500,000 ש"ח.
050-5775654)52-52(_____________________________________________

 באהרונוביץ להשכרה 
מרתף עם חניות ומשרדים 

מפוארים 450 מטר רק 
18,000 ש"ח גמיש.

050-5775654)52-52(_____________________________________________

 *וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 "מצפה הודיה" וילה 
יפיפיה וצימר מושקע + ג'קוצי 

_____________________________________________)52-12/19(+ חצר גדולה. 052-5664465

ירושלים והסביבה

 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

 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(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-05/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)49-20/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

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

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

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

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

052-5948777)01-03/19(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 מלון הבירה במרכז העיר 
חדרים מפוארים, מחירים 

עממיים, מתאים לשבתות 
_____________________________________________)51-02(חתן. 052-3502493

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)52-11(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

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

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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 למכירה בת"א חנות בגדי 
ילדים יחידה בשבכונה פעילה 
כולל מלאי ולקוחות פעילים, 

_____________________________________________)52-3ל(מציאה, יוסי 052-7188044

חנויות

 להשכרה במרכז ר' 
עקיבא ב"ב 50 מ"ר + 

שירותים, ירידה כ-10 מדרגות. 
חלון ראווה בחזית

054-2067894)51-52(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

סורגים, מזגנים, אזעקה, 30 
מ"ר + גלריה 28 מ"ר 

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

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

פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)52-52(052-7182182 "אחוזה"

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

072-3957393)52-52(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
אילוביצקי, בית פרטי כ- 70 

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

_____________________________________________)52-52(אביגד 072-3957393

 חנות ממתקים להשכרה, 
רח' מרכזי בב"ב, חנות פעילה, 
_____________________________________________)51-03(לרציניים בלבד 052-8819988
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 "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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 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

 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

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

מכירת רכב

סיאט

 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

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 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
_____________________________________________)51-26/19ל(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(_____________________________________________

 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, גם נפשי קל 

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

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

קורסים
 המקיף במגזר החרדי 

להכשרת דולות ומדריכות לידה 
מקומות אחרונים! יהודית חדד 

- מרכז נעמה.
054-8445714 03-6183240)47-50(_____________________________________________

 שדכנית נמרצת, מאגר 
גדול, ליטאים, ספרדים, 
חסידים, פרק ב ורפואי.

_____________________________________________)47-52ל(054-8436672

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

אבידות

 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(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

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

מושב גורן

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)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

 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

 "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(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)07-09/19(לביה"כ. 052-6460451

מרכז הארץ

 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

 נותרו שבתות פנויות 
בחורף בקמפוס גדול ומרווח, 

חדר אוכל, חצר גדולה ובימ"ד, 
אפשרות לקייטרינג.

_____________________________________________)42-02ל(052-7142331

יונדאי

 הובלות גדולות וקטנות 
לכל חלקי הארץ, שרות אדיב 
ובאחריות, הנחות לאברכים. 

052-7638702)50-17/19(_____________________________________________

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, ודאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(אפסיים. 050-5808315

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)50-07(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ג' כסליו לוויתי סידור 
מאישה בקו אוטובוס 280 

ש"ח. ואיני מוצאת את 
_____________________________________________)50-50ח(עקבותיה. 052-7134652

 נמצא בשבת מקץ 
טבעות בציון שמעון הצדיק 

_____________________________________________)50-50ח(050-6256846

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם
1-599-500-003 הגמ"ח 

_____________________________________________)50-50ח(הארצי להשבת אבידה

 אבד ארנק ב-1.12 בקו 
422 מב"ב לירושלים מכיל 

מזומן, רשיון נהיגה אמריקאי, 
_____________________________________________)50-51ל(כ. אשראי. 054-8412694

 נמצא רב קו )ילד( באזור 
_____________________________________________)50-50(ת"ת תלפיות 054-8438529

 LENOVO מחשב נייח
+ מסך ''21 + מקלדת 

ועכבר + רמקולים 
1,200 ש"ח בלבד

אורלוב 80 פ"ת
050-6205446

חיסול מלאי עודפים
ב"כל בו בשפע"

בואו להרויח 
מהמחירים המיוחדים

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 השכרת רכב ברכבי הארץ 
ובעולם, מכירה וליסינג, עם 

שירות ואמינות. נחמיה אלבוים 
052-7152486)51-02(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)51-6(_____________________________________________

 מחפש לקנות סת"ם 
ברמה גבוה מסופרים אברכים 

יר"ש 050-4300283
_____________________________________________)51-02ל(

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 קורס לימודי גיטרה 
ותאוריה ממורה מוסמך בפתח 

תקווה 052-4039888 ליאור.
)51-02(_____________________________________________

 בצפת 3 חד' 2 מזגנים 
ק"א, כניסה נפרדת, כניסה 
מיידית. א. להשכרה לטווח 

_____________________________________________)52-7(ארוך 054-3377431

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(_____________________________________________

 למכירה יונדאי i30 יד 
שניה מודל 2010 אוטומטי עם 

טסט לשנה! שמור ומטופל 
דגם מפואר 23,000 ש"ח.

052-2734490)52-52(_____________________________________________

 למכירה!!! יונדאי 
i30 cw דגם סטיישן מודל 

11.2010 160 קמ"ש + סנרוף 
טסט לשנה 4 צמיגים חדשים 
טסט לשנה!! 24,500 ש"ח. 

052-6918614)52-52(_____________________________________________

 למכירה!! סיאט אביזה 
אוטומטי 2007 טסט לחצי 
שנה חסכוני מאוד 11,000 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. 054-3309169

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

קנית רכבים

 הובלות קטנות באזור גוש 
דן, במחירים נוחים. שרות אמין 

_____________________________________________)52-1(ואדיב. 050-8521404

 הסרת עין הרע פחדים 
ומתחים "י עופרת בהמלצת 

אדמורים ורבנים.
052-7611725)52-7(_____________________________________________

הסרת עין הרע

 ושמחת - לגברים בלבד!!! 
טיפות טבעיות לשלמות הבית 
באישור משרד הבריאות לייעוץ 

_____________________________________________)52-52(והזמנות. 054-2051255

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)52-52ח(1-599-500-003

 נמצא בר' עקיבא בבני 
ברק שקית עם כיפות חדשות 

_____________________________________________)52-52ח()גור( 050-4126506

 אבד כובע קנייטש ביום 
שישי בקו 422 )אפיקים( מב"ב 

לירושלים בשעת הצהריים. 
054-8438529)52-52(_____________________________________________

 באזור הרב שך אבד תוכי 
היקר לבעליו אקלקבטוס. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

 דרוש אופניים חשמליים 
לאברך בהשאלה או בתרומה 
_____________________________________________)50-50ח(תזכו למצוות. 052-7621791

 דרוש מחשב נייד לאברך 
בהשאלה או בתרומה לכתיבת 

_____________________________________________)50-50ח(דברי תורה 052-7621791

 מעוניין בכסא תינוק 
לאופניים במצב טוב בתרומה 

או בהשאלה תזכו למצוות.
_____________________________________________)50-50ח(052-7621791

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תורמה. 

