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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

98 יום לבחירות: טלטלות במערכת הפוליטית

 מפץ בימין, התפרקות בשמאל   
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 ביוקר 
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ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח
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* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

צל"ש או טר"ש
המ על  בשיניה  נלחמה  ימים  אותם  של  דגל  ־אם 

שבקונסטלציה  ברור  כמעט  שכיום,  הרי  השני,  נדט 
־של ריצה נפרדת היא תכניס את המנדט הרביעי. ולמ

רות האופטימיות – דומה שגם בדגל וגם באגודה לא 
ששים להעמיד עצמם למבחן. את עודף התעוזה הם 

מותירים לחבריהם מהבית היהודי.

־ליצמן ששומר על שתיקה מכוונת ממוצאי הבחי
רות לרשויות, מנהל כיום את המו"מ מול דגל התורה, 
כאשר מאיר פרוש מצדו לא מתערב ומעניק לליצמן 
שליצמן  ודבקות  עוצמה  באותה  הגיבוי,  מלוא  את 
עיריית  לראשות  במרוץ  דייטש  ליוסי  העניק  מצדו 

ירושלים.
אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 10-11

שבוע לאחר שהכנסת פיזרה את עצמה – הדרמות הפוליטיות רודפות זו את זו • השרים בנט ושקד פרשו מהבית היהודי 
והקימו רשימה חדשה, יו”ר המחנ”צ אבי גבאי פירק את השותפות עם ‘התנועה' של ציפי לבני ובתווך, גנץ ואורלי לוי כבר 
רשמו מפלגות חדשות • מנדלבליט כינס את בכירי עולם המשפט והחליט לפרסם החלטתו בתיקי נתניהו לפני הבחירות • 

מה יעלה בגורל יעלון? מי פורש סופית מהכנסת? ומה קורה בסקרים? • סיקור מיוחד / עמ' 12-13
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עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

/ עמ' 4 / עמ' 4

/ עמ' 13

יוצאים לדרך: 
מעברי חצייה 

מונגשים

תושבי בת ים, 
כמה כסף אתם 

מרוויחים?

ממבנה מוזנח למגדלור 
של חסד / עמ' 6

היסטוריה: 
פעילות הגמ"חים 
הוסדרה בחוק / עמ' 13  

מרגש: סורגים 
צעיפים וכובעים 

למען חולות 
ומחלימות / עמ' 6

הוקם "פורום 
בכירי ההיי-טק 
לשילוב חרדים 

בתעשייה"
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שינפלד על המרינה ביוון
כל המצויינות בריזורט אחד

 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

שנה 2 
ברציפות

שנה שנה 2

  האוכל המעולה של שינפלד עם השפים זוכי הפרסים
  שלושה סדרים מפוארים

  מלון 5 עם ספא ענק ויוקרתי
  אמני הזמר הגדולים

  מגרשי גולף, חופי ים, פעילויות ספורט
  הטיולים למקומות הכי יפים

  משפחת שינפלד בעצמה אתכם בחופשה
  מדינה בטוחה חברה באיחוד האירופאי

           הכל בריזורט אחד

כל האמנים הגדולים בריזורט אחד

חיים אדלר שמעון פרקש 
מאוסטרליה

דב פרקש 
מאוסטרליה

בן קלה
אמן החושים

עמירן דביר
הזמר והיוצר

עמית סגל
פרשן החדשות 

בהרצאה מרתקת

גם הוא 
איתנו 
בריזורט!

צפו בסרט חוויות 

מפסח שעבר

shainfeld.com/clip78

ההגרלה נערכה ביום ג' 1.1.19 
ניתן לצפות בהגרלה בפייסבוק ובאתר

הגרלה 
שדרוג לסוויטה 

אקסקיוטיב יוקרתית
ההגרלה הבאה ב-29.1.2019

הזוכים השבוע: משפחת יסקרוביץ

שלמה וסרטיילדוד לייבוביץ' אבי לנקריגבי מור יוסף

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

מדריכי טיולים 
בכירים כולם 
בריזורט אחד!

אריה שגב



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

יופלה עם מנגו בתחתית

לעצמך
חדשטעם

לפרגן



בחולון בת ים כ"ו טבת תעש"ט 43/1/19

מאת: משה אברהמי

ההכנסות  את  יש  ימית  בת  למשפחה 
מבין  ביותר,  הנמוכות  הכספיות  וההוצאות 
15 הערים הגדולות בישראל, כך עולה מנותני 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2017. 
עומד  ים  בבת  בית  למשק  ההכנסה  ממוצע 
על  עומד  ההוצאה  וממוצע   ,₪  12,759 על 
לנפש,  להוצאה  מתייחסים  אם   .₪  10,455

עם  בתחתית  נמצאת  ברק  בני 
לאדם,   ₪  2,771 של  הכנסה 

לעומת הוצאה של 2,353 ₪.
לציון,  בעיר השכנה, ראשון 
היא  בית  למשק  נטו  ההכנסה 
 – בישראל  ביותר  הגבוהה 
18,697 ₪. העיר חולון נמצאת 
הכנסה  עם  באמצע,  שם  אי 
בית  משק  לכל   ₪ 15,673 של 

בממוצע.
המרתקים  מהנתונים 
ההכנסה  כי  עולה  שפורסמו 
למשק  בישראל  הממוצעת 
ברוטו,   -  ₪  20,027 היא  בית 
וההוצאה  - ברוטו,   ₪ 16,518

של משק בית היא 13,114 ₪.
הגדולות  הערים  בכל 
גבוהה  ההכנסה  בישראל, 

בין  ביותר  הגבוה  הפער  בממוצע.  מההוצאה 
הכנסה להוצאה נמצא בראשון לציון – 6,970 

₪, והנמוך ביותר בבית שמש – 1,022 ₪. 
יותר  שבע,  ובאר  אשדוד  גן,  רמת  בערים 
מ-80% מההכנסה מקורה בעבודה. בבני ברק, 
 – וכרבע  בעבודה,  מקורה  מההכנסה   61%

מקצבאות ותמיכות.
בית  למשק  הממוצע  הנפשות  מספר 

בישראל הוא: 3.3. בבית שמש מספר הנפשות 
הממוצע הגבוה ביותר 4.9- בתל אביב ממוצע 

הנפשות במשפחה נמוך ביותר – 2.2.
הבית  במשק  ביותר  הגדול  ההוצאה  סעיף 
הגדולות  הערים   15 מבין  הדיור.  סעיף  הוא 
הדיור  סעיף  על  ביותר  הגבוה  אחוז ההוצאה 
אחוז  ואילו   ,33%  – אביב-יפו  בתל  נמצא 

ההוצאה הנמוך ביותר נמצא בחיפה – 20%.
השני  ההוצאה  סעיף 
התחבורה  סעיף  הוא  בגודלו 
אחוז  ברחובות  והתקשורת. 
ההוצאה הגבוה ביותר – 22% 
מאחוז   2.5 פי  גבוה  והוא 

ההוצאה בבני ברק – 8.7%.
שמש  בבית  באשקלון, 
כחמישית  שבע,  ובבאר 
על  היא  לתצרוכת  מההוצאה 
 14% לעומת  המזון,  סעיף 
ובתל  גן, בראשון לציון  ברמת 

אביב-יפו.
תרבות  חינוך,  סעיף  על 
ההוצאה  אחוז  נמצא  ובידור, 
וברמת  באשדוד  ביותר  הגבוה 
ביותר  והנמוך   ,13%  – גן 
כ-9%   – ים  ובבת  בנתניה 

בלבד.

מאת: משה אברהמי

בשבועות  תחל  ים  בת  עיריית 
נרחבות  תשתית  עבודות  הקרובים 
החציה  מעברי  להנגשת  העיר,  ברחבי 
העבודות  במסגרת  מוגבלויות.  לבעלי 
יונמכו המדרכות לגובה הכביש ויותקן 
שנכים  מנת  על  תבליט  עם  מעבר 
לקויי  גלגלים,  לכסאות  הנזקקים 
עגלות  עם  הורים  וכן  עיוורים  ראייה, 
תינוק יוכלו לחצות את הכביש בצורה 

חלקה, מהירה ובעיקר בטוחה.
כנרת,  ברחובות:  יתבצעו  העבודות 
שפירא,  ז'בוטינסקי,  קוקיס,  הרב 
עגנון- ש"י  צומת  אצ"ל,  נורדאו, 

צומת  אילת,  ברחוב   T-ה צומת  שדה,  יצחק 
הגבול- ביל"ו, רחוב ניצנה, החשמונאים, בר 
תבוצע  בנוסף  לוי-יוספטל.  הרב  צומת  אילן, 

הנגשת צמוד לחניות הנכים במתנ"ס גאולים 
ובאשכול הפיס.

בכל מקום בו תבוצע הנמכה של המדרכה, 
בולטות  השפה  באבני  טיפול  בנוסף  תבוצע 

וכבדי  עיוורים  עבור  מהנגשה  כחלק 
ראייה.

הסתיימו  האחרון  בחודש  בנוסף, 
בירידה  הטיילת  להנגשת  העבודות 
דרך רחוב ירושלים. במסגרת העבודות 
מעץ  דק  עשוי  כבש  במקום  הותקן 
תינוקות.  ועגלות  נכים  עגלות  עבור 
לצד הכבש הותקן מעקה מתכת למען 
בירידה  המתקשים  מבוגרים  אנשים 

במדרגות.
ראש העיר, צביקה ברוט: "הפרויקט 
כוללת  עירונית  ממדיניות  חלק  הוא 
התושבים  לכל  לספק  שמטרתה 
וקהילתית.  תרבותית  פיזית,  נגישות 
ובריאה  חזקה  חברה  כי  מאמין  אני 
בעל  ואת  החלש  את  לראות  ביכולתה  נבחנת 
המוגבלות שבקרבה ולספק לו מציאות חיים 

והזדמנויות שוות".

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

 כייסת הבני ברקים נתפסה
תושבת בת ים נעצרה בחשד שכייסה ארנקים וכספים 
באופן סדרתי. במשטרת ישראל התקבלו בעת האחרונה 
תלונות לפיהם מספר אנשים כויסו בבני ברק. החשודה 
לבתי  שנכנסו  ובעת  המתלוננים  אחרי  לעקוב  נהגה 
עסק, כייסה אותם וגנבה ארנקיהם שהכילו כסף מזומן 
בחקירה  פתחו  המשטרה  חוקרי  אישיים.  ומסמכים 
בעקבות התלונות והחלו בביצוע פעולות חקירה שונות 
השיטור  ידי  על  למעצרה  שהובילו  ממצאים  ואיסוף 

הרגלי בבני ברק.
החשודה, תושבת בת ים בשנות ה-50 לחייה, נחקרה 
מגבילים  בתנאים  שוחררה  חקירה  בתום  דן.  בתחנת 
נגדה.  אישום  כתב  להגשת  לפעול  המשטרה  ובכוונת 
 – כך  על  התלונן  וטרם  שכויס  למי  קוראים  במשטרה 

לגשת לדווח.

 תאונת עבודה
בבת  הסנדלר  יוחנן  ברחוב  בניה  באתר  נפל  פועל 
וגורמי  משטרה  כוחות  הוזעקו  הדיווח  קבלת  עם  ים. 
הצלה למקום. הפועל, שפרטיו עדיין לא ידועים, פונה 
לבית חולים וולפסון במצב קל. משטרת ישראל פתחה 
משרד  לנציגי  הועבר  דיווח  האירוע.  נסיבות  בחקירת 

העבודה והרווחה.

 טרקטורים במגדל הגבוה ביותר
חברת פרי נדל"ן החלה בימים האחרונים את העבודות 
בפרויקט פרי הורייזן בבת ים, כאשר הטרקטורים כבר 
במגדל  מדובר  במקום.  לחפור  והחלו  הקרקע  על  עלו 
יוקרתי על קו החוף של בת ים, הכולל 206 דירות ב-43 
קומות, מה שהופך אותו למגדל הגבוה ביותר בשכונת 

פארק הים בעיר.
שקל.  מיליון   141 של  כולל  בסכום  נרכשה  הקרקע 
ב-160  העסקה  מסתכמת  הנלוות,  ההוצאות  בתוספת 
צפויה  הפרויקט  של  הבניה  עלות  שקלים.  מיליון 
בבניין  הדירות  מיליון שקלים, כאשר  ב-200  להסתכם 

יבנו במפרט גבוה בהתאם לאופי היוקרתי של הבניין. 
השכונות  לאחת  נחשבת  הים  פארק  שכונת 
ירוקה  שכונה  היותה  בשל  ים,  בבת  האטרקטיביות 
בעיר  וחינוך  תרבות  למוסדות  קרובה  אשר  ושקטה, 
וכמובן גם אל חוף הים. דירות 3 חדרים נמכרו בפרויקט 

במחירים של כ-1.5 מיליון שקל.

 "אל האור"
חולון,  תושב  משיק  הסגרירי  החורף  של  בעיצומו 
האור".  "אל   – ומקפיץ  חדש  סינגל  שפר  אסף  הזמר 
בר- חתני  עשרות  להכניס  זוכה  השנה  שבמשך  שפר 

מצווה תחת עול תורה ומצוות וחתנים וכלות אל החופה 
בטקסים מיוחדים ומרגשים, חבר אל נחמן שטרן שכתב 
צריך  קודרים  בימים  וביטחון שגם  טקסט מלא אמונה 
הלחין  השיר  מילות  את  דבר.  שבכל  האור  את  לראות 
שפר ביחד עם עדי פרז שגם אחראי על העיבוד וההפקה 
לכם  שתגרום  והעכשווית  המקפיצה  המוסיקלית 

להתנועע בלי שליטה ולכוון "אל האור".

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

בפרויקט חדש, יונמכו המדרכות לגובה הכביש ויותקן מעבר עם תבליט לטובת נכים עם כסאות גלגלים, לקויי 
ראייה, עיוורים וכן הורים עם עגלות תינוק יוכלו לחצות את הכביש בצורה חלקה

יוצאים לדרך: מעברי חצייה מונגשים

הדמיית הסיטי המתוכנן, ישפר את ההכנסה? צילום: יח"צ

בישראל,  הגדולות  הערים   15 מבין 
מכניסה  ים  מבת  ממוצעת  משפחה 
עיר  באיזו   • כסף  פחות  הכי  ומוציאה 
רבע מההכנסות מגיעות מתמיכות, היכן 
על  מההכנסה  גדול  הכי  חלק  מוציאים 
תחבורה  על  משלמים  כסף  וכמה  דיור, 

או תרבות?

בת ימיים, כמה כסף אתם מרוויחים?

בת ים. הכי פחות הכנסות
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בכפוף לתנאי הסכם השב"ן.

י₪ 
רק דבר 

אחד יקר 
אצלנו...

הבריאות 
שלכם.

לאומית זהב - הביטוח המשלים המשתלם בישראל

מקבלים יותר
 משלמים פחות!

חבילת לידה 
עד 8,000 ₪

בחירת מנתח במגוון בתי חולים פרטיים
אסותא, מעייני הישועה, שערי צדק, הדסה ועוד.

מגוון טיפולים להתפתחות הילד
בפריסה ארצית

החל מילד רביעי
ללא תשלום נוסף

לאומית הקופה 

הצומחת ביותר

במגזר החרדי

לשנת 2018



כ"ו טבת תעש"ט 63/1/19 בחולון בת ים

ממבנה מוזנח למגדלור של חסד

מרגש: סורגים צעיפים וכובעים למען 
חולות ומחלימות

במעמד רבני ונכבדי העיר, נחנך בית 'איחוד הצלה' שיהווה מוקד להדרכות, 
השתלמויות וציוד רפואי

למען  ומטפחות  צעיפים  כובעים,  מאות  סרגו  ים  בבת  הקשישות  מועדוני 
חולות ומחלימות מסרטן

מאת: משה אברהמי

בטקס מרשים ומרגש נחנך בבת ים בית "איחוד 
הצלה" למתנדבים מצילי חיים. מזה כ-8 שנים 
ומצילים  הצלה  איחוד  מתנדבי  בעיר  פועלים 
חיים 24/7 במסירות ובהתנדבות מלאה. המבנה 
בעברו  שימש  ים  בת   5 עוזיאל  ברחוב  שנחנך 
שנים  ומזה  שנייה  יד  לריהוט  ציוד  כמחסן 

ארוכות היה סגור ומוזנח.
שהיה  המבנה,  את  הארגון  קיבל  כשנה  לפני 
מוזנח ורעוע. המקום עבר מתיחת פנים מקצה 
לקצה בניצוחו ובניהולו של ראש הסניף יהודה 
מזרחי ובעזרת הרבה תורמים ומתנדבים רבים. 
המבנה אשר נחנך ישמש כבית למתנדב, משרדי 
והשתלמויות  רפואיות  הדרכות  הסניף,  הנהלת 
מקצועיות למתנדבים, מחסן ציוד רפואי אזורי 
חובשים  וקורסי  הדרכה  מרכז  וחירום,  לשגרה 

לציבור תושבי בת ים, חולון ואזור.
בדברי ברכה וקביעת מזוזות כובדו הרב בניהו 
פאר  מוסדות  ראש  בסו  שלמה  הרב  שמואלי, 
ישראל  הרב  רפאל,  קול  ישיבת  וראש  יפית 
יוסף,  ורמת  הנשיא  רמת  השכונות  רב  מלכה 
שלום,  אהבת  מוסדות  ראש  ראובן  ניצן  הרב 

הרב שלמה פינטו.
עוד נכחו בערב מרגש זה ראש עיריית בת ים מר 
צביקה ברוט, סגן נשיא איחוד הצלה אלי פולק, 
יריב, חבר מועצת  ים אלי  מ"מ ראש העיר בת 
בת  הדתית  המועצה  יו"ר  ברנז,  רפאל  העיר 
באיחוד  מתנדבים  סמנכ"ל  אלחרר,  בנימין  ים 
וביטחון  חירום  אגף  מנהל  היימן,  לייזר  הצלה 
ויו"ר  עיריית אלעד  מנכ"ל  מושיקו מוסקוביץ, 

איחוד הצלה לשעבר זאב קשש.
במהלך הערב התכבדו המתנדבים הרבים בסניף 
ורעייתו  מזרחי  יהודה  הסניף  לראש  להגיש 
רוחמה, שי והוקרה על תרומתם הענפה לילות 
הוענקו  בהמשך  הסניף.  מתנדבי  למען  כימים 
הרבים  לתורמים  והוקרה  הערכת  תעודות 
שסייעו להקמת המקום וכן למתנדבים שסייעו 

אף רבות להצלחת בית המתנדב.
ים מר צביקה ברוט שהתכבד  ראש עיריית בת 
נפש  המציל  "כל  אמר:  הכניסה  סרט  בגזירת 
ומלאו,  עולם  הציל  כאילו  בישראל  אחת 
גווני  מכל  בעיר  פועלים  הצלה  איחוד  מתנדבי 
האוכלוסייה ופועלים בהתנדבות מלאה להצלת 

חיים, התחלתם כסניף קטן עם מספר מצומצם 
של מתנדבים לפני למעלה מעשור והיום אתם 
שבשנה  תקווה  כולי  מתנדבים,   100 מעל  עם 
אני  המתנדבים.  כמות  את  נכפיל  אף  הקרובה 
מעריך את הפעילות שלכם, התושבים מעריכים 
ברשותי  ים  בת  עיריית  שלכם,  הפעילות  את 

תעמוד לימינכם ולעזרתכם".
הרב בניהו שמואלי שהתכבד בהתקנת המזוזה 
תאונות,  יש  יום  "כל  אמר:  הכניסה  בדלת 
מחלות נוראיות.. אתם זוכים להיות הראשונים 
איזו  זו,  זכות  איזו  חיים.  מצילים  שמגיעים, 
הברכה  את  ישרה  הוא  ברוך  הקדוש  זו,  ברכה 
במעשיי ידיכם ואיפה שתשימו את היד תקלעו 
תקלה  ושום  ותרפאו  תעזרו  ותצילו,  למטרה, 
לא תצא תחת ידיכם. כשם שסיפר לי סגן נשיא 
היקר שכל המתנדבים  פולק  אלי  איחוד הצלה 
לשם  בהתנדבות  חיים  הצלת  למען  מתגייסים 
מודה  אני  וההלכה.  התורה  דרך  לפי  שמיים 
ישועה,  טובים,  לחיים  יברככם  שהשם  לכם, 

הצלחה, בריאות ואריכות ימים."
אלחרר  בנימין  ים  בת  הדתית  המועצה  יו"ר 
שהתכבד בהסרת הלוט על שלט הכניסה מסר: 
"אני נרגש הערב לעמוד כאן עמכם, אני מכיר 
רבות, תמיד עמדנו  את הפעילות מקרוב שנים 
לצדכם וגם בעתיד נשמח לעמוד לצדכם. כשם 
השם  עליכם  ישמור  מדי  חיים  מצילים  שאתם 

מכל רע בדרככם". 

מאת: משה אברהמי
                                                          

שנות  בנקודות  ים:  בת  בעיר  מרגשת  יוזמה 
רחבי העיר הונחו בשבועות האחרונים סלסלות 
צעיף  כובע,   – תרומה  להניח  התבקשו  בהן 
חלו  אשר  נשים  בעבור  וזאת  ראש  מטפחת  או 

בסרטן.
מאות  נאספו  המבצע  במהלך 
העיר,  מתושבי  לבוש  פריטי 
חלק  לקחו  לכך  בנוסף  כאשר 
קשישות  מועדוני  שני  בפרויקט 
אשר תפרו בעצמם את הפריטים. 
"השלושה",  במועדון  מדובר 
ו"עופר" מבת ים, אותם מפעילה 

עיריית בת ים באמצעות החברה לתרבות פנאי 
וספורט.

לדצמבר  ב-12  התקיים  אשר  האחרון  בכנס 
סריגים,  קיבלו  אשר  נשים  מאות  השתתפו 
אשר  ראש  לכיסוי  ומטפחות  צעיפים  כובעים 
כולם תרומה מתושבי העיר בת ים כמו גם ערים 

אחרות.
מדובר בשנה השלישית ברציפות בה הקשישות 
ים של האגודה  בת  סניף  במיזם.  לוקחות חלק 

למלחמה בסרטן בהובלת יושבת הראש יהודית 
שנים  השלוש  במהלך  למשימה.  נרתם  מנצור, 
שנה  מדי  כובעים  מאות  נסרגו  האחרונות, 
במסגרות קהילתיות שונות בעיר, אשר הועברו 
ניתן  הצמר  גם  כאשר  האונקולוגית,  למחלקה 
נרתמה  הסרוגים,  לכובעים  בנוסף  כתרומה. 
מאזור,  "אבי"   מנופי  חברת 
סניף  באמצעות  תורמת  אשר 
מוכנים  כובעים   80 ים,  בת 

מדי שנה.
סניף האגודה למלחמה בסרטן 
 40 כ-  לפני  הוקם  ים  בבת 
בציבור  מטפל  והוא  שנים 
העיר,  תושבי  הסרטן  חולי 
אונקולוגית   - ההמטולוגית  למחלקה  בסיוע 
ההתרמה  בקופות  בטיפול  "וולפסון",  בבי"ח 
בבתי העסק ובריכוז יום ההתרמה השנתי "הקש 
בדלת". את מבצע הכובעים, מרכזת המתנדבת 

טלי עדן.
כובעים  לתרום  או  לסרוג  המעוניינים  תושבים 
לפנות  מוזמנים  צמר,  לתרום  או  וצעיפים, 

לאגודה למלחמה בסרטן. 

