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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004
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אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

 "המחירים רק יורדים, וזה רלוונטי גם לחרדים"
תגובה חריפה של כהן לטענות על יוקר המחיה: "נדבר על העובדות. מתחילת הקדנציה 

ועד היום, במשך כמעט ארבע שנים לא הייתה עליית מחירים. ההיפך קרה. יחסית 
לשנים קודמות המחיר ירד. הדלק, החשמל והמים הוזלו משמעותית" • מאשים: 

"כשקרנות הפנסיה של העובדים שהמערך היה אחראי עליהם התרסקו בגלל שוד של 
מי שהיה ממונה עליהם משחר ההיסטוריה – זה בזבוז. אני מציע לכל הפופוליסטים 

מהעבודה שיפסיקו להטיף לנו מוסר" • מדגיש: "יש לנו בעיה אחת, אנחנו לא מדברים 
ומדבררים זאת מספיק, אבל עשייה - יש ועוד איך" • וגם: מדוע נתניהו נהנה מהפילוג 

החרדי וכיצד הוא מתכוון להשתמש בזה נגד בנט? 

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

הדברים שחברי הכנסת 
יעדיפו להסתיר

המקורבים, הנדל"ן והאינטרסים: 

מחאת האפודים - סגן שר האוצר איציק כהן בראיון: 

בלי אומר ובלי דברים: 

בני גנץ הופך 
למנייה רותחת

 "המחירים רק יורדים, וזה רלוונטי גם לחרדים"
תגובה חריפה של כהן לטענות על יוקר המחיה: "נדבר על העובדות. מתחילת הקדנציה 

 "יש לנו בעיה אחת, אנחנו לא מדברים 
 מדוע נתניהו נהנה מהפילוג 

בר
אל

תי 
 נ

ם:
לו

צי

/ עמ' 15

/ עמ' 13

הרבנית נגד הרב: 
קרא לבתו של מרן 'רפורמית' ונתבע / עמ' 13

בהלת חצבת: 
נוסעי קו 319 

וילדים מהמעון 
נדרשו להתחסן

/ עמ' 6

ירידה של כ 10% 
בהתחלות הבנייה 
ברחובות בעשור 

האחרון
/ עמ' 6

/ עמ' 4

/ עמ' 4

/ עמ' 4

/ עמ' 6

הבשורה של אלקין: 
מענק של מיליון וחצי 

שקלים לרחובות

"עצים חולים": 
השכנים התנגדו וכריתת 

העצים המהווים סיכון לחיי 
אדם נדחתה 

כ-3000 תלמידים צפויים להירשם 
לכיתות א' לשנה"ל תש"פ ב- 39 בתי 

ספר ברחבי העיר

 שגריר קולומביה ברחובות



יש לנו 36 שעות בלבד להצלת חיים:כולנו רוטשילדים
מתקשרים עכשיו ומקימים יחידה

לטיפול נמרץ ילדים

 ְיַחֵיּנּו ִמיָֹּמִים... 

*3780 03-308-7000

בס"ד

הקווים נפתחו:
חמישה מיליון שקלים שנתרום - יהפכו לעשרה מיליון.

כל שקל תרומה, שווה שני שקלים 

36 שעות של נשמה. אינספור רגעי      חיים 19-20/12 | י"א-י"ב בטבת 

היו ם! 
מתקשרים תורמים    ומקימים 



יש לנו 36 שעות בלבד להצלת חיים:כולנו רוטשילדים
מתקשרים עכשיו ומקימים יחידה

לטיפול נמרץ ילדים

 ְיַחֵיּנּו ִמיָֹּמִים... 

*3780 03-308-7000

בס"ד

הקווים נפתחו:
חמישה מיליון שקלים שנתרום - יהפכו לעשרה מיליון.

כל שקל תרומה, שווה שני שקלים 

36 שעות של נשמה. אינספור רגעי      חיים 19-20/12 | י"א-י"ב בטבת 

היו ם! 
מתקשרים תורמים    ומקימים 



rehovot@kav-itonut.co.il :לעדכונים

י"ב טבת תעש"ט 20/12/18רחובות124

איציק גרוס

פתיחת  כי  הודיעה  רחובות,  עיריית 
א'  לכיתות  העולים  לתלמידים  ההרשמה 
כבר  תפתח  תש"פ  לשנה"ל  היסודי  בחינוך 
כך בא  בשבועות הקרובים כאשר הודעה על 

תבוא.
בהודעת מחלקת החינוך של עיריית רחובות 
כי ההרשמה תחל ביום שני א' בשבט  נכתב, 
ראשון  ליום  עד  ותמשך   7.1.19  – תשע"ט 
כ"א בשבט תשע"ט 27.1.19. כאשר הנתונים 
מלמדים כי כ 3000 תלמידים יעלו לכיתות א. 
מדובר בנתון המצביע לראשונה על הגידול 
רחובות  העיר  של  התושבים  באוכלוסיית 
בעיר  הבנייה  קצב  לגידול  וכהמשך  וזאת 
והמעבר של זוגות צעירים רבים מרחבי הארץ 

המעוניינים לבוא ולהתגורר ברחובות. 
עיריית  מובילה  כשנתיים  מזה  כי  יצוין, 

מהלך  החינוך,  משרד  בשיתוף  רחובות 
להורים  המאפשר  וחדשני,  מערכתי  עירוני 
בו  הלימודים  מוסד  את  בעצמם  לבחור 
וזאת במסגרת מיזם "בחירה  ילדיהם  ישובצו 
משקל  להורים  להעניק  שתכליתה  מבוקרת", 
להם,  המתאים  הספר  בית  בבחירת  יותר  רב 
ובכך לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית 

ואיכותית.
"פיילוט"  נערך  שעברה  בשנה  כזכור, 
של  מצומצם  מספר  נפתח  ובמסגרתו 
"אשכולות" שבכל אחד מהם מספר בתי ספר 
וההורים שהשתייכו לאזורי הרישום שהופיעו 
באשכולות אלו, יכלו לבחור בעצמם את בית 
הספר הרצוי בכל אשכול על פי סדר עדיפויות. 
הספר  בתי  וכל  המודל  הורחב  השנה 
מבוקרת,  הורים  לבחירת  נפתחו  הממלכתיים 
באמצעות  זאת  א'.  לכיתות  העולים  לילדים 

חלוקתם ל"אשכולות" בני 3 בתי ספר כל אחד. 
ההורים המשתייכים לאזור הרישום של אחד 
בכל אחד מבתי  לבחור  יוכלו   – מבתי הספר 
הספר,  בית  משתייך  שאליו  באשכול  הספר 

והעירייה תשבץ בהתאם לסדר העדיפויות. 
בבחירת  להורים  ולסייע  להקל  מנת  על 
ולהשקפת  לערכיהם  המתאים  הספר  בית 
ימים פתוחים בבתי הספר,  יתקיימו   עולמם, 
הפדגוגית  לייחודיות  ההורים  ייחשפו  בהם 

המתפתחת בבתי הספר.
יצוין, כי נציגי אגף החינוך בעירייה ומשרד 
הפתוחים  בימים  הספר  לבתי  יגיעו  החינוך 
הספר  בבתי  ההורים.  שאלות  על  ויענו 
יתקיים  לא  דתיים  והממלכתיים  הממלכתיים 
הספר  הספר.  בבתי  בתי  במזכירויות  רישום 
לרישום  בנוסף  רישום,  יתקיים   – החרדים 

באתר העירוני, גם במזכירויות בתי הספר.

 שגריר קולומביה במכון ויצמן
שעבר  בשבוע 
רחובות  לעיר  הגיעו 
ח"כ עודד פורר (יליד 
שגריר  בליווי  העיר) 
בישראל  קולומביה 
ארתורו  קרלוס 
לופז, לביקור  מורלס 
במכון  היכרות 
מטרת  למדע.  וייצמן 
הביקור הייתה להכיר 
מכון  את  לשגריר 
המחקר וכן לחבר בין 
צעירים  סטודנטים 
למכון.  מקולומביה 

במהלך הסיור הפגישו 
מקולומביה  סטודנטים  עם  השגריר  את  המארגנים 

אשר החליטו לבנות את ביתם בעיר רחובות.
הידידות  אגודת  יו"ר  שמשמש  פורר  עודד  ח"כ 
את  להגביר  השגריר  עם  סיכם  קולומביה  ישראל 
מיטב  את  ולהביא  הארצות  בין  הפעולה  שיתוף 

המוחות מקולומביה למעבדות במכון ויצמן.

  פועל התחשמל ונפצע קשה
התקבלה  רחובות  של  וההצלה  החירום  במוקדי 
שמעד   40 כבן  פועל  על  קריאה  (ד)  בבוקר  אתמול 
מתנדבי  רחובות.  בקניון  עבודתו  במהלך  מסולם 
איחוד הצלה שהגיעו ראשונים למקום העניקו לפצוע 
טיפול ראשוני, לאחר שיוצב מצבו הועבר באמצעות 
החולים  בבית  טיפול  להמשך  מד"א  של  אמבולנס 
קפלן כשהוא מורדם ומונשם. יצוין, כי נערות ששהו 
שלקו  לאחר  טיפול  לקבלת  הם  אף  נזקקו  בסמוך 

בחרדה. 
של  האופנועים  ביחידת  חובש  מנדלוביץ  חגי 
(חשמלאי)  בפועל  "מדובר  כי  סיפר:  הצלה  איחוד 
הנראה  שככל  לאחר  עבודתו  כדי  תוך  מסולם  שנפל 
התחשמל. יחד עם חובשים נוספים הענקנו לו טיפול 
טיפול  בניידת  פונה  הוא  מכן  ולאחר  ראשוני  רפואי 
החולים  בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  נמרץ 

כשהוא במצב קשה".

 צומת ביל"ו: 2 נפגעים בתאונה
מתנדבי  ידי  על  טופלו  קל  באורח  נפגעים  שני 
רפואת חירום של איחוד הצלה מסניף רחובות בזירת 
פרטיים.  רכבים  שני  מעורבות  עם  דרכים  תאונת 
בסיום  ברנר.  צומת   40 בכביש  התרחשה  התאונה 
של  חירום  רפואת  מתנדבי  ידי  על  הראשוני  הטיפול 
איחוד הצלה פונו הנפגעים באמבולנס כאשר מצבם 
נסיבות  ברחובות.  קפלן  החולים  לבית  קל  מוגדר 

המקרה בבדיקה

 צינור מים ראשי התפוצץ
ראשי  מים  ברז  הבוקר,  ראשון בשעות  ביום  קרה  זה 
רכב  את  לעת  מעת  ומשמש  כיבוי  לצרכי  המיועד 
התפוצץ  הנראה  ככל  רחובות  עיריית  של  הטיאוט 
באותה  האורח  עוברי  את  שהביא  מה  תקלה,  בשל 
שעה ברחוב הסואן, לחזות במו עיניהם בסילון המים 
8 מטרים ושטף את  לגובה של  האדיר אשר התנוסס 
האזור במשך שעה ארוכה. צוותי מחלקת המים של 
לתיקון  הביאו  למקום,  שהוזעקו  רחובות  עיריית 

התקלה.  

החדשות המקומיות של        רחובות
על המקום

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

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

איציק גרוס

עצים  עשרות  כמה  עומדים  יעבץ  ברחוב 
מסוג 'גרווילאה חסונה' אשר כמו כל העצים 
צמוד  מעקב  תחת  מצויים  הם  העיר,  ברחבי 

של אגף גנים ועיצוב הסביבה
ותיקים  בעצים  שמדובר  העובדה  בשל 
הרי  ״חולים״,  הגדול  חלקם  אשר  מאוד 
העירייה  נקטה  האחרונות  השנים  שבמהלך 
את  לשמר  לנסות  מנת  על  פעולות  במספר 

העצים ולהימנע מכריתתם. 
'אורטופדיה'  עבודות  נערכו  זו  במסגרת 
ע״י  צמוד  מעקב  נרשם  וכן  בעצים  וטיפול 
ועיצוב  גנים  אגף  אנשי  של  בשטח  סיורים 
לרבות  נוספים  מקצועיים  וגורמים  הסביבה 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטעם  אגרונום 
הכפר, כאשר במסגרת סקר עצים עירוני אותו 
עורכת העירייה מעת לעת, התקבלו ההמלצות 
בשל  מהעצים  חלק  לכריתת  האגרונומיות 

מצבם.
בדו"ח מקצועי שהונח על שולחן העירייה  
לגרימת  והאפשרות  "הריקבון  כי  נכתב, 
רגל  הולכי  על  עצים  של  ונפילות  שברים 
ומכוניות ברחוב, הביאו למסקנה כי אין מנוס 

מכריתת חלק מהעצים".
של  העיר  ראש  בלשכת  פגישה  *בעקבות 
דחיה  מרקוביץ:  יניב  סגנו  עם  התושבים 

במועד כריתת העצים ברחוב יעבץ*

אלא שנציגי התושבים ברחוב יעבץ הביעו 
גייסו  ואף  העצים  לעקירת  נחרצת  התנגדות 
מומחים מטעמם שהציגו חוות דעת מנוגדות 

לזו שהציגה העירייה.
העיר  ראש  בלשכת  שנערכה  בפגישה 
תיק  מחזיק  סגנו  בהשתתפות  מלול  רחמים 
, מנכ"ל העירייה  יניב מרקוביץ'  חזות העיר, 
ועיצוב  הגנים  אגף  ומנהל  מילברג  דורון 
הסביבה, יוסי כפיר, הוחלט לשקול שוב את 

ההחלטה על הכריתה.
ואת  מרקוביץ  יניב  את  הסמיך  העיר  ראש 
מנכ״ל העיריה להיפגש עם התושבים ולטפל 

בנושא. 
יצוין כי בעוד תושבי הרחוב הביעו בפגישה 
חלק  לפחות  לכרות  שלא  ודרשו  התנגדות 
דעת  חוות  להציג  מבקשים  כשהם  מהעצים 
העירייה  שנציגי  הרי  מטעמם,  אגרונומיות 
לפגיעה  הממשי  החשש  את  הסבירו  מצידם 

מקריסת  כתוצאה  וברכוש  אורח  בעוברי 
העצים שלא יעמדו במזג אוויר סוער. 

שכבר  הביצוע  מועד  כי  הוחלט,  לסיכום 
להציג  שהות  לתושבים  ותינתן  יידחה  תוכנן 
מטעמם.  אגרונומיה  מומחי  דעת  חוות 
העירייה מצידה תערוך בדיקה נוספת בנושא, 

והצדדים ייפגשו שוב בלשכת ראש העיר. 
את  סיכם  מרקוביץ  יניב  העיר,  ראש  סגן 
נעתר  העיר  שראש  שמח  ״אני  הפגישה, 
את  להביע  לתושבים  לאפשר  לבקשתי 
התושבים,  לפניות  קשובים  אנו  עמדתם. 
וההחלטה סופית תתקבל לאחר ששיתפנו את 

התושבים בתהליך.״
יוסי  הסביבה,  ועיצוב  גנים  אגף  מנהל 
כפיר הסביר, כי "לאור מצב העצים והמעקב 
הוחלט  האחרונות,  השנים  במהלך  שבוצע 
לאשר את הכריתה מתוך כוונה למנוע פגיעה 

בנפש וברכוש". 
לדבריו, "זהו רחוב מרכזי בו מצויים הולכי 
רגל רבים ומצב העצים כיום מהווה סכנה. אנו 
נבצע את הכריתה של מספר העצים המינימלי 
החליפי  הנופי  הפיצוי  את  לעיר  ונעניק 

המקסימלי שניתן לתת״.
יובהר, כי פקיד היערות קבע בהחלטתו על 
נטיעת  ידי  על  הולם  חליפי  נופי  פיצוי  מתן 
עצים בהיקף שהינו פי ארבע מכמות העצים 
יינטעו כמובן לאורך הרחוב  שנכרתו, חלקם 

והיתר בשטחים ציבוריים ברחבי העיר. 

כ-3000 תלמידים צפויים להירשם לכיתות א' 
לשנה"ל תש"פ ב- 39 בתי ספר ברחבי העיר

ההרשמה שתחל בשבועות הקרובים תהיה בסימן נגישות והתחשבות באוכלוסיית ההורים מצד עיריית 
רחובות ומחלקת החינוך, תוך הרחבת הליך ה"בחירה המבוקרת" שיאפשר להורים לבחור את ביה"ס 

המתאים לילדיהם מתוך  "אשכול" ובו 3 – 2 בתי ספר הסמוכים לביתם

תושבי רחוב יעב"ץ נחשפו להודעת העירייה בדבר הכוונה לגזום כ- 30 'עצים חולים' הנטועים לכל 
אורך הרחוב וקיים חשש כי לא יעמדו במזג אוויר סוער • התושבים מציגים חו"ד פרטית

"עצים חולים": השכנים התנגדו וכריתת 
העצים המהווים סיכון לחיי אדם נדחתה 

צוות אגף גנים מפנים עץ שנפל בשל 
מזג האוויר בסוף השבוע האחרון
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הבשורה של אלקין: מענק של 
מיליון וחצי שקלים לרחובות

ביקר  והמורשת  הסביבה  להגנת  השר 
השבוע ברחובות וקיים פגישת עבודה עם 
ראש העיר, חברי הנהלת העיר והמועצה 
• פקחי איכות הסביבה יעברו השתלמות 

מיוחדת וסמכויותיהם יורחבו 

איציק גרוס

העירייה  בנין  שערי  את  פקד  שלישי  ביום 
ברחוב ביל"ו 2, השר להגנת הסביבה, מורשת 
שביקש  אלקין  זאב  הכנסת  חבר  וירושלים 
של  בשורה  לדון  כדי  העיר  ראש  את  לפגוש 
פרויקטים אותם מבקש משרדו לקדם ברשויות 
הפסולת  ניטור  בתחום  יוזמות  לצד  השונות 

שמבקשת לקדם העירייה.
את  רחובות  עיריית  הציגה  הפגישה  בפתח 
בניה  פסולת  עבירות  מניעת  בתחום  ההישגים 
באמצעים  שימוש  תוך  בנושא,  החוק  ואכיפת 
את  הפחיתו  אשר  רחפנים,  כגון  מתקדמים 

התופעה בעשרות אחוזים בעיר ובסביבתה. 
השר אלקין מצדו, הציג להנהלת העירייה את 
התמריץ  את  מייתר  אשר  בניין,  פסולת  חוק 
פתוחים  בשטחים  פסולת  בהשלכת  הכלכלי 

באתרים פיראטים.
בנוסף, השר נענה לבקשת ראש העיר והבטיח 
המעבר  תחנת  לשדרוג  בסיוע  אפשרות  לבדוק 

שמטפלת בפסולת של העיר רחובות.
המשרד  הבא  שבחודש  עדכן,  השר  כן  כמו 
התחייבות  יעביר  בראשותו,  הסביבה  להגנת 
לסיוע של 1 וחצי מיליון ש"ח לטובת מיזמים 
היא  רחובות  כשעיריית  הפסולת,  בתחום 

המחליטה איך וכיצד להשקיע את הכסף.
נטלו  בו  השר  עם  בישיבה  במהלך  כי  יצוין, 

חלק חברי הנהלת העיר והמועצה, נידונו מספר 
איכות  בתחום  הפרק  על  העומדים  נושאים 
תחנת  שדרוג  כאמור  ובהם  ברחובות  הסביבה 
תכנית  של  משותף  קידום  ברחובות,  המעבר 

אתר הפסולת רתמים ועוד.
אכיפה  סמכויות  הרחבת  על  הוחלט  בנוסף, 
הסביבה  איכות  בתחום  העירייה  לפקחי 
תרחיב  אשר  השתלמות  יעברו  הפקחים  כאשר 

משמעותית את סמכויות האכיפה על ידם.
באתרי  גם  מטפל  משרדו  אשר  אלקין  השר 
את  לשבח  ציין  ושיחזורם,  שימורם  מורשת, 
השקעות העירייה ופעולותיה בשימור ושיחזור 
מבנים ואתרים היסטוריים בעיר, כמו כן הבטיח 
היפהפה  המבנה   - הארמון  לחנוכת  להגיע 

ששוחזר לאחרונה ברחוב מנשה קפרא. 
ישראל  משרדו,  מנכ״ל  גם  השתתפו  במפגש 
דנציגר, מנהל מחוז מרכז גידי מזור, מ״מ וסגן 
ראש העיר זהר בלום, סגן ראש העיר עו״ד יניב 
מרקוביץ, מנכל העירייה דורון מילברג,  מנהל 
אגף התנועה והפיקוח ליאור שוקרי, מנהל אגף 
מדהלה  רמי  העובדים  וועד  ויו״ר  השכונות 
לאיכות  מהמשרד  נוספים  רלוונטיים  ומנהלים 

הסביבה.
ציינו  הסביבה  להגנת  במשרד  המחוז  נציגי 
בכל  העירייה  עם  הפורה  הפעולה  שיתוף  את 

התחומים.