_____________________________________________)50-50ח(052-3595314

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)50-50ח(בערך. 054-7938941

 נמצא מוצץ חברת 
MAM . המאבד יתקשר 

_____________________________________________)51-51ח(לטל': 054-8471351

 ברחבת הכותל המערבי 
נמצאו שני קפוצ'ונים של 

_____________________________________________)51-51ח(ילדים 050-6256846

 בערך בכ"ב כסלו נמצא 
סריג חגיגי של ילדה באזור 

סופר יש ג. שאול )י-ם(
_____________________________________________)51-51ח(0549346800

 אבדו נעליים חברת 
"חוברת" בקופסא מידה 39 
אלגנטיות - שחורות באזור 

_____________________________________________)51-51ח(ב"ב. 052-7645594

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)50-50ח(סימלי. 054-7938941

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה 

_____________________________________________)50-50ח(054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליים לאברך ב-600 ש"ח. 
אפשרי במקולקלות בתרומה 

_____________________________________________)50-50ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו
_____________________________________________)50-50ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)50-50ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)50-50ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)50-50ח(052-7396092

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)50-50ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון לבחור 
ישיבה במחיר מוזל/ אפשרי 

_____________________________________________)50-50ח(קטן. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה 

_____________________________________________)50-50ח(050-6651365

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מייבש כביסה 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155532

 לאברך דרוש בתרומה זוג 
מיות יהודיות ללא מזרונים

_____________________________________________)52-52ח(053-3100941

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור אפיה ומכונת 

_____________________________________________)52-52ח(כביסה 053-3100941

 דרוש מכשיר סודה 
דטרים/פילו/גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)52-52ח(052-7396092

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)52-52ח(בעבר. 054-2509001

 מעוניין לקנות נגנים 
של "סנדיסק" קליפ וזיפ, עם 
תקלות במחירים טובים, תא 

_____________________________________________)52-52ח(קולי 079-5371195

 מעוניינים בספת עור 
_____________________________________________)52-52ח(במצב מצויין 053-3157478

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)52-52ח(054-7938941

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)52-52ח(050-6229373

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

 דרושות אופניים 
חשמליים לאברך ב-600 ש"ח. 
אפשרי במקולקלות בתרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)52-52ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)52-52ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)52-52ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה בתרומה.
_____________________________________________)52-52ח(050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה 

_____________________________________________)52-52ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(052-3595314

 גלגלים לאופניים מס' 24 
+ צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א. 052-3595314
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תינוקות

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

מערכות כיבוי אש
)ספרינקלרים(

למוסדות ובניינים

055-8830669
באיכות הגבוהה ביותר 

מחירים נוחים

 רדיאטור 16 צלעות ב-200 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8432614

 תנור בילד-אין 2 תאים 
במצב מולה חברת תקע 500 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 053-9614265

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים, 100 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(052-2786557

 למסירה תנור חימום 
וטוסטר קטן - דרוש תיקון. 

_____________________________________________)50-50ח(02-5812872

 קריוקי במצב מצוין + 2 
כניסות למיקרופונים + מטען 

ואוזניות - 120 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(03-5740868

 תנור בילד-אין קינג 
איכותי, עובד מצויין, מולטי-

סיסטם עם ניקוי עצמי, 500 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-8969770

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

ללא סוללה 250 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8478353

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-7938941

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374 

_____________________________________________)50-50ח(או: 053-3179093

 מדפסת משולבת פקס 
 HP6830 וכו' צבעונית דגם

ללא דיו. 220 גמיש.
_____________________________________________)50-50ח(054-8445520

 רדיאטור 8 צלעות במצב 
חדש 80 ש"ח באלעד. 

_____________________________________________)50-50ח(054-8404589

 תנור חימום עומד 
ומסתובב בטיחותי כמו חדש 

150 ש"ח באלעד.
_____________________________________________)50-50ח(054-8404589

 מיקרוגל במצב מעולה רק 
_____________________________________________)50-50ח(80 ש"ח. 050-9089110

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

_____________________________________________)50-50ח(מצוין, 290 050-2897977

 למכירה בהזדמנות תנור 
חימום חדש הכולל 4 ספירלות 

)ב"ב( 150 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)50-50ח(054-7216671

 מערכת הגברה יד 2 
חברת BTS דגם PG9 ב-190 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 058-3291661

 רדיאטור + מפזר חום 
בב"ב 150 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-8476805

 מיטה מעץ מלא 
משולשת 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-4521532

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק 310 ש"ח + מגירות 

צבע חום בהיר, ב"ב 
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 בירושלים מיטת "משכל" 
כפולה + מגרות במצב מצוין 

שמנת 1,200 ש"ח.
050-4131422)50-51(_____________________________________________

 למכירה ארון 4 דלתות 
שמנת/תכלת 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 ספת סלון בצבע וורוד 
עתיק 2+3 רוחב 220, 130, 

מחיר 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(050-5198598

 למכירה בירושלים מיטה 
משולשת במצב טוב ב-450 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח בלבד. 02-5812872

 למכירה ארון מטבח עץ 
סנדביץ 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 כורסת אירוח הנפתחת 
למיטת יחיד. רוחב 70 ס"מ 
עומק 80 ס"מ במצב פתוח 
אורך 186 ס"מ. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-5198598

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228
03-5792841

054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
72 שעות בלבד

הסוף לחובות!!
במקום לקחת 
הלוואות חוזרות

אצלינו פותרים את 
הבעיה מהשורש!!

לנו הפתרונות!!

 20
שנות הצלחה

חייג עכשיו לאובליגור:
072-3937547

חובות? עיקולים?
בעיות בבנק?