שלושה חודשים וחצי לפני חג פסח ומאות משפחות 
והמפואר  הענק  בריזורט  חדרים  להזמין  מיהרו  כבר 
הסמוכה  קאראס  בפורטו  תיירות’  ’שינפלד  של 

לסלוניקי שביוון.
אלו שמיהרו להזמין מקומות יודעים כי הם מקבלים 
את התמורה המלאה לכספם. הם יודעים שעל שינפלד 
תיירות ניתן לסמוך בעיניים עצומות. הם יודעים שהם 
שמשתרע  מפואר  בריזורט  חלומית  חופשה  מקבלים 
על שטח של למעלה מ-17 אלף דונם שמציע אינספור 
הם  המשפחה.  לכל  חווייתיים  ומתקנים  פעילויות 
למעלה  של  ניסיון  עם  לחברה  תחליף  שאין  יודעים 
תיירות  שבשינפלד  יודעים  הם  שנה.  משלושים 
ליעדים  ולא  בטוחות  אירופיות  למדינות  רק  נוסעים 
שיש לגביהם אזהרת מסע ביטחונית. בקיצור, חופשה 

חלומית בראש שקט.

לא מתפשרים על הרמה
כבר 30 שנה ברציפות שחברת ’שינפלד תיירות’ היא 
סמל לרמה בלתי מתפשרת. אלפי הלקוחות החוזרים 
מידי שנה לחופשות הקיץ ולחופשות הפסח, מעידים 

על כך כאלף עדים.
מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות’  ’שינפלד  אורחי 
בעולם.  היפים  במקומות  ביותר  המפוארים  במלונות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל  על  החשיבה 
בלתי נשכחת. החל מחדרי המלון, דרך מתקני המלון, 
הבריכות, הספא, המגרשים הסובבים את המלון, חדר 
האוכל המרווח, הארוחות המפנקות, הטרקלין האירי 
המגיש כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של 
מדריכים  בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר,  גדולי 

מנוסים ועוד מגוון גדול של אטרקציות.

אווירה משפחתית וביתית
כמו בבית, גם בחו”ל מגיע לכם ליהנות מאווירה יהודית 
מהיכן  חשוב  לא  חמימה.  ביתית  ומתחושה  מסורתית 
אתם במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם ומאיזה 

ארץ מוצא אתם, ב’שינפלד תיירות’ תרגישו בבית. 
ביותר.  החשוב  הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בטיולים,  בפעילויות,  במופעים,  בארוחות,  בתפילות, 
בימי חול, בשבתות, בכל רגע ובכל מקום במרחבי המלון. 
חוויה בלתי נשכחת שגורמת לרבים מהאורחים לשמור על 
קשר חברי עם יתר האורחים גם בשובם לישראל. ככה זה 
כשהאווירה נעימה באופן יוצא מגדר הרגיל והכל נעשה 

עם חיוך. ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.

ריזורט רחב ידיים
כבר בשנה שעברה הבטחנו לכם חופשת פסח במקום 
והיפים  הגדולים  הריזורטים  באחד  ומרהיב,  ייחודי 
סלוניקי.  ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון 
דונם.   17,630 של  עצום  שטח  על  שמשתרע  ריזורט 
באירופה יש עוד מלונות, אבל אף אחד לא יציע לכם 
עם  קאראס,  פורטו  כמו  ידיים  ורחב  מפואר  ריזורט 

מרינה וחוף ים צמוד.
מאות  עוד  היו  איתנו  יחד  שעברה.  שנה  שם  היינו 
החופשה  את  ולשבח  להלל  הפסיקו  שלא  אורחים 
אורחינו  בין  בדיקה  שעשינו  לאחר  החלומית. 
חייבים  אחד:  פה  הסכימו  ככולם  רובם  הקבועים, 
המושלמת  החופשה  זוהי  קאראס.  לפורטו  לחזור 
שמאפשרת לכל המשפחה ליהנות במתחם ענק אחד 
את  למצות  כדי  הספיקו  לא  חופשה  ימי  עשרה  שגם 

שפע האטרקציות שהמקום מציע.
שבו  למקום  חוזרים  אנחנו  תשע”ט  בפסח  למעשה, 
היה הפסח הטוב ביותר של שינפלד תיירות. הריזורט 
נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת שם עולמי 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות  הגדולות  ואחת 
נוהגים להטיס את לקוחות העשירון העליון במסוקים 
פרטיים משדה התעופה לסוויטות היוקרה בשני בתי 

המלון הממוקמים בריזורט.
פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
מגרשי גולף, מגרשי ספורט, טניס, רכיבה על סוסים, 
ובו  עצום  קונגרסים  אולם  אתגרי,  וספורט  צלילה 
מ”ר   4700 של  ענק  וספא  ישיבה  מקומות  כ-3000 

מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, 
אולם באולינג, מועדון כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.

אוכל כיד המלך
המשמעותי  אולי  הוא  הפסח,  בחג  בייחוד  האוכל, 
בחו”ל.  במלון  להתארח  שמגיע  מי  עבור  ביותר 
דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות’,  ב’שינפלד 
מיוחד ופרטני בנושא האוכל. הן בארוחות העשירות 
בכל  האירי שפתוח  בבר  והן  האוכל  המוגשות בחדר 

שעות היום.
פרמטרים:  שלושה  פי  על  עצמנו  את  בוחנים  אנחנו 
איכות, כמות וכשרות שהפכו לשם דבר עולמי. אנחנו 
משתמשים במוצרים ברמה הגבוהה ביותר שנבחרים 
המזון.  ואיכות  טיב  את  להבטיח  מנת  על  בקפידה, 
גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים 
צרפתי  יין  בטיבן,  הידועות  ושוויצריות  צרפתיות 
מיוון,  טריים  ועגלים  בקר  איטלקי,  ברטנורא  וכמובן 
מצות  של  רבים  משלוחים  ועוד  טרי,  נורבגי  סלומון 
שיש  זה  ככה  ומישראל.  מארה”ב  פרודוקטים  ושאר 

פנסיון מלא כל החג.
ניקוי  ויערכו  החג  לפני  למלון  יגיע  המשגיחים  צוות 
ויכשירו  האוכל  וחדרי  המטבחים  של  וצחצוח  יסודי 
וללא  שרויה  לא  כשר  גלאט   - כשרות  לפסח.  אותם 
נחשוני  משה  הרב  הרה”ג  של  פיקוחו  תחת  קטניות 

שליט”א.
את הסדרים המרכזיים ינהלו עורכי הסדר המכובדים 
ארוחה  יכלול  הסדר  ליל  החג.  ומנהגי  סימני  כל  עם 
המטעמים  כל  עם  המסורת,  מיטב  פי  על  המלך  כיד 
הנהדרים שמכינים השפים והקונדיטורים של שינפלד. 
לילדים,  אפיקומן  מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא 
לשעות  עד  היהודי  הזמר  גדולי  עם  בצוותא  ונשיר 

הקטנות של הלילה.
והשיעורים,  ההרצאות  הארוחות,  התפילות,  מלבד 
למבוגרים  בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם  מכינים  אנו 
ולילדים. גם השנה ישהו איתנו גדולי הזמרים והחזנים 
נפרדים.  סדרים  בשלושה  הסדר  ליל  את  שיעבירו 
ובהם:  והמוזיקאים  החזנים  גדולי  איתנו  ישהו  השנה 
והזמר  מאוסטרליה  פרקש  ושמעון  דב  אדלר,  חיים 
במהלך  האורחים  יהנו  כמו”כ  דביר.  עמירן  החסידי 
קלה  בן  החושים  אמן  של  מרתק  ממופע  חוה”מ 

ומהרצאה מרתקת של העיתונאי עמית סגל.

להכיר את האזור
יוון  מדינת  והאיים.  כרתים  רודוס,  רק  לא  זה  יוון 
מציעה הרבה יותר! אלו מבינכם המחפשים ואוהבים 
טיולים  הרפתקאות,  נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע 
שילוב  המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות 

מיוחד של אירופה והמזרח התיכון במקום אחד. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות 
לקהילה  שגם  כמובן  המשפחה.  לכל  המתאימות 
היהודית חלק נרחב בצפון יוון, ובין הטיולים מומלץ 
כאן  שחיו  המיוחדות  הקהילות  סיפורי  את  להכיר 

בעיקר בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
המתאפיין  מקום  לחלקידיקי,  גם  להגיע  ניתן 
מגיעים  אליהם  יוקרה  ומלונות  ענקיים  בריזורטים 
עשירי העולם בכל ימות השנה. בחבל ארץ זו ניחשף 
ביופיים.  מדהימים  ים  חופי  של  קילומטרים  ל-550 
מכל  ימי  ספורט  של  שפע  כמובן  תמצאו  ברובם 
הסוגים, סקי מים, אופנועי ים, בננות, מצנחי רחיפה, 

סירות מרוץ, צלילה ועוד.
ההרשמה  ומהנים,  איכותיים  מטיולים  שתיהנו  וכדי 
לפני מועד  נעשית מבעוד מועד, עד חודש  לטיולים 
הטיסה. כך נוכל להיערך בצורה הטובה ביותר למספר 
ומפוארים  חדישים  ולאוטובוסים  מתאים  מדריכים 

לרווחת האורחים ולחוויית טיול מושלמת.

לא  משפחות  מאות  מדוע  יודעים  אתם  גם  עכשיו 
מוותרות על חופשת הפסח עם שינפלד תיירות.

הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 
בטלפון: 03-6189999 

www.shainfeld.com :או באתר האינטרנט

למה כולם בוחרים 
שינפלד תיירות?

מאות משפחות כבר נרשמו לחופשת הפסח החלומית עם ”שינפלד תיירות” 
בריזורט המפואר בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי שביוון  תהיו בטוחים 

שעם שינפלד תיירות תרגישו במהלך חופשת החג בני חורין אמיתיים



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!





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
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לא ברחוב קפלן, באזור בו ממוקמים הכנסת ובית 
המשפט העליון וגם לא ברחוב בלפור, מקום מגורי 
בישראל  החזק  האזרח  ורעייתו.  הממשלה  ראש 
בפתח שנת 2019, האיש שהמפתחות בידיו, מתמקם 
מדי יום בלב מזרח ירושלים, ברחוב צלאח א-דין. 

מול בניין בית המשפט המחוזי.
את אותה דרך מהמרכז לירושלים, ולא באמצעות 
רכבת ישראל, שעושה היועמ"ש אביחי מנדלבליט, 
שקד.  איילת  המשפטים  שרת  גם  בוקר  מדי  עושה 
בין לשכת היועמ"ש ללשכת שר המשפטים מפריד 
קיר שעוביו ומידת עמידותו, תלויים בטיב היחסים 

שבין האישים המכהנים בשתי המשרות הבכירות.
חיים  של  הקצרה  בתקופתו 
מזוז  מני  ושל  כשר משפטים  רמון 
היה  השניים  בין  הקיר  כיועמ"ש, 
על-ידי  שכונה  עד  חדיר,  בלתי 
אחד מיושבי הבניין: 'קיר הברזל'. 
שבהן  והבולטת  אחרות,  בתקופות 
הקודם  היועמ"ש  של  כהונתו  היא 
יעקב  השר  תחת  וינשטיין  יהודה 
לעוברים  היה  דומה  המנוח,  נאמן 
היועמ"ש  שלשכת  במסדרונות 

ולשכת השר הממונה – חד הן. 
הזאת,  הברורה  הדיכוטומיה 
משפטים  ושרי  יועמ"שים  בין 
שמשדרים על אותו גל, לבין כאלה 
בגלגל,  מקלות  לזה  זה  שתוקעים 
קיבלה תפנית מפתיעה בעת כהונת 
תחת  מנדלבליט  המכהן  היועמ"ש 
הצד  מן  שקד.  המשפטים  שרת 
שתמכה  שקד  זו  הייתה  האחד, 
האחרונה,  בישורת  במנדלבליט 
ניתן  ובדיעבד   - מצמץ  כשנתניהו 
להבין מדוע - לעברם של מועמדים 
אפשר  אי  השני,  הצד  מן  אחרים. 
כל  את  מימש  שמנדלבליט  לומר 
בהימנעותו  הן  שקד,  של  מאווייה 
מלהגן אוטומטית על חוקי הבית היהודי והן בהגנה 
שהעניק, רק לאחרונה, לממלאת מקומו דינה זילבר, 

חרף מכתבה הזועם של השרה.
לשכה  לא  וגם  השניים  בין  היה  לא  ברזל  קיר 
פתוחה. נכון יותר לומר שהיה זה קיר גבס אוורירי 
שמאפשר לשני הצדדים להחליף רעיונות ועמדות, 
תוך שמירה על נראות נאותה של הפרדה. הצלחתה 
של שקד במשרד, שבאה לידי ביטוי מרכזי במינוי 
שתי  על  נסמכת  הערכאות,  בכל  שמרנים  שופטים 
לפרטים  ירידתה  מקצועיותה,  היא  האחת  רגליים. 
הקטנים ושליטתה בכל נושא שעלה על סדר היום. 
שבניגוד  והעובדה  כפיה  נקיות  היא  השנייה  הרגל 
הצליח  לא  איש  במשרד,  שכיהנו  קודמים  לשרים 

למצוא רבב בבגדה, וזאת בניגוד לשותפה לתהליך 
מינוי השופטים, עו"ד אפי נווה, שנתפס כמי שעבר 

את הגבול, תרתי משמע.
כמו  בת"א,  מביתה  למשרד  שהגיעה  לשקד 
לא  חופף  קילומטרז'  מפ"ת,  המגיע  למנדלבליט 
גם באוויר. המופעים של השניים  רק ביבשה אלא 
להצגה  הפכו  המשותפים  המשפטיים  בכנסים 
מזה  זה  נבנו  ומנדלבליט  שקד  בעיר.  טובה  הכי 
הרזומה  את  האחרונות.  השנים  ארבע  במהלך 
לנוכחותו  השאר  בין  חייבת  שקד  שלה,  המשפטי 
של היועמ"ש - שגם בליבה של מחלוקת עזה נמנע 
כישוריה  וטיב  דעתה  שיקול  על  ביקורת  מלמתוח 

להוביל את המשרה המשפטית הבכירה במדינה.
מהיושבים  כמה  הוביל  הזה  המשותף  הרקע  כל 
בבניין ברחוב צלאח א-דין להסיק השבוע כי איילת 
שהבינה  אחרי  ההיפרדות,  למהלך  יצאה  שקד 
שמועד התפוגה של כהונת נתניהו הוא עניין של זמן 
קצר, לפני או תכף ומיד לאחר הבחירות. היועמ"ש 
לשכת  בכירי  מול  המדינה  עדי  הסכמי  על  שחתום 
לא  הצפוי  השימוע  וגם  לאחור,  ייסוג  לא  נתניהו, 
ימנע ממנו להגיש כתב אישום בעבירת השוחד כבר 
בשנה הקרובה. תגובתו של נתניהו שהתריע, והפעם 
כתב  הגשת  מפני  שופרו,  באמצעות  ולא  בקולו 
אישום בכפוף לשימוע לפני הבחירות, מעידה שגם 
ביבי מרגיש שהיועמ"ש עוד עשוי להפתיע ולטרוף 

את הקלפים לפני פתיחת הקלפיות. 
שקד  איילת  לנו  סימנה  היהודי  מהבית  בלכתה 
את כתב האישום המתקרב ובא נגד ראש הממשלה 
שברחוב  שבוע,  של  בסיכומו  לומר,  אפוא  וניתן 

צלאח א-דין כבר נפלה ההחלטה.

צל"ש או טר"ש 
שקד  נשאלה  שעשית?"  במהלך  ההיגיון  "מה 
השבוע על ידי מכר גלוי ראש תל אביבי, מצביע יש 
עתיד פוטנציאלי, והשיבה: "נפרדתי כדי שגם אתה 

תוכל להצביע עבורי". 
שהלך  עוז  עמוס  הסופר  של  האחרון  ספרו  שם 
יכול  לקנאים,  שלום  לעולמו,  האחרון  בשישי 
לשמש גם ככותרת למהלך המפתיע של בנט ושקד. 
יוסי פריצקי  גם הפלטפורמה שבחרו, מפלגתו של 
הפרק  כולל  שהיא,  כמות  להישאר  יכולה  'צל"ש', 
קריאת  מהמדינה.  הדת  בהפרדת  העוסק  במצע 
רבני  מעורבות  נגד  מסביבתם  שיצאה  התיגר 
הציונות הדתית בענייני המפלגה – חזקה יותר מכל 
הרבנים  התערבות  בגנות  חילוני  ח"כ  של  אמירה 

בפוליטיקה.
דרכם  מראשית  השניים  מהלכי  אחר  שעוקב  מי 
סטארט- כמו  מגמה.  של  סוג  מזהה   - המשותפת 

אפיסט שחותר לאקזיט – בנט לא מהסס להתקדם 
הבית  דלת  את  לאחור.  להביט  בלי  הבא  היעד  אל 
שנפתחה בפניו לפני חמש שנים הוא עזב בטריקה 
כמו  בחירות,  במימון  עתק  חובות  מחליף  כשהוא 
באקזיט מחושב במיוחד של יזם שזוכה בכל הקופה 
ומותיר את הפועלים השחורים עם החובות לספקים.

לא   - לי  לקחו  לי,  שתו  לי,  אכלו  של  תירוצים 
שהדיר  בכך  אשם  נתניהו  הסדרתי  החשוד  חסרים. 
לעשות  להם  שאפשר  למרות  ושקד,  בנט  את 
טעה  גם  הממשלה  ראש  כבבלפורו.  במשרדיהם 
תיק  את  המתמטיקה  שר  בידי  הפקיד  כשלא 
הביטחון, על אף שבנט לא חדל מלעלוב בנתניהו, 
בקבינט ובממשלה – ומשם לתקשורת הייתה הדרך 
שח"כ  אף  על   – לו  נמאס  מהסמוטריצ'ים  קצרה. 
בצלאל סמוטריץ' נזהר מלומר עליו מילה רעה גם 
אחרי שהפנה את גבו למפלגה, במה שהולך ומסתמן 
עליו  שהופעלו  המנופים  עמדות.  תיאום  של  כסוג 
באמצעות הרבנים היו לו לזרא - למרות שישב עם 
דרוקמן שש שעות בטרם הכריז על פרישה. אחרי 
מתברר  האוויר,  לחלל  מופרחים  התירוצים  שכל 
זה  הוכנה  החדשה  המפלגה  שפלטפורמת  לפתע 
האיש  על  מדובנא  המגיד  של  במשל  כמו  מכבר, 

שירה את החץ ואחר כך סימן את המטרה.
דומה  תהליך  שעברו  החרדים  הכנסת  חברי 
על  ראשון  מכלי  להעיד  יכולים   – שנים  שש  לפני 
החוויה. מאחורי התירוצים של בנט מסתתרת תמיד 
והדיר  ללפיד  חבר  כשבנט  מראש.  שסומנה  מטרה 
את החרדים מהממשלה, היו בפיו ק"ן טעמים כדי 
להיטהר. הוא הסביר שאלה החרדים שניסו לחבור 
הממשלה  ראש  בכלל  שזהו  גבו,  מאחורי  לנתניהו 
התחינות,  הועילו  לא  מהמחנה.  להוצאתו  שפעל 

שלום לקנאים 

בנט הוא הנמשל של 
משל המגיד מדובנא 
על האיש שירה את 
החץ ואחר כך סימן 
את המטרה. חברי 
הכנסת החרדים 
שעברו תהליך דומה 
לפני שש שנים – 
יכולים להעיד מכלי 
ראשון על החוויה

היכן ישנם 
עוד אנשים. 
הרב שלום 
כהנוביץ' 
זצ"ל

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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שהופעלו  והמנופים  בישיבות  הסיורים  הפניות, 
לכבוש  מטרה  חדור  היה  בנט  הרבנים.  באמצעות 
ולא  לפיד  של  כתאומו  הישראלית  הפוליטיקה  את 
כשותפו של גפני, ולא נמצא הרב, העסקן או הח"כ, 

שימנעו בעדו מלממש את זממו.
הוא  הנוכחית  שבקדנציה  לזכותו  לומר  חייבים 
טוב  וקשר  חיבור  על  לשמור  בעקביות  התמיד 
שתועלת  חבירה  זו  הייתה  החרדים.  השותפים  עם 
הקדנציה  באמצע  עמו  כשישבנו  בצידה.  עתידית 
את  לבנות  כדי  הכל  יעשה  שנתניהו  העריך  הוא 
ממשלתו הבאה בלעדיו, והחרדים בראשות ליצמן, 
כידידיו החדשים, היו אמורים לספק לו ברית הגנה. 
יכול  ישי  אלי  רק  שלא  דומה  הזאת  מהבחינה 
אחרי   - האחרון  השבוע  ממהלכי  מרוצה  לחוש 
שרואה  מי  של  בפוזיציה  למחוזר.  ממחזר  שהפך 
בנט  נפתלי  הבא,  בשלב  נתניהו  של  כיורשו  עצמו 
לא יוכל להרשות לעצמו להתנתק שנית מהחרדים – 
שהם חלק מרכזי מהפאזל של הגוש. בקונסטלציה 
שנוצרה, סביר להניח שהחרדים יוכלו גם בקדנציה 
עבורם  שתעשה  הטייס'  'אשת  על  לסמוך  הקרובה 

את העבודה. 