בהלת חצבת: נוסעי קו 319 
וילדים מהמעון נדרשו להתחסן

ירידה של כ 10% בהתחלות 
הבנייה ברחובות בעשור האחרון

איציק גרוס

בעקבות חשד למקרה חצבת בהסעה המיועדת 
משרד  ובהנחיית  בעיר  רננים'  'גן  לילדי 
הנוסעים  לילדים  הורים   18 קיבלו  הבריאות, 
בהסעה לגן רננים טלפון מנציגי משרד הבריאות 
שעדכנו אותם על חשד לחצבת שהתגלה אצל 
מלווה בהסעה לגן וקראו להם לחסן את ילדיהם 

במיידי.
יצוין, כי גם נהג ההסעות התבקש להתחסן.

הבריאות  משרד  פרסם  השבוע  יותר  מוקדם 
 319 בקו  אגד  אוטובוס  נוסעי  לכלל  קריאה 
לרחובות  ברק  מבני  חמישי שעבר  ביום  שיצא 

בשעה 19:00, נחשפו לחצבת ועליהם לסור מיד 
לקופת החולים כדי להתחסן נגד המחלה. 

"הנוסעים  כי  נאמר,  המשרד  בהודעת 
ואינם   1957 אחרי  שנולדו  הנ"ל  באוטובוסים 
מוזמנים  חצבת,  כנגד  מנות  בשתי  מחוסנים 
על  ביותר  הקרובה  הבריאות  ללשכת  לפנות 
מנת לברר את הצורך בקבלת חיסון נגד חצבת".
כזכור, רק לפני חודשים אחדים דווח על עשרות 
מתושבי העיר שהשתתפו בחתונה בבית שמש 
וקיבלו כעבור ימים אחדים טלפון בהול מנציגי 
באופן  להתחסן  להם  שהורו  הבריאות  משרד 

מיידי נגד המחלה.

איציק גרוס

המנתח  רחובות  קבלני  ארגון  שערך  ממחקר 
הבנייה  התחלות  כי  עולה,  הלמ"ס  נתוני  את 
במהלך   10% כ-  של  ירידה  רשמו  ברחובות 
10 השנים החולפות ושל כ- 3% בלבד בשנה 

האחרונה.
רחובות  כי  נראה  הסמוכות  לערים  בהשוואה 
נמצאת במקום יחסית טוב. בעוד שבחצי שנה 
כ-  של  בבנייתן  ברחובות  התחילו  האחרונה 
יעקב  שבבאר  הרי  חדשות,  דיור  יחידות   685
הסמוכה נבנו רק 89 דירות בפרק זמן זה ובנס 

ציונה הצמודה 28 דירות בלבד.

הרי  לציון,  לראשון  בהשוואה  כי  יצוין, 
בשנה  פחות  דירות   18% כ-  נבנו  שברחובות 
השנים   10 ב-  פחות   12% וכ-  האחרונה 

האחרונות.
לדברי יו"ר ארגון קבלני רחובות, יעקב רפפורט, 
הרי שהנתונים מלמדים כי ברחובות יש יציבות 
בנייה  יש  האחרון  בעשור  הבנייה.  בהתחלות 
בעיר במספר שכונות שונות במקביל הן במזרח 
התחדשות  פרויקטי  וכן  במערב  והן  העיר 
מביא  הבנייה  התחלות  ריבוי  שונים.  עירונית 
רחובות  את  שהופכת  יציבה,  מחירים  לרמת 

ליעד אטרקטיבי לכל תושבי האזור.

ועלולה לסכן אותך

מהרו לקבל חיסון יעיל ובטוח
לשפעת לפני שתפספסו

חשוב במיוחד לחולים במחלות כרוניות
בני +65, נשים הרות וילדים עד גיל 5

החיסון ניתן בקופות החולים ללא עלות

מידע נוסף באתר משרד הבריאות
www.health.gov.il
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25 חובשים חדשים הצטרפו 
למערך הצלת החיים

מרפ"ד רבדים: "יום עיון" 
לנשות החינוך החרדי 

בטקס מיוחד שהתקיים במזכרת בתיה, צוינה הרחבות משפחת 
"איחוד הצלה" בערים, רחובות,  נס ציונה, ראשון לציון, גדרה 

מזכרת בתיה וישובי גדרות
חיים גולדברג

ביום ראשון השבוע התקיים טקס מרגש במבנה 
ההיסטורי משק הברון במזכרת בתיה במהלכו 
קיבלו 25 מתנדבים חדשים תעודות סיום קורס, 

מירס וציוד רפואי.
התקיים  האחרונים  החדשים  שמונת  במהלך 
חירום  רפואת  חובשי  קורס  בתיה  במזכרת 

הצלה  איחוד  של 
הוכשרו  במהלכו 
אזרחים   25 כאמור 
רפואת  כחובשי 
מטעם  חירום 
ומיד  הצלה  איחוד 
לרשת  הצטרפו 
האנושית  ההצלה 

של איחוד הצלה.
המתנדבים החדשים 
בחודשים  למדו 
בקורס  האחרונים 
להיות  אינטנסיבי 
רפואת  חובשי 
וכשעמדו  חירום 

במבחני הסיום הוכשרו כחובשי רפואת חירום, 
בימים אלו הם מתחילים בחלק ב' של ההכשרה 
את  וימשיכו  וותיקים  למתנדבים  יצטרפו  ובו 

הכשרתם בפן המעשי בשטח.
היימן  לייזר  בנוכחותם:  כיבדו  הטקס  את 
 - גאון  גבי  מר  הצלה,  איחוד  סמנכ"ל   -
מרכוס  אבי  בתיה,  במזכרת  המועצה  ראש 
ומדריך  הצלה  באיחוד  ראשי  פאראמדיק   -

רחובות   43 צוות  יו"ר   - רוטנברג  יוני  הקורס, 
 43 צוות  יו"ר  סגן   - פרץ  ישראל  והסביבה, 
והסביבה, פטריק אבן צור ראש צוות  רחובות 
נתי  גדרה,  צוות  ראש  בזק  ניר  בתיה,  מזכרת 
המתנדבים  משפחות  בקורס,  מדריך   - תירם 

החדשים ומתנדבי הסניף הוותיקים.
לייזר היימן סמנכ"ל איחוד הצלה אמר בטקס, 
עוד  בטקס,  ונפעם מהשתתפותו  נרגש  הוא  כי 
קורס חובשי רפואת 
שמגיע  חירום 
ספק  "אין  לסיומו, 
כי צוות 43 רחובות 
גדל  והסביבה 
בשנים  משמעותית 
ומהווה  האחרונות 
אדירה  תרומה 
הרפואה  בנושא 
לערים  הדחופה 
באחריות  אשר 

הסניף".
ראש  גאון  גבי  מר 
מזכרת  מועצת 
לאנשי  הודה  בתיה 
הצוות  של  והפיתוח  ההשקעה  על  הארגון 

הרפואי למען תושבי מזכרת בתיה".
מזכרת  צוות  לראש  הסניף  ראש  רוטנברג  יוני 
בתיה מר פטריק אבן צור על ההתמדה העיקשת 
מרכוס  אבי  לפאראמדיק  הצוות,  לפיתוח 
והכנת  הקורס  הדרכת  על  תירם  נתי  ולחובש 
המתנדבים ליציאה לשטח וכן לכלל המתנדבים 

אשר השקיעו מזמנם למען הצלחת הקורס."

חיים גולדברג

והעל  היסודיים  הספר  בתי  מכל  מורות  כמאה 
יסודיים מהמגזר החרדי ברחובות התכנסו ליום 
וכבר  השניה  השנה  זו  שהתקיים  השנתי  העיון 
החרדי  החינוך  מורות  בקרב  דבר  לשם  הפך 

ברחובות.
האגף  מנהלת  בנוכחותם  כבדו  העיון  יום  את 
החדשה הגב' א. צוקרמן ומיכאל כהן הממונה 
מהעשייה  מאד  שהתרשמו  החרדי,  החינוך  על 
ההוראה  אנשי  בקרב  המרפ"ד  של  הברוכה 

החרדיים בעיר.
בעירייה  הציבור  נציגי  ע"י  נאמרו  ברכה  דברי 
תיק  ומחזיק  המועצה  חבר  הומינר  פנחס 
את  נס  על  שהעלה  רחובות,  בעיריית  הכספים 
המרפ"ד הפועל במשך השנה כולה במתן שרות 
פדגוגי ומקום מפגש להשתלמויות, וזאת בנוסף 
לספרית הקריאה המשרתת את כלל נשות העיר 
וילדי הת"ת וכל זאת בהשקעת ענק באדיבותו 
נשא  בהמשך  מלול.   רחמים  העיר  ראש  של 
דברי ברכה בפני המשתתפות  שי קזיוף מחזיק 
תיק חינוך חרדי בעירית רחובות שהעלה על נס 
את הפעילויות המיוחדות עליהן עמלה העיריה 

לטובת פיתוח החינוך החרדי בעיר.
ידי  על  שהופק  הייחודי  הכינוס  את  כי  יצוין, 
'בסט', פיארה תכנית פדגוגית עשירה ומעניינת 
שעות,   4 במשך  המשתתפות  את  ריתקה  אשר 
העניקה  גם  המרובה  ההנאה  מלבד  כאשר 
העשייה  להמשך  עוצמתיים  כלים  למורות 

החינוכית שלהן במשך השנה.
העשירה  דגולה,  מחנכת  וייס  הגב'  למשל,  כך 
בתכניתה "מלאכית שהיא בוסר" על השליחות 

ותלמידה  תלמידה  כל  לנפש  בהבנה  המיוחדת 
הגב'  האומנית  אתגרים.  מתגלים  כאשר  גם 
באמצעים  אדיר  חינוכי  מסר  שילבה  יוסקוביץ 

מרתקים ומלאי השראה.
כיבוד  במהלך הכינוס הועמד לרשות המורות, 
עשיר ומפואר ערוך בטוב טעם לצד שי מכובד 

אשר חולק למשתתפות עם סיומו של הערב.
כאמור, ביום העיון העשיר והמרתק נטלו חלק 
החרדיים  המוסדות  מכלל  והמנהלות  המורות 
כל  על  נרגשות  הודו  בסיומו,  כאשר  בעיר 
ההשקעה וציינו שאכן יצאו בהרגשה מעצימה 
להמשך השקעה בעבודת הקודש מתוך כוחות 

חדשים.
סיכמה  המרפ"ד  מנהלת  הרשקוביץ  מ.  הגב' 
על  לה'  בהודיה  המיוחד  הערב  את  בסיפוק 
הסיעתא דשמיא המיוחדת בארגון הערב על כל 
ומורי  ציבור המחנכים  גם  כי  ובהודעה  פרטיו, 
תלמודי התורה ובתי הספר החרדיים ברחובות 
ייחודית  מתכנית  הקרובים  בימים  בע"ה  ייהנו 
בחדרי  יצאה  כבר  הודעה  עבורם,  ומרתקת 

המורים בכל בתי החינוך בעיר.

0583269740 //0527630496
a7126175@gmail.com
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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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ההרתעה",  את  איבד  אכן  נתניהו  צודק,  "בנט 
הממשלה  ישיבת  בתום  נתניהו  משרי  אחד  סיכם 
לא  "אני  הטוויסט,  את  להשמיע  ומיהר  השבועית 
אלא  וחיזבאללה,  חמאס  מול  להרתעה  מתכוון 

להרתעה מול שרי הליכוד ושותפיו לקואליציה".
עשירי  שר  ועוד  פעילים  ליכוד  שרי  תשעה 
לא  נחלה  כמו  הדרך,  על  לעצמו  לספח  שמקווה 
את  החלו  הבאה,  הליכוד  ברשימת  מקום  מוכרזת, 
למעט  ירושלמי.  פריימריז  במסע  ראשון  יום  בוקר 
עצמם(  )בעיני  שמועמדים  הליכוד  שרי  ארבעת 
שתיתן  פעילות  מכל  ונמנעים  החוץ  שר  לתפקיד 
לוותר  כדי  )נוספת(  סיבה  לנתניהו 
שרי  שיתר  הרי  שירותיהם,  על 
הליכוד פתחו את השבוע בהפגנה 

נגד עצמם ובשרם.
הליכוד  של  'שרינו'  פורום  את 
במאהל  השבוע  לכנס  היה  ניתן 
המועצות  ראשי  שהקימו  המחאה 
ראש  בית  מול  ושומרון  ביהודה 
מבית  האופוזיציונרים  הממשלה. 
דברים  כשנשמעו  עפעף  הנידו  לא 
בגנות "אוזלת ידה של הממשלה", 
באחריות  נושאים  אינם  כביכול 

מיניסטריאלית להחלטותיה/ם.
הקרב על ה'בייס' אינו רק נחלתם 
של ביבי ובנט – אלא חלק מגורלם 
ביבי  אם  הליכוד.  שרי  כל  של 
הפוטנציאליים  למצביעים  זקוק 
בהתנחלויות כדי לפרוץ את תקרת 
צריכים  הכנסת  שחברי  הרי  ה-30, 
מאותם  המתפקדים  קולות  את 
במיקום  להיכלל  כדי  מחוזות 
ריאלי ברשימה. כזה שיאפשר להם 
סביב  הכיסא  את  ולחמם  להמשיך 
בקדנציה  גם  הממשלה  שולחן 

הבאה. 
הייתה  העצמי  הביטחון  הפגנת 
רק הקדימון להצגה האמיתית שהתרחשה בישיבת 
נגד  להפגין  שגמרו  אחרי  קלה  שעה  הממשלה. 
הממשלה  לישיבת  דרכם  את  השרים  עשו  עצמם, 
בנתניהו.  בנט  של  השבועית  בהתגרות  לחזות  כדי 
על המלאכה ניצחה הפעם השרה שקד, שמשתדלת 
לרוב לאזן את בן זוגה להנהגת המפלגה. בסביבתו 
מגמה.  של  סוג  לאחרונה  זיהו  ראש-הממשלה  של 
כמי  שקד  נתפסה  שבסיומו  האחרון  המשבר  מאז 
ההתנתקות  לפני  רגע  הפזיז  שותפה  את  שבלמה 
וללחוץ  לכפר  שבאה  כמי  נראית  היא  מהממשלה, 

על גז הדי-ניין בעוצמה. 
פתחה  הנוכחי  השבוע  של  האיבה  מעגל  את 
בהצבעה  להימנע  בכוונתה  כי  כשהודיעה  שקד 

שר  לתפקיד  נתניהו  של  מינויו  על  בממשלה 
הסיבובים  את  "תגמרו  השיב  כשנתניהו  הביטחון. 
שלכם", חזר בנט בתגובה על המנטרה "איבדנו את 
ההרתעה", משפט עליו הסכימו השרים – בהקשר 

הקואליציוני דווקא. 
למרבה האירוניה מי שנחלץ לסייע לשחרור קשיי 
ישראל  התחבורה  שר  הוא  הממשלה  של  התנועה 
כץ, עד לפני שנה "השטן הקטן" של נתניהו – דמון 
רבות  רכבות  ושקד.  בנט  הגדול"  ל"שטן  רק  משני 
חלפו ובעיקר נתקעו בקו שבין תל אביב לירושלים, 
נגד  מאז שנתניהו השמיע את אותן אמירות קשות 
השבועית,  לישיבה  ועד  כץ  ישראל  התחבורה  שר 
שבמהלכה נחלץ כץ לסייע לראש הממשלה. שקד 
סיננה לעברו שהוא עושה זאת כמי שלוטש עיניים 
טען  עצמו,  כץ  ישראל  אולם  החוץ,  שר  לתפקיד 
השבוע שהאמירה לא הגיעה לאוזניו ומקורה בעוד 
על  ומתבססת   – למציאות  תואמת  שאינה  הדלפה 

הזיות חלומיות בסביבת הבית היהודי.
בעור  הנוכחי  מהשבוע  יוצא  עצמו  כץ  ישראל 
מהפכת  את  שמוביל  כבולדוזר  תדמיתו  שיניו. 
הכישלון  לנוכח  קשה  מכה  ספגה  התשתיות 
הבני-ברקים  )כץ(.  ישראל  ברכבת  המתמשך 
בנקמת  זאת  לתלות  יוכלו  שבינינו  והירושלמים 
מצא  לא  התחבורה  שמשרד  החרדים,  הנוסעים 
לתשתית  ולחברם  המפה  על  אותם  לשים  לנכון 
כפי  התחנות,  חשמול  לירושלים.  החדשה  הרכבת 
התכנון  פי  על  במכוון  נעצר  בשעתו,  כאן  שנחשף 
בתחנת סבידור מרכז, תחנה אחת בלבד לפני תחנת 
בני ברק. מי שלא רצה לראות את הנוסעים החרדים 
על  תקוע  כיום  עצמו  מוצא  החדשה,  הרכבת  על 

המסילה.