בציבור אנ"ש המלצות 
  

 מצלמת קנון דיגיטלית 
 ,PowerShort SD1000 דגם

כולל נרתיק מעור ומטען ב- 
_____________________________________________)51-51ח(250 ש"ח. 050-4119739

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש המחיר 

_____________________________________________)51-51ח(- 200 ש"ח. 054-8453370

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
*מנורה למטבח 130 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-2727474

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טרה בייט 230 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7651383

 .G.P.S מכשיר ניווט 
חדש, איכותי, מפות 2019, 

ותוספות 280 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8518182

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)51-51ח(או 053-3179093

 מקרר אמנה 600 ליטר, 
מקפיא תחתון מצב מצוין 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3100396

 למכירה תנור בילד-אין 
צבע לבן כמו חדש 170 ש"ח 

בלבד + מיקרוגל 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה פקס 80 ש"ח + 
מסך מחשב 80 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 LG מסך מחשב דק 
למסירה חינם לאברך לכתיבת 

_____________________________________________)51-51ח(ד"ת 03-6195941

 2 נברשות מהממות 
לסלון )1X6( מחיר 120 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(כל אחת. 054-8485026

 רדיאטור 21 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה חדש 

בקרטון 370 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(054-8485026

 רדיאטור 8 צלעות כחדש 
120 ש"ח. *מכשיר אינלציה 

קטן כחדש 100 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מכשיר אדים קרים 
כחדש 100 ש"ח. * מברגה 

BLACK-DECKER נטענת 
כחדש 200 ש"ח. גמיש.

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 רמקול בלוטוס קטן 
כחדש + מטען ואוזניות - 70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 03-5740868

 מציאה! מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7171228

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשה באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-8470594

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8470594

 פלטה גז 3 להבות 
)בפ"ת( באריסה חדש 200 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-2786557

 מכשירי קשר נטענים, 
UNIDEN, טווח 10 ק"צ 

מקצועי 200 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(053-3128832

 בירושלים למכירה טוסטר 
_____________________________________________)51-51ח(דרוש תיקון 02-5812872

 מעוניין במחשב ישן 
ותקין )ללא מסך או נייד( 
_____________________________________________)51-51ח(בירושלים. 02-6231021

 קומודה/שולחן איפור 
מראה וארון מגירות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-6583510

 מיטה כפולה מזרונים 
נשלפים כחדשים 400 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-6583510

 למכירה שולחן מחשב 
שמנת יפיפה 120 שש"ח. עם 

_____________________________________________)50-50ח(מגירות. 054-8430370

 למסירה שולחן משושה 
1.36 מ' נפתח עוד 47 ס"מ. 

_____________________________________________)51-51ח(052-6500950

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק 310 ש"ח + מגירות 

צבע חום בהיר ב"ב.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 ארון בגדים ליחיד, 200 
ש"ח. בי-ם פורמיקה לבן. 

דמוי מקרר סנדביץ.
_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח בצע חום בי-ם.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 שתי מיטות עם ארגז כלי 
מיטה ענק חום כהה, שמורות. 

_____________________________________________)51-51ח(500 ש"ח. 054-8448420

 שולחן מרובע, צבע אגוז 
)1.40*1.40( 500 ש"ח. + 8 

כסאות 130 לכסא.
_____________________________________________)51-51ח(052-9073826

 ארון 3 דלתות קומותיים 
פורמיקה 400 ש"ח כחדש. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מציאה! ארון 3 דלתות, 
כמו חדש, חום בהיר, )במרכז( 

_____________________________________________)51-51ח(500 ש"ח. 050-4144107

 שולחן נמוך לסלון עץ 
 66X120 .איכותי, כחדש

ס"שולחן ומזנון לסלון בצבע 
וונגה במצב מצויין. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-4728198

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים יפים מאוד 

מסנדביץ אדום. 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(למדף. 052-7600336 בב"ב.

 ספת נוער חדשה נפתחת 
לזוגית + ארגז מצעים. אזור 

_____________________________________________)51-51ח(ר"ג 050-6564872

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין. 

_____________________________________________)51-51ח(500 ש"ח. 054-5705546

 1.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-5705546

 שולחן גיהוץ 50 ש"ח 
בירושלים. קטמון ישנה.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח עץ מלא. 052-7178693

 2 שידות קטנות בי-ם 200 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדביץ + קומידה + מיטה 

זוגית 500 ש"ח בי-ם. 
_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(כ"א. 050-4135002

 למכירה מיטת יחיד גדולה 
1.20 מטר + ארגז מצעים 

מצב מצויין 160 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה ספה 3 מושבים 
צבע קרם 1.70 מטר 290 ש"ח 

בלבד. חזקה ויציבה. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 שולחן מחשב מזכוכית 
במצב טוב 250 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה ארון 3 דלתות 
עם 4 מגירות מפורק במצב 

מצויין 310 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 בירושלים למכירה מיטת 
נוער כפולה במצב טוב, רק 

_____________________________________________)51-51ח(300 ש"ח 02-5812872

 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

 2 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-9089110

 כסא למחשב במצב חדש 
_____________________________________________)50-50ח(050-3069989

 מקרר לא גדול צבע לבן, 
210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות מיטה 
מתקפלת יד שניה במצב 

מעולה בירושלים 
_____________________________________________)50-50ח(054-8474221

 דרוש מיקרוגל במצב 
מעולה בתרומה לכולל 

_____________________________________________)50-50ח(בירושלים 054-8429020 י-ם

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה, 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)50-50ח(052-3595314

 דרוש אופניים מידה 24 
פחות מ-200 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-3091689

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תורמה. 

_____________________________________________)51-51ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)51-51ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה 

_____________________________________________)51-51ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)51-51ח(חילוף. 050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)51-51ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)51-51ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה- 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)51-51ח(052-3595314

 מסך דק 24 אינץ' 250 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-8470594

 מחשב נייד מציאה, עובד 
מהר, רק 499 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-3558949

 ASUS מחשב מיני נייד 
מדך 10.1" מצב חדש כולל 

נרתיק מגן 450 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-8380655

 למכירה 2 רמקולי קריוקי 
גדולים 100 ש"ח כל אחד.

_____________________________________________)52-52ח(052-7140015

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-2727474

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

_____________________________________________)52-52ח(250 ש"ח. 054-8472353

 מקרר אמקור ב-200 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(052-7174414

 תנור סאוטר + כיריים גז 
_____________________________________________)52-52ח(ב-480 ש"ח. 054-8420444

 מייבש כביסה כמו חדש 
210 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מקרר קטן מצב מצויין 
170 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6787374 

_____________________________________________)52-52ח(או: 053-3179093

 גמבוי DS על שני מסכים 
במצב מצוין + מטען 220 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3200635

 למכירה מייבש כביסה 
כמו חדש 200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 200 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. לפרטים 054-8453370

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)52-52ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 מסך דק "17 למחשב - 
AOC פועל מצוין תמונה חדה 

ללא כבלים 70 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-3466398

 מחשב נייד עם מסך 
17" + ספק לחשמל כתיבת 

מסמכים כונן שירים, אינטרנט 
אלחוטי, 600 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אטמור חדש באריזה 
 230W ב-150 ש"ח. עוצמה

חוזק SKV. נייד:
_____________________________________________)52-52ח(052-7602959.