ראשו מגיע השמימה
המועמדים  רשימת  של  הראשונה  מהרביעייה 
בשנת  לבחירות  שרצה  התורה  דגל  תנועת  של 
תשמ"ט, נותר השבוע רק אחד, ח"כ הרב משה גפני 
יבדלט"א. ראשון ההולכים היה הרב אברהם רביץ 
האחרון  ובמוצ"ש  ברילנט  חיים  הרב  אחריו  ז"ל, 
הסתלק לבית עולמו הגאון רבי שלום כהנוביץ', 'רב 
עולה  מקים  כל,  בפי  באהבה  שכונה  כפי  שולעם' 
של תורה ברחובות ואיש צדקה וחסד. כאיש אמונם 
זצוק"ל  הסטייפלר  ומרן  שך  הגראמ"מ  מרן  של 
גם בפריפריה החרדית, מחוץ  היה מוכר  שפרצופו 
בשעתו  הוצב  הוא  וירושלים,  ברק  בני  לגבולות 
הראשונה,  התורה  דגל  ברשימת  הרביעי  במקום 

כסוג של אמירה תורנית-ערכית. 
היכן ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא. בלכתם 
אותם  של  חסרונם  יותר  עוד  ניכר  עולמם,  לבית 
אך  השמימה  הגיעו  שראשיהם  דגולים  אישים 

רגליהם היו מוצבות ארצה. העובדה שהם וסביבתם 
יוצב כמועמדים לכנסת  לא ראו פסול בכך ששמם 
הדרך  כברת  על  מלמדת   – פוליטית  רשימה  של 
ההם  מהימים  חרדית  הפנים  הפוליטיקה  שעשתה 

לזמן הזה. 
כוללת  ואינה  כמעט  החדשה  החרדית  העסקונה 
רבני ערים, ראשי ישיבות, מרצים מוערכים וראשי 
כוללים המקימים עולה של תורה – שנמנו על דור 
בשנות  וש"ס  התורה  דגל  של  הפוליטי  המייסדים 
את  ראינו  התורה  בדגל  אם  והתשעים.  השמונים 
שבשנותיה  הרי  לעיל,  המוזכרים  הפנים  נשואי 
הכנסת  ספסלי  על  ישבו  ש"ס  של  הראשונות 
יהודים נשואי פנים החובשים את ספסלי  מטעמה, 
הרב  והגאון  עזרן  יוסף  הרב  כהגאון  המדרש  בית 
יעקב יוסף זצ"ל והגאון הרב יצחק פרץ יבדלט"א. 
גם באגודת ישראל שראש הרשימה מטעמה בכנסת 
חתנו  לוין,  מאיר  איצ'ה  רבי  הגאון  היה  הראשונה 
ההיררכיה  נשמרה  זצ"ל,  אמת  האמרי  מרן  של 
עד לשנות התשעים, כשדמויות  התורנית-פוליטית 
תורניות כמו הרב משה זאב פלדמן שוגרו מטעמה 

לכנסת מבלי שהורמה אף גבה.
אותן  בין  ההבדלים  את  לזהות  כואב  וגם  קל 
לדמות  הוד  ונשואות  אציליות  תורניות  דמויות 
של  החרדים  העסקנים  ימינו.  של  השגרתי  העסקן 
לא.  ותו  הפוליטיות  בתחבולותיהם  ניכרים  היום, 
החבורה  על  רעה  מילה  לומר  אפשר  שאי  נכון  אז 
של  והתושייה  המרץ  מלאת  והמוצלחת,  הצעירה 
תורה  של  האופי  שתכונת  דומה  אך  התורה,  דגל 
אינה חלק מהדי. ועסקנות על שולחן אחד – כבר 

אן.איי. של העסקונה החרדית החדשה. 
השינוי שעברה דגל התורה לא בא לידי ביטוי רק 
בזהות הדמויות העומדות בראשה, אלא גם בגודלה 
תשמ"ט  בשנת  מייצגת.  שהתנועה  הקהילה  של 
המקום הרביעי ברשימה היה לשם ולתפארת בלבד. 
כשהרב כהנוביץ' שהיה אז בשיא עשייתו התורנית 
ביקש ממרן הגראמ"מ שך זצ"ל לשחרר אותו מעול 
המועמדות – השיב לו ראש הישיבה כשבת צחוק 

על פניו: "אל תדאג, אני מבטיח לך שלא תיכנס".
גם  הזדקן  שלא  שחבורה  הצעיר  גפני,  משה 
השני  במקום  הוצב  עשורים,  כשלושה  בחלוף 
שנחשב  במה  חוזרות  בחירות  אחרי  לכנסת  ונכנס 

את  לאחרונה  שהזכיר  מי  כבירה.  להצלחה  אז 
הימים ההם היה דווקא ח"כ יעקב ליצמן, "היינו אז 
חמישה מול שניים", הוא התרפק על העבר וגם על 
העתיד, "גם אם כיום יש תוצאות אחרות בירושלים 
– ההיסטוריה מלמדת שהתמונה יכולה להתהפך".

אם דגל של אותם ימים נלחמה בשיניה על המנדט 
השני, הרי שכיום, כמעט ברור שבקונסטלציה של 
ריצה נפרדת היא תכניס את המנדט הרביעי. ולמרות 

בדגל  שגם  דומה   – האופטימיות 
להעמיד  ששים  לא  באגודה  וגם 
התעוזה  עודף  את  למבחן.  עצמם 
מהבית  לחבריהם  מותירים  הם 

היהודי. 
שתיקה  על  ששומר  ליצמן 
הבחירות  ממוצאי  מכוונת 
המו"מ  את  כיום  מנהל  לרשויות, 
מאיר  כאשר  התורה,  דגל  מול 
ומעניק  מתערב  לא  מצדו  פרוש 
הגיבוי, באותה  לליצמן את מלוא 
מצדו  שליצמן  ודבקות  עוצמה 
במרוץ  דייטש  ליוסי  העניק 

לראשות עיריית ירושלים. 
גובר  בדגל  והן  באגודה  הן 
כאשר  במשותף,  לרוץ  הרצון 
חמישים- של  ההוגנת  הנוסחה 
כקו  עתה  לעת  נשמעת  חמישים 
נוסחאות  למדי.  מוסכם  סיום 
ויהיו  ייזנחו  השישים-ארבעים 
רלוונטיות בעיקר למבנה היחסים 
תופתעו  נא  ואל  האגודאי,  הפנים 
כמה  על  גם  תוחל  הנוסחה  אם 
את  שמילאו  הכנסת  מחברי 

מכסתם בכנסת ישראל.
הדתית-לאומית  הציונות  שבו  בשבוע  דווקא 
אחרי  טובה,  מילה  לומר  צריך  עבר,  לכל  מתפזרת 
חברי  על  נוקבת  ביקורת  כאן,  גם  נמתחה,  שבעבר 
שעברנו  מה  כל  חרף  אם  ומדגל.  מאגודה  הכנסת 
בבחירות לרשויות, הם ייוועדו וילכו יחדיו – יוכלו 
החרדי  למצביע  מבט  להישיר  החרדים  הח"כים 
ולבקש את אמונו. האחריות מחייבת – קודם כל את 

הנבחרים. אחר כך את הבוחרים. 

שלום לקנאים 

דווקא בלכתם ניכר 
חסרונם של אותם 
אישים שראשיהם 

הגיעו השמימה אך 
רגליהם היו מוצבות 
ארצה. קל וגם כואב 

לזהות את ההבדלים בין 
אותן דמויות תורניות 

אציליות לדמות העסקן 
השגרתי של ימינו

הראשונים שזיהו, הראשונים שנפגעו. בנט וגפני אצל מרן הגר"ח קנייבסקי
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אלי רובין
צילומים: פישל רוזנפלד

קריאות את ששת  הכנסת בשלוש  אישרה מליאת  רביעי,  ביום 
רשמי  באופן  למעשה  יצאה  ובכך  לפיזורה  החוק  הצעות 
דוברים,  נאמו עשרות  בו  דיון  לאחר  מידית,  בחירות  למערכת 
נוספת,  כי לא ימשיכו לקדנציה  כאשר כמה מהח"כים הודיעו 
בהם חבר הכנסת יצחק וקנין מש"ס, ג'מאל זחאלקה ודב חנין 

מ'הרשימה המשותפת' ועוד.
בו ביום, יממה אחרי שהודיעה באופן רשמי על הקמת מפלגה 
חדשה בשם 'גשר' – הגישה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס 
פרשה  כזכור,  לוי,  מפלגתה.  לרשימת  בקשה  המפלגות  לרשם 

מ'ישראל ביתנו' בשל חילוקי דעות עם ליברמן. 
הצלחתי  כי  שחוקקתי,  בחוקים  'גשר'  קיימתי  בעצמי  "אני 
לגבש גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה. שיתפתי פעולה 
ואחרים  מועלם  שולי  עם  ובמקביל  גלאון  ואילן  חנין  דב  עם 
להגיע  מצליח  שלא  אזרח  כל  של  ליבו  לב  שהם  בנושאים 
לשלטון – בריאות, רווחה, פריפריה", אמרה. במהלך השבוע 
הודיע מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון חגי רזניק על התפטרותו 

מהתפקיד לטובת הצטרפות ל'גשר'.
את  שרשם  גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  זה  היה  חמישי  ביום 
מרשימת  חלק  להיות  שצפוי  מי  לישראל'.  'חוסן  מפלגתו 
המפלגה לכנסת הוא ראש עיריית ירוחם לשעבר מיכאל ביטון, 
שהודיע רק לאחרונה על עזיבתו את מפלגת 'אחי ישראלי' של 

עדינה בר שלום. 
גנץ עצמו ממעט להעניק ראיונות לתקשורת. בסקרים השונים 
במקום  מוצב  הוא  וברובם  ספרתי  דו  מספר  מקבלת  רשימתו 
השני אחרי 'הליכוד'. טרם המראתו של ראש הממשלה בנימין 
נתניהו לביקור מדיני בברזיל בחמישי האחרון, כאשר התבקש 
להגיב על הקמת המפלגה של גנץ, ענה נתניהו: "עם כל הכבוד, 
אני לא מתערב כיצד השמאל מחלק את הקולות שלו". בהמשך, 
ביום שני, הסביר נתניהו את דבריו ולפיהם: "מי שאומר שאני 
לא יודע אם הוא ימין או שמאל, הוא בשמאל. כמו יאיר לפיד. 
)-לבני  אומר  אני  מפלגתו.  של  הכובד  מרכז  מה  יודעים  כולם 

גנץ. א.ר.( תהיה גלוי לגבי המדיניות שלך".
בתוך כך, במהלך השבוע שעבר התפרסם כי שני הרמטכ"לים 
לשעבר, בני גנץ ומשה בוגי יעלון, מנהלים מגעים במטרה לרוץ 
מפלגתו  את  רשם  בינתיים  כאמור,  גנץ,  משותפת.  ברשימה 

השבוע  במהלך  זאת  יעשה  כי  הצהיר  ויעלון  עצמאי  באופן 
הקרוב, אך על אף זאת ככל הנראה השניים ירוצו בשתי מפלגות 
תחת רשימה אחת, כאשר ישלבו את נציגיהם במתכונת ריצ'רץ'.

כי  הודיע  יניב  אלדד  השמאל  פעיל  גם  אלו,  לרשימות  בנוסף 
שכבר  חדשה"  "ארץ  מפלגת  במסגרת  לכנסת,  רשימה  יריץ 
במסגרתה  רץ  ואף  ידיו  על  המפלגות  ברשם  בעבר  נרשמה 
בבחירות 2013 ובסופו של דבר לא נכנסה לכנסת. בין החברים 
יצחק  בן  גונן  לשעבר  השב"כ  איש  נמצא  ברשימתו  שישובצו 
ופעילת העבודה דינה דיין המוכרת כ'מועמדת החרדית לראשות 
העבודה', שהודיעה בשבוע שעבר על עריקה למפלגתו של יניב. 
במהלך השנים האחרונות בלט יניב במאבקו נגד בנימין נתניהו, 
כאשר ביקש להעבירו מתפקידו כראש הממשלה, כשבין היתר 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  נגד  לבג"ץ  עתר 
ואחרים בדרישה לפתוח בחקירות נגד נתניהו. בנוסף הוא אחד 
בפתח  היועמ"ש  של  לביתו  מחוץ  שנערכו  המחאות  מיוזמי 

תקוה.

המפץ בימין
הבית  שרי  הודיעו  האחרונה  השבת  צאת  לאחר  קצר  זמן 
עיתונאים  מסיבת  קיום  על  שקד,  ואיילת  בנט  נפתלי  היהודי, 
בבית סוקולוב בתל אביב, כאשר במהלכה הודיעו על פרישתם 
'הימין  בשם  חדשה  מפלגה  הקמת  לטובת  היהודי'  מ'הבית 

החדש".
חייב  ישראל  ״עם  כי  השניים,  הסבירו  העיתונאים  במסיבת 
להתאחד, חילוניים, מסורתיים, דתיים וחרדים. כולנו עם אחד. 
יש דגל מרכזי שלא הצלחנו להרים מתוך מפלגת הבית היהודי. 
ניסיונות  מספר  עשינו  לדתיים.  חילונים  בין  אמיתית  שותפות 
היום אנחנו  לכן,  זה לא צלח.  כזו, אך לצערנו  לייצר שותפות 
מקימים מפלגת ימין חדשה, של חילוניים ודתיים, מפלגה שבה, 
לראשונה בתולדות המדינה, חברים באופן שווה ומלא חילונים 

ודתיים. כזו שמייצרת שותפות אמת", אמרו השרים.
בדבריהם הסבירו בנט ושקד, כי מפלגתם תהיה "מפלגת ימין. 
מדינה  ונגד  ישראל,  ארץ  בעד  בערך.  ובלי  אבל  בלי  נקודה. 
בעד  בעסקאות.  מחבלים  אלפי  נגד שחרור  נקודה.  פלסטינית. 
מסורת ובעד עם ישראל", תוך שהם מסבירים, כי אם לפני 13 
יוצאת  הייתה  לא  ההתנתקות  זו,  מפלגה  קיימת  הייתה  שנים, 

לפועל.
השניים אף הדגישו כי הם לא עוזבים את הציונות הדתית, אלא 

גוש הימין.  "אנחנו מרחיבים את הבית. מגדילים דרמטית את 
למפלגות  שמאלה,  מהליכוד  שבורחים  מנדטים  להחזיר  נוכל 
כשלדבריהם  שמאל",  בעצם  הן  אך  לימין,  שמתחפשות 
"המהלך הזה יציל את הימין בבחירות הקרובות וייצר לראשונה 
טובתו האישית מעל  את  מניח  ושלא  מזגזג  ימין אמיתי, שלא 

טובת המדינה".
העיתוי לא הגיע בלי סיבה. המועד האחרון בו מתאפשר להודיע 
על פיצול מסיעת אם - בכדי ליהנות ממימון מפלגות והטבות 
שונות, חייב להיות בפרק זמן של שלושה ימים לאחר פרסום 
של  אישור  גם  נדרש  כשאף  ברשומות,  הכנסת  לפיזור  החוק 

ועדת הכנסת לכך עד לפרק זמן זה.
מי שהצטרפה למהלך היא חברת הכנסת שולי מועלם, שבכך 
אפשרה להם להיות זכאים בקבלת מימון בחירות, מאחר והחוק 
קובע, כי על סיעה פורשת להוות לפחות כשליש מהסיעה ממנה 

פרשו על מנת לקבל מימון.
התייעצויות  שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  קיימו  ההכרזה,  קודם 
דרוקמן  חיים  הרב  עם  ובראשם  הדתית  בציונות  בכירים  עם 
נתנו  בציונות הדתית, שאף  הרבנים  זלמן מלמד מבכירי  והרב 
הדתית  הציונות  לבני  קראו  זאת  לצד  אך  למהלך,  ברכתם  את 

להצביע אך ורק למפלגת 'הבית היהודי'.
בנט תקף גם את נתניהו ואמר כי "ראש הממשלה נתניהו הבין 
שהציונות הדתית יושבת בכיס שלו ושתמיד הם ילכו אתו. רק 
לפני כמה שבועות הסביר ראש הממשלה בנאום מיוחד לאומה 
שאנחנו במצב חירום לאומי. תקופה שתדרוש הקרבה וקורבנות 
ראש  הקרובה.  בשנה  לבחירות  ללכת  אופן  בשום  אסור  ולכן 
הממשלה שלח את ראש המל"ל לרבנים, שלח שליחים שהפיצו 
את בשורת הסכנה הנוראית העומדת על מדינת ישראל והציונות 
הדתית נעמדה דום. לאור זאת אכן נאלצנו להתקפל ולהישאר 
בממשלה בניגוד למה שאנחנו מאמינים. ארבעה שבועות אחר 
כדאיות  עכשיו  שהבחירות  הממשלה  ראש  החליט  כאשר  כך, 
הולכים  ואמר  והדמעות  היזע  דם  נאום  כל  את  שכח  הוא  לו, 
את  איבדנו  כלום.  אין  קורבנות.  ואין  חירום  אין  לבחירות. 

היכולת להשפיע השפעה מהותית".

גושים או רסיסים
התגובות להקמת מפלגת הימין החדשה הגיעו כצפוי הן מימין 
והעדיפו  ולאחל  לפרגן  התקשו  ברובם  החברים  משמאל.  והן 

הישן"  ב'"ימין  שמדובר  כך  על  השמאל  לתקוף,  דווקא 

מפץ בימין, 
בשמאל          התפרקות

שבוע לאחר שהכנסת פיזרה את עצמה – והדרמות הפוליטיות רודפות זו את זו • השרים בנט ושקד פרשו מהבית היהודי והקימו רשימה חדשה, יו"ר 
המחנ"צ אבי גבאי פירק את השותפות עם 'התנועה' של ציפי לבני ובתווך, גנץ ואורלי לוי כבר רשמו מפלגות חדשות • מה יעלה בגורל יעלון? מי פורש 

סופית מהכנסת? ומה קורה בסקרים? • סיקור מיוחד

""

251512109147454555מקור ראשון )דיירקט פולס(

281113159107544464וואלה )פאנלס פוליטיקס(

28141212967655664החדשות 1 )מדגם(

1212867655664*2716החדשות 2 )מדגם(

12169147705460*2713כאן 11

1311887655553*3014ערוץ 10 )פוקס(

הבית 
היהודי

גשר יהדות
התורה

יש 
עתיד

מרץ ישראל
ביתנו

הימין 
החדש

הרשימה 
המשותפת

ש"ס כולנו המחנה
הציוני

חוסן
לישראל

הליכוד

* במקרה של ריצה משותפת עם יעלון
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ושקד  שבנט  כך  על  מנגד  והימין 
להרפתקה  הימין  מחנה  כל  את  לוקחים 
גוש  רוב  לאיבוד  להביא  שעלולה  מסוכנת, 
הציונות  בתוך  דווקא  אך  בכנסת,  הימין 
ביקורת,  להשמיע  פחות  העדיפו  הדתית 
לחברים,  לפרגן  ואפי'  קדימה  להסתכל 
כי  אמרו  היהודי'  ב'בית  החברים  כאשר 
המהלך היה צפוי וזו לא הייתה שאלה של 

אם אלא של מתי.
תקומה   – הלאומי'  ו'איחוד  היהודי'  ב'בית 
פרישת  פרסום  עם  במוצ"ש  מיד  התכנסו 
דרוקמן  חיים  הרב  בבית  המפלגה  בכירי 
שהורה בסופו של דבר לבני הציונות הדתית 

לתמוך אך ורק ברשימת 'הבית היהודי'. 
וממשיכים  השברים  את  אוספים  במפלגה 
הרשימה  יו"ר  לתפקיד  כאשר  קדימה, 
יתמודדו מספר חברים, כשעד עתה הודיעו 
ארבעה על כוונתם לכך. אלי בן דהן ומוטי 
מתקיים  הלאומי  האיחוד  בתוך  יוגב. 
הרשימה  הרכב  על  הן  נפרדים  פריימריז 
והן על תפקיד היו"ר עליו מתמודדים אורי 
אריאל ובצלאל סמוטריץ'. יתכן כי מביניהם 
מפלגת  את  דבר  של  בסופו  ינהיג  שיבחר 

'הבית היהודי' כולה.
מלבד שתי סיעות אלו המרכיבות כיום את 
זה  לגוש  לצרף  רעיון  עלה  היהודי',  'הבית 
אף את מפלגת 'עוצמה לישראל' של מיכאל 
של  'יחד'  מפלגת  ואת  מרזל  וברוך  ארי  בן 
נכונות  הביעו  הצדדים  כל  כאשר  ישי,  אלי 
כי   YNETל בראיון  אמר  אף  ישי  לכך. 
"בארה"ב יש חמישים מדינות ושתי מפלגות 
ופה בכל יום מפלגה נוספת מתפצלת. נכון 
יהיה ש'הבית היהודי' ותקומה יתאחדו עם 

תנועת יחד ובכך נשמור על גוש הימין".
תמיכה.  להביע  שש  שלא  מי  גם  יש  אך 
בראיון ל'חברת החדשות', נשאל הרב חיים 
הציונות  ומנהיגי  רבני  מבכירי  דרוקמן, 
'עוצמה  את  גם  להזמין  צריך  האם  הדתית, 
דרוקמן  הרב  למפלגה?  ישי  ואלי  לישראל' 
ענה, כי "אני לא מתייחס באופן אישי. איך 
שלא יהיה צריך להזמין ציונים דתיים, ולא 

מי שאיננו ציוני דתי".
שמנסה  מי  יש  דתי  הלא  בימין  גם  מנגד, 
בנימין  הממשלה  ראש  מאוחד.  גוש  ליצור 
נתניהו העלה רעיון בימים האחרונים לאחד 
מפלגות  מספר  עם  הליכוד  רשימת  את 
ואף  ו'כולנו'  ביתנו'  'ישראל  כמו  נוספות 
עומק  סקרי  באמצעות  זאת  לבדוק  החל 
בכדי ללמוד כיצד ישפיע צעד כזה, כך על 

פי פרסום ב'חברת החדשות'.
ביום  שנערכה  העיתונאים  מסיבת  במהלך 
שני בברזיל, אמר נתניהו בהתייחסו למפלגת 
תרסק  שהיא  סכנה  יש  כי  החדש",  "הימין 
את גוש הימין לרסיסי מפלגות שלא יעברו 
את אחוז החסימה" והוסיף, כי "אעשה כל 
מה שביכולתי כדי למנוע את הדבר הזה כדי 

לשמור על כוחו ולא לסכן את גוש הימין".
חוזרים  ניסיונות  לאחר  מגיעה  זו,  אפשרות 
אחוז  להורדת  ידו  על  שנעשו  ונשנים 
כשאף  האחרונה,  השנה  במהלך  החסימה 
אך  זאת,  לקדם  ניסה  הכנסת  פיזור  לאחר 
אגודת  ש"ס,  סיעות  של  בהתנגדות  נתקל 
ישראל, ישראל ביתנו ועוד, כשגם את רעיון 

האיחוד דוחים ב'ישראל ביתנו' ובכולנו'.