כניסת השב"כ
ההתגוששות  ואת  כאן  כבר  הבחירות  מערכת 
הזאת נראה מעתה ועד להכרזה הרשמית על המועד 
מלקחיים,  בתנועת  אחוזים  ובנט  שקד  שייקבע. 
כשאת ההתפרצות שלהם השבוע בישיבת הממשלה 
ניתן לייחס גם לקריאת התיגר של צעיר חברי הכנסת 
סמוטריץ',  בצלאל  תקומה',   – הלאומי  מ'האיחוד 
שהתנה את תמיכתו בחוק המאפשר לנשיא המדינה 
תנועה בלבד  יו"ר  על  להטיל את הקמת הממשלה 
)להלן: "חוק גדעון סער"( בנקיטת יד קשה בצירי 
התנועה ביהודה ושומרון. בניגוד לעמיתו להנהגת 
הנחשק  הג'וב  בקבלת  שמתמקד  היהודי  הבית 
והחמקמק, הרי שסמוטריץ' הצעיר מתמקד במהות: 
הפלסטינים  תנועת  חסימת  ההתיישבות,  בהרחבת 
אפוא  ניתן  מחבלים.  נגד  קשה  יד  ונקיטת  בצירים 
כניסתו  זמני  את  לקדם  מבקש  בנט  שבעוד  לומר 
לקריה בתל אביב כשהוא עטוף במאבטחי שב"כ, 
הרי שסמוטריץ' מצדו מבקש רק להקדים את זמני 

כניסת השב"כ לשכם ולרמאללה. 
בשבוע שכזה ניתן לשאול את חברי הכנסת מדגל 
ונמנעו  התורה ומש"ס מדוע לא נקטו בצעד דומה 
מלהבהיר לנתניהו בשיחות סגורות כי הם מתנים את 
העברת ציפור הנפש שלו )חוק גדעון סער( בציפור 
הנפש החרדית )חוק הגיוס( – שגם השבוע קורקעה 
בוועדה המיוחדת שבראשה עומד יו"ר הקואליציה 
ח"כ דודי אמסלם. דומה שגם חברי הכנסת החרדים 
לא  אך  בחירות,  מערכת  של  בעיצומה  מצויים 
שטרם   - המוניציפאלית  אלא  העתידית  הארצית 
להם  לומר  הראוי  מן  החרדית.  בגזרה  הסתיימה 
לשחק  הפסיקו  סמוטריצ'ים.  תהיו  שכזה:  בשבוע 
במועדי קבלת הג'ובים והתפקידים והתמקדו בזמני 

כניסת בחורי הישיבות לבקו"ם.
החרדים  הכנסת  חברי  מעדיפים  לעכשיו  נכון 
להיות ישראל כצים ולגונן כמעט בכל במה על ראש 
באה  כץ-נתניהו  יחסי  של  האסוציאציה  הממשלה. 
להפוך  יכול  אתמול  של  שהמחוסל  ללמד  כדי  גם 
שנואי  ושקד,  בנט  של  בהקשר  היום.  של  למגונן 
לתקון.  יוכל  לא  שהמעוות  נראה  ונפשה,  נפשו 
בקדנציה הבאה נתניהו יעשה הכל כדי שבנט ושקד 
לא יכהנו, ולא רק במשרדי הביטחון והמשפטים – 

אלא בתפקיד מיניסטריאלי כלשהו.
שמתמחה  חובב  שחמטאי  הליכוד,  משרי  אחד 
הסביר  נתניהו,  של  השח-מט  מהלכי  בזיהוי 
השבוע שגם הקרבות בין החרדים - שביבי מעצים 
בהתנהלותו כשהוא מקפיד להפריד בין גפני ודרעי 
לליצמן ופרוש - הם חלק ממשחק צופה פני עתיד 
לגדר.  מחוץ  אל  היהודי  הבית  הוצאת  שמטרתו 
במשך למעלה משלוש שנים מזהה נתניהו ציר בלתי 
שולחן  סביב  שיושב  חמד  צמד  בין  לניתוק  ניתן 

הבייס החרדי

סמוטריץ' דורש 
להקדים את זמני 
כניסת השב"כ 
לרמאללה כתנאי 
לתמיכתו בחוק גדעון 
סער. לח"כים החרדים 
ראוי שייאמר: תהיו 
סמוטריצ'ים. הפסיקו 
לשחק במועדי קבלת 
הג'ובים והתמקדו 
בזמני כניסת בחורי 
הישיבות לבקו"ם

תהיו 
סמוטריצ'ים. 
ח"כ סמוטריץ'. 
צילום: 
איתן פולד

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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ממשלתו – בנט וליצמן.
בנט שם את מבטחו ביו"ר אגודת ישראל, מתוך 
ויהדות התורה לא יצטרפו לממשלת  הנחה שש"ס 
ויותירו את ליצמן בדד באופוזיציה.  נתניהו הבאה 
בשיחה שקיימתי עמו באמצע הקדנציה העריך בנט 
העל  משימת  ונותרה  הייתה  מהממשלה  שהוצאתו 
ליצמנית,  מגן  חומת  סביבו  בנה  בנט  נתניהו.  של 
בעבר,  כאן  בין השאר  ליצמן מצדו הבהיר,  כאשר 
כי גם בממשלה עתידית הוא לא יותיר מאחור את 
חברו נפתלי בנט. בכך הפך סגן שר הבריאות ל'בייס 

החרדי' של הבית היהודי.
עד לבחירות  נכונה  הייתה  הנחת העבודה הזאת 
נגררו  פעם  אחר  פעם  האחרונות.  המוניציפאליות 
ה'מועצת'  שקבעה  הקו  אחרי  התורה  ודגל  ש"ס 
עידן  היה שבעת החדשה שאחרי  ודומה  החסידית 
זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  ומרן  יוסף  הגר"ע  מרן 
התורה  ודגל  ש"ס  כאשר  המגמה,  מתעצמת  רק 
שה'מועצת'  בשעה  שמאלה  לפנות  מסוגלות  אינן 
האגודאית מאותתת ימינה. המוסכמה הזאת נשברה 
שנמשכת  לרשויות  הבחירות  במערכת  לרסיסים 
וש"ס  דגל  הקולות.  ספירת  בתום  גם  עוזה  במלוא 
נגד  מיליטנטית  עמדה  להביע  עוד  חוששות  לא 
העמדה החסידית, ובכל קונסטלציה פוליטית שבה 
ליצמן יבקש להיצמד לבנט – הם יציעו לו להתכבד 
בתעתיק  מבפנים,  ולא  מבחוץ  לבדו,  זאת  לעשות 

זהה לתפקיד שהם מייעדים לנציגיו ברשויות.
לטווח  נתניהו  את  משרת  אפוא  החרדי  הפילוג 
שממריא  גנץ,  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  אם  הארוך. 
מדורי  לכותרות  )בהתאם  למאה  מאפס  בסקרים 
יותר לומר: ממינוס למאה( ירוץ עד  הכלכלה נכון 
הסוף עצמאית ויקפיד לכשיפתח את פיו, להשמיע 
ב-92'  ורבין  ב-99'  ברק  סטייל   - ימניות  עמדות 
ממחנה  מנדטים  כמה  להעביר  עשוי  עוד  הוא   –
ולמרות  כולנו.  של  חשבונה  על  בעיקר  למחנה, 
להרוויח  רק  עשוי  עוד  נתניהו  הצפויה  הזליגה 
וזאת אם טעויות בסגנון הרצת רשימות  מהמהלך, 
ימניות גבוליות לא יחזרו על עצמן. בתרחיש שכזה 
יגיע השמאל הישראלי לקו הגמר עם שלוש מפלגות 

שכל אחת מהן מתנדנדת על עשרה וקצת מנדטים, 
כאשר מולן יתייצב הליכוד של נתניהו כשהוא נוגע 

ברף השלושים. ליכוד אחד גדול מול כל השמאל. 
בסיטואציה מהסוג הזה, נתניהו יצטרך רק לחבור 
קואליציה  להרכיב  כדי  השמאל  מרשימות  לאחת 
ליצמן  ההגנה  שר  )סגן(  וגם  היהודי,  הבית  נטולת 
ושלושת המנדטים של אגודה, בתרחיש האופטימי, 
יוכלו להושיע את האח הסרוג. בנט עוד עשוי  לא 
למצוא עצמו מחוץ לגדר, דרך סדק מיוחד שייפתח 
כמו  החרדים,  הלוחמים  בחסות  הוצאתו  לצורך 

בחומת היישוב בית אל.

צהוב משנאה
אחד  את  חוו  יהודה  נצח  החרדי  הגדוד  לוחמי 
רק  ולא   – הגדוד  בתולדות  הקשים  מהשבועות 
בגלל מטח היריות והאבנים מצד הפורעים הערבים. 
העלומים  הקולות  את  שמעו  בגדוד  החיילים 
בתקשורת, בין השאר בתחנה הצבאית, של קצינים 
ההתמודדות  על  ביקורת  שמתחו  מרכז  בפיקוד 
שבו  שבוע  היה  זה  הגדוד.  חיילי  של  המבצעית 
החיבוק החרדי למשפחות הפצועים היה חזק יותר 
תדע  הפיקוד.  בצמרת  קצינים  מצד  לו  שזכו  מזה 
מפקדים  בידי  ילדיה  את  שמסרה  חרדית  אם  כל 

שעלולים לגנות את בניה, במקום לגונן עליהם. 
הקרה  הכתף  על  רבות  דובר  היום  עד  אם 
הרי  ממשפחותיהם,  החרדים  החיילים  שמקבלים 
שאחרי השבוע הזה, אפשר בהחלט לדבר על הגב 
הפיקוד  מכיוון  דווקא  יהודה  נצח  לחיילי  שהופנה 
הקצינים  מתוכו.  אחדים  אך  כולו  לא   - הצה"לי 
האמיצים בחרו להסתתר מאחורי גבם של עיתונאים 
של  התדמית  את  שסדקו  מורעלים  חיצים  ולשגר 
כמה  עם  הכואב  בשיח  קרבי.  ככוח  החרדי  הגדוד 
הנגמ"ש  בתוך  הירי  כי  ניכר  המשפחות,  מבני 
האבנים  מהשלכת  יותר  הרבה  בהם  פגע  הצה"לי 
בתוך הבית החרדי. טוב שצמרת צה"ל מצאה לנכון 
על  היו  לא  המכוערות  שהרמיזות  ולהבהיר  לחזק 

דעתה, אך מה חבל שהדברים לא נעשו שעה אחת 
קודם.

חרדיות  משפחות  שבו  עגום  בשבוע  דווקא 
מצטרפות למשפחת השכול הצה"לית, בחר לו בוגר 
במחנה שחרף נפשו במערכות )עיתונות( ישראל - 
כך  חרדית.  אנטי  אמירה  עם  נוסף  סרטון  להפיץ 
אפוד  עם  המחנה  בשול  שנתקע  פוליטיקאי  נראה 

זוהר. 
תמונה  שבו  וירטואלי  בעולם 
מי  נמצא  מילים,  אלף  שווה  אחת 
שערך את ההשוואה שמדברת בעד 
עצמה. מצידה האחד של התמונה 
לגופו  העוטה  לפיד  יאיר  נראה 
אפוד צהוב על רקע בתי השכונה 
מן  מתגורר.  הוא  שבה  היוקרתית 
הצד השני נראים חובשי האפודים 
עוד  המחלצים  החרדים  הצהובים 
מופע  בעוד  בוער,  מרכב  נפגע 
הנהנית  הרואית  התנדבות  של 
מקונצנזוס ישראלי - למעט חוסר 
מד"א,  ארגון  מצד  משווע  פרגון 
בסכסוך דמים מיותר ששווה טור 

בפני עצמו.
הצלחה  ללא  מנסה  לפיד 
שלו  הנפל  קדנציית  את  להשכיח 
כשר אוצר, שבמהלכה כמעט ולא 
הצליח להעביר מהלך כלכלי אחד 
של  הכותרת  מגולת  לשמו.  ראוי 
בנושא  להנהיג  שביקש  המהפכה 
אפס,  מע"מ  חוק  בחקיקת  הדיור, 
המאופסת  הכותרת  רק  נותרה 

ששיקפה את הציון שקיבל שר האוצר על מהלכיו 
הכושלים.

הוגלה  שבה  הנוכחית  הקדנציה  מראשית  החל 
לברוח  כדי  הכל  עשה  לפיד  יאיר  האופוזיציה,  אל 
מזיהויו הכלכלי כשר אוצר. הוא התעופף ממדינה 

ושיגר  מדיה  בכל  והטיף  נאם  למדינה, 
ולשגרירים  מדינות  לראשי  נוזפים  מכתבים 

הבייס החרדי

בשבוע עגום שבו 
משפחות חרדיות 

מצטרפות למשפחת 
השכול הצה"לית 

הפיץ בוגר במחנה 
שחרף נפשו במערכות 

)עיתונות( ישראל - 
עוד סרטון הסתה. 

כך נראה פוליטיקאי 
שנתקע בשול המחנה 

עם אפוד זוהר 

ביטוח אזרחים. שר האוצר משה כחלון וסגנו יצחק כהן
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אם   – הוראות  ממנו  לקבל  התחילו  הם  כביכול 
שלפיד  שחוקה  לשון  אמרת  באותה  להשתמש 
שהשמיע  לפיד  הדגול  המדינאי  בגפני.  בשעתו  הטיח 
היחסים  בגזרת  גם  מתונים  קולות  הנוכחית  בקדנציה 
שזיהה  מאולף  חתול  כמו  השבוע  נראה  החרדים,  עם 

עכבר. כמה חבל.

משחקי חברה
בתמיהה  השבוע  נשאל  תם",  רבינו  שעון  זה  "מה 
מערכת  אנשי  ידי  על  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן 
שנתבקש  האשקלוני  השר  סגן  העיתונות'.  את  'פגוש 
הבהיר  אילן,  בנווה  המרוחק  לאולפן  במוצ"ש  להגיע 
המאחר  תם,  רבינו  בשעון  תלוי  שהכל  למזמינים 
להוציא את השבת, ומצא עצמו על הדרך מרביץ תורה 
שבתות  שעושים  אילן  מנווה  בחברים  שמים  ויראת 

כחול.
ברעננות של מי שהשלים בשנת השבת חמשוש 
נטול שעות שינה, עלה סגן שר 
הכביש  על  כהן  יצחק  האוצר 
המהיר שמוביל לאולפן 'פגוש 
שהבדיל  אחרי  העיתונות'  את 
ונתקיים  חסידים.  כמנהג 
״המאחרים  שנאמר:  מה  בו 
וממהרים  השבת  מן  לצאת 
שסוגר  כמי  )לאולפן(.  לבוא״ 
שנות  של  שלישית  קדנציה 
כהן  האוצר,  במשרד  שובע 
הקדנציה  בשלהי  עצמו  מוצא 
שמו  על  להילחם  שנאלץ  כמי 
הטוב – של המשרד, של השר 

וגם שלו.
של  הכלכלית  המחאה 
מתרחשת  הנוכחי  הסבב 
השר  סגן  של  האחורית  בחצר 
דגלה  על  חרטה  שמפלגתו 
אלא  ל'שקופים'.  הסיוע  את 
בשעה  האירוניה,  שלמרבה 
מוכשר  חרדי  שבחורצ'יק 
אלרוב,  איציק  בשם  ואמיץ 
ולשכת  הקוטג'  מחאת  בוגר 
ליו"ר  יועץ  וכיום  דרעי  השר 
קולו  את  השמיע  העבודה, 

מעל כל במה, הרי שהש"סניקים בחרו לשמור על זכות 
השתיקה. 

המשמרת  שבשלהי  השר,  סגן  את  שאלתי  זה,  איך 
שמתיימרת להיות החברתית ביותר באוצר מזה שנים, 

אנו רואים עליית מחירים חסרת תקדים.
על  נדבר  "בוא  כהן,  השיב  לכותרות",  תאמין  "אל 
העובדות. מתחילת הקדנציה ועד היום, במשך כמעט 
קרה.  ההיפך  מחירים.  עליית  הייתה  לא  שנים  ארבע 
החשמל  הדלק,  ירד.  המחיר  קודמות  לשנים  יחסית 
הסעיף  בזכות  גם  קרה  זה  משמעותית.  הוזלו  והמים 
שדרעי הכניס בהסכם הקואליציוני לגבי הורדת מחירי 
החשמל והמים. אני שומע את הקולות הפופוליסטיים 
לשבת  צריך  סיסמאות.  להפריח  חכמה  לא  זו  אבל 
ולקרוא את הנתונים. יש ירידה של בין 13 ל-20 אחוזים 

מתחילת הקדנציה, בין השנים 2013 ועד 2018".
־מה שהיה היה, אבל אי אפשר להתעלם מכך שהמג
־מה של המשק כיום היא העלאת מחירים. זה קורה במ

שמרת של שר אוצר חברתי שקנה את עולמו בהוזלת 
השקופים.  את  לייצג  כדי  שבא  סגנו  ושל  הסלולר 
האחריות היא שלכם והציבור שואל את עצמו, מי הזיז 

את מחירי הגבינה שלו?
רק לא ביחד בבקשה   - וגם הבשר  "מחירי הגבינה 
בביטול  אגרסיבית  בצורה  ומטופלים  טופלו  הם  גם   -
המדדים  כל  מקביל.  לייבוא  השוק  ופתיחת  מכסים 
האחרונות  השנים  שבשלוש  מלמדים  המקצועיים 
מנסות  מהחברות  שחלק  נכון  זה  ירדו.  המחירים 
גם  מכך.  מתעלמים  לא  ואנחנו  מחירים  להעלות 
וללמוד לתגמל את  עיניים  הציבור אגב, צריך לפקוח 
החברות שמוזילות מחירים. אם תנובה רוצה להעלות 

מחיר של גבינה צהובה - יש היום גבינה מיובאת יותר 
לא  לדוגמה  שטראוס  חברת  למהדרין.  כשרה  זולה, 
ניסוי  בלון  ומפריחה  באה  כשחברה  מחירים.  העלתה 
של העלאת מחיר, הציבור צריך לומר את דברו ולגרום 
לחברות האחרות ולרשתות השיווק לחשוש מהעלאת 

המחיר".
איפה  אבל  אחריות  לגלות  מהציבור  לדרוש  קל 

־האחריות שלכם? הרי את כספי המיסים שנצברו שפ
ואייפונים בעלות  כתם על הורדת מכסים של מסכים 
של מאות מיליונים, וכשהכסף מתבזבז על שעשועים, 

מה הפלא שמוצרי הבסיס עולים? 
הורדנו  משמעותי.  ולא  קטן  רכיב  הם  "המסכים 
ובמרכזם  משמעותיים  הכי  התחומים  בכל  מכסים 
ביגוד ומוצרי תינוקות. גם הניסיון של כמה מהחברות 
והורדה,  התייצבות  של  שנים  אחרי  מחירים  להעלות 
הריבית  את  העלה  ישראל  שבנק  מכך  בעיקר  נובע 
ולא מהורדת המכסים. זה התניע תחושה של העלאה 

לנצל  מנסות  מהחברות  חלק  אמיתי.  בסיס  שום  בלי 
להן  שגם  ולומר  כנים  להיות  וצריך  ההזדמנות  את 
משמעותית  עלה  במשק  הממוצע  השכר  טענות.  יש 
המינימום  שכר  להעלאת  ההבטחה  את  וקיימנו 
בתוספת משמעותית מאוד של כאלף שקלים בחודש, 
שמשליכה נטו על ציבור השקופים. היצרנים אומרים: 
מחירים  להעלות  ננסה  אז  עלה  המינימום  שכר  אם 
ואנחנו אומרים, אתם מרוויחים מספיק, אל תעשו את 
כך  שאכן  לדאוג  כלים  לנו  יש  האזרח.  חשבון  על  זה 
על  מכסים  הורדנו  בהם.  להשתמש  ובכוונתנו  יהיה 
ייבוא ונרחיב את זה עוד יותר אם היצרנים המקומיים 

ינסו להעלות מחירים".
אפשר לומר שאתה 'הישראלי היפה' של ש"ס. אתה 
נתפס כסגן שר אוצר מקצועי ומוערך שמקפיד לדבר 
על צרכי החברה הישראלית כולה, אבל איפשהו דומה 
שממנו  החרדי",  "הבייס  צרכי  נשכחו  קצת  שבדרך 

־באת. הוזלת המכסים על מסכי ענק היא דוגמה מש
ולא  הישראלי  האזרח  לצרכי  דאגה  של  למגמה  קפת 

החרדי...
המכס  הוזלת  של  הספציפי  שהרכיב  להיות  "יכול 
אבל  החרדי,  האזרח  את  מעניין  פחות  מסכים  על 
שנוגע  מה  בכל  בפרט  מאוד.  לו  רלוונטי  השאר  כל 
להוזלת הביגוד ומוצרי ילדים ותינוקות שאלה רכיבים 
ירידה  יש  ושם  החרדי  הבית  במשק  מאוד  חשובים 
דרסטית, לעיתים של עשרות אחוזים. גם הוזלת מחירי 
לכל  נוגעת   – והמים  החשמל  הציבורית,  התחבורה 
אזרח חרדי. אני לא מתבייש בזה שאני סגן שר אוצר 
של  הצרכים  גם  אבל  ישראל,  לכלל  שדואג  מש"ס 
מציע  אני  מעיניי.  נעלמים  לא  ומשפחתו  ישראל  רבי 

קונים  מה  ולראות  עיניים  לפקוח  החרדי  לציבור  גם 
חכם  הישראלי  הצרכני  הציבור  השוטפות.  ברכישות 
שהם  מאוד  טובה  באיכות  מוצרים  לקנות  יכול  והוא 
היה  אגב,  החרדי  הציבור  אחוזים.  בעשרות  זולים 
הראשון שזיהה זאת והבין שהמותג היקר יותר – הוא 