 מציאה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 053-3346080

 מחשב שולחני מצוין 
ליבה כפולה בהזדמנות + 

תוכנות 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 מסך דק 22" מצוין 
בהזדמנות!!! רק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 רחפן מיני צמוין 
הבזדמנות!! ללא תקלות חדש 

באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3346080

 מדפסת משולבת פקס 
 HP6830 וכו' צבעונית. דגם

ללא דיו. 220 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)52-52ח(054-8445520

 מקרר קטן מצב מצוין 190 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 HP פקס 75 ש"ח בלבד 
+ מזוודה 65 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 תנור בילד-אין 180 ש"ח 
בלבדף מצב מצוין. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מכונת כביסה מעולה! 
במחיר מציאה! 350 ש"ח.

050-4171813)52-3(_____________________________________________

 Brother מדפסת 
 A3 משולבת מדפיסה גם

חדשה באריזה ב- 290 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(054-7208929

 מיקרוגל לבן דיגיטלי 
במצב מצויין 400 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)52-52ח(050-9340312

 מיקרוגל כמו חדש אריזה 
75 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-7938941

 LG בהזדמנות מקרר 
כחדש 550 ליטר מוכסף רק 

_____________________________________________)52-52(1700 ש"ח 054-8420684

 מסך דק 19 אינץ' שמור 
כחדש 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 מסך דק 23 שמור כחדש 
_____________________________________________)52-52ח(250 ש"ח. 054-2515728

 מדפסת קבלות חדשה 
באריזה מקורית 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח()בפ"ת( 052-2786557

 מיקרוגל גריל דיגיטלי חדש 
באריזה של morphy ב- 450 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-4142537

 אמקור XL2 במצב מצוין 
170 ליטר משרדי. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3292985

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשב באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8470594

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים. 052-7178693 

_____________________________________________)52-52ח(קטמון ישנה.

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ, אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7178693 בי-ם.

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)52-52ח(200 ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומודה + מיטה 
זוגית 500 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7178693

 מיטה וחצי מצב מעולה 
_____________________________________________)52-52ח(400 ש"ח. 053-3134131

 ספפה 250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3134131

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משוצץ מצב מצויין 

_____________________________________________)52-52ח(500 ש"ח. 054-5705546

 שולחן נמוך לסלון עץ 
איכותי, כחדש 150 ש"ח. 
66X120 ס"מ בירושלים. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8430281

 ארון 3 דלתות 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 ספה 3 מושבים 460 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 פינת אוכל למטבח 450 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7698994

 ספת סלון מעור אמיתי 
מהודרת 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7698994

 מיטת  הייריזר, 490 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7698994

 כסא מנהלים 70 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7698994

 שולחן מרובע, עץ מלא, 
צבע אגוז )1.40*1.40( 500 

ש"ח + 8 כסאות 130 לאחד.
_____________________________________________)52-52ח(052-3073826

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה עם גלגלים עץ מלא, 

190 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 שולחן סלוני עץ חום 
שחור 60X120 ס"מ, 150 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-5397876

 כורסת יחיד 90 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(בלבד. 052-5737813

 שידה עם מגירות 180 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מראה חדשה גדולה 
70/80 ב- 70 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-7602959

 ארון 3 דלתות + מגירות 
+ תלייה 290 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מיטה כפולה צזורנים 
נשלפי כחדשים 400 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(054-6583510

 קומודה/שולחן איפור 
צראה וארון חגירות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-6583510

 כוננית 2 מטר אורך, 80 
ס"מ גובה, חום 052-7178693 

_____________________________________________)52-52ח(בירושלים.

 ארון בגדים ליחיד 200 
ש"ח בירושלים פורצירה לבן 

דמוי מקרר סנדוויץ
_____________________________________________)52-52ח(052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בירושלים. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7178693

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)52-52ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ארון כתר כחדש 2 מדפים 
ב- 150 ש"ח ב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7189934

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-9089110

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א. 050-4135002

 ארון 'כתר' גדול כחדש רק 
500 ש"ח. 052-7154863

_____________________________________________)52-52ח()בין הסדרים(

 בהזדמנות! ספריית 
קודש מפוארת כחדשה 
עץ מלא חזקה במיוחד 

8000 ש"ח.
050-4111114)52-3(_____________________________________________

 מציאה קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8420684

 בהזדמנות!! עגלת איזי 
בייבי במצב מצוין 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-4160457

 בהזדמנות!! עגלת 
תאומים במצב מצוין 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-4760457

 שמיכה לתינוק לגיל שנה 
+ מצעים למיטה תינוק 70 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-7041010

 למכירה עגלת תינוק 
במחיר סמלי 200 ש"ח. במצב 
_____________________________________________)52-52ח(מצוין. 052-6865596 ירושלים

 עגלה ביבי גוג'ר 350 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח ירושלים 052-7175085

 למכירה עגלת שכיבה 
אמבטיה בצבע שחור 
מאמריקה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-4116799

 MIMA מציאה! עגלת 
כחדשה אמבטיה + טיולון 

שחור/ורוד. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7123321

 למכירה טיולון 280 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(מצב טוב. 054-5656194

 למסירה בירושלים עגלת 
בוגבו אמבטיה וטיולון, דרוש 

_____________________________________________)52-52ח(תיקון 054-8474221

 חדשה באריזה! עגלת 
שכיבה בצבע שחור כולל כיסוי 

רגליים 500 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(054-8452616

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)52-52ח(50 ש"ח. 050-9089110

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-9089110

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא עם מזקון ב-490 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7966786

 ברה"ע כסא אוכל לתינוק 
עם מגש מתקפל ב-150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7966786

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)52-52ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנ כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-3073826

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)52-52ח(35 ש"ח. 053-3155415

 מכנס לתינוק צידה 
12/18 חודשים קטיפה חדש 

של קידישיק, 30 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(053-3155415

 נדדת בייביסייף יפייפה, 
מצריך תיקון בשנאי, 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-5833770

 עגלת מוצי שילדה 
אמבטיה וטיולון מצב מצוין 

_____________________________________________)52-52ח(400 ש"ח. 052-5833770

 למכירה עגלת בוגו בי 
במצב מעולה, עם שתי גגונים 
חדשים לכיסוי גשם ב-1,400 

_____________________________________________)52-4(ש"ח. 052-7696965

 כסא תינוק לכרב של כב' 
ברייאקס 200 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-5078585

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח. אפשר רק 

טיולון 140 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 טיולון סוג טוב וחזק 100 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה 500 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-5656194

 כסא אוכל לתינוק במצב 
מעולה כולל מגש נשלף מחיר 

_____________________________________________)52-52ח(100 ש"ח. 052-6140800

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי, 25 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם.