תזוזות פנים מפלגתיות
הבחירות,  למערכת  המפתיעה  היציאה 
הסיעות  בתוך  תזוזות  בעקבותיה  גוררת 
אי  של  פוליטי  פרק  סיום  גם  כמו  השונות, 
אלו מהחברים. כפי שהצהיר בשבוע שעבר 
יצחק  הכנסת  חבר  הכנסת,  של  פיזורה  עם 
וקנין מש"ס הודיע כי אין בכוונתו להמשיך 
לקדנציה נוספת, זאת לאחר 15 שנה שכיהן 
בתפקיד. במהלך השבוע הוא אף מונה לשר 
הדתות עד לבחירות, לאחר שתיק זה הופקד 
בידי השר דרעי מאז פטירתו של השר דוד 

אזולאי ז"ל לפני כחודשיים.
תזוזות  נרשמים  הצעירה  'כולנו'  במפלגת 
רבות, כאשר הבולט שבהם הוא שר הבינוי 
השבוע  שני  שביום  גלנט,  יואב  והשיכון 
והממשלה  מהכנסת  התפטרותו  את  הגיש 

הליכוד.  של  בפריימריז  התמודדות  לקראת 
הממשלה  ראש  ביקש  התפטרותו  עם  מיד 
 – והקליטה  העלייה  שר  לתפקיד  למנותו 
שרק לפני כשבוע קיבל זאת לידיו השר יריב 
לוין – מינוי שבין היתר בא במטרה לאפשר 
המדיני- בקבינט  חבר  ולהיות  להמשיך  לו 

ביטחוני.
הכנסת  חברת  גם  הנראה  כפי  גלנט,  מלבד 
רחל עזריה הגיעה לסיום דרכה במפלגה ולא 
הבאה.  לכנסת  המפלגה  ברשימת  תשובץ 
הכנסת  חבר  לסיעה  חברם  גם  זאת  מלבד 
מהמפלגה  לפרוש  החליט  אורן  מייקל 
כך  לליכוד,  בדרך  הוא  גם  היא  וההערכה 
של  דרכם  סיום  היום'.  ב'ישראל  פורסם 
שלושת אלו מצטרף להצהרתו זה מכבר של 
חבר הכנסת אלי אלאלוף אף הוא מ'כולנו', 
לא  וכי  מהפוליטיקה  פורש  שהוא  כך  על 

יתמודד לכנסת הבאה.

הדחה נוסח גבאי
במחנה  גם  היהודי,  בבית  הפיצול  מלבד 
הציוני התרחשה השבוע סערה אחרי שהיו"ר 
של  השותפות  את  ופירק  הפתיע  גבאי  אבי 
חברת  של  'התנועה'  עם  'העבודה'  מפלגת 

הכנסת ציפי לבני.
במחנה  סערה  התרחשה  לכן  קודם  עוד 
מתוך  ח"כים  כי  שהתברר  לאחר  הציוני, 
שורותיה מתכננים פוטש ועריקה מהמפלגה 
נוספות.  ומפלגות  מרצ  מפלגת  לטובת 
של  הקשה  מצבה  בשל  כי  פורסם  בנוסף, 
גבאי  אבי  המחנ"צ  יו"ר  בסקרים  המפלגה 
ביקש מהרמטכ"ל לשעבר בני גנץ - שהכריז 
על הקמת מפלגת 'חוסן לישראל' - להתמנות 

ליו"ר המפלגה, אך האחרון סרב לכך.
סאגה זו הגיעה לסיומה השבוע ביום שלישי 
הסיעה  ישיבת  של  בפתחה  כאשר  בבוקר, 
שהתכנסה, הודיע יו"ר 'המחנה הציוני' אבי 
לבני  לציפי  מאחל  הוא  כי  במפתיע,  גבאי 
תהיה,  בה  מפלגה  בכל  בבחירות,  הצלחה 
כשהוסיף ואמר, כי "אנחנו נמשיך להילחם 
ולהיות מחויבים לשינוי שעם ישראל רוצה". 
פומבי  באופן  לבני  את  לתקוף  הוסיף  גבאי 
ואף הסביר את פשר פירוק האיחוד ואמר: 
והשותפות  שהשינוי  והאמנתי  "קיוויתי 
יובילו לצמיחה שלנו, לחיבור של  החדשה 
ממש, לפרגון הדדי, אבל הציבור חכם הוא 

רואה שזה לא מצב הדברים והתרחק".
לבני הגיבה וכתבה: "טוב שהותרו הספקות 
החשוב  הלאומי  באתגר  להתמקד  ואפשר 
שעומד לפנינו, כל המאמינים באמת בדרך 

- מהפך בבחירות הקרובות".
על אף הטענות לחתירת לבני תחתיו, אחרי 
כי  ביום   ,ynetב פורסם  הפומבית  ההדחה 
ראשון השבוע פנו שבעה ח"כים מהמחנ"צ 
ובדקו  זוהר  מיקי  הכנסת  ועדת  ליו״ר 
הצליחו  לא  אך  מהסיעה,  לפיצול  אפשרות 
להשיג חבר שמיני שיצטרף אליהם ויאפשר 
במסגרת  כאשר  סיעה,  שליש  של  פיצול 
לבני  לציפי  פנו  אף  הם  אלו  מאמצים 

שהתבקשה להוביל מהלך זה אך סירבה.

סקרים
את  פרנסה  ושקד  בנט  של  הכרזתם  כצפוי, 
מכוני הסקרים שנתבקשו לבדוק את השפעת 
סקרים  חמישה  עם  טבלה  בפניכם  המהלך. 

שפורסמו במהלך יום ראשון השבוע.
בשקלול כל הסקרים ניתן לחזות כי המפלגה 
שבאופן  התורה  יהדות  היא  יציבה  הכי 
הרשימה  ובנוסף  מנדטים   7 מקבלת  עקבי 
ישראל  מרצ,  הציוני,  המחנה  המשותפת, 
ביתנו וגשר שיחסית יציבות ומתנדנדות בין 

שתי ספרות צמודות. 
נוגסת את  'הימין החדש'  המפלגה החדשה 
מירב המנדטים שלה כצפוי מ'הבית היהודי' 
חוסן  מפלגת  מהליכוד.  בעיקר  השאר  ואת 
המנדטים  את  בעיקר  לוקחת  לישראל 
האבודים של 'המחנה הציוני', אך מעט גם 
הכנסת  'גשר' של חברת  ומפלגת  מ'כולנו', 
אורלי לוי אבקסיס מושתת אף היא על שתי 

מפלגות אלו.

מפץ בימין, 
          התפרקות

הוקם "פורום בכירי ההיי-טק ""
לשילוב חרדים בתעשייה"

פעילות הגמ"חים הוסדרה בחוק

לפי נתוני "המכון החרדי למחקרי מדיניות": רק כ-3% מהמועסקים בהיי-טק 
בישראל כיום – חרדים • הצעד הראשון של הפורום: יצירת תכנית שמטרתה 

הכשרת כ-2,500 תלמידות סמינר מדי שנה שישולבו בענף

אלי כהן

לאור הרצון לשפר ולגוון את ההכשרה המקצועית 
החרדי,  במגזר  בסמינרים  הלומדות  הנשים  של 
ההיי-טק  בענף  האדם  כוח  מצוקת  רקע  ועל 
יחד  מדיניות"  למחקרי  החרדי  "המכון  בישראל, 
עם חברות היי-טק מהמובילות בישראל מודיעות 
על  הקמת "פורום בכירי ההיי-טק לשילוב חרדים 

בתעשייה".
למחקרי  החרדי  "המכון  יוזמת  פרי  הפורום, 
מהמגזר  מובילים  מאנשים  מורכב  מדיניות", 
ומנהלים  יזמים  מתריסר  למעלה  עם  יחד  החרדי 
הפורום  את  ההיי-טק.  בתעשיית  מובילים 
מובילים מייקל אייזנברג, שותף-מנהל בקרן הון 
הסיכון אלף, דב מורן, שהקים את קרן הון הסיכון 
קליש,  שלמה  ופרופ'  ונצ'רס  גרוב  הישראלית 
ונצ'רס.  גלובל  ג'רוזלם  קבוצת  ומייסד  מנכ"ל 
שיאפשר  תהליך  להוביל  במטרה  הוקם  הפורום 
ומיומן  מקצועי  אדם  בכוח  משמעותי  גידול 
מהאוכלוסייה החרדית בישראל בתעשיית ההיי-
ותעשיית  החרדי  המגזר  לטובת  הצומחת,  טק 
ההיי-טק כאחד. בפגישה הראשונה של הפורום, 
הראשון  הצעד  כי  הוחלט  לאחרונה,  שהתקיימה 
הלימודים  בתכנית  רפורמה  הוא  לנקוט  שיש 
במסלולי מדעי המחשב של הסמינרים החרדיים. 
היי- צוות  יעבוד  הקרובים  החודשים  במהלך 
הצרכים  את  ולהגדיר  למפות  מנת  על  במכון  טק 

והמטרות של הרפורמה. 
למחקרי  החרדי  "המכון  מנכ"ל  פינדרוס,  יצחק 
החרדיות  מהנשים  "כ-90%  כי  ציין  מדיניות", 
התיכון,  לאחר  העל-יסודי  בחינוך  ממשיכות 
כאשר רובן עושות זאת בסמינרים ולא באקדמיה. 
יש פה פוטנציאל אדיר ובלתי-ממומש, והזדמנות 
טובה לשני הצדדים; שדרוג רמת המיומנות של 
נשים מהמגזר החרדי בתעשיית ההיי-טק יאפשר 
ולהתפרנס  הישראלית  בכלכלה  להשתלב  להן 
בכבוד בחברות טכנולוגיות עלית, וענף ההיי-טק 
ומוכשרות.  מקצועיות  מיומנות,  מעובדות  ייהנה 
כ-2,500  להכשרת  להגיע  שנוכל  מאמינים  אנו 
המחשב  מדעי  בתחום  שנה  מדי  סמינר  בחורות 

ושילובן בשוק העבודה".
לכל  להודות  מבקש  "אני  פינדרוס,  לדברי  עוד 

התחום  אנשי 
לשיתוף  שנרתמו 
ומסייעים  הפעולה 
את  להשביח  לנו 
ההכשרה  רמת 
ת  י ע ו צ ק מ ה
בהם  בסמינרים, 
דב  אייזנברג,  מייקל 
שלמה  פרופ'  מורן, 
עמותת  קליש, 
ניישן  סטארט-אפ 
 ,SNC(( סנטרל 

חברת  ומנכ"ל  נשיא  יו"ר,  )מייסד,  ולדמן  אייל 
חברת  נשיא  )סגן  מרקל  שלמה  ד"ר  מלאנוקס(, 
פורום  )מנהלת  נבו  כרם  העולמית(,  ברודקום 

חברות הצמיחה( ועוד".
דנה  בכנסת  והטכנולוגיה  המדע  ועדת  במקביל, 
הנשים  של  בשכרן   )24.12.2018( לאחרונה 
בדיון  טק.  ההיי  בתעשיית  המועסקות  החרדיות 
ניצה )קלינר( קסיר, המשנה ליו"ר המכון  הציגה 
החרדי לחקר מדיניות, ממצאים שהראו על שינוי 
הנשים  של  ה"מסורתי"  התפקיד  לצד  מגמה: 
במגזר החרדי, גידול הילדים וטיפול במשק הבית, 
לעול  - דאגה  יחסית  נוסף, חדש  התווסף תפקיד 
הפרנסה, בין היתר כדי שהבעלים יוכלו להתפנות 
ללימודי תורה. מהנתונים עולה כי שיעור תעסוקת 
וכבר  בהדרגה,  עולה  החרדית  בחברה  הנשים 
היום כ-800-700 נשים חרדיות לומדות מדי שנה 
בהכשרה מקצועית של תכנות, ובנוסף כמה מאות 
לומדות בסמינרים. בנוסף, אם בעבר הנשים עבדו 
 – הקהילה  בתוך  והוראה  חינוך  בתחומי  בעיקר 
כיום יש גיוון גדול יותר במגוון המקצועות ונשים 
רבות יותר יוצאות לעבודה מחוץ לקהילה. ועדין 

- מרבית הנשים רוכשות את הכשרתן בסמינרים.
מעניינים  ממצאים  הציגה  קסיר  )קלינר(  ניצה 
נוספים, לפיהם מתוך כ-320,000 מועסקים כיום 
בתחום היי-טק בישראל, כ-3% מהמועסקים הם 
נשים(.  כ-5,200  מהן  הכל,  סך  )כ-9,100  חרדים 
משתכרות  בהיי-טק  החרדיות  מהנשים   44%
10,000 ₪ ומעלה, וכ-25% מהן זוכות לשכר שנע 

בין 8,000 ל-10,000 ₪. 

איציק מצרפי

דיונים  לצד  עיכובים,  של  וחצי  כשנתיים  לאחר 
הוועדה  יו"ר  בהובלת  הכספים  ועדת  מורכבים, 
ח"כ משה גפני אישרה לקריאה שנייה ושלישית 
להסדרת  החוק  הצעת  הגמ"חים'.  'חוק  את 
הגמ"חים הוגשה בתום עבודה נרחבת של ועדה 
מקצועית בראשות היועמ"ש במשרד האוצר יואל 
רשות  מצד  פיקוח  עליהם  להשית  ונועדה  בריס, 
שוק ההון. במהלך התקופה הזו, תוך כדי הדיונים 
הכספים,  בוועדת  החוק  הצעת  על  השוטפים 
בוצעו בה שינויים מקלים מהותיים שהובילו את 
הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת לקבוע 
עדיף  כבר  החוק,  הצעת  של  הנוכחי  במצבה  כי 
על  כליל  ולוותר  אותה  למשוך  האוצר  למשרד 

פיקוח. 
הצעת החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי 
חסדים  לגמילות  מוסדות  ידי  על  ריבית  בלא 
הגמ"חים  פעילות  את  לראשונה  להסדיר  נועדה 
כמוסד פיננסי למתן שירותי פיקדון ואשראי ללא 
ריבית, המקבל רישיון פעילות מצד המדינה ונתון 
לפיקוחה ונדרש לדווח על פעילותו. את הפיקוח 
תואמה  החוק  חקיקת  ההון.  שוק  רשות  תוביל 

חלק  שלקח  ליצמן  יעקב  ח"כ  הבריאות,  שר  עם 
במאמצי ההסדרה.

אישור החוק סולל בעצם את הדרך לאישור תקנות 
מעמד  הסדרת  ואת  השבוע  בהמשך   CRS-ה

הגמ"חים לעניין החוק לאיסור הלבנת הון. 
המתנגדים בועדת הכספים טוענים כי גפני נטרל 
סעיפים בחוק שעיקרם חובת דיווח וגישה למידע 
ולמסמכים, וכן את סמכויותיה של ועדה מייעצת 
לרשות שוק ההון כשהחשש שלהם שגפני יעניק 
את  מהותית  וינטרל  נרחבות,  סמכויות  לוועדה 
מהלך  כרגולטורית.  ההון  שוק  רשות  של  כוחה 
שמן הסתם יביא להגבלת הרשות באשר להטלת 

עיצומים על גמ"חים שיבצעו הפרות.
החוק  את  שקידם  גפני  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
לאורך כל תקופת חקיקתו, סיכם: "אני מודה לרב 
ליצמן על הגיבוי שנתן לי לעניין החוק הזה, שנינו 
דבר  של  הזו,  בסופו  בשאלה  מתחבטים  מאוד 
מלא  בתיאום  פעלנו  החוק.  את  להעביר  הכרענו 
עם הגמ"חים ואני חושב שזה חוק שניתן לחיות 

אתו והוא חוק טוב"
הכנסת  מליאת  להצבעת  לעלות  צפויה  ההצעה 

השבוע.

היסטוריה: 
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החורפיות של מזג האוויר והזמן הפנוי הם הזדמנות 
מצוינת לבשל יחד. מלבד ערך עבודת הצוות בבישול 
יחדיו, הילדים נחשפים לדרך הכנת האוכל ומפתחים 
סטארקיסט  טונה  שלהם.  האישיות  היכולות  את 
מתכון  ומציעה  ילדים  עם  לבישול  טיפים  מציגה 

לקנלוני שכל המשפחה תאהב. 
הקפידו על כללי בטיחות

ואתם  במטבח  עצמאות  יותר  תינתן  שלילדים  כדי 
ידידותיים  בכלים  השתמשו  רגועים,  להיות  תוכלו 
כאשר  חדה.  סכין  כמו  מסוכנים  בכלים  ולא  לילדים 
נעשה שימוש באש, שימו לב שעליכם תמיד להיות 
כללי  חשיבות  את  לילדיכם  הסבירו  ולהשגיח.  לידה 

הבטיחות וליווי אדם בוגר בעת העבודה במטבח. 
תנו להם לקחת חלק

למדו את הילדים לקלף בזהירות את הירקות בעזרת 
קציצות.  ליצור  או  רכיבים,  לערבב  מתאים,  קולפן 

לילדים  גורמת  העצמי,  הדימוי  את  בונה  זו  פעולה 
תחושת גאווה והישג, ואתם תתפלאו איך הם טורפים 

את מה שהכינו בלי שתצטרכו לנדנד. 
הגביהו אותם

כדי  דרגש  או  כיסא  ידי  על  מיוחדת  להגבהה  דאגו 
שלילדים יהיה יותר קל להצטרף לבישול.

שלבו מזונות בריאים
גלם  לחומרי  בעבודה  ילדיכם  את  שתחשפו  ככול 
חדשים כמו ירקות, דגים, תבלינים וכדומה, הם יהנו 
מתהליך הבישול יותר וכן יעזו לטעום את המאכלים 
שילדים  כלל  בדרך  לכן.  קודם  לאכול  שסירבו 
לדוגמא:  התהליך,  כדי  תוך  טועמים  הם  מבשלים 
נראית  אינה  אשר  טונה,  הארוחה  בהכנה  נשלב  אם 
כמו דג, נאפשר גם לילדים שאינם חובבים את הריח 
ולערכים  דגים  לאכילת  להיחשף  הדג,  של  והמראה 

התזונתיים שלהם. 

שמרו על היגיינה
במטבח.  בעבודה  והיגיינה  ניקיון  כללי  על  הקפידו 
ולניקיון  לסדר  לדאוג  הילדים  את  תרגיל  זו  פעולה 

בשגרה היומית שלהם. 
תנו לילד לבטא את עצמו

אפשרו לילד חופש יצירתי, תנו לו להפעיל את הדמיון 
נמצא  שאינו  מרכיב  בתוספת  או  ההגשה  בצורת 
במתכון. הילד יקבל החלטות וירגיש תחושת שייכות. 

העיקר הכוונה
אם  גם  לילד  להחמיא  הדרך  אורך  לכל  תשכחו  אל 
המתכון לא יצא בדיוק כמו שרציתם. בסופו של דבר, 
העיקר שהילדים נהנו ואכלו את המנה שהכינו. חשוב 
לחזק את הביטחון העצמי של הילד גם כאשר הוא 

מתכוון ולא מצליח. 
עם  להכין  שכיף  לקנלוני  מתכון  קבלו  ולסיום, 

הילדים וגם כולם יאהבו: 

קנלוני טונה מוקרם (לנוהגים)

טיפים
טיפים ועצות להקלה על 

התכווצויות, פציעות וכאב 
רבים  רק  חשובה,  ספק  ללא  היא  גופנית  פעילות 
ועומס  שאינטנסיביות  לכך  מודעים  לא  מאתנו 
ופציעות  להתכווצויות  לגרום  עשויים  האימונים 
אחרי  או  באימונים  להיפגע  שלא  מנת  על  ספורט. 
פרסקינדול  המותג  מומחי  כאב,  להרגיש  ולא  ריצה 
מעניקים   ישרים,  מושיקו  הריצה  מאמן  בשיתוף 
מספר טיפים ועצות שכדאי שכל מתאמן/נת יאמצו. 

מתכווצים  השרירים  ספורטיבית,  פעילות  במהלך   •
ומתקצרים, מומלץ לבצע לאחר כל אימון 5-10 דקות 

של תרגילי גמישות.

וכאבי  העייפות  גבוהה,  בעצימות  אימון  בתום   •
השרירים בעקבותיו יגיעו רק ביום למחרת ולעיתים אף 
אירובית קלה  כדאי לבצע פעילות  יומיים לאחר מכן. 

כגון: רכיבת אופניים, לסיוע שחרור השרירים.

השרירים  ספורטיבית,  פעילות  כל  מבצעים  כאשר   •
עצמם  את  בונים  מכן  ולאחר  נפגעים  עבדנו  עליהם 
כחזקים יותר. חשוב להקפיד על תזונה של פחמימות 

וחלבונים לחיזוק השרירים הללו.

בכדי  האימון  לסוג  ספורט  ונעלי  ציוד  להתאים  יש   •
לחסוך מהגוף כאבים מיותרים.

• רצוי להשתמש בג'ל או ספריי פעיל לשחרור והקלה 
מיידית,  לאחר אימון בעצימות גבוהה וכן, גם אם אין 

כאב נקודתי, על מנת למנוע כאבים לאחר אימון. 

ניתן  וחד,  נקודתי  והוא  מורגש  כבר  הכאב  כאשר   •
מדבקות.   5 המכיל  פאטץ  בפרסקינדול  להשתמש 

המדבקה מתאימה לשחרור שרירים תפוסים.

ניתן לעשות על אותו  כאשר יש כאב בשריר מסוים   •
היטב  מגיבים  שרירים  קרח.  של  קומפרסים  השריר 

לקרח ובמיוחד אם מדובר על דלקת שרירית.

של  במקרה  היא  אף  לסייע  יכולה  חמה  אמבטיה   •
כלי  עולה,  הגוף  טמפרטורת  כאשר  תפוסים.  שרירים 
אל  זורם  דם  יותר  מכך  וכתוצאה  מתרחבים  הדם 

השרירים המסייע להתאוששות והרפיה.

• שתייה מספקת של נוזלים תסייע לזרימת דם טובה 
יותר אל השרירים.