לא בהכרח גם טוב יותר".
שכו הורביץ  יגאל  המנוח  האוצר  לשר  ־בניגוד 

הנוכחית  לי", את כחלון של הקדנציה  אין  "יגאל  נה 
שהבזבוזים  רושם  עושה  לי".  יש  "משה,  לכנות  ניתן 
של הקדנציה הנוכחית עומדים להתנקם בכולנו, תרתי 

משמע, בקדנציה הבאה...
"על איזה בזבוזים אתה מדבר? וכי רפורמת הסיעוד 
לניצולי  סיוע  בזבוז?  זה  ילד  לכל  בזבוז? חסכון  היא 
שואה זה בזבוז? תוספת חצי מיליארד לסל התרופות 
הייתה  שלא  חברתית  קואליציה  פה  יש  בזבוז?  זה 
כשקרנות  בזבוז:  זה  מה  לך  אגיד  אני  מעולם.  כמוה 
עליהם  אחראי  היה  שהמערך  העובדים  של  הפנסיה 

התרסקו בגלל שוד של מי שהיה ממונה עליהם משחר 
ההיסטוריה – זה בזבוז. אני מציע לכל הפופוליסטים 
הגירעון  את  מוסר.  לנו  להטיף  שיפסיקו  מהעבודה 
הפנסיה  קרנות  שוד  בגלל  שקלים  מיליארד   130 של 
היום.  עד  גבו  על  סוחב  ישראל  עם  שלהם,  במשמרת 
המדינה  במשאבי  משתמשים  זאת,  לעומת  אנחנו 
לאוכלוסיות  אותם  מייעדים  גם  ולראשונה  בתבונה 

שממשלות המערך לא ספרו".
בחזית  מתייצבת  לא  השקופים  שתנועת  זה  איך 
המאבק החברתי? האפוד הצהוב לא הולם את הסטייל 

של החליפה והעניבה?
"אתה מדבר עם איש ש"ס וברגע זה אתה פוגש אותי 
עבודה.  יום  באמצע  מופשלים  ושרוולים  חולצה  עם 
מיליארד  לקחנו  שבו  הקואליציוני  ההסכם  את  תקרא 
איזו  תראה  והחשמל.  הדלק  מחירי  להורדת  שקל 
מהפכה השר דרעי עשה בהעברת תקציבים לפריפריה, 
לרשויות  חלוקתי  צדק  של  ובהשמה  ולגליל  לנגב 
במשרד הפנים. יש לנו בעיה אחת, אנחנו לא מדברים 
איך.  ועוד  יש   - עשייה  אבל  מספיק,  זאת  ומדבררים 
על עשייה אחת שלא הצלחתי ליישם אני מצטער ואני 

מתכוון לביטוח אברכים שכידוע מעוכב ולא בגללי".
לנוכח  אזרחים  ביטוח  על  לדבר  כדי  התיישבנו 
עליות המחירים אבל כשאתה מגיע לביטוח האברכים 

־שחוזר על עצמו בכל שיחה, זהו אות וסימן לכך שצ
ריך לסיים את הראיון.

שיחה  ובכל  הבא  בראיון  גם  ממני  זה  את  "תשמע 
שאערוך. לא אנוח ולא אשקוט עד שהעוול הזה שזועק 
לשמים יתוקן. זו השליחות שלי – ולא אפסיק להתריע 

עד שהיא תושלם".

האחריות היא של 
משרד האוצר והציבור 
שואל את עצמו 
מי הזיז את מחירי 
הגבינה שלו?

"מחירי הגבינה וגם 
הבשר בסדר גמור – 
רק לא ביחד בבקשה. 
בשלוש השנים 
האחרונות המחירים 
ירדו"

אפודי המתנדבים החרדים זוהרים יותר. מחאת האפודים הצהובים
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מיזם שקיפות חדש מגלה טפח על נבחרי הציבור שלנו בכנסת: בעלי ההון 
המקורבים, הנכסים והרכוש שסירבו לחשוף, כמה ימים שהו בחו"ל, מי פעל 
לקדם את משפחתו, איזה ח"כ לא מתבייש להעביר רפורמות שעוזרות לעצמו 

ומי הח"כ שרכבו קיבל 5 דו"חות תנועה תוך חצי שנה?

שכינה  לאחר  בניזרי,  דוד  הרב  את  תובעת  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  בתו 
אותה 'רפורמית', על רקע תמיכתה בעליזה בלוך • הרב בניזרי ל'קו עיתונות': 

"התנצלתי כבר, היא עלתה על עץ גבוה"

נהג אוטובוס, תושב מחנה הפליטים שועפט, הותקף באלימות חמורה על ידי 
צעירים, ונהגי החברה פתחו בשביתה • בית המשפט קבע: "אין חשד שמקור 

האירוע בגזענות, אלא סכסוך בין שני נהגים"

מאת: ישראל פריי

הכנסת  שחברי  והנכבדים  ההון  אילי  הם  מי 
מחזיקים  ונכסים  כסף  כמה  אליהם?  מקורבים 
כנסת  חברי  איזה  הציבור?  נבחרי  בידיהם 
מעדיפים  ואיזה  העבודה  למקום  מגיעים 
לשהות בחו"ל? ומהם הסודות הפחות נעימים 
להסתיר?  מעדיפים  היו  הציבור  שנבחרי 
שבדרך  הנושאים  על  חלקיות  לפחות  תשובות 
במיזם  השבוע  פורסמו  בצנעה,  נמצאים  כלל 
ידי  על  שממומן  עצמאי  תקשורת  כלי  'שקוף', 
הציבור ושחרט על דגלו את השקיפות במערכת 
השלטונית. חלק מהנתונים מבוססים על מידע 
וחלק  השנים  לאורך  פרסומים  על  חלק  רשמי, 
על הערכות. בהסתייגות קלה על כך שהנתונים 
עיקרי  להלן   – ומקיפים  מעמיקים  בהכרח  לא 
הכנסת  חברי  על  ב'שקוף'  שפורסמו  הנתונים 

החרדיים:
אריה דרעי – מקורבים: מרטין שלאף, במקור בן 
אוסטרי  מיליארדר  וכיום  חסידית,  למשפחה 
שמוכר בשל קשריו עם פוליטיקאים ישראליים; 
דרעי;  פרקליטי  על  נמנה  צור,  תל  נבות  עו"ד 
הצהרות  נתן  דרעי  שרעבי.  ואילן  נחמיה  בני 
מיליון  בכ-4.8  המוערך  רכוש  על  מלאה,  הון 
נוף  הר  בשכונת  דירה  כדלהלן:  שקלים, 
מניות  תיק  שקלים,  מיליון  בכ-4.7  המוערכת 
בשווי 300 אלף דולר, וחובות )הלוואה( בגובה 
1.1 מיליון שקלים. בנוסף למה שמסר, במיזם 
נטען כי ילדיו של דרעי מחזיקים בשלל דירות 

בירושלים ובתל אביב.
יעקב ליצמן – מקורבים: איש העסקים שלום פישר 
בהצהרת  'המודיע'(.  )מעורכי  שניידר  וישראל 
שברשותו,  הנדל"ן  את  רק  ליצמן  חשף  הון 
סגן  בירושה.  שקיבל  חדרים   2.5 מדירת   50%
ונוכחות  במליאה  בינוני  נוכחות  רושם  השר 
שנזקפו  הדברים  בין  הכנסת.  בוועדות  גבוהה 
דרך  פגישות  "סביבתו":  לחובת  או  לחובתו 
בנו  זכה  בו  ומכרז  תשלום,  תמורת  מאכערים 
קופת  ללקוחות  מכרז  ללא  שירות  באספקת 
חולים )בשניים מהמקרים תגובת ליצמן הייתה 

כי הדברים נעשו ללא כל מעורבות מצדו(.
משה גפני – מקורב: איל ההון האמריקאי שמעון 
בהצהרת  גפני  חשף  ליצמן,  עמיתו  כמו  גליק. 
מגוריו  דירת  שברשותו,  הנדל"ן  את  רק  הון 
בבני ברק. גפני רושם נוכחות בינונית במליאה 
הכנסת.  בוועדות  מאד  גבוהה  נוכחות  לעומת 
לא  הבאים:  הדברים  נרשמו  גפני  של  לחובתו 
פחות מחמשה כתבי אישום על עבירות תנועה 
תוך חצי שנה )אור אדום, מהירות גבוהה ונסיעה 
כי  היתר  בין  גפני  טען  בתגובה  כניסה.  באין 
ברכב נוהגים כמה אנשים(. עוד זוקפים במיזם 
לחובתו של גפני את פנייתו לרשות המיסים על 

מנת להקטין את החוב של ישיבת 'סלבודקה'.
נחמן  העסקים  איש  מקורבים:   – פרוש  מאיר 
הבכירים  אמונים'  'שלומי  ונציגי  בנשעיה 
ברשויות המקומיות. בהצהרת הון ניאות פרוש 
מגוריו  דירת  שברשותו,  הנדל"ן  על  רק  לדווח 
ודירה נוספת שקיבל בירושה. לפרוש סבך ניגודי 
אליהם  החינוך  ועמותות  ארגוני  בין  עניינים 
הוא קשור לביו תפקידו כסגן שר החינוך, דבר 
שהוביל להתפטרותו מחברות בעמותת החינוך 
זוקף  עוד ברשימת הדברים שהמיזם  העצמאי. 
על  האתיקה  מוועדת  שקיבל  נזיפה  לחובתו: 
שהוטל  ועונש  הכותל  נשות  נגד  התבטאויות 
עליו לאחר שאזק את עצמו לדוכן במחאה על 

חוק הגיוס דאז, תוך גרימת נזק למיקרופון.
י.  – על מקורביו נמנה )באופן תמוה.  יעקב אשר 
השלטון  מרכז  ויו"ר  מודיעין  עיריית  ראש  פ.( 

המקומי חיים ביבס. אשר מציג נוכחות גבוהה 
במליאה ונוכחות גבוהה מאד בוועדות הכנסת. 

אשר הצהיר על דירת מגוריו בבני ברק בלבד.
ישראל אייכלר – מקורבים: יו"ר קהל מחזיקי הדת 

נוכחות  רושם  אייכלר  בריסק.  מרדכי  בעלזא, 
בוועדות  גבוהה  ונוכחות  במליאה  בינונית 
 6 במסגרת  ימים   35 בחו"ל  הוא שהה  הכנסת. 
טיסות, 14 ימים מתוכם על חשבון ימי מליאה. 
חשבון  )על  אוקראינה  קנדה,  היעדים:  בין 
מוסדות החסידות(, והונגריה )על חשבון משרד 

רוה"מ(.
עיריית  מועצת  חבר  מקורבים:   – מקלב  אורי 

ירושלים ישראל קלרמן. גם הוא הצהיר רק על 
הנכסים שלדבריו בבעלותו, דירת מגוריו בבני 
הנוכחות  כשיאן  למחמאה  זכה  מקלב  ברק. 

בכנסת.
נס  שלמה  עו"ד  מקורבים:   – מוזס  אליעזר  מנחם 

וגדעון סער. מוזס מציג נוכחות גבוהה במליאה 
הוא  הכנסת.  בוועדות  נמוכה  נוכחות  לעומת 

סירב למסור הצהרת הון.
מציג  וקנין  כהן.  ניסים  מקורבים:   – וקנין  יצחק 

נוכחות בינונית במליאה לעומת נוכחות גבוהה 
מאד בוועדות הכנסת. הוא סירב למסור הצהרת 
תמיכה  לחובתו:  שהוזכרו  הדברים  בין  הון. 
לעמותת  תורמת  שבמקרה  סיגריות  בחברת 
בתו  לטובת  התערבות  שבראשותו;  החסד 
לולים  בעלי  עם  המיטיב  וחוק  ציבורי  במכרז 
מעטים, שמשפחתו נמנית עליהם. ראוי לציין כי 
וקנין מעניק הסברים מנומקים על כל המקרים 

וטוען כי הם חוקיים ונקיים מכלל רבב.
נוכחות  היחסית חדש מציג  – הח"כ  בן צור  יואב 

בוועדות  מאד  נמוכה  ונוכחות  מלאה  בינונית 
הכנסת. הוא שהה בחו"ל 14 ימים במסגרת שתי 
ימי מליאה.  ימים מתוכם על חשבון   3 טיסות, 
ממשלת  חשבון  )על  טיוואן  היעדים:  בין 
היהודית  הקהילה  חשבון  )על  צרפת  טיוואן(, 
במרסיי(. בן צור סירב למסור הצהרות הון. בין 
משפחתי  אירוח  לחובתו:  שאוזכרו  הדברים 
בראש השנה במלון היקורה 'וולדורף אסטוריה' 
על חשבון איל הון )לאחר חשיפת המקרה שילם 
10,000 ₪ תמורת התענוג וטען כי סיכם על כך 
מראש(; דו"ח ביקורת בעייתי על רשת החינוך 
ודו"ח  כמנכ"לה;  כיהן  בה  בתקופה  ש"ס  של 
מבקר המדינה על חריגות שכר, ניגודי עניינים 
כמנכ"ל  כיהן  בעת  משפחה  קרובי  והעסקת 
'המשקם',  חברה בבעלות חלקית של המדינה 

והסוכנות היהודית.
יעקב מרגי – הח"כ הוותיק מציג נוכחות בינונית 

בוועדות  מאד  גבוהה  נוכחות  לעומת  במליאה 
הנדל"ן  נכסי  את  רק  לחשוף  הסכים  הכנסת. 
בבאר  נוספת  ודירה  מגוריו  בית  שברשותו, 
שבע. שהה בחו"ל 37 ימים במסגרת 7 טיסות, 
בין  מליאה.  ימי  חשבון  על  מתוכם  ימים   10
הקונגרס  חשבון  )על  איירס  בואנוס  היעדים: 
חשבון  )על  רוסיה  העולמי-ישראל(,  היהודי 

הרב בנימין וולף רב הקהילה היהודית(.

מאת: אלי רובין

באי כוחה של הרבנית עדינה בר שלום הגישו 
כתב תביעה נגד הרב דוד בניזרי, בשל ביטויים 
תמיכתה  רקע  על  כלפיה,  שהפנה  חמורים 
למרות  שמש.  בית  לראשות  בלוך  בעליזה 
נטען  מאמירותיו,  פומבית  הסתייג  שהרב 
בכתב התביעה כי הוא סירב להתנצל. בתגובה 
ראשונה ל'קו עיתונות', מסביר הרב בניזרי את 
כוונתו המקורית וטוען בתוקף כי לתביעה אין 

שחר.
אבוטבול  משה  שערך  מלכה  מלווה  במסיבת 
לאחר ההפסד בבחירות, נשא הרב בניזרי דברים 
בגנות האנשים החרדים שלא תמכו בו. בניזרי 
שלום,  בר  עדינה  לרבנית  ישירות  חיצים  כיון 
בתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, שתמכה פומבית 
והשתתפה בכנסי בחירות של בלוך. הרב בניזרי 
הבת  על  מרחם  "אני  מרן:  של  בתו  על  אמר 

הרפורמית שלו, הרשעה הארורה הזאת".
בר  עדינה  אמרה  אלו,  קשים  לדברים  בתגובה 
כנגד  דיבה  תביעת  להגיש  בכוונתה  כי  שלום 
הייתה  וכוונתו  רפורמית  "איני  בניזרי.  הרב 
על  אעבור  לא  משפחתי.  ובשם  בשמי  לפגוע 
כך לסדר היום. אנשים כדמותו פוגעים אנושות 
מחיר  שיש  שילמד  הראוי  ומן  החרדי  בציבור 

לחרצובות לשונו", אמרה.
בניזרי  הרב  ביקש  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
דיבורים  היו  "לצערי  הדברים:  על  להתנצל 
שהיה עדיף שלא יאמרו. אף שתהום פעורה בין 
דרך  בכל  בר שלום  הגב'  לדעותיה של  דעותיי 
בלהט  לצערי  מ''מ  שלי,  התורנית  ההשקפה 
הדברים כיניתי אותה 'רפורמית', כשכל כוונתי 
הייתה להדגיש אך ורק את המרחק בין דעותיה 
לדעת תורה של רבותינו הק', אולם לא הייתה 
כוונתי כלל לגבי רמת קיום המצוות מצידה, וכן 
הביטויים 'רשעה ארורה', הינם ביטויים שהייתי 

שמח אילו לא נאמרו".

כאמור,  השבוע 
הגישה הרבנית בר 
נגד  תביעה  שלום, 
הרב בניזרי, כאשר 
התביעה  בכתב 
מצוין כי "התובעת 
היהדות  עם  נמנית 
וגאה  החרדית 
זו".  בהשתייכות 

עוד נכתב, כי "הנתבע בדבריו רמס את כבודה 
של התובעת, פגע בתדמיתה, בפועלה החברתי 

ובאמונתה והשתייכותה הדתית".
בשיחה עם 'קו עיתונות' הגיב הרב דוד בניזרי 
ההבנה  אי  על  "התנצלתי  ואמר:  לתביעה 
רפורמי  מתכוון  שאני  הבינה  היא  שהייתה. 
במובן המילה, אבל אני התכוונתי בכלל לדעות 
עץ  על  עלתה  היא  לרפורמים.  שדומות  שלה 
קבלה  לא  והיא  אחרי  יומיים  התנצלתי  גבוה. 
את ההתנצלות. כשאקבל לידי את כתב התביעה 

כבר אדע להגיב בהתאם".
בה  התביעה,  של  לסיפא  מגיב  אף  בניזרי  הרב 
נטען כי הוא התבקש להתנצל ולהביע צער על 
רק  להתנצלות  הדרישה  את  "קבלתי  הדברים: 
ביום  להתנצל.  והתכוונתי  האחרון  שישי  ביום 
ההתנצלות  את  שלה  לעו"ד  שלחתי  ראשון 
שפרסמתי בכלי התקשורת השונים יומיים אחרי 

ההתבטאות שלי נגדה".
"לא התייחסתי לרמת הדת שלה", מוסיף הרב 
בניזרי. "זה לא באמת היה משנה לה. היא לא 
הכל  למרות  בעיתונים?  ההתנצלות  את  ראתה 
רוצה  לא  היא  לתבוע.  רוצה  שהיא  אמרה  היא 
אני  לתבוע.  רוצה  היא  התנצלות,  את  לקבל 
לה,  הזיקו  לא  הם   - שלי  האמירות  את  תקנתי 

היא הזיקה לעצמה".