_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 מציאה! משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
מצב בינוני 300 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 כלוב גדול לארנבת במצב 
מצויין 50 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(לפרטים: 054-8491154

 אופני הרים 26" 
מאלומיניום. בבני ברק 400 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7187193

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-2727474

 מיטת תינוק צבע עץ 
"שילב" 350 ש"ח. 

050-4117655)52-3(_____________________________________________



י”ח-כ’ בטבת תשע”ט  626-28/12/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

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

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

 מעבד מזון מסימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח.  

_____________________________________________)50-50ח(054-8487627

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8487627

 מעקה למיטת נוער מעץ 
סנדויץ כחדש אורך 1.20 מ' 

_____________________________________________)50-50ח(150 ש"ח. 052-7663458

 לול קמפינג איכותי במצב 
מצוין 170 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-7663458

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה. חדש באריזה 

_____________________________________________)50-50ח(50 ש"ח. 052-4831449

 ספר בישול חדש. מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדש באריזה, 

_____________________________________________)50-50ח(50 ש"ח. 052-4831449

 מארז מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה, חדש, 25 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-4831449

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב. 15 ליטר, 

_____________________________________________)50-50ח(חדשה. 052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-4831449

 BMX אופני ילדים 
במחיר 120 ש"ח. 16"

_____________________________________________)50-50ח(054-5385013 ב"ב

 מכנס חדש גינס מידה 40 
חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה/כחול מבריק 200 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 053-3155415

 מגפיים חדשות לילדה 
מידה 27 צבע שחור 40 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 ברה"ע למכירה 
תיק מזוודה שחור מידות 
55X35X15 ב-60 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(052-7966786

 פראק חתנים איכותי 
מידה 42 )שבוע היה בשימוש( 

500 ש"ח. 02-6522251
_____________________________________________)50-50ח(058-3232259

 למסירה מזגן באלעד.
_____________________________________________)50-50ח(052-7621791

 עגלת קניות מבד 40 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח.  052-7663458

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית + קנים לשבת 
כחדש בב"ב. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(054-8476805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות בוסטון, השרייה 45 

ש"ח. ניקוי 35 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8476805

 סטנדר שולחני מעץ 
מפואר חדש בקופסא במחיר 

מציאה 90 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-7621791

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:
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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

תקשורת

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 J5 מכשיר סמסונג גלקסי 
במצב מצוין. 02-5373650

_____________________________________________)49-52ל(050-4150649

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום. 050-5274348  
03-6884123)49-52(_____________________________________________

 פלאפון מקס רוקר כשר 
דור 3 במצב חדש רק 200 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 053-3127941

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7966786

 סלולרי ארסניום כשר 79 
ש"ח. סלולרי טלגו חדש כשר 

_____________________________________________)51-51ח(149 ש"ח. 058-3263264

 נטסטיק - מודם סלולרי 
- תומך בכל הסימים, חדש 

ואיכותי, 120 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8432352

 פלדלת, תנור גז, פריז'ידר, 
מכונת כביסה. כל פרט 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8435872

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(058-6609100

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה, חום 052-7178693 

_____________________________________________)51-51ח(בי-ם.

 תמונות בכל מיני סוגים 
בירושלים 50 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח בי-ם. 052-7178693

 נעליים יד 2 5 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)51-51ח(י-ם. 052-7178693

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)51-51ח(בי-ם. 052-7178693

 קופסת תה מעץ-ויסודקי 
מהודרת 31X25 ס"מ חדשה 

באריזה 60 ש"ח. בב"ב. 
_____________________________________________)51-51ח(054-8418662

 זיכוי למשקפי מולטי-
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח. ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצת הדרת קודש חדש ב-70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 050-4135002

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 200  

_____________________________________________)51-51ח(ב-290 ש"ח. 052-7966786

 דיסורית אלמוניום אוב' 
7.5 ס"מ 130 ש"ח. למטר, 

_____________________________________________)51-51ח(חצי מחיר. 054-8435872

 רדיו דיסק MP3 של 
מזדה-3 חדשה מקורי 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8435872

 מגפיים חדשות לילדה 
מידה 27 צבע שחור.

_____________________________________________)51-51ח(053-3155415

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)51-51ח(180 ש"ח. 053-3155415

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
 2X1.80-חום מוזהב, גודל כ

מטר. 350 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8485026

 מעיל ארוך מפואר כחול 
קרמה ופרווה כחדש 150 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-7612293

 חנוכייה כסף אנגלי 
מפוארת כ- 60 ס"מ 100 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7612293

 כריות חדש 50 ש"ח 
שמיכות חדש 120 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מגש לחלות מפואר שילוב 
עור וכסף + זכוכית 120 

_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7612293

 מזוודה ובה 60 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)51-51ח(ב"ב. 052-5737813

 למכירה אופניים 95 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה מזוודה +  פקס 
+ סלקל + כסא רכב כ"א 70 
_____________________________________________)51-51ח(ש" בלבד גמיש. 052-5737813

 למכירה פינת אוכל אובלי 
צבע חום על רגל חזקה 210 

ש"ח בלבד חזק ויציב. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה מראה, רוחב 32 
ס"מ. גובה 44 ס"מ. במצב 

_____________________________________________)51-51ח(טוב 150 ש"ח. 052-7126106

 למכירה בימבה פלא 
במצב טוב 80 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה עגלת קניות 
מברזל 4 גלגלים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה שטיח לחדר 
מצב מצויין 80 ש"ח + מראה 

קריסטל 120 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה אופניים 80 ש"ח 
בלבד בהזדמנות.

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצויין! רק 

_____________________________________________)51-51ח(140 ש'. 054-8409064

 שמלה כחולה 48. צוארון 
300 ש"ח צנו, חסידי, פרום. 

_____________________________________________)51-51ח(053-3187276

 חבקי מפיות מפרחים 
ססגוני 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(053-3187276

 רמקולים למחשב 60 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3187276

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7671681 בערב

 למכירה מעיל צמר חדש 
נשים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(050-4131038

 למכירה נעלי ניובלנס 
ספורט נשים 200 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(050-4131038

 תיק חדש נשים שחור 45 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 050-4131038

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)51-51ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)51-51ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח 052-2727474

 ספר לתסרוקות דיוויס 
_____________________________________________)51-51ח(220 ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 
לאירועיםף חדשה, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(058-4843223

 נגנים חדשים במחיר 
מציאה!! המלאי מוגבל. 

הקודם זוכה. 03-5796146 
_____________________________________________)51-02(איתמר

 3 מזרונים חדשים עדיין 
באריזה למיטת נוער 80/190. 
130 ש"ח מזרון )חצי מחיר(. 