טעימה

טיפים לבישול עם ילדים
החורף להבדיל מהקיץ, אינו מאפשר תמיד פעילויות לילדים מחוץ לבית • עונה זו, מלבד היותה גשומה ושאינה מאפשרת 
יציאה לפעילות, היא גם זמן מצוין לבלות עם הילדים • לכבוד החורף: טיפים לבישול ביחד עם הילדים והמלצה למתכון 

שכיף להכין עם הילדים

מצרכים:

חבילת צינורות קנלוני
3 קופסאות טונה בשמן זית כתית מעולה  

(לשמור את השמן בצד)
2 כפות קמח לבן

3 כוסות חלב 
כף חרדל דיז'ון 

½ כוס גבינה צהובה מגורדת
500 ג' גבינת ריקוטה

1 כוס פטרוזיליה קצוצה
2 כפות עירית קצוצה

פלפל שחור גרוס לפי הטעם
1 ביצה

כף עירית קצוצה – להגשה
2 כפות בזיליקום טרי קצוץ

אופן ההכנה:

מכינים את הרוטב: 
1.  מחממים את השמן שסונן מקופסאות הטונה במחבת רחבה. 
מוסיפים קמח ומערבבים כדקה. מוסיפים חלב ובוחשים לתערובת 
ולהסמיך  יש להנמיך את האש  גושים. לאחר רתיחה  אחידה ללא 

את הרוטב. 
2. מוסיפים חרדל וגבינה צהובה, מערבבים ומכבים את האש.

מכינים את המילוי: 
בזיליקום,  עירית,  ריקוטה,  פטרוזיליה,  טונה,   - בקערה  מערבבים 

ביצה ומעט פלפל שחור.
ממלאים את הקנלוני בתערובת הטונה ומסדרים בתבנית משומנת.
ומוזגים את הרוטב  כוס מים לתבנית מסביב לקנלוני,  שופכים ¼ 

מעל לקנלוני.
ל25 דקות.  ומכניסים לתנור  בנייר אלומיניום  מכסים את התבנית 

מורידים את הכיסוי ואופים ל 20 דקות נוספות.
מפזרים עירית קצוצה לפני ההגשה.
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

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

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

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

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

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

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

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

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
s0546287000@gmail.com 

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

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 16:00-08:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.comsari@kav-itonut.co.il

s0546287000@gmail.com



כ"ו טבת תעש"ט 3/1/19בחולון בת ים1216

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מלחמה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. ציור,תמונה מצוירת על משהו. "ואבן ____ לא תתנו 
בארצכם" (ויקרא כו א)

6. לחש,הביע. "___ לבי דבר טוב" (תהלים מה ב)
7. המוח שבתוך הקנה. "את כל ה___"(כלים יז יז)

9. כנוי לולד הבכור היוצא ראשון מרחם אימו. "קדש לי כל 
בכור ____" (שמות יג ב)

10. עיר נמל בים התיכון. "וירד ____" (יונה א ג)
11. משל לתועה ואובד-דרך. "כ____ אבד" (תהלים קיט קעו)

12. עונש,פורענות. "חרב ___" (דברי הימים ב כ ט)
13. ואין הדבר כן,לא כך הענין. "קטמא ו____   _____" 

(ברכות כח.)
14. כנוי לשבת שאחרי תשעה באב.  שבת ____

16. קיצור המילים : הגבהה וגלילה.
17. עריכת שאלה,הצגת שאלה. "____ תלמיד לרב" (שבועות 

לב.) (לא בלשון סמיכות)

1. מרמס,דריסה. "תרעינה ו____ רגליכם" (יחזקאל לד יט)
2. שחיתות,קלקול המידות. "ו___ שטים" (הושע ה ב)

3. הגון,ישר,תמים. "____ היה" (ברכות ב ז)
4. סמיכת פעולה לפעולה,עשית דבר-מה מיד לאחר דבר אחר. 

"שלש ____ הן" (ברכות מב.) (בלשון יחיד)
5. קומה בבית. "היו שתיהן ב____ אחת" (שבת יא ב) (בלשון רבים)
8. הפוך,כפוף למטה. "היתה ____ ופיה" (כלים ח ג) (בלשון נקבה)

12. בן קיש משבט בנימין,המלך הראשון בישראל. (שמ"א ט ב)
13. קיצור המילים : יגדל מלכותך לעד. (בהיפוך אותיות)

14. כנוי לנזקים שהבהמה גורמת על ידי שהיא מכלה בשיניה. 
"ה____ מועדת לאכול את הראוי לה" (בבא קמא א ד) (בהיפוך 

אותיות)
15. אוי ואבוי לו. "___ לראשו" (מגילה יא.)(בהיפוך אותיות)

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

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

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

אויב, נלחם, ביום קרב, בזזו, נסו, הישב על הכלים, ויבקעו, סללה, וחנה על העיר, ויכנעו, פליט, ויתקע בשופר, 
וילחם, פליטה, חגרו איש את חרבו, וישב, צבא, חיל גדול, חלל, צר, חיל ופרשים, לכד, קשת, חיל סובב את 

העיר, מחנה, רדף, חנו עליה סביב, מלקוח, שבי, מצור, שלל

רתחגרואישאתחרבורח
ינואשויפדרישרישיה

עאקליאושצלאקתשלעי

השלביעשבוימקיגדהש
תימיקשאפנועידיללב

אשנביארשיבתואלפעע

בשיתישיבשנלשסלגהל

בוששיאשוילדפימחנה

וקממדתפשחגלטצדאחכ

סתחכשרסנניהושונול

לדלשישנסטארשזנישי

יויכנעותישרזנשרצמ

חנועליהסביבתבנלחמ

תשובות:

להפסקהיוצאים 
מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. בורית היא...
2. "...אדם", "...חיל", "...בית"

3. מהו אטב?                                                                                                        
4. בת זוגו של מי היא הנאקה?

5. "עשה לך רב וקנה לך..."
6. "מיגו" פירושו בעברית...

7. "...חטים" כסף שנאסף לצדקה ערב הפסח
8. "עז...", "משוא...", "קבלת..."

9. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?
10. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

1. סבון 2. בן 3. מהדק 4. גמל 5. חבר  6. מתוך  7. מעות  8. פנים  9.  דרום 10. סרק
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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 ובק"ג 
3 חד', קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 1,900,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"פ, בבנין יפה 

ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, 

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

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

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

 בשיכון ה', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חד', 

משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חד' מושכרת, 

2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

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

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

050-5308742)42-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

 בשפירא )שיכון ה'( 
4 חד' ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות לדירת 2 חד' + 

גג, חזית,  מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

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

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

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

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

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

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

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 מיוחדת בבלז 4.5  
חד' ק"א חזית משופצת 

ברמה גבוהה כחדשה 
100 מ"ר מידי

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

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

 באחיה השילוני 4 חד' 
ק"א, עורפי משופץ כולל 

חניה 1,800,000 תיווך 
ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)43-43(_____________________________________________

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

95 מ"ר, משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 3.5 חדרים מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת גדולה 2 

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

 באליעזר 2.5 ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מ"ר, 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(_____________________________________________

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

2,735,000 ש"ח.
_____________________________________________)1-1(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בשיכון ג' בבארי, 
דירת 3 חד', ק"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(_____________________________________________

באר שבע

כ”ה-כ”ז בטבת תשע”ט  
2-4/1/2019

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
 בית ענק 450 מ"ר 

בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

נוף. 5,000,000 ש"ח 
dnha, 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.
_____________________________________________)50-01/19ל(052-5993473

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

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

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

 למכירה דירות אחרונות 
בשלבי גמר אחרונים מקבלן, 

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

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

052-5745602)51-06(_____________________________________________

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

)51-02(               052-8197890_____________________________________________

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

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

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

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

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

משופצת עם סוכה 
ענקית ובתוספת 2 יח"ד 

מרוהטות, המושכרות 
ב-5000 ש"ח. פינוי 

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

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

 בזכרון מאיר בהירש 
3.5 חד' עם מטבח וסוכה 

ענקיים ומשופצים, ק"ב 
חזית + אופ' להרחבה 

2,225,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5908742)52-52(_____________________________________________

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

מהיסוד 1,370,000 ש"ח 
_____________________________________________)1-1(נדל"ן-הקריה 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 
_____________________________________________)1-1(נדל"ן-הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 4.5 חד' 
ק"א חזית כ-80 מ"ר אופציה 
רק 1,410,000 נדל"ן-הקריה

050-3000121)1-1(_____________________________________________

א.ש שיפוצים
שיפוץ ברמה אחרת

שפץ ביתך במחירים נוחים 
עם יושר אמינות ואיכות

הריסה/בניה/גבס/צבע/ריצוף/אלומיניום/
חשמל/אינסטלציה/נגרות/מסגרות

יעוץ ועיצוב חינם!
מתחייבים ללוחות זמנים

לפרטים: 052-7657956
+5 חדרים

 משכנתאות
משכנתאות ומימוןופתרונות מימון

ניסיון מזה 15 שנה, עם היתר עיסקה

1-599-560-580

¯È˘È ˙È·
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בשיתוף כל הבנקים

לרכישת דירה ולכל מטרה
הוזלת משכנתא קיימת

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3 חד' + יח' הורים, 

1,330,000 ש"ח גמיש. 
052-5752500)1-1(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" בחסידי ליטאי, 3 חד', 
שמורה ומטופחת, בניין קטן 

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)1-1(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 3 
מתוך 4 ל-2 יחידות מושכרות 

ב- 3,800 ש"ח נטו במחיר 
מציאה. משה אלוש, אבני דרך 

054-3255667)1-1(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 1 
מתוך 3 מיקום מרכזי 2 יחידות 

מפוארות מושכרות ב-5,400 
ש"ח. במחיר מציאה משה 

_____________________________________________)1-1(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת קומה 2 
מתוך 4 קרובה לאוניברסיטה 

מושכרות ב-4,000 ש"ח 
במחיר מציאה. משה אלוש, 

_____________________________________________)1-1(אנבי דרך 054-3255667

 דירה מחולקת קומה 
4 מתוך 4 משופצות ויפות 

באזור מעורב משוכרות 4,000 
ש"ח. משה אלוש, אנבי דרך 

054-3255667)1-1(_____________________________________________

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדל"ן בעיר ב"ש, החל 

מ-400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)1-1(_____________________________________________

 5.5% תשואה - מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 

החל מ-400,000 ש"ח, באר 
שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)1-1(נדל"ן. 058-4645193

 להשקעה - 4 חד', 
משופצת ברמה גבוהה, 

מושכרת ב-3,600 ש"ח. מחיר 
780,000 ש"ח, באר שבע 360 

- ליווי השקעות נדל"ן. 
058-4645193)1-1(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירות 3 חד' קומה 3 

מתוך 4 מעולה לחלוקה 76 
מטר שכונה ה' המבוקשת 

במחיר מציאה. משה אלוש, 
_____________________________________________)1-1(אנבי דרך 054-3255667

 דירת 3 חד' 78 מטר 
שכונה ה' מעולה לחלוקה 

במחיר קומה 4 מתוך 4 במחיר 
מציאה. משה אלוש, אנבי דרך 

054-3255667)1-1(_____________________________________________

 הזדמנות השקעה 2.5 
חד' בקרבת האוניברסיטה, 

515,000 ש"ח. באר שבע 360 
- ליווי השקעות נדל"ן, 

058-4645193)1-1(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ביחזקאל 100 מ' 
מחלוקת ל-2 דירות 

משופצות מושכרות מיידי 
1,890,000 ש"ח לבעיד! 

"אפיקי נדל"ן בועז"
050-4156080)1-1(_____________________________________________

 תיווך דרושים קונים 
לדירות בב"ב ובפ"כ בנות 

2-3-4 חד' באזורים מעולים. 
מחירים טובים ועזרה בקבלת 

משכנתא. 03-5444815 
_____________________________________________)1-1(או: 054-7477054

 זבוטינסקי צד בני ברק 
2.5+0.5 קומה ג' גג בטון 
משופצת 1,430,000 ש"ח 

גמיש מס' נכס 7422. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)1-1(אורי תיווך אדוארד

 בבלעדיות בעמרם 
גאון דירה 100 מטר מחולק 
ל-2 דירות 3 חד' משופצות 

1,900,000 ש"ח גמיש. פנחס 
_____________________________________________)1-1(נכסים 055-6789653

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)1-1(_____________________________________________

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

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

050-4999465)1-1(_____________________________________________

 בפנקס דירת ענקית + 
אופציית בנייה בגג 2,480,000 

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)1-1(_____________________________________________

 לוח דירות חינם ללא 
רישום או מנוי למוכר לקונה 

dira4me. ולמשכיר ועוד כנסו
co.il אפשרות לפרסם במייל

alternativa006@gmail.com)1-1(_____________________________________________

 בדב גרונר למכירה דירת 
גג + יחידת הורים נפקדת 

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

SUPER HOUSE)1-1(_____________________________________________

 בבר אילן 8 בנין מהודר 4 
חד' + מ. גדולות + גג צמוד 

+ חניה, 3 כ"א 054-3183117
_____________________________________________)1-4ל(050-7733982

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)1-1(_____________________________________________

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

גדולה בגג בנוי 40 מ"ר ק"6 
+ מעלית + חניה יש מדרגות 
מחדר מדרגות לגג חזית נוף 

פתוח 3,200,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)1-1(א. פנחסי 03-5799308

 בגורדון, דירת גן, 
בבלעדיות, 4 חד', 90 
מ"ר, חזיתית + חצר 

מקורה + מחסן + 
סוכה + יחידת הורים 

"מקסימום נדל"ן"
052-2452820)1-1(_____________________________________________

 בהתנאים, דירת גן, 
70 מ"ר + חצר 70 מ"ר, 

משופצת שקטה יפיפיה, 
"מקסימום נדל"ן"

052-2452820)1-1(_____________________________________________

 בבלעדיות בדב גרונר 
מציאה שלא תחזור דופלקס 

4 חד' עם מרפסת ענקית 
נוף מטורף מעלית בניין חדיש 

1,500,000 גמיש. פנחס 
_____________________________________________)1-1(נכסים 055-6789653

 בביאליק דופלקס 
110 מ"ר משופץ + מחסן 
1,700,000 ישוב-הארץ -03

050-4999465 8007000)1-1(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי 
דופלקס מפואר מאוד 200 

מטר + מעלית + חנייה 
2,300,000 תיווך אלטרנטיב

054-5500263)1-1(_____________________________________________

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מעלית+ 2 מרפסות שמורה 

מאוד, מחסן וחניה בטאבו 
לל"ת 2,530,000 ש"ח. 

_____________________________________________)1-4ל(054-9466802

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

3,600,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

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

חזית ניתנת לחלוקה 3 כ"א 
+ חניה 2,150,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)1-1(פנחסי 03-5799308

 בלעדי 3 חד' בז'בוטינסקי 
עורפית לב"ב בנין אברכים 70 

מטר משופצת קומה ב' + 
אופצייה לסוכה 1,320,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב
054-5500263)1-1(_____________________________________________

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

03-5799308)1-1(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"א חזית 
+ סוכה גדולה + אופפציה 
ממשית להרחבה 20 מ"ר 

משופצת 3 כ"א 1,680,000 
_____________________________________________)1-1(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד' 71 
מ"ר ק"א משופצת ברמה + 
סוכה 1,650,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור ר' טרפון 
בטאבו משותף 3 חד' 60 מ"ר 
+ אופציה מאושרת לעוד 10 

מ"ר ק"ב משופצת 1,100,000 
_____________________________________________)1-1(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' יהושע 
3.5 חד' 85 מ"ר ק"ב חזית 

שמורה 1,770,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)1-1(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב קוק 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג + א. בגג 
בטון + היתרי בניה משופצת 
+ חניה 1,680,000 ש"ח. א. 

פנחסי 03-5799308

3-3.5 חדרים

 בשיכון ה' 4 חד' + 
חלל בנוי להרחבה, מעלית, 
2,100,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

 בבית יוסף מחולקת 
בבניין חדש, תשואה גבוהה 
2,200,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

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

1,850,000 תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

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

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

052-3344721)1-1(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)1-1(_____________________________________________

 בגולומב בניין חדש טרום 
כניסה 4 חד' תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)1-1(_____________________________________________

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

גדולה ומרווחת, קומה 
שניה בנין חדש ומתוחזק, 
סוכה, חניה. דוד ספיריט 

_____________________________________________)1-1(גרופ 072-3263850

 ביהודה הנשיא ר"ג 4 
חד' 100 מ"ר קומה ראשונה, 

משופצת + חניה 3 כ"א 
_____________________________________________)1-4ל(050-7503129

 דירה 4 חד' קומה ב' 
עורפית רחו' מהרש|ל כניסה 
4 חודשים. תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

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

בניה. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

 בבלעדיות ברח' נחמיה 
דירה 4.5 חד' גדולה אפשרות 

לחלוקה 130 מטר 2,150,000 
B.D.A ש"ח. תיווך

054-8449423)1-1(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 4 
חד' חדשה ויפה רמת גימור 
מושלם. 1,650,000 ש"ח. 

B.D.A תיווך
054-8449423)1-1(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, קומה 
ג' ואחרונה, גג בטון, 3 
חד' משופצים + יחידה 

להשכרה + אופציה 
לבניה על הגג 1,950,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

03-5701010)1-1(_____________________________________________

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

רק 2,100,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)1-1(_____________________________________________

 בלעדי באזור העיריה רח' 
שקט 4 חד' 95 מ"ר ק"א 
+ מעלית   חניה + סוכה 

משופצת מהיסוד 1,950,000 
ש"ח גמיש. א. פנחסי

03-5799308)1-1(_____________________________________________

 בשיכון ה' אזור רמת 
אהרון בבניין חדש 4 חד' 100 
מ"ר ק"א או ק"ב + מעלית 

_____________________________________________)1-1(חזית . א. פנחסי 03-5799308

 באבוחצירא 4 חד' 
93 מ' חזית מרווחת 
משופצת רק להכנס 

מעולה רק 1,620,000  
לבעדי ל"אפיקי נדלן 
_____________________________________________)1-1(בועז" 050-4156080

 בגניחובסקי 3 חד' 
ק"ג חזית התרים לבניה 

33 מ"ר מיידי במחיר 
מעולה 1,330,000 מיידי 

ל"אפיקי נדל"ן בועז" 
054-8474843)1-1(_____________________________________________

דירות ובתי קרקע להשקעה 
ולמגורים, החל מ-500,000 

ש"ח ניצן אוחנה
054-9715252)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
בגיבורי ישראל המתחרד 

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

1,000,000 ש"ח ניצן אוחנה. 
054-9715252)1-1(_____________________________________________

אופקים

 באזור "האדמור מגור" 
מיידי, 5 חד' + ק"א + מעלית 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)1-1(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 5.5 חד' + ק"א + מעלית 
+ חיזת. 2,720,000 ש"ח.

בלעדי ב"שפיצר נכסים"
03-6188685)1-1(_____________________________________________

 7 חד' + גג + מעלית + 
חזית. 3,000,000 ש"ח. 
בלעדי ב"שפיצר נכסים"

03-6188685)1-1(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בפרדס כץ מבחר 
יחידות בטאבו משותף החל 

מ-520,000 נדל"ן-הקריה 
050-3000121)1-1(_____________________________________________

 6 חד', ק"א, מעלית, נוף. 
מיוחד. 2,500,000 ש"ח. 
בלעדי ב"שפיצר נכסים"

03-6188685)1-1(_____________________________________________

 4 חד' גדולים, ק"א 
+ מעלית + מץ שמש 

2,000,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)1-1(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 3.5 חד' + ק"ג +  מעלית 
+ פוטנציאל 1,600,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)1-1(_____________________________________________

 7 חד' + גג + ק"ג, 
מעלית,חזית, מושקעת + 

חניה בטאבו. דר'. צפ'. מע'. + 
פוטנציאל. ב"אנילבץ פנקס", 

מיידי. 3,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1("שפיצר נכסים" 03-6188685

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

חזית + מעלית. 2,400,000 
ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 

03-6188685)1-1(_____________________________________________

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

בלעדי ב"שפיצר נכסים" -03
6188685)1-1(_____________________________________________

 "באזור וילות". פנטהאוז 5 
חד' + מעלית ק"ה, נוף פתוח. 

2,500,000 ש"ח. 
בלעדי ב"שפיצר נכסים"

03-6188685)1-1(_____________________________________________

 3 חד' + ק"א + מעלית 
+ חזית + חנייה. 1,800,000 

ש"ח. בלעדי ב"שפיצר נכסים" 
03-6188685)1-1(_____________________________________________

 למשקיעים - 4 חד', 
משופצת ומרוהטת, מושכרת 
ב-3000 ש"ח. מחיר: 675,000 

ש"ח. באר שבע 360  - ליווי 
_____________________________________________)1-1(השקעות נדל"ן. 058-4645193

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000
052-3344721)1-1(_____________________________________________



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

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

השכרה 2-3-4 חד'+ 
תב"ע להרחבה!!! 
מבצע! ק.יובל, ק. 

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

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

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

פתח תקווה

+5 חדרים

וילות ובתים

טבריה

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

משופצת, 1,250,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)41-41(_____________________________________________

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

_____________________________________________)1-1(נדלן-הקריה 050-3000121

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

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 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

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

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

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 

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

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

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

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

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

 דירת נופש על הים 54 
מ"ר משופצת ומרוהטת + 

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

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

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

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

053-3147717)52-52(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

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

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)52-52(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

053-3147717)52-52(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)01-01(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! 
_____________________________________________)01-01(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 
_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

 ברמות ב:' 6 חד' 
משופצת + מרפסות 34 

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

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

מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)01-04ל(058-3282450/1

 ברמות א: 4 חד' 
כולל מרפסת סוכה, ללא 

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

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

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

דימונה

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

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

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 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(_____________________________________________

כ”ה-כ”ז בטבת תשע”ט  2-4/1/2019

מושבה מגדל

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

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

053-3147717)52-52(_____________________________________________
+5 חדרים

 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 
)בטאבו רשומה 2 דירות( 

גדולה ומרווחת + אופציה 
ליחידת דיור במציאה!! 

850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 
053-3147717 04-6716666)52-52(_____________________________________________

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

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

053-3147717)52-52(_____________________________________________

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

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

רחובות

רמת גן
 ברמת גן בשכונת הלל 

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

בני ברק

דירות 
להשכרה

 יחידת דיור חדשה, 
אפשרות לקצר, ריהוט 

קומפלט + מאווררת יפיפיה 3 
דקות מזבוטינסקי

054-8410545
)51-02(_____________________________________________

וילות ובתים
 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

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

03-5797756)34-34(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)01-01(כוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

 3 חד' בחברון ק"א 
ללא מדרגות סוכה, 

משופצת ברמה לל"ת 
1,650,000 גמיש.

_____________________________________________)51-02ל(055-6772981

 בפנקס ק"א 3 חד' 
משופצים, 70 מ"ר עם 

אופציה להרחבה של 30 
מ"ר. 1,630,000 ש"ח. 