מאת: משה אברהמי

בליל-שישי  התפתחה  חמורה  אלימה  תקרית 
האחרון במודיעין עילית, כשמספר נערי שוליים 
תקפו באלימות ופצעו נהג אוטובוס של חברת 
'קווים'. תחילה נבדק החשד כי התקיפה הייתה 
המקומיים  האוטובוס  כשנהגי  לאומני,  ממניע 
היותם  בשל  אלימות  כלפיהם  מופנית  כי  טענו 
ערבים, אך מאוחר יותר קבע בית המשפט כי לא 
מדובר בתקיפה ממניע גזעני אלא בשל סכסוך 

בין נהגים.
לאחר  החל  האירוע  מהמקום,  עדויות  פי  על 
האוטובוס  נתיב  את  חסם  פרטי  רכב  שנהג 
לירושלים,  עילית  ממודיעין  דרכו  את  העושה 
הריב  לצפור.  האוטובוס  נהג  החל  ובתגובה 
לפציעתו  שהביאו  מהלומות  לחילופי  התפתח 
של נהג האוטובוס, דאל אלפקיה. הוא הובהל 
לבית חולים שערי צדק עם שבר וסדק בצלעות, 

ושבר וסדק בערובת העין.
המקומיים  האוטובוסים  נהגי  פתחו  בתגובה, 
של  ארוכות  שעות  במשך  כאשר  בשביתה, 
שבתה.  בעיר  הציבורית  התחבורה  שישי,  יום 
אוטובוסים  עשרות  של  שיירה  עלתה  בהמשך, 
חוסר  על  הנהגים  של  במחאה  הכנסת,  לכיוון 
הביטחון שהם שורים בו. על פי טענות נוספות 

הם  עילית,  ממודיעין  אוטובוסים  נהגי  של 
מוצאם  בשל  קבוע,  באופן  עוין  ביחס  נתקלים 

הערבי.
תושב  צעיר  המשטרה  עצרה  ראשון,  ביום 
בתקיפה.  מעורב  עילית, בחשד שהיה  מודיעין 
להאריך  המשפט  מבית  ביקשה  המשטרה 
לפיו  חשד  והציגה  ימים  בארבעה  מעצרו  את 
השופטת  אך  לאומני,  רקע  על  הייתה  התקיפה 
בית,  במעצר  להסתפק  החליטה  טוקר  חוי 
של  שמקורו  חשד  "אין  כי  קובעת  שהיא  תוך 
האירוע בגזענות, אלא מדובר בסכסוך בין שני 
את  ביקר  המשפט  בית  בנוסף,  רכבים".  נהגי 
החשוד  של  שמעצרו  העובדה  בשל  המשטרה 
של  צו  ניתן  לא  כאשר  חוקי,  לא  באופן  בוצע 

שופט לעצרו.

הדברים שחברי הכנסת 
יעדיפו להסתיר

הרבנית נגד הרב: קרא לבתו 
של מרן 'רפורמית' ונתבע

ריב בין נהגים ולא מניע גזעני: 
התגרה שהסעירה את מודיעין עילית

 צילום: משה גולדשטיין 

המקורבים, הנדל"ן והאינטרסים: 

 הרב דוד בניזרי 



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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
ברחובות
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בלי אומר ובלי דברים: 
בני גנץ הופך למנייה רותחת

הוא עוד לא התבטא באף סוגיה שעל סדר היום, אבל זה לא מפריע לישראלים לנהור למפלגתו החדשה של בני גנץ • סקרים בחנו: כמה יקבל בריצה נפרדת וכמה 
עם יש עתיד? • וגם: מה מצב המפלגות החרדיות, האם לשמאל יש סיכוי לחזור לשלטון ומה אנחנו חושבים על שר הביטחון נתניהו ועל שר האוצר כחלון?

ישראל פריי

בולט  פוליטי  לשחקן  להפוך  עשוי  גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל 
במערכת הבחירות הקרובה עד כדי הפיכה ל"שובר שוויון" בין 
'המהדורה  עבור  שבוצע  מסקר  עולה  כך  והשמאל,  הימין  גוש 
המרכזית' של חברת החדשות. הסקר החדש מחזק את הערכות 
גנץ  של  שתיקתו  נוכח  שבעתיים  בולט  והנתון  המוקדמות, 
דעתו  את  חיווה  ולא  כמעט  המבטיח  שהפוליטיקאי  והעובדה 

בנושאים העומדים על הפרק.
נשאלו  בראשונה  וריאציות.  נבחנו שתי  בסקר שפורסם השבוע 
המפלגות  ובין  היום,  מתקיימות  היו  הבחירות  "אם  הנסקרים 
הייתה מתמודדת מפלגה חדשה בראשות בני גנץ ושאר המפלגות 
היו נשארות כמו שהן עבור איזו רשימה היית מצביע?", על כך 

התקבלה התוצאה הבאה:
 16  – גנץ  בני  של  החדשה  רשימתו  מנדטים,   28  – הליכוד 
 12  – המשותפת  הרשימה  מנדטים,   13  – עתיד  יש  מנדטים, 
מנדטים, המחנה הציוני – 10 מנדטים, הבית היהודי – 9 מנדטים, 
יהדות התורה – 7 מנדטים, ישראל ביתנו – 6 מנדטים, כולנו – 5 
מנדטים, רשימתה החדשה של אורלי לוי אבקסיס – 5 מנדטים, 

ש"ס – 5 מנדטים ומר"צ – 5 מנדטים.
באופציה הנוספת, נשאלו הנסקרים "אם הבחירות היו מתקיימות 
המפלגות  ושאר  עתיד"  "יש  למפלגת  יצטרף  גנץ  ובני  היום, 
מצביע?",  היית  רשימה  איזו  עבור  שהן,  כמו  נשארות  היו 
בקונסטלציה פוליטית כזאת, הרי שמצד אחד לפיד וגנץ מאבדים 
מכוחם 3 מנדטים, פחות מריצה נפרדת, אך יחד הם מהווים איום 

ממשי על מפלגת השלטון 'הליכוד', להלן התוצאה המלאה:
הרשימה  מנדטים,   26  – עתיד-גנץ  יש  מנדטים,   29  – הליכוד 
הבית  מנדטים,   10  – הציוני  מנדטים, המחנה   12  – המשותפת 
7 מנדטים, ישראל ביתנו  9 מנדטים, יהדות התורה –  היהודי – 
אורלי  של  החדשה  מפלגתה  מנדטים,   5  – כולנו  מנדטים,   7  –
לוי אבקסיס – 5 מנדטים, מר"צ – 5 מנדטים וש"ס – 5 מנדטים.
מינה  ד"ר  של   iPanel בשיתוף  מדגם  מכון  ע"י  נערך  הסקר 
כלל  של  מייצג  במדגם  מרואיינים   533 בקרב  גבע  ומנו  צמח 
האוכלוסייה בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית 

בסקר +4.3%

מפגש חשאי, חתימות אצל עו"ד 
ופרשנות מעורפלת

בשבוע שעבר פורסמה תמונה של בני גנץ ויאיר לפיד בפגישה 
משותפת, והמערכת הפוליטית נכנסה לתזזית. על פי הדיווחים, 
לפיד מחזר בנמרצות אחרי גנץ, ואף מעמיד לו "דד ליין" להשבת 
תשובה בדבר כוונותיו. יו"ר 'יש עתיד' אמנם נמצא במקום סביר 
הפוליטית  הקריירה  את  הוא  לראות  ציפה  כך  לא  אך  בסקרים, 
מצליח  לא  שהוא  יום  כל  מבחינתו,  שנותיו.  במיטב  פנה  אליה 
לתפוס את שרביט המנצח הראשי על המקהלה הפוליטית הוא 
לגובה  לנסוק  הספיק  בהן  קדנציות  שתי  לאחר  מבוזבז.  יום 
כשותף בכיר בממשלה ולצנוח אל שממון האופוזיציה – בני גנץ 

הוא האיש שמסוגל להעניק לו את פריצת הדרך.
שהנפיק  סאטירי  סרטון  על  עתיד'  'יש  יו"ר  הגיב  השבוע  אגב, 

לפני שבועיים ראש הממשלה בנימין נתניהו, בסרטון משלו עם 
סופגניות.  לקניית  בתור  הממתין  האיש  את  שגילם  שחקן  אותו 
מהישגי  שמתפעל  האזרח  דמות  את  גילם  הוא  נתניהו  אצל 
מגודל  שמתוסכל  האזרח  את  גילם  הוא  לפיד  אצל  הממשלה, 
לפיד  הצליח  אחד  בדבר  אך  בפניו,  שמפורטים  המחדלים 
בעוד  אנטגוניזם.  לעורר  נתניהו:  על  מובהק  באופן  להתעלות 
"גורם  על שהוא  נתניהו האשמות  על  טופל  הוא  בתוך הסרטון 
בסיום הסרטון  את השני",  לשנוא אחד  הזאת  במדינה  לאנשים 

הוא מעיר כי "שכחתי לדבר על הכניעה לחרדים".
ברורה,  לא  פוליטית  לחידה  לכרגע,  נכון  נחשב,  עצמו  גנץ 
ללא  מגיע   - בסקרים  המשתקף   - הגדול  הציבורי  וכוחו  מאחר 
שהוא הכריז כלל רשמית על התמודדות ולא ברור מה עמדותיו. 
המצדדים בו טוענים כי הילתו הצבאית, דמותו הכריזמטית ויפי 
תארו, יספיקו לו בכדי לממש את ההבטחה הגלומה בו ולהביא 
הישג מרשים בקלפי, ואילו דורשי רעתו טוענים כי ההילה שכעת 
תקשורתית- אש  טבילת  שיעבור  ברגע  תתפוגג  גנץ  את  עוטה 

פוליטית ראשונה.
החידה הגדולה יותר נעוצה בסוגיה: האם גנץ הוא הוא המושיע 
ליושנה  של השמאל, האיש שמסוגל להחזיר את עטרת מפא"י 
או שמא הוא בכלל תוצרת מרכז-ימין. גנץ אמנם מגיע ממשפחה 
יוסי ורטר,  ומחוגים של מפלגת 'העבודה' אך לדברי העיתונאי 
הימני  לצד  יותר  יכוונו  הצהרותיו  כי  טען  פנימיות  בשיחות 
בציבור  הרוחות  הלך  את  בוחנים  אם  הגיוני  מהלך  המפה,  של 

הישראלי.
מסמכי  על  מייסדים   130 החתמת  באחרונה  סיים  עצמו  גנץ 
הקמת מפלגתו החדשה, החתמה שנעשתה בחשאיות מוחלטת, 
עתה  לעת  והופקדו  המפלגות  לרשם  הוגשו  טרם  כשהחתימות 
במשרד של עורך דין תל אביבי. ביטוי לחשאיות שעוטפת של 
ביטאה  יוצרת,  שהיא  הגדול  הבאזז  לעומת  החדשה  הרשימה 
נכון שעוד מוקדם, אבל  העיתונאית מורן אזולאי במילים: "זה 
להיבחר  קליש-רותם.  שיטת  את  ויאמץ  מאמץ  גנץ  שבני  נראה 

בלי לדבר".

'מר ביטחון' לא תופס, כחלון מאכזב
הממשלה  ראש  כי  הערכה  רווחת  פוליטיים,  פרשנים  בקרב 
בנימין נתניהו "גילה את עצמו מחדש" ונשבה בקסמי תפקיד שר 
הביטחון, אותו לקח לעצמו עם התפטרותו של אביגדור ליברמן. 
להצטלם  נהנה  ובעיקר,  חיילים  עם  משוחח  לשטח,  יורד  הוא 
עם מפקדים וחיילים במה שמחזק לו את הילת "שומר ביטחון 

ישראל", אותה הוא מנסה לטפח.
בסקר נבחנה מידת שביעות הרצון של אזרחי ישראל מתפקודו 
של שר הביטחון החדש נתניהו, על כך התקבלה התוצאה הבאה: 
מאד מרוצה – 7%, די מרוצה – 26%, די לא מרוצה – 25%, מאד 

לא מרוצה – 33%. בחישוב כולל מתקבלת תמונת מצב עגומה 
עבור נתניהו: בסך הכל 33% מרוצים )ברמות שונות( מתפקודו, 
ו-58% )בדרגות שונות( לא מרוצים מתפקודו כשר ביטחון. יתר 

הנסקרים השיבו לא יודע.
של  הבלהות  חלום  היא  ומתפתחת  ההולכת  החברתית  המחאה 
שר האוצר. מי שעזב את הליכוד ונבחר על ה'טיקט' החברתי עם 
רקורד של מוריד מחירי הסלולר, ניצב רגע לפני מערכת בחירות 
עם מחאה המעמידה את פעולותיו כשר אוצר באור לא מחמיא, 
כלכליים  נתונים  לשלל  מצטרפות  הצפויות  המחירים  כשעליות 

לא מחמיאים כמו מחירי הדיור ומצב הגירעון.
בסקר נבחנה מידת שביעות הרצון של אזרחי ישראל מתפקודו 
של שר האוצר משה כחלון, להלן התוצאה: מאד מרוצה – 6%, 
די מרוצה – 24%, די לא מרוצה – 35%, מאד לא מרוצה – 25%. 
בסך הכל עולה כי 30% בלבד )בדרגות שונות( מרוצים מתפקודו 
יתר  מרוצים.  שלא  שונות(  )בדרגות   60% לעומת  כחלון  של 

הנסקרים השיבו לא יודע.

גבאי עם בקושי מניין
נוסף שהסקר משקף הוא מצבה העגום של מפלגת  נתון חשוב 
מתיימרת  בקושי  כבר  כיום  בית,  בעלת  פעם  הציוני',  'המחנה 
גבאי  אבי  חדש  היחסית  היו"ר  שלטונית.  אלטרנטיבה  להיות 
השטח,  את  לחרוש  הציבורי,  בשיח  להשתלב  דרך  בכל  מנסה 
לחרוך את הרשתות החברתיות ולהציג אלטרנטיבה ראויה, אך 
לפחות על פי הסקרים – הנוכחיים מעניקים לה עשרה מנדטים 

בלבד - נראה כי הדברים לא עולים בידו.
גורמים  של  עלומים  ותדרוכים  לחשושים  תקופת  לאחר 
מפלגתיים, השבוע עלה חבר כנסת מתוך סיעתו להתקפה ישירה, 
בה ערער על מנהיגותו וקרא לחילופיו של גבאי במנהיג חדש. 
מבין  "הייתי  יונה:  יוסי  הכנסת  חבר  אמר  שבוע  בסוף  באירוע 
התומכים של אבי גבאי ועמדתי לצדו מהתחלה. הוא היה מעין 

תקווה חדשה. אישית אני מאוד מאוכזב מאבי גבאי".
אותנו  מביא  לא  הוא  בו,  שתמכתי  מצטער  "אני  הוסיף:  יונה 
למקום שרצינו. כולנו אחראים אבל הוא עדיין המפקד, המנהיג, 
הפציר  יונה  הנכון".  המנהיג  לא  והוא  המרכזי,  האחראי  הוא 
בגבאי לפרוש מראשות המפלגה, כשהוא ממליץ לו "לשים את 
פי  על  נתניהו.  את  ולהביס  להנהיג  יכול  מי  ולחשוב  בצד  האגו 
גבאי. הוא מוביל אותנו לתהום, אני  זה לא אבי  מצב הסקרים, 
הנכון  הבן אדם  לא  הוא  הייתה טעות.  זו  בו,  על הבחירה  מצר 

להוביל את המפלגה".

 הג'וקר של הבחירות, בני גנץ. צילום: דובר צה"ל 

יחסי שנאה-כניעה. מתוך הסרטון של יאיר לפיד 

 נתניהו עם חיילי 'מגן צפוני' בשבוע שעבר. 
זווית צילום מומלצת 

אבי גבאי "קורע" השבוע את מחירי החשמל 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מדות ומשקלות במקרא ובתלמוד

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. עונש,פסק דין של השופט. "נכונו ללצים ___" (משלי יט 
כט)(בלשון רבים)

6. שערה. "המוציא שתי ____ מזנב הסוס" (שבת צ: ) (בלשון 
יחיד)

7. חלק,בחינה. "ה___ השוה שבהן שדרכן להזיק" (בבא קמא 
א א)

8. שמץ,משהו,אבק-,צל-.  "ובכל מקום שיש שם ____" 
(פסחים נ: ) (בכתיב חסר)

10. הסכם על-ידי ויתורים מסוימים בין רבים. "ויפה כח ____ 
מכח הדין" (סנהדרין ה: )(רבים)

12. מכשול,תקלה. "נתנו רשעים ___ לי" (תהלים קיט קי)
13. קיצור המילים : יד אבשלום.

14. תכשיט,קישוט. "זהב ו___-כתם" (משלי כה יב)
15. עשה מלאכת הקודש במשכן או במקדש. "והיה על אהרן 

ל____" (שמות כח לה)
17. חליפות,בחילופי משמרות. "את משמרת הבית _____" 

(מלכים ב יא ו) (בהיפוך אותיות)
18. מספר של גוזמה,הרבה מאוד. "מהכות כסיל ___" (משלי יז 

י) (בהיפוך אותיות)

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף ____ והניחה 
באונקלו" (סנהדרין פב.)

2. אסון,צרה. "ו____ שניהם מי יודע" (משלי כד כב)
3. התנכל להרע לו,זמם להכשילו.  _____    _____ (על פי תהלים 

קמב ד)
4. לאחר שכבר נואש לקבלו בחזרה. "אבל לאחר ____" (בבא קמא 

סז: )
5. דברי העדים המעידים לפני בית הדין שראו את הירח במולדו. 

"כשרין ל____ החדש" (ראש השנה כב.)
9. חקירה,בדיקה,הצגת שאלות לשם קבלת ידיעות.        "ב____ 

ובחקירה" (סנהדרין ד א)
11. מפרשיות השבוע.

12. מאזנים,מכשיר לשקילה. "ושקל ב___" (ישעיה מ יב)
14. הקיצור של : ח חלקים.

16. שלם,שאין בו מום. "בכור מוכרין אותו ____ חי" (בבא קמא יב: )

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

מדות אורך: פרסה, עומר, זוז, טפח, דרך יום, הין, שקל, סיט, מדות נפח: תרקב, שקל הפקודים, זרת, ביצה, 
סאה, שקל הקדש (סלע), אמה, רביעית, איפה, טרטימר, קנה, תימן, לתך, מנה איטלקי, חבל, לוג, כור, מנה, 

קדש, ריס, רבע, משקלות, ככר, מיל, קב, גרה

אסנסאההלעיאהמאתדט
תזתשאטלושוהבקרתפנ

סנרסהריסקדמודתחפס

שבאתפטמגלרירריסשי
תסששיישרהכשותעחשט

אקאיאמסהפיכגדיתסא

לריסירבקקוזוזבהינ

כשדקהנמנומישהראתא

רכביצהיאדהסרפגליג

בורלהנבהיואיוסשבד

ענונאהמשמשהליאתגח

גתקהשישייקלטיאהנמ

דאאסלתכשתשדקהלקשג

תשובות:

להפסקהיוצאים 
מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1.  "דין פרוטה כדין ...."
2. למפחד יש "פיק..."

3. ארנונה היא...                                                                                                         
4. "פתח פיך ויאירו..."

5. רודנות היא...
6. מהי סכלות?

7. מה המשותף לאיסור, גרה ובקע?
8. ביל"ו על שם הפסוק...

9. "...קול", "...שחוק", "...מצווה"
10. איזה צד מתארת המלה "ימה"?

1. מאה 2. ברכיים 3. מס 4. דבריך 5. שלטון דיקטטורי  6. טפשות  7. מטבעות 
קדומות  8. בית יעקב לכו והלכה  9.  בת 10. מערב
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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, דירת 3 

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

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, בבנין יפה 

ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

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

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

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

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

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

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

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

1,360,000 ש"ח. מתאים 
גם לטאבו משותף 

עורפית. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

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

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

5+ חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

בית שמש

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

_____________________________________________)51-51(תיווך יעקב. 054-4901948

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

 בבעלי התוספות 5, 
3 חדרים קומה ראשונה + 

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

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

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

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

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

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

 ברח' אחיה השילוני 
4 חדרים ק"א, עורפי 

משופץ כולל חניה 
1,800,000 תיווך ש. 

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

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

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

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

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

הוזלת משכנתא קיימת

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

 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

אשקלון

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים
 באזור אלישע, 3 חדרים 

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

052-7168424)49-52(_____________________________________________

י”א-י”ג בטבת תשע”ט  
19-21/12/2018

 דירות להשקעה 
באשקלון!! דירות שלשה 

חדרים, דירות ארבעה חדרים 
במחירים של 650 אלף ומעלה.