_____________________________________________)51-51ח(053-3348860 שושנה. 

 מגזין זמן של חודש תשרי 
_____________________________________________)51-2ל(ב-17 ש"ח. 054-8454536

 קרש גיהוץ "כתר" 90 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 058-4843223

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(כ"א. 052-3595314

 סיכום הלכות שבת בסדר 
מופתי, ספרים חדשים. 10 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-4191917

 ליקוט הלכות הוצאת 
הקרן הכריכה האדומה 60 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8478897

 תפילה לעני לקברות 
צדיקים חדשים 15 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(054-8478897

 כובע סמט חסידי, חדש, 
מתאים למידה 56, שוליים 65 

ס"מ. ב-300 ש"ח!
_____________________________________________)51-51ח(052-7166610

 למכירה חליפה לגבר/
בחור בצבע אפור כהה מידה 
_____________________________________________)51-51ח(46, 200 ש"ח. 02-5812872

 למכירה נרתיק לסוללה 
לאופניים חשמליות. 100 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(054-2668995

 למכירה שעון חכם + 
טלפון + הודעות + מצלמה 
_____________________________________________)51-51ח(וכו' 100 ש"ח. 054-2668995

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק מידה 18/24 

חודשים 30 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)50-50ח(40 ש"ח. 053-3155415

 מצעים למיטת תינוק היה 
3 פעמים בשימוש 35 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם. 

_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

 טיולון + אמבטיה )אפשר 
בנפרד( 260 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 מציאה! סלקל שחור 
אדום במצב טוב כולל כרית 

לראש וגגון 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(058-4843223

 מציאה! עגלת 
playxtream צבע אדום 
שחור אמבטיה + טיולון. 

שמורה כחדשה 500 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7125823

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)51-51ח(40 ש"ח. 053-3155415

 מכנס לתינוק קטיפה 
חדש של קידי שיק מידה 
18/12 חודשים 30 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 
במחיר 400 ש"ח. ב"ב. 

_____________________________________________)51-51ח(052-9073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב.
_____________________________________________)51-51ח(052-3073826

 עגלת חברת מיקה צבע 
אפור מצב מצויין 500 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(050-4181737

 כיסוי נילון לגשם לעגלה 
חדש באריזה 20 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7170406

 שטיח לחדר ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8485026

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3346080

 למכירה עגלת אמבטיה 
)אפשר רק טיולון( 280 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813 ב"ב. 

 למכירה גלקסי יאנג 
כשר/תומך באריזה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-319340

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסלולרי, סוללה 
נטענת 80 ש"ח, מציאה. 

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 סיר ליגון לצ'יפס 2.5 ליטר 
חשמלי מכני, חדש באריזה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 052-3466398

 תלת אופן לגיל 2/3 עם 
ידית להשגחה 70 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 משאבה ידנית של מדלה 
כחדשה ממש 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 ילקוט יוסף בבודדים כל 
_____________________________________________)52-52ח(כרך 5 ש"ח. 054-8478897

 ספרי ברסלב יד שניה 
במצב טוב 5 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478897

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בירושלים. 052-7178693

 נעליים יד 2 5 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7178693 בי-ם.

 כלוב ענק לתוכי 450 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3134131

 צלחת עומדת לתוכיים 
_____________________________________________)52-52ח(300 ש"ח. 053-3134131

 2.35X1.65 ,שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-5705546

 למסירה לכולל/לישיבה, 
סט טורשו"ע שירות דבורה 

חדש!
gmail.com@8414744

_____________________________________________)52-52ח(054-8414744

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7120970

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 053-3155415

 מגפיים לילדה מידה 27 
צבע שחור חדשות 40 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155415

 ג'קט לילד צידה 2 צבע 
_____________________________________________)52-52ח(שחור 20 ש"ח. 053-3155415

 אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-5078585

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 מכשיר סליסר חדש 
באריזה 85 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 למכירה פינת אוכל 480 
ש"ח, ללא כסאות צבע חום. 

_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 תכולת בית, כורסת 
יחיד + מזוודה + שטיחים 
+ אופניים + מסך מחשב 
+ פקס, כל דבר 80 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 

מצבים פלסטיק קשים, צבע 
_____________________________________________)52-52ח(לבן 130 ש"ח. 052-8737813

 טיטולים למבוגרים מידה 
_____________________________________________)52-52ח(L ב- 45 ש"ח. 052-7174414

 כירה גז 2 להבות 
חשמלית, חדשה באריזה של 

גולדליין, 140 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 סירים סולתם חדשים 
במחיר מציאה, 4 סירים 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3292985

 סכיני שחיטה + אבני 
השחזה, 100 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)52-52ח(בנתניה. 050-3540009

 מעיל צמר חדש נשים 
_____________________________________________)52-52ח(מידה 44. 050-4131038

 נעל ניובלנס 375 ספורט 
_____________________________________________)52-52ח(נשים חדש. 050-4131038

 בבית שמש מצלמות 
פילים לאספנים בכל מיני 

גדלים. קטן - 50, בינוני - 60 
_____________________________________________)52-52ח(גדול - 75 גמיש. 02-9926595

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד. חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאות הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)52-52ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 אופניים מידה 24. פחות 
מ-200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3102755/ 052-3091689

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים, 120 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 ספרי צדיקים 10 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(כ"א 050-4131038

 70X100 3 תריסים 
במחיר 150 ש"ח כ"א חדשים.

_____________________________________________)52-52ח(050-4131038

 אוזניות קשת בללוטוס 
שהופכות לרמקול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח כ"א. 058-3245685

 מטען למחשב נייד 
_____________________________________________)52-52ח(ACER חדש! 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
ג'וי - רק 50 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 נעלי בית חדשות "מורן" 
מידה 37 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 עדשות מגע מידה 4.5 6 
זוגות כ"א 10 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3201640

 תלושים לרשת נעמן/ 
ורדינון בשווי 700 ש"ח ב-400 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3201640

 בבית שמש רחפן 6 
מנועים חדש באריזה ב-350 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 02-9926595

 אופניים מס' 24, 150 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בני ברק. 052-7600336

 אופני הרים לנערים במצב 
טוב ב-200 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-9340312

 נעלי עקב חדשות ויפות 
כסופות מידה 37 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478028

 כיריים גז דה לונגי צבע 
לבן 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 טלפון סלולרי סמסונג דור 
3 וחצי 240 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סיעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 )OHHA( חולצות אוהה 
חדשות מידה 15.5 ב- 40 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3299505

 אוזניות בלוטוס קשת 
חדשות ב- 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3299505

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 מקלדת ועכבר אלחוטיים 
חדשים של לוגיטק - 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7161030