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

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת+ אופציה בגג 
1,250,000 גמיש תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)1-1(_____________________________________________

 באושיסקין 2.5 ק"א 
חזית 60 מ' משופצת 

מושכרת מיידי בלעדי! 
ל"אפיקי נדל"ן בועז" 

050-4156080)1-1(_____________________________________________

 בפלמח 2 חד' + 
מרפסת ק"א חזית 55 

מ"ר מיידי במחיר מפתיע 
1,210,000 ש"ח. לסגירה 

ל"אפיקי נדל"ן בועז" 
054-8474843)1-1(_____________________________________________

 בית קרקע בנוי 60 מטר 
עם שטח של 300 מטר גינה 

באזור חרדי במחיר מציאה. 
משה אלוש, אבני דרך

054-3255667)1-1(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשיכון א' קרוב לכינרת 

דו משפחתי 80 מטר + יחידת 
דיור + גינה דורש שיפוץ 

650,000 גמיש. IRC עינב 
050-244-244-6)1-1(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
דו משפחתי 170 מטר מחולק 

ל-2 דירות בטאבו על מגרש 
של 250 מטר 1,250,000 
גמיש ניתן לקנות כל דירה 

בנפרד. IRC עינב
050-244-244-6)1-1(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 איכלוס מיידי. 
052-7167071)1-8(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
בבניין חדש דירת 5 חד' 170 
מטר, יוקרתית מרפסת עם 

נוף מרהיב לכינרת. IRC עינב 
050-244-244-6)1-1(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חד' 80 מטר + 

מרפסת, קומה ראשונה מיקום 
מעולה משופצת מהיסוד 

 IRC 760,000 ברמה גבוהה
_____________________________________________)1-1(עינב 050-244-244-6

 למכירה דירת 3 חד' 
75 מטר + מרפסת קומה 
ראשונה מושכרת! מצויינת 
להשקעה 520,000 גמיש. 
_____________________________________________)IRC)1-1 עינב 050-244-244-6

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

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

 ברח' בן זכאי/בלז,דירה 
מחולקת ל- 2 דירות, 
האחת 2 חד' והשניה 

1.5 חד' 1,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 ברח' ישעיהו 3 חד' 
רומת קרקע עורפית, 
מסודרת, 1,450,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בבן פתחיה דירת נכה 
3 חד' בבניין מטופח 

וחדיש + מעלית וחניה 
ב-1,500,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)1-1(נכסים. 050-4177750

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

מסודרת 1,550,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)1-1(_____________________________________________

 בלעדי ביוסף יחיים 3 חד' 
מקורית בטאבו כ-60 מטר 

קומה בש' גג בטון + 35 מטר 
אופציה בצד 1,250,000 תיווך 

_____________________________________________)1-1(אלטרנטיב 054-5500263

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

1,535,000 נדל"ן-הקריה
050-3000121)1-1(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' קרקע 
70 מ"ר חצר 30 מ"ר משופצת 
1,370,000 ש"ח. נדל"ן-הקריה

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ג אופציה 

1,315,000 גמיש. נדל"ן-הקריה
050-3000121)1-1(_____________________________________________

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

מציאה 1/58. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

 למכירה דנגור משופצת 
ק"ג 3 חד' + אופציה 454 מט' 

מחיר 1,280,000 תיווך 
054-2345633)1-1(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 3 חד' 
70 מטר קומה 4 עם התרי 

בניה על הגג 1,380,000 גמיש.  
_____________________________________________)1-1(פנחס נכסים 055-6789653

 מציאת השנה במנחם 
בגין 3.5 חד' דירה משופצת 

חדשה חזית 1,340,000 ש"ח 
גמיש. פנחס נכסים

055-6789653)1-1(_____________________________________________

 בנורוק 3 חד' + יחידה 
מושכרת + גג בטון משופצת 
קומפלט מחיר מציאה. פנחס 

_____________________________________________)1-1(נכסים 055-6789653

 ברבי עקיבא ישעיהו 
3.5 חד', כ-85 מ"ר 

מטופחת קומה ראשונה 
חזית מיידי להב נכסים 

050-4177750)1-1(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 
3 חד' החל מ-1,540,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)1-1(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב דירת 
נכה 3 חד' + חצר מרווחת 

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

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות וחדשה בשוק 
ברח' עוזיאל 4.5 חד' )חצי 

חדר( + מרפסת לסוכה קומה 
שלישית, מחיר 2,390,000 
ש"ח בלעדי לתיווך צימוקי.

 02-5638221)1-1(_____________________________________________

 למכירה קוטג' חדיש 
ברמת ורבר 5 חד' ומרתף, 
מרווח במיקום שקט, תיווך 

_____________________________________________)1-1("דה בסט" 052-8977913

וילות ובתים

 דירת גג בכפר אברהם 4 
חד' ויחידה מושכרת בגג ועוד 

חדר בגג, עיסקה חלומית 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)1-1 נדלן

פנטהאוזים ודירות גן

 "רימקס עוצמה" ברח' 
יהלום המבוקש 4 חד' גדולה 
ומרווחת, מעלת, חנה ממ"ד, 
מרפסת שמש, שמורה ויפה 

מאוד, 2 דיירים ברומה, 3 כ"א, 
חזית. אושר כהן 

050-2567111)1-1(_____________________________________________

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

וחניה 1,570,000 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1(אתי 054-3320655

 במרכז העיר חפץ חיים 
4 חד' משופצת כחדשה ק"3 

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

 "רימקס עוצמה" בית 
פתוח - יום ללא עמלת תיווך 

בשישי הקרוב 4/1/19 בין 
השעות 10:00-12:00 ביהודה 

הנשיא 16, 4 חד', 90 מ"ר, 
קומה 3, מעלית, חניה, מחסן, 
_____________________________________________)1-1(חזית. ציפי והב 052-6313702

 "רימקס עוצמה" הרב 
פינטו, קומה 5, כ-105 מ"ר, 
ממ"ד, מ. שמש, מחסן כ-12 

מ"ר, חניה חובה לראות! 
)רכבת קלה בהקמה( צוות 

_____________________________________________)1-1(אביגד 072-3957393

 "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 
_____________________________________________)1-1(ויפה. אושר כהן 050-2567111

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

סגורה שאפשרל לסגור לחדר 
נוסף, קומה 5, מעלית, חניה 

משותפת, משופצת ויפה, 
מרפסת סוכה, אושר כהן 

050-2567111)1-1(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה, מעלית, 
משופצתחלקית, קומה 3 
_____________________________________________)1-1(אושר כהן 050-2567111

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מעלית, משורה ומרווחת, 

אופציה לדירה חדשה תיווך 
"דה בסט" 052-8977913 

_____________________________________________)1-1(שלום.

 באורלנסקי/אחד העם 5 
חד' + מעלית + חניה ק"א 
חזית כ-120 מ"ר מושקעת 
ויפה רק 1,700,000 ש"ח. 

050-4811122)1-1(_____________________________________________

 בהרצל 5 חד' 135 מ', 
מעלית 1,470,000

_____________________________________________)1-1(אתי 054-33320655

 בהיבנר 5 חד', עורפית, 
מעלית שבת, חניה, 120 מטר, 
_____________________________________________)1-1(משופצת. אתי 054-3320655

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

מ. שמש סוכה. 2,780,000 
_____________________________________________)1-1(ש"ח. עידן 053-2817721

 בשעריה למגורים/
השקעה 3 חד' משופצת 

ומסודרת ק"4 1,090,000 ש"ח 
_____________________________________________)1-1(תיווך יוחנן 050-4104044

 במוהליבר/הסתדרות דתי 
- שירותים כפולים כ-60 מ"ר - 
ק"ב אחרונה - רק 1,100,000 

_____________________________________________)1-1(ש"ח. 050-4811122

 בכפר גנים א' האורים 
4 חד' בגודל 4 חד' 90 מ"ר 
קומה 1, 1,395,000 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1(053-2817721 עידן

 ביהודה הלוי - מעולה 
לנשקעה - אפשרות דירת 

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

050-4811122)1-1(_____________________________________________

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

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

 דירת גן משופצת + חצר 
עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

 במוהליבר קומה 1 85 
מ"ר משופצת, כולל מרפצת 
+ חצר מושכרת 2600 ש"ח 

_____________________________________________)1-1(685,000 ש"ח. 052-6777485

4-4.5 חדרים
 באזור יוקרתי 4 חד' קומה 
ג' משופצת קומפלט מושכרת 

ב-2600 ש"ח 930,000
052-6777485)1-1(_____________________________________________

 באזור יוקרתי 4 חד' קומה 
ג' משופצת קומפלט מושכרת 

ב-2600 ש"ח 930,000
052-6777485)1-1(_____________________________________________

 תיווך דרושים בדחיפות 
דירות להשכרה באזור פ"כ 

ב"ב, בנות 2-3-4 חד' לשוכרים 
טובים. פרסום והשכרה עלינו. 
054-7477054 /03-5444815)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

ושמור 4800 ש"ח 
_____________________________________________)52-03/19(לחודש. 050-5586335

 באהרון דב דירת גן 4 חד' 
חדשה, 1,000 ש"ח גמיש. 

תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)1-1(_____________________________________________

דופלקסים
 ברב שך דופלקס 3 חד' 

ק"ב 180 מ"ר משופצת 4,600 
ש"ח. נדל"ן-הקריה

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 בואו להוריד את 
הנילונים! ברמת אהרון! 

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

03-5701010)1-1(_____________________________________________

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

מיידי! רק ב-4800 ש"ח 
בלעדי ל"אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)1-1(בועז" 050-4156080

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

4,500 נדל"ן-הקריה
050-3000121)1-1(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בקרית הרצוג יח"ד 3 חד' 
גדולה חדשה מרוהטת + סוכה 

+ מעלית מטבת 
050-4156085/4)51-02/19(_____________________________________________

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

 3 חד' כ- 80 מ"ר חדשה 
ברח' ניסנבוים 12 ק"א 

לתקופה ארוכה 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)1-2ל(054-4499181

 ברוכוב 3 חד' קומה ג' 
עורפי מרוט חלקי 3500 ש"ח 
כניסה מיידית. 077-2050410 

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)1-1(אדוארד

 להשכרה חיי טייב ק"א 
3.5 חד' 80 מט' מעלית וחניה 

מחיר 3,900 תיווך
054-2345633)1-1(_____________________________________________

 בעלי הכהן בן גוריון 
3 חד' גדולה, כ-75 מ"ר 

קומה ראשונה, חזית 
ב-3,900 ש"ח. להב 

_____________________________________________)1-1(נכסים 050-4177750

 בשיכון ה' בהזדמנות 
יחידת דיור מרווחת מאוד 

שני חדרים 2300 ש"ח כולל 
_____________________________________________)1-2(ארנונה. 050-8620450

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

3000 מס' נכס 17920 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)1-1(אורי תיווך אדוארד

 יחידת דיור 2 חד' ברח' 
מקובר/שמידן. מפוארת 

_____________________________________________)1-4(ומאובזרת. 052-7886600/11

 בקרית הרצוג - באזור 
שקט 2.5 חד' ק"ב 50 מ"ר 

- לדתיים, משופצת לחלוטין, 
_____________________________________________)1-4ל(מיידי, לל"ת. 052-6364661

 יחידת דיור חדשה 
ומשופצת ק"ק + מרפסת 

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

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

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

1-1.5 חדרים

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

050-6285142
)51-02(_____________________________________________

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

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

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

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

 ברבנו אשר 8 דירת 
חדר וחצי ממוזגת, מרוהטת, 

מאובזרת, 1,600 ש"ח לחודש. 
050-9734807)1-4(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

+5 חדרים

 "דרך עיר נכסים" במרכז, 
במונטיפיורי קרוב לנורדאו. 3 
חד', כ-95 מר + 2 שירותים, 

מעלית וחנייה. מתאים 
_____________________________________________)1-1(למבוגרים. 052-2656825
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 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז
 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

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

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

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

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

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

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-25/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

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

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

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

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

 השקעה בטוחה בענף 
הסת"ם. ערבות מלאה! 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501

מגרשים

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

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

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

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

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

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

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

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

052-4624543)28-02/19(_____________________________________________

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

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

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

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-41-19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-05/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

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

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

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

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

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

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

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

 ללזוגות לימים שבתות 
וחגים דירה יפה מטופחת עם 

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

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

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

_____________________________________________)47-06/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

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

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-46/19(_____________________________________________

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

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

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-07/19(08-9762675 ו- 055-6657692

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

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

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

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

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

בר יוחאי

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני ברק לל"ת במחיר 

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

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

_____________________________________________אפיה. 050-6437030        )51-2(

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

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

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

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

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף, קומה נמוכה. 

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

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

למשרדים מוסד, מכירות לכל 
מטרה. 052-7182182

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

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

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  050-5308742

03-5797756

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

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

גורן

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

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

ירושלים והסביבה

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

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

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

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

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

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

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

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

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

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

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________  חדרי ארוח מאובזרים 

מעל המים, מחירם מוזלים, גם 
לתקופות ארוכות 

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

 "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)41-01(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 מלון הבירה במרכז העיר 
חדרים מפוארים, מחירים 

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

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

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)52-11/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

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

כלנית

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

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

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

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

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

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

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

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

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

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

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

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

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

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

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

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

2-2.5 חדרים
 במרכז, 25 חד' ק"א 

מתאים לזוג דתי דו"ש, מזרן, 
_____________________________________________)1-3ל(ריהוט חלקי. 054-6763289

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף בב"ב קומה 

_____________________________________________)1-1ח(נמוכה 0533115110

 דרושה יח"ד מרוהטת 
בב"ב לשבוע מיום רביעי ג' 

_____________________________________________)1-1ח(שבט. 050-5607139

 לפרויקט ברעננה דרוש 
משקיע 2,000,000 ש"ח 

רווחים טובים!
054-2861416 055-8830669)1-1(_____________________________________________

 דירות להשקעה באשקלון 
ניתנות לחלוקה במחירים 

_____________________________________________)1-1(טובים. עומרי 054-7313344

 מבחר דירות להשקעה 
בדימונה וירוחם במחירי מציאה 
והשבחה עתידית. משה אלוש, 

_____________________________________________)1-1(אבני דרך 054-3255667

 5.5% תשואה - מגוון דירות 
להשקעה בעיר ב"ש, החל 

מ-400,000 ש"ח, באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן. 

058-4645193)1-1(_____________________________________________

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

בס"ד. תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

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

 BA המקום ע"י הבעלים. תיווך
_____________________________________________)1-1(יזמות 054-4980159 דורון

 להשכרה שטח במרכז 
ב"ב מתאים למכירה/חנות 

_____________________________________________)1-2ל(קטנה )לנשים( 054-8477972

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

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

 חנות למכירה בדמי 
מפתח ליד רבי עקיבא 

ב"ב 880,000 ש"ח מיידי 
בלעדי! "אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)1-1(בועז" 050-4156080

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא חדר 10 מ"ר + שירותים, 

ק. כניסה משופץ לחלוטין + 
_____________________________________________)1-4/19(חניה. 052-7680317

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

מעלית. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

 משרד 22 מ"ק ברח' נתן 
הנביא 1 ב"ב קומת כניסה. 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)1-1(054-4980159 דורון

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות.
050-6243346)1-1(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג + 1 
עיצוב חדיש, נוף לכינרת, דקות 

לביה"כ 054-6511250 מגדלי 
_____________________________________________)1-8ל(המלאכים. 

 להשכרה מלונית 
בטבריה, מיקום מרכזי, 19 

_____________________________________________)1-4(חדרים מרווחים. 050-5665959

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

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

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

  "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

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

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

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

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

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

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

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

 "בית ארז" מתחם 
למשפחה המורחבת 55 

מיטות, חדר אוכל, חצר גדולה 
Beiterez.net .וביה"כ

052-4281804)45-3/19(_____________________________________________

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

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

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

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

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

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

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

מושב גורן

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסטן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)43-02/19(_____________________________________________

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-03/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

מירון

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

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

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

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

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-09/19(לביה"כ. 052-6460451

מרכז הארץ

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-28/19(פרטי 054-2562686

 נותרו שבתות פנויות 
בחורף בקמפוס גדול ומרווח, 

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

_____________________________________________)42-02ל(052-7142331

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

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

פוריה

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

_____________________________________________)52-7(ארוך 054-3377431

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

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

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

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

 בדרום צפת 7 דק' 
מהעתיקה 10 מיטות, נוף 

מדהים לכנרת ורשב"י, נקיה 
_____________________________________________)1-4(וממוזגת. 052-7147514

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________



כ”ה-כ”ז בטבת תשע”ט  42-4/1/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

מכירת רכב
סיטרואן

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

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

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

מחשבים

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

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

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 

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

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

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

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

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)42-02/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

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

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

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

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

השכרת רכב

לימוד נהיגה

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

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

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 "שידוכי המרכז" -חרדים 
ודתיים בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, ליטאים 
וספרדים, דת"ל, גם נפשי קל 

ופרק ב', שדכן מקצועי עם 
המון הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

תקליטנים

 "נוריאל עוז", 
אורגניסט, תקליטן, זמר 

מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 054-4314029

ספרי תורה

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

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

קורסים

אבידות

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

052-7638702)50-17/19(_____________________________________________

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

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

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

052-3245153)50-07(_____________________________________________

 LENOVO מחשב נייח
+ מסך ''21 + מקלדת 

ועכבר + רמקולים 
1,200 ש"ח בלבד

אורלוב 80 פ"ת
050-6205446

חיסול מלאי עודפים
ב"כל בו בשפע"

בואו להרויח 
מהמחירים המיוחדים

 השכרת רכב ברכבי הארץ 
ובעולם, מכירה וליסינג, עם 

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

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

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

 מחפש לקנות סת"ם 
ברמה גבוה מסופרים אברכים 

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

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 קורס לימודי גיטרה 
ותאוריה ממורה מוסמך בפתח 

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

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

קנית רכבים

 הובלות קטנות באזור גוש 
דן, במחירים נוחים. שרות אמין 

_____________________________________________)52-1(ואדיב. 050-8521404

 הסרת עין הרע פחדים 
ומתחים באמצעות עופרת 
בהמלצת אדמו"רים ורבנים.

052-7611725)52-07/19(_____________________________________________

הסרת עין הרע

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 נמצא בר' עקיבא בבני 
ברק שקית עם כיפות חדשות 

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

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

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

 באזור הרב שך אבד תוכי 
היקר לבעליו אקלקבטוס. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

 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

יד שניה 
קונים

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

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

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מייבש כביסה 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155532

 לאברך דרוש בתרומה זוג 
מיות יהודיות ללא מזרונים

_____________________________________________)52-52ח(053-3100941

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור אפיה ומכונת 

_____________________________________________)52-52ח(כביסה 053-3100941

 דרוש מכשיר סודה 
דטרים/פילו/גז לעשיית סודה 

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

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

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

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)52-52ח(054-7938941

 מעוניין לקנות פלאפון 
MIO כשר במצב טוב 

_____________________________________________)52-52ח(050-6229373

 דרושה עגלת תאומים 
למשפחת בן תורה בתרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

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

_____________________________________________)52-52ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

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

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

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

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

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

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

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה 

_____________________________________________)52-52ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)52-52ח(052-3595314

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

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

 סיטרואן ג'אמפי, 2014, 
אוט', 9 מקומות, מזגן מפוצל, 

מצב מעולה 054-7916871 
_____________________________________________)01-04(להתקשר עד 22:00

 נוסעים עם בן תורה, 
הסעות ברכב חדיש ומפואר עד 

_____________________________________________)1-4(20 מקומות 054-8420042

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

לימודים
 ישיבה לבחורים/מדרשייה 

לבנות, בנשיאות האדמור ר' 
יוסף יושיעהו פינטו - בחצור 

הגלולות מקבלת בחורים, 
בגילאים 16,32.

גברים - 052-3822938
_____________________________________________)1-4(נשים - 053-4240198

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

שיעורי עזר

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 מהיום להיום! אשדוד 
- בני ברק - בית שמש - 
_____________________________________________)1-1(ירושלים. 052-7613005

שליחויות

 אבד ארנק באזור תחנה 
מרכזית וכניסה לעיר ירושלים 
לפני כשבועיים ובו ת.ז. רק קו 

_____________________________________________)1-1ח(וכו' 058-3268622

 נמצאו מפתחות באזור 
חנוכה באזור שמגר ירושלים. 

_____________________________________________)1-1ח(053-3174093

 נמצא רב-קו בשם יצחק 
אלחנן רפאלוביץ לפני כמה 

_____________________________________________)1-1ח(חודשים. 052-7687807

 אבד ת.ז. + תעודת נכה 
וכו' באזור צפניה/בר אילן 
_____________________________________________)1-1ח(בירושלים. 053-3132675

 נמצא קפוצ'ון קטיפה 
כחול בקו 240, בתאריך ט"ז 

_____________________________________________)1-1ח(טבת 054-3455693

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצויין.
_____________________________________________)1-1ח(050-4160457 י-ם

 אם ברשותכם בקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)1-1ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)1-1ח(סימלי. 054-7432035

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)1-1ח(050-6651365

 דרושה גיטרה לילד עם 
בעיות רגשיות הלומד לנגן 

_____________________________________________)1-1ח(בגיטרה 052-7151697

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

_____________________________________________)1-1ח(קולי 079-5783974

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 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

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

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים + מסך 

דק במצב מעולה!!! 400 
ש"ח. בפ"ת.