_____________________________________________)51-51(עומרי 054-7313344

 במשרדנו דירות בין 
600,000 ל- 1,000,000 ש"ח 
להשקעה/ מגורים/ מחולקות 

תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)51-51(הילל 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/ חנויות להשקעה 

תשואה גבוהה.
_____________________________________________)51-51(הילל 052-3260595

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
_____________________________________________)50-51ל(03-5785777

וילות ובתים
 "רימקס עוצמה" ברבי 
חייא 2 אלעד, דו משפחתי 7 

חד', 160 מ"ר בנוי + 130 מ"ר 
חצר + אופ' כ- 80 מ"ר חניה 

כפולה, משורה ויפה. אלעד 
_____________________________________________)51-51(משמור 054-6000498

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

בעליון דירת גן 4 חד', גינה 
100 מ"ר + אופציות

054-9422194
)51-51(_____________________________________________

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

052-5745602)51-6(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה!! 4 חדרים 

מרווחת ומטופחת רק 
1,300,000 ש"ח גמיש.

054-9422194
)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! 3 חדרים 

ענקית, בניין קטן 1,280,000 
ש"ח. 052-5752500

)51-51(_____________________________________________

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

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

054-3255667
)51-51(_____________________________________________

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

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

054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור שכונה יא' מושכרות 

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

054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור שכונה ב' מושכרות 

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

054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 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
)51-51(_____________________________________________

 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
)51-51(_____________________________________________

 מציאה, דירת 4 חד' 105 
מ"ר שכונה ה' ברח' הצבי 

משופצת ליד גרנד-קניון.
אלון 052-6053897

)51-51(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

אופציה לחלוקה תיווך. 
052-2604463

)51-51(_____________________________________________

 למכירה בבית שמש 
במתחרדים 3 חד' ק"ב אופציה 
להמשך שכירות ארוכה. תיווך 

052-2604463
)51-51(_____________________________________________

 ביחזקאל 100 מ' 
מחולקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות 
מיידי 1,890,000 בלעדי! 

ל'אפיקי נדלן בועז'
050-4156080

)51-51(_____________________________________________

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

מושכרת ב- 4,300 ש"ח 
ק"ג ואחרונה, מיידי 

950,000 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

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

+ 50 מ"ר 2 יחידות 
דיור חדשות משופצות 

ומרוהטות  מושכרות 
ב- 5000 ש"ח בק"ק 

2,980,000 ש"ח גמיש 
סלומון-נכסים-והשקעות

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 בבעל שם טוב, ק"א! 
חזית! 95 מ"ר + א. 

הרחבה, מיקום מעולה. 
מקסימום נדל"ן -052

2452820
)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בר' עקיבא 
95, 2 דירות 3 ו-4 חד' ב-2 

קומות עם אישורים ומעלית 
עד לגג כולל ריהוט מלא 

2,400,000 ש"ח. אלבה נדל"ן 
054-8446671)51-51(_____________________________________________

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

גמיש. מס' נכס 7422. 
תיווך אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)51-51(050-5750880 אורי.

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

הארץ 03-8007000 
052-3344721

)51-51(_____________________________________________

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

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

050-4999465
)51-51(_____________________________________________

 בפנקס דירת ענקית + 
אופציית בניה בגג 2,500,000 

ש"ח תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000

)51-51(_____________________________________________

 בשיכון ה' בטאבו 
משותף 60 מ"ר מפוארת רק 
1,050,000 ש"ח. נדל"ן הקריה

050-3000121
)51-51(_____________________________________________

 בפרדס כץ מבחר דירות 
בטאבו משותף החל מ- 

520,000 ש"ח. נדל"ן הקריה
050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 דירת 4 חד' + דירת 3 
חד' + גג, מעלית צפון, מזרח, 

מערב, ב"קהילות יעקב בן 
דוד" מיידית. 3,000,000 ש"ח 
המפתחות ב"שפיצר נכסים" 

03-6188685
)51-51(_____________________________________________

 למכירה בהר השלום 
בית פרטי 4 מפלסים 

כ-380 מ"ר מוף מדהים 
+ חניה מיידי 5,000,000 

ש"ח גמיש. סלומון-
נכסים-והשקעות
054-4290-600

)51-51(_____________________________________________

 2+5 + גג + מעלית + 
חזדית מיידית. "בראדדזמין-

רוזובסקי" 3,000,000 ש"ח. 
המפתחות ב"שפיצר נכסים" 

03-6188685)51-51(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,200,000 ש"ח 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465

)51-51(_____________________________________________

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

ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721

)51-51(_____________________________________________

 ברב יוסי קרקע + חצר 
לנכה 54 מ"ק + אופציה לעוד 
32 מ"ר בנוי 1,390,000 נדל"ן 

הקריה 050-3000121
)51-51(_____________________________________________

 בהתנאים, דירת גן, 
3 חד', 70 מ"ר חצר, 

שקטה, נדירה ויפיפיה 
"מקסימום נדלן" 

054-4340843
)51-51(_____________________________________________

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 

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

)51-51(               050-4999465_____________________________________________

 בבעלזא דופלקס מפואר 
כ-160 ק"ג מחולק ל-2 יחידות 

2,735,000 נדל"ן הקריה
)51-51(               050-3000121_____________________________________________

 בלעדי למבינים דופלקס 
מפואר מאוד בקרית הרצוג 

5 חד' חזית + מעלית וחנייה 
2,300,000 תייוך אלטרנטיב 

)51-51(               054-5500263_____________________________________________

 ברח' ירושלים דופלקס 
7 חד' כ- 200 מ"ר נוף 
פנורמי + מעלית ללא 
תיווך. 050-2066607

)51-51(_____________________________________________

 דופלקס-גג 8 חד' קרית 
הרצוג, בהרלינג-צבי. סוכה. 

מפוארת. מעלית + חניה 
"מאגדים" - משה דסקל

050-5926021)51-51(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 
דופלקס 220 מ"ר }4+2{ 

משופצת ק"ג חזית + חניה 
ניתן לעשות שני יחידול על 
הגג באישור השכנים }יש 
פיר למעלית{ א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

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

גדולה ק"6 + מעלית + חניה 
יש גם מדרגות מחדר מדרגות 

לגג 3,200,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב 
שך הנביאים דופלקס 6 

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

לחלוקה חזית 2,470,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות במציאה בדב 
גרונר דופלקס בניין חדיש 

מעלית + ממד + מרפסת 
ענקית נוף מטורף 1,520,000 

גמיש. פנחס נכסים
055-6789653)51-51(_____________________________________________

 למכירה דופלקס 5 חד' 
בק. הרצוג ברח' קובלסקי 

קומת כניסה 3 חד' 75 מ"ר + 
2 חדרים קומת הגג 50 מ"ר 
 SUPER 2,200 ש"ח. תיווך

HUSE 054-3355874
)51-51(_____________________________________________

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

חזית ניתנת לחלוקה 3 כ"א + 
חניה 2,190,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)51-51(א. פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בק. הרצוג 5 חד' גדולה 
ויפה חדשה + מעלית חזית 

1,750,000 ש"ח בלבד. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)51-51 פל': 054-8449423

 5 חד' מטופחת רח' 
פדרמן ק. הרצוג, קומה 4 
חזית בנין חדש, מושכרת. 

052-8197890
)51-2(_____________________________________________

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

050-4999465  03-8007000
)51-51(_____________________________________________

 5 חדרים ברח' עובדיה/
נסמבוים, מפוארת ומושקעת, 

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

052-6158114)51-52(_____________________________________________

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

+ מעלית חזית. א. פנחסי 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
4.5 חד' גדולה + אפשרות 
לחלוקה מיידית 2,200,000 

ש"ח. תיווך B.D.A פל':
054-8449423)51-51(_____________________________________________

 באזור אור החיים דירות: 
4.5 חד' מושקעת 2,600,000 

*גדולה ויפה 140 מטר 
2,400,000 תיווך B.D.A פל':

054-8449423)51-51(_____________________________________________

 באזור מרכזי נותרו דירות 
אחרונות, 4 חד' רמת גימור 

מושלם 2,100,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)B.D.A)51-51 פל': 054-8449423

 בקהילות יעקב קומה 
א' 4 חד' מסודרת ויפה אד"י 

_____________________________________________נדל"ן. 054-8493483       )51-51(

 ברמת אהרון!! 
בבניין חדש ומיוחד! 4 

חד' מרווחת! מפתחות 
ב"אביחי-מתווכים"

)51-51(             03-5701010_____________________________________________

 בבנין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 תיווך ישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000

)51-51(_____________________________________________

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

חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח. 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000
)51-51(               052-3344721_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000
)51-51(               050-4999465_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' + 2 
חד' חדשה מקבלן, חניה 

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

)51-51(               050-4999465_____________________________________________

 בגולומב בבניין חדש טרום 
כניסה 4 חד' תיווך ישוב הארץ 

052-3344721 03-8007000
)51-51(_____________________________________________

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

)1מ6 דיירים( + מ. ש/סוכה 
+ מעלית 1,790,000 ש"ח. 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)51-51(_____________________________________________

 פרדס כץ חדשה!! 4 
חד' + מ. שמש כ-90 מ"ר 3 
כ"א קומת קרקע 1,620,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)51-51(_____________________________________________

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

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

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

ל-3 חד' + יחידה מושכרת 
משופצת כחדשה + סוכה 

ק"ג }פיר למעלית{ חזית + 
א. בגג בטון + חתימות שכני 

1,920,000 ש"ח גמיש. א. 
_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

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

+ מעלית + חניה + סוכה 
משופצת מהיסוד 1,950,000 

ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)51-51(א. פנחסי 03-5799308

 הזדמנות בשטרסר!! 
כ-4 חד', 95 מ"ר, ק"א 

מעלית, 3 כ"א, אופציה. 
1,940,000 ש"ח. מ. כהן 

052-7684074
)51-51(_____________________________________________

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

1,935,000 נדל"ן הקריה
)51-51(               050-3000121_____________________________________________

 בחלוצים ק"א 70 מ"ר 
מרפסת, משופצת מהיסוד 

1,390,000 נדל"ן הקריה
)51-51(               050-3000121_____________________________________________

 באיזור 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 
נדל"ן הקריה 050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ' חזית מרווחת 

משופצת רק להכנס, 
מעולה רק ב- 1,620,000 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז' 
)51-51(           050-4156080_____________________________________________

 4 חד' ענקית + אופציה 
לחדר נוסף + מחסן, מעלית 
2,100,000 ש"ח. תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
)51-51(               050-4999465_____________________________________________

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

ל-2 יחידות גודלות 
מושכרות ק"ג + מעלית 
חזית מיידי 1,800,000 

ש"ח גמיש סלומון-נכסים-
והשקעות 054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 בסוקולוב/ר' עקיבא 4 
חד' 80 מ"ר, 4 כ"א, פונה 

לקוטלר - פתוחה לנוף, 
קומה 2.5 - אחרונה + א. 

בניה בגג )יש חתימות( 
"מקסימום נדלן" 

052-2452820
)51-51(_____________________________________________

 דירה 4 חד' קומה ב' 
עורפית רחוב מהרש"ל כניסה 

4 חודשים. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 4 חדרים ברחוב ירושלים 5 
קומה ב' ואחרונה עם אפשרות 

בניה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 בז'בוטינסקי 71, דירת 
4 חד', קרקע, חדשה לגמרי, 
1,600,000 ש"ח. אלבה נדל"ן

054-8446671)51-51(_____________________________________________

 במהרש"ל 7, דירת 4 
חד', ק"ב, פתוח על לחזו"א 

2,100,000 ש"ח. אלבה נדל"ן
054-8446671)51-51(_____________________________________________



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

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

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

050-5308742)32-32(_____________________________________________

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

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

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

שמאות לדירות! דרושות 
דירות לצרפתים. "הולילנד 

_____________________________________________)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

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

058-3279569)48-51(_____________________________________________

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

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

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

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 

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

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

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

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

 בכפר גנים ג' 6 חדרים 
מעלית, סוכה, שמורה 

ומרווחת "תיווך דה-בסט"
_____________________________________________)51-51(052-8977913 שלום.

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

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

זכרון יעקב

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

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

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

054-8413741)48-51(_____________________________________________

 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.

1-1.5 חדרים

גבעת שמואל
+5 חדרים

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

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

4-4.5 חדרים

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. 
 בהזדמנות בשיכון _____________________________________________)50-1/19(052-3288718 054-5906154

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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)51-51(הצבי. 053-3147717

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
900 מ"ר מהמושב, צפוי 

לוטטי פי 20 כשיופשר 
הערכת שמאי לפי 60,0000  

ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 
לדונם בלבד! תיווך הצבי. 

04-6716666
053-3147717)51-51(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תודפת ענקית 

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

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 ב.ט. עלית דו משפחתי. 
מציאה!! 5 חדרים 170 

מ"ר משופצת 3 שירותים 2 
מקלחות + מרפסות + גינה 

+ מחסן ענק 1,020,000 ש"ח. 
תיווך הצבי. 04-6716666

053-3147717)51-51(_____________________________________________

וילות ובתים

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

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

053-3147717)51-51(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)51-51(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

053-3147717  04-6716666)51-51(_____________________________________________

 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 תיווך הצבי.
053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

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

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

053-3147717  04-6716666)51-51(_____________________________________________

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

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

053-3147717 04-6716666)51-51(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 למכירה בשיכון א' 

דירת 3 חדרים קומה ראשונה 
משופצת מצויינת להשקעה 

420,000 ש"ח.
IRC 050-244-244-6)50-50(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

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

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

053-3147717)51-51(_____________________________________________

 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, 1,840,000 
ש"ח. )מיידי גמיש( תיווך 

_____________________________________________)51-51(כוכבים: 02-5713375

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

ת.ב.ע. להוסיף 42 מ"ר! 
נוף 1,390,000 ש"ח!. 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 
_____________________________________________)51-2ל(ש"ח גמיש. 054-6500828

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור בן זכאי 3 חד' + מרפסות 
גדולה 87 מ"ר ק"ב + מעלית 

חזית + התרים למרפסת 
שמש 1,850,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)51-51(א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' בבניין חדש 3 
חד' 75 מ"ר ק"ג + מעלית 
1,650,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמרם גאון. 
דירת 3 חד' + מרפסת ודירה 

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

1,920,000 )גמיש( פנחס 
_____________________________________________)51-51(נכסים 055-6789653

 במציאה בדנגור דירת 3 
חד' 60 מטר קומה 3 חזית, 

צנרת חדשה 1,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות במכבים 
3 חד', 70 מטר קומה 4 

משופצת + היתרי בניה על 
הגג ובצד 1,400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51(פנחס נכסים 055-6789653

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

_____________________________________________)51-51(נכסים 055-6789653

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

1,380,000 ש"ח. "תיווך משגב 
_____________________________________________)51-51(לדיור" 052-5222690

 רח' השלשה כ- 3.5 חד' 
כ- 66 מ"ר ק"ג + ח.שכניפ 
לגג בטון 1,620,000 "תיווך 
_____________________________________________)51-51(משגב לדיור" 052-5222690

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

א. להרחבה 1,520,000 ש"ח. 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)51-51(_____________________________________________

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

)בעלי הון-ע-גבוה( 1,280,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)51-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51(לדיור" 052-5222690

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

ק"א מטופחת 1,280,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)51-51(_____________________________________________

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

ב-70 מ"ר בג. בטון 1,490,000 
ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)51-51(_____________________________________________

 בהרצוג ישעיהו ענקית 
כ-95 מ"ר + אופציה 

קומה ראשונה חזית מיידי 
ב-1,750,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________51-51(נכסים 050-4177750

 מציאה בתהליך פינוי 
בינוי מתקדם בעלי הכהן 
כ-75 מ"ר קומה ראשונה 
מיידי ב-1,700,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)51-51_____________________________________________

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

מ. כהן 052-7684074
)51-51(_____________________________________________

 בטאבו משותף באזור 
הנביאים 3 חד' 80 מ"ר ק"ב 
מצב טוב 950,000 ש"ח. א. 

פנחסי 03-5799308
)51-51(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בטאבו 
בשלמה בן יוסף קומה ב' גג 
בטון אופציה בצד 35 מטר 

1,250,000 תייוך אלטרנטיב 
054-5500263

)51-51(_____________________________________________

 ברח' חברון ק"א ללא 
מדרגות סוכה, משופצת 
ברמה לל"ת 1,700,000 

_____________________________________________)51-2ל(גמיש. 055-6772981

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

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

052-3344721
)51-51(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

1,650,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000

)51-51(_____________________________________________

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

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465

)51-51(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,650,000 תיווך 

ישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465

)51-51(_____________________________________________

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

1,370,000 נדל"ן הקריה
050-3000121

)51-51(_____________________________________________

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

1,490,000 נדל"ן הקריה
050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לבני ברק משופצת + 

אופציה לסוכה בניין אברכים 
1,320,000 תייוך אלטרנטיב 

054-5500263
)51-51(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' ק"ג 
חזית התרים לבניה 33 

מ"ר מיידי במחיר מעולה 
1,350,000 ל'אפיקי נדלן 

בועז' 050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 באליעזר 3 חד' 60 
מ"ר מטופחת ק"ב 

ואחרונה + היתרי בניה 
מידיים בצד 10 מ"ר ובגג 
50 מ"ר 1,510,000 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות
054-4290-600

)51-51(_____________________________________________

 באזור טבריה 3 
חדרים 90 מ"ר ק"ב 
משופצת + מרפסת 

שמש 1,695,000 "א. צ. 
נכסים" 050-2044100

050-9777755
)51-51(_____________________________________________

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

מציאה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 2 חדרים רבי עקיבא פינת 
 BA הנביא מסודרת. תיווך
_____________________________________________)51-51(יזמות 054-4980159 דורון

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,265,000 גמיש תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465
)51-51(_____________________________________________

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

1,335,000 נדל"ן הקריה
050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' ק"ב היתרים 
לגג אופציה בצד 1,300,000 
נדל"ן הקריה 050-3000121

)51-51(_____________________________________________

 באוסישקין 2.5 ק"א 
חזית 60 מ' משופצת 

מושכרת מיידי בלעדי! 
ל'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,210,000 לסגירה 
ל'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב 
קוק )קרוב לטבריה( 2.5 

חד' 70 מ"ר שמורה 
ק"ב-עורפית מיידי 

1,370,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 1.5 חד' בשיכון ה'. 36 
מ"ר מיידי. "מאגדים" - משה 

_____________________________________________)51-51(דסקל 050-5926021

 6 חד' ברמת הדר, רח' 
הולצברג מעלית + 2 חניות. 

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)51-51(_____________________________________________

 4 חד' רח' יוני נתניהו, ק"5 
מעלית + 2 חניות. "מאגדים" 
_____________________________________________)51-51(- משה דסקל 050-5926021

דימונה
 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

)51-51(_____________________________________________

 מבחר דירות ובתי קרקע 
בדימונה וירוחם עם השבחה 

עתידית. משה אלוש אבני דרך
054-3255667

)51-51(_____________________________________________

עמנואל
 מבחר דירות יד-2 

בעמנואל 3-5 חדרים החל 
מ-480,000 ש"ח. אלבה נדל"ן

054-8446671)51-51(_____________________________________________

וילות ובתים
 קוטג'ים בעימנואל 

3-8 חד' עם אופציות החל 
מ-800,000 ש"ח. אכלוס 28 

חודשים אלבה נדל"ן -054
8446671)51-51(_____________________________________________

 פרויקט נווה-אור דירות 
3 חד' 92 מ"ר עם אופציה 

החל מ-670,000 אלבה נדל"ן 
054-8446671)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(חניות. 052-2656825

 למכירה קוטג' חדיש 
ברמת ורבר 5 חדרים, מרווח, 
במיקום שקט. 052-8977913

תייוך דה-בסט.
)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בעוזיאל, כפר אברהם, 

מקבלן, בוטיק דירת גן 
4.5 חד' + מרפסת 70 

מ"ר! דלוקס נכסים
052-8555594)51-51(_____________________________________________

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

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

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

חניה, יחיד בקומה, מושקע.
052-2656825)51-51(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם 5 
חד' + מעלית + חניה, ק"א 
חזית כ-120 מ"ר. מושקעת 
ויפה רק 1,750,000 ש"ח. 