 אדניות בינוניות וגדולות 
לגדילת ירקות. 5 בינוניות=9 

ש"ח. 1 ענק ותחתית=25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 8 חבילות זרעים מיוחדות 
להשתלה ומצמיחות פרחים 

ופיצוחים ועשבים ריחניים ב-40 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 מטען נייד מטורף  +נגן 
"די ג'י מן" מצוין + אוזניות 
מטענים ומגן = 230 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 נגן "דוקו" חדש משוכלל 
איכותי מאוד + אוזניות מטען 

ומגן. 8 ג'יגה = 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים + מתאם למחשב 

+ אוזניות חדש - 40 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אוטו פלא בימבה כיף, 
גלגלי פלסטי 25 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7600336

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שעון שויצרי יפה בצבע 
שחור זהב 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

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 לנערים 

_____________________________________________)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

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אלמן צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה למשרה/ לפי 

_____________________________________________)52-52ח(שעה. 054-7938941

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשיחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7396092

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 נגן MP3 כמו חדש עם 
בלוטוס 100 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 2 שמלות ערב לילדות 
בצבע טורקיז ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 אופני פעלולים במצב 
מצוין 300 ש"ח + אופניים 

פעלולים שצריך תיקון מעצור! 
250 ש"ח. 050-9340317 

_____________________________________________)50-50ח(בערב



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”ח-כ' בטבת תשע”ט  26-28/12/2018

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(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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לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

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

 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(_____________________________________________

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 
 ,c-1 צעירים ורציניים רשיון
_____________________________________________)50-01/19ל(נסיון חובה. 050-6563426

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)50-01/19(ריקי: 052-5742908

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

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

03-633-8888 ֹלפרטים.

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)52-03/19(צוות חרדי 050-8938869

 לחברה מצליחה דרושים 
עובדים אין צורך בנסיון 

אפשרות מהבית.
050-4171497)49-52(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 ל"פרפרים" - הלבשה 
אישית דרושות מוכרות 
מנוסות לערב. תנאים 

טובים + בונוסים.
050-8266772)49-52(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
*גננת לכתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 13:30-7:30 
_____________________________________________)49-52()יום חופשי( 052-17641817

 למשרד רואי חשבון 
בגודל בינוני בתל אביב רואי 
חשבון /מתמחים )גברים ו/

או נשים( לאחר מעבר בחינות 
מועצת רואי חשבון בתחום 

ביקורת, עריכת דוחות כספיים 
ודוחות מס לתאגידים. שליטה 
בתוכנות אופיס, יתרון לבעלי 

שליטה בתוכנת קונטו.
פקס: 03-7604646

liat@frcpa.co.il :50-1/19(מייל(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון, דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה.

054-8483125)50-1/19(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים לשעות אחה"צ ת. 

טובים מאוד למתאימות.
054-7694963)50-1/19(_____________________________________________

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@aleh.org)50-04/19(_____________________________________________

 דרושה גננת מחליפה 
)עוברת( לגלאי שנתיים/
שלוש, לגן פרטי בפ"ת.

054-8121234)50-1/19(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
מצליחה דרושים עובדים/ות 

אפשרות לעבודה מהבית ללא 
צורך בנסיון +20.

052-7606023)50-1/19(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, קריית ספר, 
_____________________________________________)50-01/19(וירושלים 052-6580906

קו עיתונות דתית / 8196557 /

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 לקו תוכן חדשותי, דרוש 
עובד עבודה מהבית, נדרש 
מחשב ואינטרנט, שליטה 

באקטואליה, משמרות ערב, 
שכר גבוה למתאימים. פרטים 
בהודעת ס.מ.ס 052-4027999

_____________________________________________)51-52ל(

 נשים רציניות לעבודה של 
כ-15 שעות שבועיות מהבית. 

058-7129225
)51-2(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
עוזר/ת לטבח לארבע שעות 

ביום 052-7144468
)51-52(_____________________________________________

 עובד לחנות סלולר בב"ב 
ידע במכירות יתרון, משמרות: 

17:00-21:30 /14:00-17:00
תא קולי: 052-7106477

_____________________________________________)51-2ל(

 דרושות נשים למכירת 
מוצרים ולניהול מוקדי מכירה, 

רווחים גבוהים. לפרטים:
054-8446057

_____________________________________________)51-52ל(

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 דרוש/ה מנה"ח בת"א 
משרה מלאה, נסיון + פריוריטי 

קו"ח למייל:
acc_account55@prima.co.il

_____________________________________________)51-52ל(פקס: 03-5276022

 דרושה סייעת למעון/
צהרון חב"ד בצפון ת"א מ. 

חלקית/מלאה. לפרטים:
_____________________________________________)51-52(054-4603243 שושי.

 למשפחה דתית בתל 
אביב בשכ' נחלת יצחק, משק 
בית פעמיים בשבוע. המלצות.

054-4865500)51-2(_____________________________________________

 לארגון חסד בב"ב 
דרוש תחזוקן תנאים טובים 

למתאימים, לפרטים. 
052-7661034/80)51-52(_____________________________________________

 דרושים למעון חרדי 
במרכז פ"ת מטפלת מסורה 

למשרה מלאה תנאים מעולים 
במיוחד + בונוסים.

052-7144468)51-52(_____________________________________________

 לטיולי אתרים דרוש/ה 
סדרן/ית אוטובוסים לעבודה 
בפתח תקווה. נסיון בתחום 

ההיסעים חובה. 050-8292761
)51-2(_____________________________________________

 דרוש נהג אוטובוס רשיון 
D שירותי ובעל יחסי אנוש 

_____________________________________________מעולים. 050-8292761     )51-2(

למרכז הרפואי 'מעיני הישועה'

דרושים/ות
כח עזר

למחלקות השונות
העבודה במשמרות בוקר / ערב / לילה וסופ"ש

המרכז הרפואי 
מעייני הישועה מחפש אותך
מאסטרים עם נשמה, מקצוענית עם נשמה

אחראית משמרת צהריים/ערב

דרישות:
 ניסיון מקצועי ניהולי חובה

 ניסיון מוכח במכירות
 ידע בתוכנות אופיס

 יצירתיות, ראש גדול ואמינות גבוהה

 הכשרה מושקעת על חשבון ביה"ח
 יציבות ועבודה לטווח ארוך
 תנאים מעולים למתאימה

קו”ח לשליחה במייל:
karmita@mhmc.co.il

לפרטים נוספים:
טל. 03-5771202/146

פקס: 03-5771144

03-5771127 | 03-5770531
טלפון לברורים:

לרגל פתיחת מחלקות, דרוש/ה 
עובד/ת סוציאלי/ת,

כח עזר
למחלקות השונות

העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה וסופ”ש

לפרטים נוספים ניתן להתקשר:
03-5770531 03-5771127 | 

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

חצי יובל של 
צמיחה ומצוינות  

מקצועיים עם נשמה מקצועיים עם נשמה.