_____________________________________________)1-1ח(יובל 052-8401909

 .A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)1-1ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482 

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין ) לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה 300 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
קדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 052-3463482

 "PC 21 מסך דק למחשב 
_____________________________________________)1-1ח(אינץ 200 ש"ח. 050-6205446

 למסירה תנור בילד אין 
בשרי, הטורבו במצב מעולה, 

אפייה לא אחידה. 
_____________________________________________)1-1ח(054-8413299

 תנור חימום ספירלה 
מסתובב ימינה ושמאלה 

חדש לגמרי באריזה 220 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח()גמיש( 050-9340317

 מפזר חום או לחדר או 
לאמבטיה חדש באריזה 75 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 050-9340317

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)1-1ח(או 053-3179093

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8470594

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8470594

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשה באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8470594

 מסך מחשב LG במצב 
כחדש 20 אינץ 150 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7161030

 מסך 26 אינץ פיליפס 300 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-7161030

 סיגריה אלקטרונית במצב 
מצוין 50 ש"ח. 073-7961820 

_____________________________________________)1-1ח(שלוחה 301 ב"ב.

 נגן DVD תוצרת 
 KN-828 דגם KEMMEDY

כחדש 100 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 כירה חשמלית 2 להבות 
ב- 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(050-4116410

 אוזניות בלוטוס צוואר 
איכותיות ביותק במחיר מציאה 
_____________________________________________)1-1ח(50 ש"ח בלבד. 055-6780481

 אוזניות קשת איכותיות 
חכברת סוני מקוריות כחדשות 

ממש 60 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(055-6780481

 מדפסת ליינר 
BROTHER משולבת 

למשרד טונר חדש 400 ש"ח 
054-2252242)1-4(_____________________________________________

 רמקולים מותג למחשב 
עם סאב כחדשים 180 ש"ח 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

 נט-סיטק למחשב כחדש 
דור 3.5 150 ש"ח. 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8470594

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )ב"ב( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 80 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
הליפס 3 ראשים נטענת גדם 

930 ב-150 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7966786

 מחשב כולל מסך דק 
19 אינץ + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ כולל 
_____________________________________________)1-1ח(שלט וטיימר 052-8380655

 למכירה מייבש כביסה 
כמו חדש 200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 200 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. לפרטים 054-8453370

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)52-52ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 מסך דק "17 למחשב - 
AOC פועל מצוין תמונה חדה 

ללא כבלים 70 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-3466398

 מחשב נייד עם מסך 
17" + ספק לחשמל כתיבת 

מסמכים כונן שירים, אינטרנט 
אלחוטי, 600 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אטמור חדש באריזה 
 230W ב-150 ש"ח. עוצמה

חוזק SKV. נייד:
_____________________________________________)52-52ח(052-7602959.

 מציאה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 053-3346080

 מחשב שולחני מצוין 
ליבה כפולה בהזדמנות + 

תוכנות 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 מסך דק 22" מצוין 
בהזדמנות!!! רק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 רחפן מיני צמוין 
הבזדמנות!! ללא תקלות חדש 

באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3346080

 מדפסת משולבת פקס 
 HP6830 וכו' צבעונית. דגם

ללא דיו. 220 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)52-52ח(054-8445520

 מקרר קטן מצב מצוין 190 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 HP פקס 75 ש"ח בלבד 
+ מזוודה 65 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מסך דק 24 אינץ' 250 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-8470594

 מחשב נייד מציאה, עובד 
מהר, רק 499 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-3558949

 ASUS מחשב מיני נייד 
מדך 10.1" מצב חדש כולל 

נרתיק מגן 450 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-8380655

 למכירה 2 רמקולי קריוקי 
גדולים 100 ש"ח כל אחד.

_____________________________________________)52-52ח(052-7140015

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח, 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-2727474

 מחשב נייד קטן במצב 
טוב )מתאים בעיקר לכתיבה( 

_____________________________________________)52-52ח(250 ש"ח. 054-8472353

 מקרר אמקור ב-200 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(052-7174414

 תנור סאוטר + כיריים גז 
_____________________________________________)52-52ח(ב-480 ש"ח. 054-8420444

 מייבש כביסה כמו חדש 
210 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מקרר קטן מצב מצויין 
170 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6787374 

_____________________________________________)52-52ח(או: 053-3179093

 למכירה מייבש כביסה 
כמו חדש 200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מציאה! מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' - כחדש, 200 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. לפרטים 054-8453370

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)52-52ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292 

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 מסך דק "17 למחשב - 
AOC פועל מצוין תמונה חדה 

ללא כבלים 70 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-3466398

 מחשב נייד עם מסך 
17" + ספק לחשמל כתיבת 

מסמכים כונן שירים, אינטרנט 
אלחוטי, 600 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אטמור חדש באריזה 
 230W ב-150 ש"ח. עוצמה

חוזק SKV. נייד:
_____________________________________________)52-52ח(052-7602959.

 מציאה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 053-3346080

 מחשב שולחני מצוין 
ליבה כפולה בהזדמנות + 

תוכנות 400 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 מסך דק 22" מצוין 
בהזדמנות!!! רק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-9342247

 רחפן מיני צמוין 
הבזדמנות!! ללא תקלות חדש 

באריזה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3346080

 מדפסת משולבת פקס 
 HP6830 וכו' צבעונית. דגם

ללא דיו. 220 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)52-52ח(054-8445520

 מקרר קטן מצב מצוין 190 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 HP פקס 75 ש"ח בלבד 
+ מזוודה 65 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813
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ריהוט

 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  מחשבים ניידים ממשרד 

שנסגר במחיר מציאה החל 
מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 

מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 
ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
72 שעות בלבד

 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

 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

 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

 בירושלים למכירה מיטת 
נוער כפולה במצב טוב, רק 

_____________________________________________)51-51ח(300 ש"ח 02-5812872

 תנור בילד-אין 180 ש"ח 
בלבדף מצב מצוין. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 Brother מדפסת 
 A3 משולבת מדפיסה גם

חדשה באריזה ב- 290 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(054-7208929

 מיקרוגל לבן דיגיטלי 
במצב מצויין 400 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)52-52ח(050-9340312

 מיקרוגל כמו חדש אריזה 
75 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-7938941

 LG בהזדמנות מקרר 
כחדש 550 ליטר מוכסף רק 

_____________________________________________)52-52(1700 ש"ח 054-8420684

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים. 052-7178693 

_____________________________________________)52-52ח(קטמון ישנה.

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ, אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7178693 בי-ם.

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)52-52ח(200 ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומודה + מיטה 
זוגית 500 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7178693

 מיטה וחצי מצב מעולה 
_____________________________________________)52-52ח(400 ש"ח. 053-3134131

 ספפה 250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3134131

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משוצץ מצב מצויין 

_____________________________________________)52-52ח(500 ש"ח. 054-5705546

 שולחן נמוך לסלון עץ 
איכותי, כחדש 150 ש"ח. 
66X120 ס"מ בירושלים. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8430281

 ארון 3 דלתות 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 ספה 3 מושבים 460 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 פינת אוכל למטבח 450 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7698994

 ספת סלון מעור אמיתי 
מהודרת 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7698994

 מיטת  הייריזר, 490 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7698994

 כסא מנהלים 70 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7698994

 שולחן מרובע, עץ מלא, 
צבע אגוז )1.40*1.40( 500 

ש"ח + 8 כסאות 130 לאחד.
_____________________________________________)52-52ח(052-3073826

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה עם גלגלים עץ מלא, 

190 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 שולחן סלוני עץ חום 
שחור 60X120 ס"מ, 150 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-5397876

 כורסת יחיד 90 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(בלבד. 052-5737813

 שידה עם מגירות 180 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מראה חדשה גדולה 
70/80 ב- 70 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-7602959

 ארון 3 דלתות + מגירות 
+ תלייה 290 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מיטה כפולה צזורנים 
נשלפי כחדשים 400 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(054-6583510

 קומודה/שולחן איפור 
צראה וארון חגירות 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-6583510

 כוננית 2 מטר אורך, 80 
ס"מ גובה, חום 052-7178693 

_____________________________________________)52-52ח(בירושלים.

 ארון בגדים ליחיד 200 
ש"ח בירושלים פורצירה לבן 

דמוי מקרר סנדוויץ
_____________________________________________)52-52ח(052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בירושלים. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7178693

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)52-52ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ארון כתר כחדש 2 מדפים 
ב- 150 ש"ח ב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7189934

 שתי כסאות גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-9089110

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 35 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א. 050-4135002

 ארון 'כתר' גדול כחדש רק 
500 ש"ח. 052-7154863

_____________________________________________)52-52ח()בין הסדרים(

 בהזדמנות! ספריית 
קודש מפוארת כחדשה 
עץ מלא חזקה במיוחד 

8000 ש"ח.
050-4111114)52-3(_____________________________________________

 מציאה קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8420684

 בהזדמנות!! עגלת איזי 
בייבי במצב מצוין 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-4160457

 בהזדמנות!! עגלת 
תאומים במצב מצוין 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-4760457

 שמיכה לתינוק לגיל שנה 
+ מצעים למיטה תינוק 70 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-7041010

 למכירה עגלת תינוק 
במחיר סמלי 200 ש"ח. במצב 
_____________________________________________)52-52ח(מצוין. 052-6865596 ירושלים

 עגלה ביבי גוג'ר 350 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח ירושלים 052-7175085

 למכירה עגלת שכיבה 
אמבטיה בצבע שחור 
מאמריקה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(050-4116799

 ברה"ע לול מתקפל מעץ 
מלא עם מזקון ב-490 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7966786

 ברה"ע כסא אוכל לתינוק 
עם מגש מתקפל ב-150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7966786

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)52-52ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנ כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-3073826

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)52-52ח(35 ש"ח. 053-3155415

 מכנס לתינוק צידה 
12/18 חודשים קטיפה חדש 

של קידישיק, 30 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(053-3155415

 נדדת בייביסייף יפייפה, 
מצריך תיקון בשנאי, 250 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-5833770

 עגלת מוצי שילדה 
אמבטיה וטיולון מצב מצוין 

_____________________________________________)52-52ח(400 ש"ח. 052-5833770

 למכירה עגלת בוגו בי 
במצב מעולה, עם שתי גגונים 
חדשים לכיסוי גשם ב-1,400 

_____________________________________________)52-4(ש"ח. 052-7696965

 כסא תינוק לכרב של כב' 
ברייאקס 200 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-5078585

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח. אפשר רק 

טיולון 140 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 טיולון סוג טוב וחזק 100 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אמבטיה 500 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 054-5656194

 כסא אוכל לתינוק במצב 
מעולה כולל מגש נשלף מחיר 

_____________________________________________)52-52ח(100 ש"ח. 052-6140800

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי, 25 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם.

_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 מציאה! משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
מצב בינוני 300 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 כלוב גדול לארנבת במצב 
מצויין 50 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(לפרטים: 054-8491154

 אופני הרים 26" 
מאלומיניום. בבני ברק 400 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7187193

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-2727474

 מיטת תינוק צבע עץ 
"שילב" 350 ש"ח. 

050-4117655)52-3(_____________________________________________

 גמבוי DS על שני מסכים 
במצב מצוין + מטען 220 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3200635

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

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

 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

 מקרר לא גדול צבע לבן, 
210 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 מסך דק 19 אינץ' שמור 
כחדש 150 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 מסך דק 23 שמור כחדש 
_____________________________________________)52-52ח(250 ש"ח. 054-2515728

 מדפסת קבלות חדשה 
באריזה מקורית 500 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-2515728

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח()בפ"ת( 052-2786557

 מיקרוגל גריל דיגיטלי חדש 
באריזה של morphy ב- 450 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 050-4142537

 אמקור XL2 במצב מצוין 
170 ליטר משרדי. 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3292985

 מדפסת לקופה רושמת 
חדשב באריזה רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8470594

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה,חום. בירושלים

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693

 ארון לבגדים ליחיד 200 
ש"ח בי-ם פורמיקה לבן דמוי 
_____________________________________________)1-1ח(מקרר סנדויץ 052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בי-ם קוטר 

_____________________________________________)1-1ח(1.15. 052-7178693

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים. 052-71786936 

_____________________________________________)1-1ח(קטמון ישנה.

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ, אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693 בי-ם.

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומודה + מיטה 
זוגית 500 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7178693

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות )ב"ב( 120 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 250 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 ארון 3 דלתות 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 2 ארונות כתר במצב טוב 
מאוד 200 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8540687

 שולחן עגול + 6 כסאות 
צבע לבן עץ מלא במצב מצוין 

_____________________________________________)1-1ח(רק 500 ש"ח. 053-3114819

 עמודון שתי דלתות צבע 
שחור במצב מעולה רק 450 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 053-3114819

 פינת אוכל 480 ש"ח ללא 
כסאות צבע חום.

_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 אמבטיית תינוק במצב 
_____________________________________________)1-1ח(חדש. 052-7161030

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)1-1ח(052-3073826

 מציאה! ציטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)1-1ח(052-3073826

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"ב( 250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)1-1ח(054-7216671

 שידה מגירות חזקה 
ויציבה עם גלגלים עץ 

מלא. 190 ש"חח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(0525737813

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)1-1ח(400 ש"ח 053-3134131

 מיטה ספפה 250 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(053-3134131

 שולחן נמוך לסלון עץ 
איכותי, כחדש 150 ש"ח. 

66X120 ס"מ בי-ם 
_____________________________________________)1-1ח(054-8430281

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משוצץ מצב מצויין 

_____________________________________________)1-1ח(500 ש"ח. 054-5705546

 כסא נח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 50 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-3463482

 2 כסאות בר גבוהים 
מרופדים כחדשים 250 ש"ח 

_____________________________________________)1-1ח(050-9089110

 למכירה ארון 3 דלתות 
עם 4 מגירות מפורק במצב 

מצויין 310 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 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

 מציאה משאבת חלב 
חשמלית דו צדדית רק 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 300 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
מצב בינוני 300 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 עגלת אינגלזינה אביו 
צבע מכלת אמבטיה + טיולון 
במצב מצוין, 480 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7125823

 עגלת בייבי גוגר אמבטיה 
+ טיולון אפשר בנפרד 400 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-7129469

 עגלת אמבטיה + טיולון 
צבע שמנת במצב מצוין רק 

_____________________________________________)1-1ח(350 ש"ח. 053-3114819

 עגלת איזי בייבי טיולון 
בצבע סגול אפור במצב 

מעולה רק 250 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(053-3114819

 עגלת תאומים 
OYSTER - נקנתה לני 

כחודש 500 ש"ח
_____________________________________________)1-1ח(054-8464909

 עגלת אמבטיה + טיולון 
380 ש"ח מצב טוב.

_____________________________________________)1-1ח(054-5656194

 עגלה שחורה שני חלקים 
קפיצית איכותית 450 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(03-5705064

 עגלת "מוצי" מצויינת 
אמבטיה וטיולון ג'ינס ב-500 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 050-4116410

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח(
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה 500 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-5656194

 MIMA מציאה! עגלת 
כחדשה אמבטיה + טיולון 

שחור/ורוד. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7123321

 למכירה טיולון 280 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(מצב טוב. 054-5656194

 למסירה בירושלים עגלת 
בוגבו אמבטיה וטיולון, דרוש 

_____________________________________________)52-52ח(תיקון 054-8474221

 חדשה באריזה! עגלת 
שכיבה בצבע שחור כולל כיסוי 

רגליים 500 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(054-8452616

 כסא בטיחות לתינוק רק 
_____________________________________________)52-52ח(50 ש"ח. 050-9089110

 נדנדה חשמלית לתינוק 
+ מנגינות רק 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-9089110

 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. 

 מכנס לתינוק קטיפה חדש 
של קידישיק מידה 18/24 

חודשים 30 ש"ח.
_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 מצעים למיטת תינוק היה 
3 פעמים בשימוש 35 ש"ח. 

_____________________________________________)50-50ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)50-50ח(40 ש"ח. 053-3155415

תקשורת

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב-200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7966786

 סלולרי ארסניום כשר 79 
ש"ח. סלולרי טלגו חדש כשר 

_____________________________________________)51-51ח(149 ש"ח. 058-3263264

 נטסטיק - מודם סלולרי 
- תומך בכל הסימים, חדש 

ואיכותי, 120 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8432352

 למכירה גלקסי יאנג 
כשר/תומך באריזה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-319340

 אוזניות בלוטוס חדשות 
מדהימות לסלולרי, סוללה 
נטענת 80 ש"ח, מציאה. 

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 גלקסי יאנג כשר/תומך 
באריזה 250 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(053-3138340

 פלאפון סמסונג טאצ' 
דגם 3300 כשר כחדש 240 

_____________________________________________)1-1ח(ש|ח גמיש. 055-6780481

 HP 652 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 054-8431644

 מכנס ג'ינס חדש מידה 40 
חב' קסטרו 100 ש"ח 

_____________________________________________)1-1ח(058-7041010

 מכשיר סלייסר מאסטר 
_____________________________________________)1-1ח(חדש 85 ש"ח 058-7041010

 סיר לקובנה חדש 35 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח 058-7041010

 חלוק מידה L מחיר 100 
_____________________________________________)1-1ח(058-7041010

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)1-1ח(40 ש"ח 053-3155315

 מכנס לתינוק מידה 
12/18 חודשים קטיפה חדש 

של קידישיק 35 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(053-3155415

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה 180 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(053-3155415

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-2727474

 למסירה גליונות "הדרך" 
_____________________________________________)1-1ח(בק. הרצוג. 050-4148068

 נברשת יוקרתית עתיקה 
300 ש"ח. 054-8421867

_____________________________________________)1-1ח(

 מכונת קפה איכותית 
מאוד 250 ש"ח.
054-8421867

_____________________________________________)1-1ח(

 ארנבת צעירה לבנה 
חמודה 60 ש"ח. -054

8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 זוג מזרוני שנה קפיצים 
איכותי 120 ש"ח. כ"א. -054

8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 מייבש כביסה חברת 
אלקטרו לוקס 400 ש"ח נקנה 

ב-1200 054-8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 שטיח חדר מצב מצוין 90 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 תנור אפיה בילד-אין 160 
ש"ח + כיריים גז 110 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 שמלת ערב מהממת 
מידה 38-40 יבוא מפריז 

חדשה, 500 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(052-7143037

 לאגרת מיוחדת ממרן 
הרב עובדיה יוסף דרושים 

תורמים להדפסה וחלוקה. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7176547

 ערכת מד סוכר )חב' 
free style( חדש באריזה 130 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-3463482

 זוג תוכונים + כלוב 
תמורת 100 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)1-1ח(054-8592195 ברכי.

 5 מטבעות כסף לפדיון 
_____________________________________________)1-1ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 בטריה לאופניים 
חשמליות A10 מחיר 270 

ש"ח, 36 ואט 
_____________________________________________)1-1ח(03-5781470 )ב"ב(

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________
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מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 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

 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(_____________________________________________

 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

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום. 050-5274348  
03-6884123)49-52(_____________________________________________

 פלדלת, תנור גז, פריז'ידר, 
מכונת כביסה. כל פרט 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8435872

 למכירה אופני כושר 
חדישים לגמרי 400 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(058-6609100

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה, חום 052-7178693 

_____________________________________________)51-51ח(בי-ם.

 תמונות בכל מיני סוגים 
בירושלים 50 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7178693

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח בי-ם. 052-7178693

 נעליים יד 2 5 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)51-51ח(י-ם. 052-7178693

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ אורך 80 ס"מ. 

_____________________________________________)51-51ח(בי-ם. 052-7178693

 קופסת תה מעץ-ויסודקי 
מהודרת 31X25 ס"מ חדשה 

באריזה 60 ש"ח. בב"ב. 
_____________________________________________)51-51ח(054-8418662

 זיכוי למשקפי מולטי-
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח. ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)51-51ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצת הדרת קודש חדש ב-70 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 050-4135002

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 200  

_____________________________________________)51-51ח(ב-290 ש"ח. 052-7966786

 דיסורית אלמוניום אוב' 
7.5 ס"מ 130 ש"ח. למטר, 

_____________________________________________)51-51ח(חצי מחיר. 054-8435872

 רדיו דיסק MP3 של 
מזדה-3 חדשה מקורי 500 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 054-8435872

 מגפיים חדשות לילדה 
מידה 27 צבע שחור.

_____________________________________________)51-51ח(053-3155415

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)51-51ח(180 ש"ח. 053-3155415

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
 2X1.80-חום מוזהב, גודל כ

מטר. 350 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(054-8485026

 מעיל ארוך מפואר כחול 
קרמה ופרווה כחדש 150 

_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 052-7612293

 חנוכייה כסף אנגלי 
מפוארת כ- 60 ס"מ 100 ש"ח 

_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7612293

 כריות חדש 50 ש"ח 
שמיכות חדש 120 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7612293

 מגש לחלות מפואר שילוב 
עור וכסף + זכוכית 120 

_____________________________________________)51-51ח(גמיש. 052-7612293

 מזוודה ובה 60 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)51-51ח(ב"ב. 052-5737813

 למכירה אופניים 95 ש"ח 
_____________________________________________)51-51ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה מזוודה +  פקס 
+ סלקל + כסא רכב כ"א 70 
_____________________________________________)51-51ח(ש" בלבד גמיש. 052-5737813

 למכירה פינת אוכל אובלי 
צבע חום על רגל חזקה 210 

ש"ח בלבד חזק ויציב. 
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה מראה, רוחב 32 
ס"מ. גובה 44 ס"מ. במצב 

_____________________________________________)51-51ח(טוב 150 ש"ח. 052-7126106

 למכירה בימבה פלא 
במצב טוב 80 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה עגלת קניות 
מברזל 4 גלגלים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7126106

 למכירה שטיח לחדר 
מצב מצויין 80 ש"ח + מראה 

קריסטל 120 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 למכירה אופניים 80 ש"ח 
בלבד בהזדמנות.

_____________________________________________)51-51ח(052-5737813

 אופניים BMX גלגל 20 
כחדשות! במצב מצויין! רק 

_____________________________________________)51-51ח(140 ש'. 054-8409064

 שמלה כחולה 48. צוארון 
300 ש"ח צנו, חסידי, פרום. 

_____________________________________________)51-51ח(053-3187276

 חבקי מפיות מפרחים 
ססגוני 80 ש"ח.
_____________________________________________)51-51ח(053-3187276

 רמקולים למחשב 60 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 053-3187276

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(052-7671681 בערב

 למכירה מעיל צמר חדש 
נשים 200 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(050-4131038

 למכירה נעלי ניובלנס 
ספורט נשים 200 ש"ח.

_____________________________________________)51-51ח(050-4131038

 תיק חדש נשים שחור 45 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח. 050-4131038

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)51-51ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)51-51ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)51-51ח(ש"ח 052-2727474

 ספר לתסרוקות דיוויס 
_____________________________________________)51-51ח(220 ש"ח. 058-4843223

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 
לאירועיםף חדשה, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)51-51ח(058-4843223

 נגנים חדשים במחיר 
מציאה!! המלאי מוגבל. 

הקודם זוכה. 03-5796146 
_____________________________________________)51-02(איתמר

 3 מזרונים חדשים עדיין 
באריזה למיטת נוער 80/190. 
130 ש"ח מזרון )חצי מחיר(. 

_____________________________________________)51-51ח(053-3348860 שושנה. 

 מגזין זמן של חודש תשרי 
_____________________________________________)51-2ל(ב-17 ש"ח. 054-8454536

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 סיר ליגון לצ'יפס 2.5 ליטר 
חשמלי מכני, חדש באריזה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 052-3466398

 תלת אופן לגיל 2/3 עם 
ידית להשגחה 70 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 משאבה ידנית של מדלה 
כחדשה ממש 70 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 ילקוט יוסף בבודדים כל 
_____________________________________________)52-52ח(כרך 5 ש"ח. 054-8478897

 ספרי ברסלב יד שניה 
במצב טוב 5 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478897

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בירושלים. 052-7178693

 נעליים יד 2 5 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7178693 בי-ם.