050-4811122
)51-51(_____________________________________________

 בהרצל 5 חד' 135 מ', 
מעלית 1,470,000

אתי תיווך דרים טרגט
054-3320655

)51-51(_____________________________________________

 בהיבנר 5 חד', מושקעת, 
מעלית, חניה, 2,150,000, אתי 

דרים טרגט 054-3320655
)51-51(_____________________________________________

 בן גוריון כפר גנים ג' 6 
חד' חדשה מפרטי 2,700,000 

ש"ח. עידן 053-2817721
)51-51(_____________________________________________

 בשפירא השקט! בבניין 
דתי! גג 5 חדרים גדולה, 

משופצת חלקית 2,150,000 
054-5566145)51-51(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
באלקחי )עין גנים( 4 חד', 110 

מ"ר, קומה 2 מעלית, חניה, 
משופצת מהיסוד. אייל הררי 

050-9399272)51-51(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125 4.5 חד' כ-115 

מ"ר, קומה 1, חניה, מעלית, 
משופצת מהיסוד, סלון כ-45 
מ"ר גדול במיוחד, שווה לבוא 

ולראות!!! שמורה ויפה. אושר 
_____________________________________________)51-51(כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח יום ללא עמלת תיווך, 
ביום חמישי 20/12/18 בין 

השעות 18:00-19:00 בלבד! 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה, מעלית, 
משופצת חלקית, קומה 3. 

_____________________________________________)51-51(אושר כהן 050-2567111

 בפיק"א 4 חד' ענקית! 
)כ-120 מ"ר( משופצת, סוכה, 
)51-51( 054-5566145 1,490,000_____________________________________________

 כץ 4 חד' משופצת 
מהיסוד, מעלית, חניה 

1,550,000 ש"ח אתי תיווך 
_____________________________________________דרים טרגט 054-3320655 )51-51(

 מ. טפליצקי נדל"ן 
במרכז, ברח' מוהליבר, 4 

חדרים 120 מ"ר, יפה, ק"ג, 
מעלית, מיידית 1,390,000 

ש"ח 052-2641951
)51-51(_____________________________________________

 3.5 חדרים, בברנדה ליד 
קופ"ח רוטשילד, ענקית, 100 

מ"ר, מעלית חניה, מיידית 
ומשופצת! 1,480,000 ש"ח. 

050-6610501 סתיו
050-4811122 סימון

)51-51(_____________________________________________

 במוהליבר/הסתדרות 
3 חד' - שירותים כפולים 

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

050-4811122
)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-2ל(ש"ח. 052-7125396

 "רימקס עוצמה" 
בהרצל )מרכז שקט(, ברח' 
ללא מוצא, 3 חד', 70 מ"ר, 

קומה 4, משופצת, מתאימה 
למגורים והשקעה. אייל הררי 

050-9399272)51-51(_____________________________________________

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

1,090,000 תיווך יוחנן
050-4104044)51-51(_____________________________________________

 במכבים 3 חד' מעלית + 
חניה מרפסת שמש וממ"ד 
1,360,000 ש"ח. תיווך יוחנן

050-4104044)51-51(_____________________________________________

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

050-4104044)51-51(_____________________________________________

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

ק"2 + מעלית 1,320,000 
ש"ח. תיווך יוחנן

050-4104044)51-51(_____________________________________________

 "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)51-51(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בשפירא/בלפור 2.5 חד' 

ק"ק כ-65 מ"ר משופצת ויפה. 
1,235,000 ש"ח.

050-4811122
)51-51(_____________________________________________

 ביהודה הלוי - מעולה 
להשקעה, אפשרות דירת 

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

050-4811122
)51-51(_____________________________________________

קריית אתא

 בק. אתא בבעש"ט דירת 
גן 6 חד', 144 מ"ר, גינה 

מטופחת עיצוב מרשים, כניסה 
בקרוב, אפשרות ליחידת דיור 
נפרדת - מאיר אלפסי, נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 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”א-י”ג בטבת תשע”ט  19-21/12/2018

לפרסום
03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה י”א-י”ג בטבת תשע”ט  19-21/12/2018

 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

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

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

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
קיט _____________________________________________)32-32(050-5308742

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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

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

3,500 ש"ח, בלעדי 
לש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

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

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

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

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

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

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

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

4-4.5 חדרים

 מחפשים שותף לארגון 
"אהבת הרשב"י" במירון שותף 

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

 דרוש שותף משקיע 
לחברה בהקמה לפרטים:

_____________________________________________)48-51ל(054-6970525

 להשכרה בב"ב 
בשלמה המלך, בצמוד 

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

קרקע + חניה פרטית 
צמודה. מפרטי ללא דמי 

_____________________________________________)48-51(תיווך. 053-5888151

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

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

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

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

050-5308742)48-48(_____________________________________________

מגרשים
 למכירה קרקע חקלאית 

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

_____________________________________________)48-51(לדונם. 03-6180103

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

 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 

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

אילת
 קרוואן חדש ומפנק בחוף 

שמורת האלמוגים מרחק 
נגיעה מהים. לזוגות ומשפחות 

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

 "כתר הרימון" -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 +גקוזי. 
*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)46-5-19(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

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

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

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

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

חצור הגלילית

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 דירת נופש מדהימה. 
חדשה. נוף מיוחד. 600 

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

 לשבתות חתן בדירות 
ארזים טבריה מבצעי חורף 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

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

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

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

גבעת שמואל

3-3.5 חדרים

 באלעד, התפנתה חנות 
במרכז מסחרי מוביל, מתאימה 

לתחום נהעליים, אורטופדיה, 
תשמישי קדושה, קוסמטיקה 

_____________________________________________)49-52(ולכל מטרה 050-4136129

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

פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)51-51(052-7182182 "אחוזה"

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

מוסד, מכירות לכל מטרה. 
052-7182182

_____________________________________________)51-51(050-5340785 "אחוזה"

אולמות

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

 עסקה נדירה! למכירה 
בית קפה מאפייה, כשר חלבי 
הרב לנדא, מיקום אסטרטגי 

בלב פתח תקווה מושקע 
ומעוצב עם כל הציוד!!! 

לרציניים בלבד! נמכר עקב 
מעבר לתחום אחר.

050-5240895)48-51(_____________________________________________

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

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

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

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

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

03-5797756)34-34(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

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

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

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

_____________________________________________)48-51(פנויה. 054-4770245

 חדש! בפוברסקי 2 
דירות: 2.5 חד'/ 2.5 

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

054-9400028)48-51(_____________________________________________

אלעד
 באבטליון, 4 חד' גדולים, 

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

_____________________________________________)49-52ל(050-4190420

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

בנין שקט, קומה 2.5 3,000 
_____________________________________________)51-52ל(ש"ח. 054-6969961

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

 יח"ד, חדשה מהממת, 
בר' עקיבא - קאליש, אוויר! 

נוף! רחבות! יוקרה! מעלית! 
אפשרות למיידי!

053-3120073)50-51(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבנין בוטיק 
חדש, יחידה מפוארת כ-40 

מ"ר, מרוהטת קומפלט 3,350 
_____________________________________________)50-51ל(ש"ח. 053-3105016

 יחידת דיור חדשה 
ומשופצת ק"ק + מרפסת 

2,800 כולל ארנונה ומים.
054-6781565/4)50-1(_____________________________________________

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

מרוהטת, ממוזגת, מפוארת, 
_____________________________________________)50-1/19(2,300 ש"ח. 052-7684697/6

1-1.5 חדרים

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

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-6651365

 למכירה זכיון של קו פעיל 
לחלוקת מזון בלילה, רווח בין 
12,000-15,000 ש"ח בחודש. 

_____________________________________________)50-51ל(לפרטים: 054-4698282

 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(_____________________________________________

כללי

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

_____________________________________________)50-49(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)50-1/19ל(054-8523020

בר יוחאי

 בק. אתא, בחרדי, דירת גן, 
תשואה עוברת נאה במיוחד, 

כולל גינה ואופ' לבניה נוספת, 
אפשרות לשותפות, המלצת 
השבוע! מאיר אלפסי, נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)51-51(_____________________________________________

קרית מוצקין

רמת גן
 ברמת גן בשכונת הלל דו 
משפחתי 7 חדרים, מושקע, 

מיקום מעולה + יחידת 
מגורים. גינה פרטית.

050-5238920)51-2(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברח' סוקולוב, באזור 

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

מיידית 750,000 ש"ח.
052-5562748 אלי

)51-51(_____________________________________________

 דירה מניבה שוכר טריפל 
A שכירות לח"י שנים, העסקה 
הכי טובה בעיר! מאיר אלפסי, 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)51-51(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה, 
אפשרות לקצר, ריהוט 

קומפלט + מאווררת יפיפיה 3 
דקות מזבוטינסקי

054-8410545
)51-2(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה בהר 
שלום בית פרטי כ- 400 

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

וחדשות אופ' לשכירות 
יחידות או את כל הבית 

מתאים למוסדורת 
ישיבות ועוד + אופ' 

למכירה כניסה מיידית 
לפרטים סלומון-נכסים-

והשקעות 054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 בנורדאו פנטהאוז 4 חדרים 
+ מיזוג + מרפסת שמש + 

סוכה, מעלית 5,500 ש"ח 
גמיש. 050-5775654

)51-51(_____________________________________________

 בצירלזון פנטהאוז 5 חד' 
+ סוכה. דירה חדשה מקבלן, 

מעלית 6,000 ש"ח גמיש. 
050-5775654

)51-51(_____________________________________________

 בואו להוריד את 
הניילונים! ברמת 

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

ב"אביחי-מתווכים"
03-5701010

)51-51(_____________________________________________

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

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

 בהרצל פ"כ 4 חד' 
חזית בניין חרדי מרווחת 
מושקעת מעלית, חניה 

מיידי! רק ב-4,800 ש"ח. 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה/הרצוג 
4 חד' 100 מ"ר משופצת 

ויפה + סוכה חזית ק"ג 
+ מעלית + חניה 5,000 
ש"ח גמיש כניסה מיידת 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 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

 דב הוז, 3 חד' קומה א' 
חזית 3,400 ש"ח. פינוי 1.2.19 
מס' נכס 16363 תיווך אדוארד 

077-2050410
_____________________________________________)51-51(050-5750880 אורי.

 בהאי גאון! 3 חד'. 
*בנורוק! חדשה 

ומרוהטת, 2,500 ש"ח. 
*בצבי 2 חד'. מפתחות 

ב"אביחי-מתווכים"
03-5701010

)51-51(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לקוק בבנין חדש 
3 חד' גדולים ומרווחים 
+ סוכה מושקעת ק"ה 

נוף מדהים + מעלית 
4,300 ש"ח גמיש. 

סלומון-נכסים-והשקעות 
054-4290-600

)51-51(_____________________________________________

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

050-5775654
)51-51(_____________________________________________

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה א' 
חזית, ללא ריהוט פינוי ט"ו 

בשבט 3,700 ש"ח. 
_____________________________________________)51-2ל(054-2166681

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

3,000 מס' נכס 17920. תיווך 
אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)51-51(050-5750880 אורי.

 בורוכוב 2.5 חד' משופצת 
קומה א' עורף כניסה מיידית 

3,500 ש"ח. מס' נכס 16298 
תיווך אדוארד 077-2050410

_____________________________________________)51-51(050-5750880 אורי.

 בשלשה 2 חד' משופצת 
חדשה 3000 ש"ח גמיש. 

050-5775654
)51-51(_____________________________________________

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

עם מעלית, מיידי
055-6768436

)51-52(_____________________________________________

 במשולם ראט 2.5 חדרים 
כ- 50 מ"ר ק"ב מיידי - לדתיים. 

משופצת, מטבח ואמבטיה 
חדשים 03-5703558

_____________________________________________)51-52ל(

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

050-6285142
)51-02(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(דסקל 050-5926021

 בנשיאים 4 חד' ק"1
050-3528252)51-51(_____________________________________________

 דירת 3-4 חד', חדש 
מקבלן, קומה 7, נוף 
פנורמי, מיקום מרכזי 

דלוקס נכסים
052-8555594)51-51(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)51-51(למבוגרים. 052-2656825

1-1.5 חדרים
 בסלנט יחידת דיור גדולה 
+ מעלית וחניה 2,500 ש"ח 

050-3528252)51-51(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני ברק לל"ת במחיר 

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

 בלעדי! בפריים-לוקשיין 
בזבוטינסקי ב"ב להשכרה 

כ-110 מ"ר ממוזגת ומושקעת 
+ מחסן 10,500 ש"ח.

052-5222690)51-51(_____________________________________________

 זבוטינסקי 71 דירת 4 
חדרים קרקע חדשה לגמרי 

1,600,000 ש"ח. אלבה נדל"ן 
054-8446671)51-51(_____________________________________________

 מהרש"ל 7 דירת 4 חד' 
קומה 2 פתוח עד לרחוב 

חזו"א 2,100,000 ש"ח. אלבה 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן 054-8446671

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

_____________________________________________אפיה. 050-6437030        )51-2(

 בלעדי להשכרה חנות 
ברח' ירושלים אזור העיריה 

40 מ"ר חדשה כולל מטבח 
ושירותים 4,500 ש"ח. א. 

_____________________________________________פנחסי 03-5799308        )51-51(

 למשקיעים, מגוון דירות 
להשקעה כולל לחלוקה, כל 
הקודם זוכה! מאיר אלפסי, 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים. 
052-2790370)51-51(_____________________________________________

 דירות להשקעה/נתנות 
לחלוקה באשקלון מחירים 
מפתיעים לרציניים עומרי.

054-7313344)51-51(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בדימונה וירוחם 2 ו-3 חד', 

במחירים אטרקטיביים. 
אלון 052-6053897

)51-51(_____________________________________________

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

אלוש אבני דרך 054-3255667
)51-51(_____________________________________________

 חנות 55 מ"ר ב"ב ר' 
עקיבא פינת ירמיהו משופץ 
לכניסה מיידית במחיר טוב. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 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(

 חנות מכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

880,000 ש"ח מיידי 
בלעדי ל'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080
)51-51(_____________________________________________

 להשכרה ברב קוק 
חנות/משרד 30 מ"ר 
חזית משופצת לכל 

מטרה 2,800 ש"ח מיידי 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב ברבי 
עקיבא בבניין חדש חנות 100 

מטר לטווח ארוך 28,000 
ש"ח, כניסה 1.2.19

050-5775654
)51-51(_____________________________________________

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בב"ב? בזה 
אנחנו מתמחים והכל 

בס"ד, תיווך BA יזמות 
054-4980159 דורון

)51-51(_____________________________________________

 בקרית אתא שטח 
לבניה רוויה גדולה מאוד, 

מתאים ליזמים גדולים בלבד! 
מאיר אלפסי, נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)51-51(פרוייקטים. 04-8441111

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
איזור הרב קוק קומה 1 הכנת 

המקום ע"י הבעלים. תיווך 
BA יזמות

_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)51-3(ש"ח לדונם. 03-6180103

מחסנים
 בלעדי להשכרה 

ברח' פרל מחסן מקורה 
93 מ"ר קומת קרקע 

גישה נוחה לרכב 
מיידי ניתן לשכור חלק 

מהנכס לפרטים נוספים 
סלומון-נכסים-והשקעות 

054-4290-600
)51-51(_____________________________________________

 משרדים לקנייה/ השכרה 
חנויות למכירה באשקלון. 

_____________________________________________)51-51(עומרי 054-7313344

 בפ"ת בשנקר להשכרה, 
70 מ"ר ק"1 2,500 ש"ח. 

050-3528252)51-51(_____________________________________________

 משרד משופץ ומפואר 
80 מ"ר במרכז העיר )ב"ב( עם 

מעלית. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 משרד 25 מ"ר בב"ב ר' 
עקיבא בפסג רק 1,800 ש"ח. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

 משרד 22 מ"ר ברחוב נתן 
הנביא 1 בני ברק קומת כניסה 

עם אפשרות ליחידת דיור 
מאחור לכניסה מידית. תיווך 

BA יזמות
_____________________________________________)51-51(054-4980159 דורון

מרתפים
 למכירה בב"ב באהרונוביץ 

המרכזי, מרתף 450 מטר 
כולל משרדים כולל חניות 

3,500,000 ש"ח
050-5775654

)51-51(_____________________________________________

 בב"ב באהרונוביץ 
להשכרה מרץף עם חניות 

ומשרדים מפוארים 450 מטר 
רק 18,000 ש"ח גמיש.

050-5775654
)51-51(_____________________________________________

 בקרית אתא שטח 
לבניה רוויה גדולה מאוד, 

מתאים ליזמים גדולים בלבד! 
מאיר אלפסי, נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)51-51(פרוייקטים. 04-8441111

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
איזור הרב קוק קומה 1 הכנת 

 BA .המקום ע"י הבעלים
_____________________________________________)51-51(יזמות 054-4980159 דורון



י”א-י”ג בטבת תשע”ט  419-21/12/2018 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-41/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה גבוהה 

לזוגות/משפחות/קבוצות,
050-6712600 058-7506090)20-03/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

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

 קרוב לרשב"י - צימרים 
יפיפיים+ ג'קוזי, נוף מרהיב, 

בריכה, חצר, יחס חם! 
050-9070487)28-51/18(_____________________________________________

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 מתחם הארחה עם וילה 
וצימרים, מקום יפה, פינתי 

ושקט עד 40 איש. 
_____________________________________________)41-52ל(052-6377060, שמרית

 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

מיצובישי

 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(_____________________________________________

הדברה

אירועים

 יחידת דיור יפיפיה 
ומאובזרת בלב העתיקה 

לשבתות. נוף להרים. לזוגות/
_____________________________________________)48-51(משפחה 054-5259470

תלמים
 3 יחידות אירוח במושב 
הדתי תלמים )ליד אשקלון( 

החל מ-250 ש"ח לזוג.
_____________________________________________)48-51ל(050-3010660 יעל

 השכרת ציוד לאירועים 
מקרנים מסכים רמקולים 

פלזמות, מחשבים, פנסים 
מצלמות, מקרופונים

054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי
מ

ין!
צו
מ

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

בחורים/ות משכילים ואיכותיים/
דת"ל, חרדים, בנות סמינרים, 

_____________________________________________)16-01/19(300 ש"ח 052-3245153

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

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

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)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

תוספי תזונהספרי תורה
 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

יעוץ ועזרה

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

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפיסט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)48-51(כפיאתיות וכו'. 052-7660908

קמפוס מסודר במרכז הארץ
לאירוח בשבתות ובפסח

לפרטים:
054-9900770

9 מקומות אוטומט 
גם לנהג חדש וצעיר

מבצע! 79& ליום!
050-5765449
052-7123419

השכרת רכב
הרץ•באדג'ט•

קל אוטו•פרי 

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

כלנית

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

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

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

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

מושב גורן

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-49/19(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

 "ארוח אצל הכהנים" _____________________________________________)46-45/19(054-6242965
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(_____________________________________________

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/19(_____________________________________________

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

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

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)7-9/19(לביה"כ. 052-6460451

מרכז הארץ

 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

 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

 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(_____________________________________________

 נותרו שבתות פנויות 
בחורף בקמפוס גדול ומרווח, 

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

_____________________________________________)42-2ל(052-7142331

מאזדה
 מאזדה פרמסי 2001, 
_____________________________________________)50-51ל(במחיר טוב 052-7140033

 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)50-7(_____________________________________________

לפרסום
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

בואו להרויח 
מהמחירים המיוחדים

אורלוב 80 פ"ת
טלפון: 050-6205446

חיסול מלאי עודפים
ב"כל בו בשפע"

■ "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

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

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

פוריה

 מיצובישי לנסר מנוע 
1800 שנת 2008 צבע אפור 
164,000 ק"מ. מחיר 18,000 
_____________________________________________)51-51(ש"ח. לפרטים: 050-6282309

 השכרת רכב ברכבי הארץ 
ובעולם, מכירה וליסינג, עם 

שירות ואמינות. נחמיה אלבוים 
052-7152486)51-2(_____________________________________________

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
_____________________________________________)51-2ל(

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.
)51-2(_____________________________________________
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

תינוקות

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

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

 דרוש מכשיר נוקיה 
208 או סמסונג 1200 

בתרומה-אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)49-49ח(052-3595314

 מעוניין לקנות פלופון 
MIO כשר במצב טוב.