מקצועיים עם נשמה.מקצועיים עם נשמה.

•  הנדסאי/טכנאי מיזוג אוויר – יתרון 
לבעל תעודה

• אינסטלטור בעל תעודה

־להוריד את השורה של הכתובת מייל ולה
שאיר רק את המס‹ טלפון

ולכתוב מעל או ע«י המס‹ – טלפון לבירורים

ממתין לקבל מעודכן

manpower2@mhmc. :קורות חיים לשלוח למייל

050-888-3909

למשרה מלאה/ 
צהרונים

40 ש"ח לשעה
עדיפות משרה מלאה

דרושות
מטפלות

למעון תמ"ת

בגבעת שמואל

yaara@ilafikim.co.il 
יש לצרף קישור לתיק עבודות ולשלוח קו״ח ל:

לפרסום אפיקים

דרוש/ה
אנחנו גדלים!

ביצועיסט/ית
 משרה מלאה )מ-09:00 עד 18:00(

 נכונות לעבודה מאומצת  ידע בהבאה לדפוס
 יחסי אנוש מעולים

 יכולת למידה ובעל ראייה אסתטית
 2 שנות ניסיון לפחות במשרד פרסום

  Id/Ai/Ps-שליטה מוחלטת ב 
 פרפקציוניזם/ דיוק/ דייקנות/ זריזות

פקח/ית חנייה וחוקי עזר 
ברשות המקומית

לקבלת פרטים נוספים 
ופירוט דרישות התפקיד

www.GIVAT-SHMUEL.MUNI.IL

דרוש/ה

 יש לפנות לאתר העירייה בכתובת מייל: 

למחלקת פיקוח עירוני 
בעיריית גבעת שמואל

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 למשרד רו"ח בבני ברק 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת 
קו"ח תעודות וציונים למייל

pnina.ivgicpa@gmail.com)52-1ל(_____________________________________________

 דרוש תחזוקן למוסד 
בב"ב, חרוץ, ראש גדול 

וידע בתחזוקה, שכר 
42 ש"ח לשעה, שעות: 

9:00-16:00
050-6660676)52-3/19(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ ת. טובים. 
052-3174174)52-52(_____________________________________________

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ במשרד בב"ב בין 

052-3174174 16:00-22:00)52-52(_____________________________________________

 מגורים בחינם/ בסבסוד 
בבית שמש לצעירות 

מתחזקות/מתמודדות/גרושות 
)אפשרות למדרשיה(

053-4100529)52-3/19(_____________________________________________

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה לפנים, צבעים. 

אפרשות קידום, לעבודה 
_____________________________________________)52-52(מיידית. 050-692400

 למעון חרדי בפ"ת גננת 
לכיתת בוגרים ומטפלת 

לפעוטות, משרה מלאה, שכר 
גבוה + בונוסים. 

054-3710998)52-1(_____________________________________________

 לקופת חולים מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית טלפניות מול לקוחות 
ומרפאות הקופה. שעות נוחות 

וגמישות, לא נדרש נסיון. 38 
ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 למעון בב"ב מטפלת 
למשרה מלאה/חלקית תנאים 
טובים + תוספת מענק מיוחד 

054-5558835)52-1(_____________________________________________

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת הנדסאי/ת, 
5 שנות נסיון לפיקוח תשתיות 
להקמת שכונות באיזור גדרה 

והסביבה.
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת, 7 שנות 
נסיון כראש צוות לעבודות 
תשתית להקמת שכונות 

באיזור המרכז, 
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
*גננת לכיתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 7:30-13:30 
_____________________________________________)52-1ל()יום חופשי( 052-7641817

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)52-3/19(_____________________________________________

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

 דרושה סייעת לגן איכותי 
באזור בני ברק סביבת עבודה 
מקסימה, שכר הולם יומיים 

ארוכים + 3 צהרונים. 
_____________________________________________)52-1ל(052-7130006 052-7643131

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר במרכז עם רקע, 
_____________________________________________)52-3ל(תנאים טובים. 058-7348517

 לסוכנות ביטוח בבני 
ברק מזכיר/ת מנכ"ל, לניהול 

יומן ועוד. משרת בוקר, 8,000 
_____________________________________________)52-52(ש"ח. קריירה. 072-22-222-62

 למשרד שקט בירושלים 
מזכיר/ה למשרת בוקר, -9:00

14:30, עבודה מעניינת, 40 
ש"ח לשעה. קריירה. 

072-22-222-62)52-52(_____________________________________________

 לחברה בתנופה דרושים 
אנשי שיווק עם ראש גדול - 

ללא צורך בנסיון
_____________________________________________)52-1ל(052-6686677

 דרוש מנהל/ת מוכר/ת 
לחנות אופנה עילית לגברים. 

עבודה לטווח ארוך, תנאים 
ושכר מעולים בבני ברק. 

_____________________________________________)52-3ל(050-6964424

 דרושים/ות נקודות 
מכירה ביתיות למכירת 

מוצרים ידועה של 
ויטמינים. מקבלים ליווי 
_____________________________________________)52-3(מקצועי. 052-5298025

 למוסד תורני לבנים 
בטבריה דרושים מדריכים 

לפנימיה 054-8430234
054-8425253)52-1(_____________________________________________

 למזנון חלבי דינמי בב"ב, 
אחמשי"ת דלפק/מטבח 

למשמרת בוקר, ומנהל פס 
_____________________________________________)52-03(למשמרת ערב. 052-6607070

 לצהרון בשוהם דרושה 
עובדת רצינית 12:30-16:30 

_____________________________________________)52-01(לפרטים: 054-2664488

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואימהות, ריווחית, מפתחת 
ומאתגרת! שווה לשמוע! 

_____________________________________________)52-7ל(לפרטים: 050-4137343

 למוסד תורני בב"ב עובד 
תחזוקה, יוזמתי אחראי ונמרץ. 

ידע ונסיון בתחזוקה, חשמל, 
אינסטלציה. א-ה 8-16, יום ו' 

8-12 38 ש"ח לשעה. 
)51-52(                 03-5779500_____________________________________________

 דרושה סייעת אחראית 
ורצינית עם נסיון למרפאת 
שיניים בבני ברק לעבודה 

_____________________________________________במשמרות 052-5600874  )51-02(

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון ילדים בגבעת שמואל. 

תנאים טובים!
054-4232112 אסתי

_____________________________________________052-6256368 מירה      )52-03/19(



מחליפים קולקציה בעמודי שלמה

עד 70% הנחה
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