_____________________________________________)49-49ח(050-6229373

 מעוניין בטלפון חוגה ישן. 
_____________________________________________)49-49ח(050-4160457

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו.
_____________________________________________)49-49ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)49-49ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)49-49ח(052-7396092

מערכות כיבוי אש
)ספרינקלרים(

למוסדות ובניינים

055-8830669
באיכות הגבוהה ביותר 

מחירים נוחים

 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

 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

 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

 מקרר לא גדול צבע לבן, 
210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)50-50ח(052-5797813

 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

 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

 מיטה לול צבע לבן ללא 
מזקון 150 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 אמבטיה לבייבי ג'וגר צבע 
קרם שמורה מאוד 350 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3188804

 עגלת מאמס את פאפס 
2 מצבים, במצב מצוין 450 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8432614

 למכירה עגלת תאומים 
OYSTER - נקנתה לפני 

כחודש. 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8464909

 לול עץ מצב מצוין, מזרן 
חדש בנילון 230 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-4955652/3 שיכון ג' ב"ב.

 לול פלסטיק מצב מצוין, 
מזרן חדש בנילון 180 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(052-7655652/3 שיכון ג' ב"ב

 עגלת תאומים כחדשה 
"איזי ביבי" 400 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-7188350 בפרדס כץ

 מטרנה מהדרין שלב 1 55 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח באלעד. 054-8404589

 עגלת ביבי ג'וגר מעולה 
צבע ירוק זית באלעד 450 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8404589

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)50-50ח(60 ש"ח. 050-9089110

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 120 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-9089110

 לול קטן לתינוק מעץ מלא 
במצב טוב + גלגלים, ללא 

מזרון. 100 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-6539056

 בירושלים מיטת תינוק 
"משכל" במצב מצוין 480 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-4131422

 עריסה צבע לבן חזקה 
140 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 מיזרון מיטת תינוק 70 
ש"ח מצב חדש.
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 בירושלים מיטת תינוק 
"משכל" במצב מצוין 480 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-4131422

 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 
  

יד שניה 
קונים

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

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 אבדה מזוודה שחורה 
בימים ה'-ו' חיי שרה במודיעין 
עילית - ב"ב באוטובוס חברת 

קוים. 053-3183597
_____________________________________________)48-48ח(053-3183597

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)48-48ח(1-599-500-003

 נמצא צמיד דמוי פנדורה 
באזור תלמוד תורה בעלזא

_____________________________________________)48-50ל(054-8438529

 אבדו 2 תוכי קוקטיל 
)אפור וצהוב( בב"ב. -03
054-8439901 5706403)48-48(_____________________________________________

 אבדה שקית עם 2 נגנים 
ועוד כמה דברים ביום הבחירות 

בפ"ת המוצא יתקשר:
054-8562188)48-48(_____________________________________________

 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

 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 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

 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

 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. 

 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

 מכשיר ניווט GPS חדש, 
איכותי, מפות 2019, ותוספות 

_____________________________________________)49-49ח(280 ש"ח. 054-8518182

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

ללא סוללה 250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-8478353

 מיחם חשמלי לשבת 50 
כוסות חדש באריזה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3069989

 מזגן 3/4 כ"ס במצב 
מצוין אלקטרה 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3227908

 מיחם לשבת פירמה 
טובה חדש לחלוטין. 70 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-3292985

 פלטה לשבת 4 סירים 
חדש לחלוטין 30 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(058-3292985

 בהזדמנות! מדיח כליםל 
 BLOOM BERG גדול

במצב מצוין )ב"ב( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. 054-7216671

 BROTHER מדפסת 
משולבת מדפיסה גם A3 עדיין 

בקרטון ב-290 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(054-7208929

 טוסטר אובן פרווה כחדש 
150 ש"ח. גודל בינוני בירושלים 

_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 LG מסך מחשב דק 
למסירה חינם לאברך לכתיבת 

_____________________________________________)49-49ח(ד"ת 03-6195941

 מזגן מיני מרכזי 315 כח 
תדיראן 400 ש"ח

_____________________________________________)49-50ל(053-3180757

 ארון 5 דלתות מצב טוב 
מאוד 6 מגירות 350 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7609103

 שולחן מרובע - לא 
נפתח עץ מלא, צבע אגוז 

)1.40*1.40( 500 ש"ח. ישנם 
8 כסאות תואמים 130 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(כל כסא. 052-3073826

 למכירה ארון 3 דלתות 
מפורק + מגירות צבע חום 

_____________________________________________)49-49ח(בהיר ב"ב. 052-5737813

 כסא משרדי, חדש על 
גלגלים מגנון סינכרוני מלא 

_____________________________________________)49-49ח(300 ש"ח. 050-6205446

 שידה עץ מלא וונגה מצב 
מצוין 450 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 ספה נפתחת + ארגז 
מצאים בורדו 490 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-4741056

 שולחן סת"ם כולל מדף 
אחסון במצב טוב במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 053-3187290

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-9089110

 שולחן כתיבה כחדש 200 
ש"ח. בצבע לבן.

_____________________________________________)49-49ח(050-7832389

 ארונית מפלסטיק של 
כתר 5 מגירות חדשה 120 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-3069989

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-3463482

 ארון סנדוויץ כחדש 300 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 054-9784433

 שידה + מראה גדולה + 
4 מגירות כחדשה במחיר 500 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 02-5371677

 עמודון + מזנון 2 דלתות 
+ 5 מדפים 350 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(02-5371677

 מיטת מעבר עץ מזרון 
עמידה מצב מצוין רק 150 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 050-6236560

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא במחיר מציאה 

)ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)49-49ח(054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 400 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 שולחן מטבח כחדש צבע 
אגוז, 1 מטר נפתח לעוד מטר 

רק כ-500 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)49-49ח(050-9549670

 למכירה לול עץ מצב 
מצוין מזרן חדש בנילון 230 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7655652/3

 לול פלסטיק מצב מצוין 
מזרן חדש בנילון 180 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7655652/3 שכון ג' ב"ב

 2 כסאות גבוהים מרופדים 
כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-9089110

 כסא למחשב במצב חדש 
_____________________________________________)50-50ח(050-3069989

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

 ספר שער הגילגולים, 
אריז"ל, עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-4831449

 אופני הילוכים 24" 250 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 למכירה מזוודה טובה 60 
ש"ח בלבד. ב"ב 

_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה )אפשר 
רק טיולון( 280 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(052-5737813 ב"ב

 אופניים 95 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)50-50ח(052-5737813

 סמרטפון מתקדם חברת 
"גיני" S5 מצב חדש )ללא 

מטען( ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(050-8776286

 תיק לאישה מותג חדש 
ברמה צבע שחור ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-8776286

 רמקול בלוטוס + דיבורית 
חדש ברמה ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-8776286

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(050-2897977

 זוג נעליים חדשות באריזה 
 .A11270 רוקפורט" דגם"

מידה 42 ב-350 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(04-8435523

 כורסת הנקה 2 שידות 
קומודה ומראה לחדר שינה 

052-4227714)50-50(_____________________________________________

 הספר "זעקה ללא מענה" 
של נחמה קרמר, 30 ש"ח. 

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 הספר "הרים סביב לה" 
של רחל פומרנץ, 32 ש"ח. 

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 הספר "הצטלבות" של א. 
ב. ישי, ב- 25 ש"ח.

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 חדשה באריזה! המשכק 
הזוגי של מיר לביא 200 ש"ח. 

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 כרית לכינור, גודל וחצי, 
חדש לגמרי ב-30 ש"ח.

054-8454536)50-50(_____________________________________________

 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

 2 שמלות שושבינות 
במצב מצוין 200 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(050-4151440

 למסירה לכולל/לישיבה, 
סט מתיבתא עירובין חדש! 

gmail.com@8414744
_____________________________________________)50-50ח(054-8414744

 אופני פעלולים במצב 
מצוין 300 ש"ח + אופניים 

פעלולים שצריך תיקון מעצור! 
250 ש"ח. 050-9340317 

_____________________________________________)50-50ח(בערב

 נעלי עקב חדשות 
ויפותכסופות מידה 37, 150 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 054-8478028

 למכירה 2 שמלות אירועים 
מהממות ז"א 500 ש"ח. 

מידות 42-44
_____________________________________________)50-50ח(054-4954933

 למכירה סט שמלות ירוק 
ושחור כחדש 500 ש"ח.

_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 2 פאות בהכשר הרב גרוס 
טבעי 500 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(054-8430370

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה גיזרה רחבה.

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 סטנדר על שולחן חום 
_____________________________________________)50-50ח(כסף 90 ש"ח. 053-3155415

 למסירה חוברת "שלהבת" 
ועלוני "שיחת השבוע".

_____________________________________________)50-50ח(02-5812872

 ספה יפה וחזקה 210 ש"ח 
_____________________________________________)50-50ח(בלבד. 052-5737813

 בהזדמנות!!! חליפות 
ארוכות 4 חלקים במב מצוין, 
מספר לא מדויק 38-44. 250 

_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 050-4160457 י-ם

 אופנים שני גלגלים + 
גלגלי עזר חדשות 150 ש"ח 

_____________________________________________)50-50ח()בפ"ת( 052-2786557

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי, כמעט 

חדש 200 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50ח(054-8464909

 גלגלים לאופנים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 50 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. כ"א. 052-3595314

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(052-7663458

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)50-50ח(ש"ח. 052-7663458

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)50-50ח( 052-7663458

 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:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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

 עקב סגירת "סלון כלות" 
מבחר ענק, שמלות כלה 

מפוארות ב-800 ש"ח.
053-2827371)47-50(_____________________________________________

 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

 פלאפון נוקיה החדש 
3310 חדש באריזה, 370 ש"ח 

_____________________________________________)50-50ח(בלבד 058-3213824

 מזרון אורטופד בריאותי 
_____________________________________________)48-51ל(1,800 ש"ח. 050-6564872

 בר"ג אופניים חשמליות 
חדשות, בטריה 48 אמפר 35 

קמ"ש + תוספות.
_____________________________________________)48-51ל(050-6564872

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7966786

 נוקיה החדש )3310(, 
חדש באריזה. 370 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)51-51ח(058-3213824 ב"ב

 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

 2 דלתות פלדלת "חסם" 
בצבע חם כהה 300 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)51-51ח(03-6795941

 דלת פנדור רוחב 70 צבע 
אלון מולבן כחדשה 120 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(03-6795941

 למסירה אסלה + ניאגרה 
פלאסון כחדשה

_____________________________________________)51-51ח(03-6195941

 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

 נדנדה של חברת "פישר 
פרייס" במצב טוב מאוד רק 

350 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 כסא משרדי במצב מצוין 
בירושלים 250 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-4120286

 קופסאות איחסון יפיפיות 
למשחקים וכו, פלסטיק קשיח 

כולל מכסה 20 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-3073826

 למכירה משקולות למים 
- חדשים לגמרי 50 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 אופניים בצבע כחול מצב 
מצוין לגיל 7-8 רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(050-3329999

 מצבר 65 אמפר לרכב, 
במצב חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 מזוודה טובה 60 ש"ח 
_____________________________________________)49-49ח(בלבד. ב"ב. 052-5737813

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח, ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(050-4125002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)49-49ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 טרקטורון ילדים ממונע 
6V במצב מצוין 400 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(055-6777117

 כסא לרכב 50 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 מעבד מזון מזימיקס עם 
חלקים ללא קערה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 נגן אייבס כחדש + 
אוזניות בלוטוס במחיר 200 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 03-5797481

 כיריים גז 5 להבות 
מצויינות מזכוכית חב' זק"ש 

_____________________________________________)49-49ח(450 ש"ח. 052-7188017

 פלטצ'ה חדשה 60 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 סדין חימום חשמלי חדש 
_____________________________________________)49-49ח(60 ש"ח. 052-7188017

 סלקל לתינוק מצוין - 70 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 בוסטר לילדים 30 ש"ח. 
_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 מיזרון למיטת יחיד 80 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש 
חב' צ'יקו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(052-7188017

 2 דלתות פלדלת "קסם" 
בצבע חום כהה 300 ש"ח 

_____________________________________________)49-49ח(כ"א. 03-6195941

 דלת פנדור רוחב 70 צבע 
אלון מולבן כחדשה 120 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(03-6195941

 למסירה אסלה + ניאגרה 
_____________________________________________)49-49ח(פלאסון כחדשה 03-6195941

 אופניים ERO במצב 
מצוין 210 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7663458

 נדנדת תליה כחדשה 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 סורג בטן בצורת חבית 
מגלוון נגד חלודה, ,עברה וחזק 
מאוד. 1.00X1.17 מחיר 210 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7600336 ב"ב.



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה י”א-י”ג בטבת תשע”ט  19-21/12/2018

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 - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■
 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

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(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור פתח-תקווה, 

_____________________________________________)48-51(עדיפות לנסיון 054-7771118

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בכולל בוקר הלכתי  
במרכז פ"ת נותרו מספר 
מקומות לאברכים צעירים.

_____________________________________________)48-51ל(054-8531503

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים 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

03-633-8888 ֹלפרטים.

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

 דרושה מנה"ח לחברה 
בבורסה בר"ג תנאים טובים 

קו"ח למייל 
gadipaz@012.net.il

054-3973315)48-51k(_____________________________________________

 לפנימייה חרדית לבנות 
בטבריה ובחיפה דרושים/ות: 

*עו"ס *אח/ות *פסוכולוג/ית. 
קו"ח למייל: 

ol77777@walla.com)48-51(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
צוות חרדי.

050-8938869)48-51(_____________________________________________

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב, דרישות אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס:
03-5781454. או למייל:

shalomed2010@gmail.
com)48-51(_____________________________________________

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר המרכז, תנאים 

_____________________________________________)48-51ל(טובים. 058-7348517

 לחברה פיננסית בב"ב 
דרושה מנה"ח מתחילה 

למשרה מלאה קו"ח לפקס: 
03-9205309)48-51(_____________________________________________

 למטבח למזון קר בב"ב 
דרוש עובד רציני, מ-3:00 

בבוקר, שכר טוב למתאימים. 
050-6967591)48-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

 למעון ילדים בבני ברק _____________________________________________)49-5/19(055-6672036
*גננת לכתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 13:30-7:30 
_____________________________________________)49-52()יום חופשי( 052-17641817

 לת"ת בת"א דרושה גננת 
מ"מ *סייעת לבוקר + צהרון 

קבוע קו"ח לפקס: 
03-5581802 מייל:

gmail.com@6307420)50-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש מנקה למשרד 
+ מחסן פעם או פעמיים 

בשבוע באזה"ת ב"ב. 
052-8385089)50-51(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון, דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה.

054-8483125)50-1/19(_____________________________________________

 לחברה מובילה 
בתחומה, איש/ת מכירות 

שטח מנוסה לאיזור 
המרכז וירושלים, תנאים 

מעולים. קו"ח למייל:
info@admonipro.co.il

_____________________________________________)50-51ל(פקס: 03-6130593

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים לשעות אחה"צ ת. 

טובים מאוד למתאימות.
054-7694963)50-1/19(_____________________________________________

 לחנות לממכר אוכל מוכן 
בירושלים דרוש עובד אחראי 
וחרוץ, דובר עברית ואידיש. 

_____________________________________________)50-51(לפרטים: 053-3100001

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@haleh.org)50-1/19(_____________________________________________

 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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזויתרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)50-50ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד אצלך 
בבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)50-50ח(בשבוע. 052-3595314

קו"ח יש לשלוח לכתובת:

לכפר הנוער לבנו˙ במ‚„ל העמ˜
˘ע"י מוס„ו˙ "מ‚„ל ‡ור"

„רו˘ו˙:

ora@migdal-ohr.org.il

[לˆיין מ˘ר‰ 11014]
„רי˘ו˙ ‰˙פ˜י„:

•  ח„ורו˙ מוטיבˆי‰ ו˙חו˘˙ ˘ליחו˙.
•  נכונו˙ לעבו„‰ מ‡˙‚ר˙.

• ˙˜˘ור˙ בינ‡י˘י˙ מˆוינ˙.
תנאים מעולים למתאימות!

מ„ריכו˙ רוו˜ו˙

קו עיתונות דתית / 8196557 /

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

כאחִד ונשים ֹלגברים מופנית המוִדעה

ברֱק בבני עבוִדה

ֹלחץ תחת עבוִדה יכוֹלת מעוֹלים אנוש יחסי

סופרוויזרית תחת העבוִדה יתרון - בִדיגיטֹל

שֹליטה במֱקביֹל משימות מספר ֹלתפעֹל יכוֹלת

יתרון - נסיון ב- שֹליטה

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(

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית רגועה, 3 שעות ביום, 
לא נדרש נסיון, 45 ש"ח שעה. 

קריירה 072-22-222-62
)51-51(_____________________________________________

 לחברה קטנה בירושלים 
מזכיר/ה, לעבודה משרדית 
נטו, שעות גמישות, 9,000 

ש"ח. קריירה 072-22-222-62
)51-51(_____________________________________________

 לחברה בבני ברק סוכן/ת 
שטח לעבודה מול קבלנים, 
אדריכלים, ועוד. שכר בסיס 
10,000 ש"ח + רכב צמוד. 

קריירה 072-22-222-62
)51-51(_____________________________________________

 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(

 רוצה להצליח? להקים 
עסק מבוסס ללא סיכון! 
מקומך איתנו! 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(_____________________________________________

 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(

 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(

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)51-51ח(058-3213824

 מעוניין לעבוד בישיבה בין 
9 ל-12 בבוקר באזור גבעת 

_____________________________________________)51-51ח(רוקח ב"ב. 054-8591018

 אלמן צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)51-51ח(לפי שעה. 054-7935941

 עגלת קניות מבד 50 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 אופה לחם כחדש 150 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7663458

 דיסקורית מאלומיניום 
7.50 ס"מ חצי מחיר.

_____________________________________________)49-49ח(054-8435872

 ניילון לגשם לטיולן חדש 
באריזה 20 ש"ח.

_____________________________________________)49-49ח(052-7170406

 שמלת ערב מעממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז 

חדשה. 500 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-7143037

 10 תוכונים ב-37 ש"ח 
לאחד. 052-7175927 )בישוב 

_____________________________________________)49-49ח(חשמונאים(

 מגן ברכיים לרוכב אופניןן 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקורופון בלוטוס ועוד... חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)49-49ח(052-2437292

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-2727474

 ברה"ע למכירה אופניים 
"24 בצבע כחול 21 הילוכים 
_____________________________________________)49-49ח(ב-250 ש"ח. 052-7966786

 ברה"ע למכירה נטען חדש 
לאופניים חשמליות ב-250 

_____________________________________________)49-49ח(ש"ח. 052-7966786

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 כ"א, בירושלים 
_____________________________________________)49-49ח(054-8415306

 שמלות ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(בירושלים. 054-8415306

 אקווריום עם מכסה + 3 
דגי זהב, חצץ ואוכל 35 ש"ח. 

_____________________________________________)49-49ח(054-8409064

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)49-49ח(140 ש"ח. 054-8409064
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כיף ליהנות    על הדרך

תות בננה
בננה

חדש! יוגורט עם פירות במרקם חלק
שכיף לאכול על הדרך, בבית, בהפסקה או בגינה
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