 כלוב ענק לתוכי 450 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(053-3134131

 צלחת עומדת לתוכיים 
_____________________________________________)52-52ח(300 ש"ח. 053-3134131

 2.35X1.65 ,שטיח כרמל 
מצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-5705546

 למסירה לכולל/לישיבה, 
סט טורשו"ע שירות דבורה 

חדש!
gmail.com@8414744

_____________________________________________)52-52ח(054-8414744

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7120970

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 גיזרה רחבה 

_____________________________________________)52-52ח(180 ש"ח. 053-3155415

 מגפיים לילדה מידה 27 
צבע שחור חדשות 40 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3155415

 ג'קט לילד צידה 2 צבע 
_____________________________________________)52-52ח(שחור 20 ש"ח. 053-3155415

 אופניים קטנות לילד 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-5078585

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 100 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 מכשיר סליסר חדש 
באריזה 85 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(058-7041010

 למכירה פינת אוכל 480 
ש"ח, ללא כסאות צבע חום. 

_____________________________________________)52-52ח(054-5656194

 תכולת בית, כורסת 
יחיד + מזוודה + שטיחים 
+ אופניים + מסך מחשב 
+ פקס, כל דבר 80 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 

מצבים פלסטיק קשים, צבע 
_____________________________________________)52-52ח(לבן 130 ש"ח. 052-8737813

 טיטולים למבוגרים מידה 
_____________________________________________)52-52ח(L ב- 45 ש"ח. 052-7174414

 כירה גז 2 להבות 
חשמלית, חדשה באריזה של 

גולדליין, 140 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-3466398

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 סירים סולתם חדשים 
במחיר מציאה, 4 סירים 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3292985

 סכיני שחיטה + אבני 
השחזה, 100 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)52-52ח(בנתניה. 050-3540009

 מעיל צמר חדש נשים 
_____________________________________________)52-52ח(מידה 44. 050-4131038

 נעל ניובלנס 375 ספורט 
_____________________________________________)52-52ח(נשים חדש. 050-4131038

 בבית שמש מצלמות 
פילים לאספנים בכל מיני 

גדלים. קטן - 50, בינוני - 60 
_____________________________________________)52-52ח(גדול - 75 גמיש. 02-9926595

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח, ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאות הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)52-52ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292

 אופניים מידה 24. פחות 
מ-200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3102755/ 052-3091689

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים, 120 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-6282258

 ספרי צדיקים 10 ש"ח 
_____________________________________________)52-52ח(כ"א 050-4131038

 70X100 3 תריסים 
במחיר 150 ש"ח כ"א חדשים.

_____________________________________________)52-52ח(050-4131038

 אוזניות קשת בללוטוס 
שהופכות לרמקול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח כ"א. 058-3245685

 מטען למחשב נייד 
_____________________________________________)52-52ח(ACER חדש! 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
ג'וי - רק 50 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 נעלי בית חדשות "מורן" 
מידה 37 100 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3245685

 עדשות מגע מידה 4.5 6 
זוגות כ"א 10 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3201640

 תלושים לרשת נעמן/ 
ורדינון בשווי 700 ש"ח ב-400 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3201640

 בבית שמש רחפן 6 
מנועים חדש באריזה ב-350 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בלבד. 02-9926595

 אופניים מס' 24, 150 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח בני ברק. 052-7600336

 אופני הרים לנערים במצב 
טוב ב-200 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-9340312

 נעלי עקב חדשות ויפות 
כסופות מידה 37 150 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(054-8478028

 כיריים גז דה לונגי צבע 
לבן 120 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 טלפון סלולרי סמסונג דור 
3 וחצי 240 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)52-52ח(052-5737813

 כסא גלגלים לנכה + 
מזרונים סיעודיים - 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-52ח(כ"א בר"ג. 050-5967114

 )OHHA( חולצות אוהה 
חדשות מידה 15.5 ב- 40 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 058-3299505

 אוזניות בלוטוס קשת 
חדשות ב- 60 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(058-3299505

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7161030

 מקלדת ועכבר אלחוטיים 
חדשים של לוגיטק - 100 

_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 052-7161030

 אדניות בינוניות וגדולות 
לגדילת ירקות. 5 בינוניות=9 

ש"ח. 1 ענק ותחתית=25 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 8 חבילות זרעים מיוחדות 
להשתלה ומצמיחות פרחים 

ופיצוחים ועשבים ריחניים ב-40 
_____________________________________________)52-52ח(ש"ח. 03-5740868

 מטען נייד מטורף  +נגן 
"די ג'י מן" מצוין + אוזניות 
מטענים ומגן = 230 ש"ח. 

_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 נגן "דוקו" חדש משוכלל 
איכותי מאוד + אוזניות מטען 

ומגן. 8 ג'יגה = 200 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(03-5740868

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח.

_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 נגן MP3 עם שירים 
ומערכונים + מתאם למחשב 

+ אוזניות חדש - 40 ש"ח. 
_____________________________________________)52-52ח(050-2897977

 אוטו פלא בימבה כיף, 
גלגלי פלסטי 25 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)52-52ח(052-7600336

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)52-52ח(בירושלים. 054-8415306

 שעון שויצרי יפה בצבע 
שחור זהב 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)52-52ח(053-3120620

 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

 מטען לבטריה לאופניים 
חשמליות, 36 ואט, 80 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5781470

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)1-1ח(200 ש"ח. 054-8464909

 בוקסה בלוטוס 
קומפקטית ועצמתית במיוחד 

מתאים לנגן "ביזניס" + 
מטען ואוזניות = 70 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5740868

 סיר חשמלי לבישול עדיין 
בקופסא 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(053-3114819

 שמלת אירוע צבע 
סגול לגיל 12, אורך 1.25 + 
שושבנית לגיל 6, אורך 0.94 

_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח כ"א. 052-3073826

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-2727474

 מצלמה פאנסוניק 
FX580 12 מגה + נרתיק סום 

10X כחדשה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-2727474

 כורסת יחיד + מזוודה + 
שטיחים אופמים מסך מחשב 
+ פקס 80 כ"א + צעצועים. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקל 70 ש"ח + עריסה 2 
מצבים פלסטיק קשים צבע 

_____________________________________________)1-1ח(לבן 110 ש"ח. 052-5737813

 מטען לבטריה לאופניים 
חשמליות 36 ואט 80 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(03-5781470 )בב"ב(.

 פאזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח בי-ם. 052-7178693

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

 תמונות רבנים ממוסגרות _____________________________________________)1-1ח(054-5705546
ויפות 30 ב- 300 ש"ח. 

054-8421867
_____________________________________________)1-1ח(

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)1-1ח(052-7966786

 שעון יד לבנים חברת 
"כסיו" משוכלל ברמה חדש 
_____________________________________________)1-1ח(ב-150 ש"ח. 052-5918474

 שרשרת זהב טהור יפה 
חזקה חדש + טליון ב-300 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 052-5918474

 סים טוקמן חברת פלא 
פק + אוזניות חוט חדשות ב- 

_____________________________________________)1-1ח(100 ש"ח. 052-5918474

 אופניים 80 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(052-8737813

 פינת אוכל נפתחת צבע 
חום וונגה 230 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 אלפטיקל - מכשיר כושר 
במצב טוב 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-2252171

 טרמפיסט לגלת תינוק 
_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח 054-8406526

 שולחן למחשב/עבודה - 
זכוכית, צבע לבן, רוחב מטר 
עומק 60 ס"מ - 250 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-6689188

 שולחן פינת אוכל צבע לבן 
1.80 נפתח 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)1-1ח(054-2252171

 סטנדר שולחני מפואר 
וטס כתף באלעד ב-170 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(חדש מהניילון. 054-2444519

 כסא הגבהה לתינוק 
)יושב על כסא( 25 ש"ח )ורוד/

_____________________________________________)1-1ח(כחול( 058-7252151

 כסא בטיחות לרכב מגיל 
שנה ומעלה מצב מצוין 200 

_____________________________________________)1-1ח(ש"ח. 058-7252151

 PSR אורגן ימהה דגם 
150 ודגם PSR 240 מחיר 

_____________________________________________)1-1ח(500 כ"א. 058-7252151

 משחק מודולק כבישים 
כ-100 חלקים 60 ש"ח כרבע 

_____________________________________________)1-1ח(מחיר 052-7600336 בב"ב

 ילקוט "הלו קיטי" לכיתות 
הנמוכות, מתאים לנשיאה עם 
עגלה 60 ש"ח. 052-7600336 

_____________________________________________)1-1ח(בב"ב.

 מיטת נוער X 2 ללא 
מזרונים מעולה צבע בז' סגול 

_____________________________________________)1-1ח(400 ש"ח. 054-8455211

 מכתבה מצב מעולה צבע 
הז סגול 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8455211

 סיר לקובנה חדש 35 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח 058-7041010

 אופניים 80 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 פינת אוכל נפתחת צבע 
חום וונגה 230 ש"ח

_____________________________________________)1-1ח(052-5737813

 נגן "דוקו" משוכלל 
במיוחד = 225 ש"ח + אוזניות 

ומטען נייד עוצמתי חינם! 
_____________________________________________)1-1ח(03-5740868

 מטבעות חו"ל 60 ש"ח 
_____________________________________________)1-1ח(לקילו. 052-7653753

 מסחטת מיצים יורום 
לסחיטת כל 500 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7694996

 תרנגולת ללומד שחיטה 
ב-45 ש"ח. 052-7175927 

_____________________________________________)1-1ח()בישוב בחשמונאים(

 תוכונים קטנים שאפשר 
לאלף ב- 35 ש"ח. לאחד 

)בישוב חשמונאים( 
_____________________________________________)1-1ח(052-7175927

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________)1-1ח(ש"ח כ"א. 058-3245685

 אמבטיה כחולה לעגלת 
ג'וי - רק 50 ש"ח.

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
ABC דיזיין 100 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 נעלי בית חדשות "מורן" 
מידה 37 100 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(058-3245685

 3X3 ,סוכה לנצח מברזל 
מ' + קרשים לסכך, 500 ש"ח.  

_____________________________________________)1-1ח(052-7118302

 אוזניות קשת בלוטוס 
שהופכות לרמקול 200 ש"ח. 

_____________________________________________)1-1ח(052-7161030

 זיכוי ב"יפצ'וק" 600 ש"ח 
ב-500 ש"ח, ללא הגבלת זמן. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8476486

 מזרני יחיד אורטופדיים 
חדשים, מחיר 500 ש"ח 

לשלושתם, בר"ג גבול ב"ב
_____________________________________________)1-1ח(054-4980062

 שרשרת למנעול 3 מטר 
_____________________________________________)1-1ח(ברזל 40 ש"ח. 054-8491154

 כלוב גדול לארנבת, מצב 
מצוין 50 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(054-8491154

 עגילים חדשים חצי 
חישוק זהב לבן משובץ 

יהלומים 450 ש"ח.
_____________________________________________)1-1ח(050-4179966

 כרית הנקה "כריתי" 
כחדשה ב-80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(050-4116410

 נרגילה מדהימה צבע 
טוריז של גואה + צינור עבה 

_____________________________________________)1-1ח(150 ש"ח גמיש 055-6780481

 קופסת גלגול ואיחסון 
סיגרון ממתכת יפה מאוד 
חדשה ב- 20 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)1-1ח(055-6780481

 בלעדי! סטוק של סירי 
אידוי בריאות מיוחדים מחיר 

רצפה. 054-4543701
03-5066331)1-1(_____________________________________________

 למכירה שעון חכם + 
טלפון + הודעות + מצלמה 
_____________________________________________)51-51ח(וכו' 100 ש"ח. 054-2668995

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד. חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)52-52ח(052-2437292
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!
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מחיקויים!
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לכל המשרות
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073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 

לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושות סייעות לגן 
בפ"ת+תינוקיה תנאים 

טובים. א. ליום מלא/חצי.
050-5636364)44-3/19(_____________________________________________

 לחברת רוזנברג הובלה 
ולוגיסטיקה דרושים נהגים 
 ,c-1 צעירים ורציניים רשיון
_____________________________________________)50-01/19ל(נסיון חובה. 050-6563426

 לחברת נקיון בב"ב 
לעבודה לאחה"צ, תנאים 

טובים!
דודו: 050-7288620
_____________________________________________)50-01/19(ריקי: 052-5742908

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)46-1/19(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

03-633-8888 ֹלפרטים.

ִדרושות

גננת

מטפֹלות

מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה

ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)52-03/19(צוות חרדי 050-8938869

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 למשרד רואי חשבון 
בגודל בינוני בתל אביב רואי 
חשבון /מתמחים )גברים ו/

או נשים( לאחר מעבר בחינות 
מועצת רואי חשבון בתחום 

ביקורת, עריכת דוחות כספיים 
ודוחות מס לתאגידים. שליטה 
בתוכנות אופיס, יתרון לבעלי 

שליטה בתוכנת קונטו.
פקס: 03-7604646

liat@frcpa.co.il :50-1/19(מייל(_____________________________________________

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון, דרושות מורות 

לאנגלית, הסעות מב"ב, 
שכר גבוה.

054-8483125)50-1/19(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לחנות 
בגדי ילדים לשעות אחה"צ ת. 

טובים מאוד למתאימות.
054-7694963)50-1/19(_____________________________________________

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@aleh.org)50-04/19(_____________________________________________

 דרושה גננת מחליפה 
)עוברת( לגלאי שנתיים/
שלוש, לגן פרטי בפ"ת.

054-8121234)50-1/19(_____________________________________________

 לחברה בינלאומית 
מצליחה דרושים עובדים/ות 

אפשרות לעבודה מהבית ללא 
צורך בנסיון +20.

052-7606023)50-1/19(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, קריית ספר, 
_____________________________________________)50-01/19(וירושלים 052-6580906

קו עיתונות דתית / 8196557 /

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 נשים רציניות לעבודה של 
כ-15 שעות שבועיות מהבית. 

058-7129225
)51-2(_____________________________________________

 עובד לחנות סלולר בב"ב 
ידע במכירות יתרון, משמרות: 

17:00-21:30 /14:00-17:00
תא קולי: 052-7106477

_____________________________________________)51-2ל(

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 למשפחה דתית בתל 
אביב בשכ' נחלת יצחק, משק 
בית פעמיים בשבוע. המלצות.

054-4865500)51-2(_____________________________________________

 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(

050-888-3909

למשרה מלאה/ 
צהרונים

40 ש"ח לשעה
עדיפות משרה מלאה

דרושות
מטפלות

למעון תמ"ת

בגבעת שמואל

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 למשרד רו"ח בבני ברק 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת 
קו"ח תעודות וציונים למייל

pnina.ivgicpa@gmail.com)52-1ל(_____________________________________________

 דרוש תחזוקן למוסד 
בב"ב, חרוץ, ראש גדול 

וידע בתחזוקה, שכר 
42 ש"ח לשעה, שעות: 

9:00-16:00
050-6660676)52-3/19(_____________________________________________

 מגורים בחינם/ בסבסוד 
בבית שמש לצעירות 

מתחזקות/מתמודדות/גרושות 
)אפשרות למדרשיה(

053-4100529)52-3/19(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת גננת 
לכיתת בוגרים ומטפלת 

לפעוטות, משרה מלאה, שכר 
גבוה + בונוסים. 

054-3710998)52-1(

 למעון בב"ב מטפלת 
למשרה מלאה/חלקית תנאים 
טובים + תוספת מענק מיוחד 

054-5558835)52-1(_____________________________________________

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת הנדסאי/ת, 
5 שנות נסיון לפיקוח תשתיות 
להקמת שכונות באיזור גדרה 

והסביבה.
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 לחברת מהנדסים 
דרוש/ה מהנדס/ת, 7 שנות 
נסיון כראש צוות לעבודות 
תשתית להקמת שכונות 

באיזור המרכז, 
av6577519@gmail.com)52-3(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק: 
*גננת לכיתת בוגרים )יום 

חופשי( *סייעת 7:30-13:30 
_____________________________________________)52-1ל()יום חופשי( 052-7641817

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)52-3/19(_____________________________________________

 הזדמנות פז!!! לחברה 
בתנופה, דרושים אנשים עם 

ראש גדול - שכר הולם
_____________________________________________)52-1ל(052-6686677

 דרוש מנהל/ת מוכר/ת 
לחנות אופנה עילית לגברים. 

עבודה לטווח ארוך, תנאים 
ושכר מעולים בבני ברק. 

_____________________________________________)52-3ל(050-6964424

 דרושים/ות נקודות 
מכירה ביתיות למכירת 

מוצרים ידועה של 
ויטמינים. מקבלים ליווי 
_____________________________________________)52-3(מקצועי. 052-5298025

 למוסד תורני לבנים 
בטבריה דרושים מדריכים 

לפנימיה 054-8430234
054-8425253)52-1(_____________________________________________

 למזנון חלבי דינמי בב"ב, 
אחמשי"ת דלפק/מטבח 

למשמרת בוקר, ומנהל פס 
_____________________________________________)52-03(למשמרת ערב. 052-6607070

 לצהרון בשוהם דרושה 
עובדת רצינית 12:30-16:30 

_____________________________________________)52-01(לפרטים: 054-2664488

 ניסיתי ונושעתי! ניסיתי 
להתפרנס מעבודה מהבית 
וב"ה התוצאות מדהימות. 
_____________________________________________)52-7ל(מעוניינים? 050-4137343

 דרושה סייעת אחראית 
ורצינית עם נסיון למרפאת 
שיניים בבני ברק לעבודה 

_____________________________________________במשמרות 052-5600874  )51-02(

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון ילדים בגבעת שמואל. 

תנאים טובים!
054-4232112 אסתי

_____________________________________________052-6256368 מירה      )52-03/19(

סדרנים/ות
קופאים/ות

לרשת מזון 
דרושים/ות

ב"ב - 052-6580906
לעבודה מיידית

 י-ם והסביבה- 052-4715260
לפרטים

בגבול גבעתיים-ת"א

הגעה בקלות

עדיפות לנסיון
054-4893566

שכר הולם!

דרושות 
מטפלות

 לסוכנות ביטוח פקיד/ה 
לעבודה מהבית לתיאום 

פגישות, 3 שעות ביום, גמיש, 
4,000 ש"ח. לא נדרש נסיון 

בביטוח. 
_____________________________________________)1-1(קריירה 072-22-222-62

 לחברה קמעונית 
בירושלים פקיד/ה רכז/ת 
מלאי, ידע באקסל, שעות 

נוחות, 11,000 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)1-1(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בבני 
ברק פקיד/ה, 6 שעות ביום, 

לעבודה פקידותית נעימה, 
9,000 שח.

_____________________________________________)1-1(קריירה 072-22-222-62

 מטפלת למשרה מלאה 
למעון יום במרכז ב"ב, תנאים 

מצוינים למתאימה. 
054-4842065)1-2(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות 60 ש"ח 

_____________________________________________)1-2(לשעה. 054-3607420

 דרושה מנהלת חשבונות 
לחברה פיננסית בבסר 3 ב"ב 

אפשרות למשרה חלקית 
Riki@tlp-in.co.il)1-4(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
עוזר טבח ל-4 שעות ביום 34 

_____________________________________________)1-2(לשעה 052-714468

 עובדת סוציאלית ל-24 
ש"ש לבית אבות בבני 

ברק עבודה מעניינת 
ומאתגרת תנאים טובים 

למתאימה. קו"ח -03
6040771 מייל:

ganeymargoa@neto.net.il)1-4(_____________________________________________

 בפ"ת/גב"ש מיידי! 
מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה, שכר גבוה 
למתאימה.

054-7978069)1-4/19(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה דרוש 
מוכר ת. טובים למתאימים 

053-3133344)1-4(_____________________________________________

 דרושות מנהלות למעון 
יוקרתי לגיל הרך מקצועיות, 
חמות ומסורות. מ. מלאה/

_____________________________________________)1-8(חלקית לאה- 053-3126010

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב. דרישות: אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס: 
03-5791454)1-4(_____________________________________________

 דרוש עובד למכבסה 
בב"ב עבודה קבועה! תנאים 

_____________________________________________)1-2(טובים. 050-8460282

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל- 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)1-4/19(פרטים בטל': 054-8503222

 דרושים מנקים לישיבה 
בת"א לשעות היום והלילה 

שכר נאה. לפרטים:
_____________________________________________)1-4ל(050-4195145

 לישיבה ב"ב דרוש 
מחסנאי למטבח משרה מלאה 

מ: 10:00-15:00
050-5304424)1-4(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת למשרה מלאה 

תנאים מעולים במיוחד + 
_____________________________________________)1-1(בונוסים 052-7144468

 דרושה עובדת לצהרון עם 
נסיון ת. טובים למתאימה 

050-4102929)1-4(_____________________________________________

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 דרוש עובד רציני לעבודה 
במיזוג אויר במרכז עם רקע, 
_____________________________________________)52-3ל(תנאים טובים. 058-7348517

 דרושה סייעת לגן איכותי 
באזור בני ברק סביבת עבודה 
מקסימה, שכר הולם יומיים 

ארוכים + 3 צהרונים. 
_____________________________________________)52-1ל(052-7130006 052-7643131

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

לפרסום
03-6162228

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)1-1ח(058-3213824

 הנדסאית תכנה חרדית 
כשרונית ויעילה בעלת תעודת 

מה"ט מחפשת משרה 
_____________________________________________)1-1ח(בתחום. 052-7687807

 אלמן צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)1-1ח(לפי שעה. 054-7938941

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 אלמן צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה למשרה/ לפי 

_____________________________________________)52-52ח(שעה. 054-7938941

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשיחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)52-52ח(052-7396092

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 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
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כ"ג-כ"ז בטבת31.12.18-4.1.19

שני עד שישימבצעים בימי 

בת ים: ניסנבאום 25

שני-שישי
7-11.1.19
א'-ה' בשבט

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

א'-ה' בשבט7-11.1.19

שני עד שישימבצעים בימי 

ניתן להשיג 
בסניפים

קלפים תרי"ג

סוגים שונים
200 גר'

גריסי פנינה/חיטה/וופל מן
בורגול/גריסים/פול/

גרישה/אפונה
500 גר'

סוגת

שמפו/מרכך
סוגים שונים

נקה 7/כיף

קפה פלטיניום/ 
קפה  ארומה

200 גר'
עלית

שוקולד פרה
ללא אקסטרה ובלונדי

סוגים שונים
עלית

עוגות שמרים
אחוה

מים בטעמים נביעות +מארז חטיפי נאשוס
20 יח'

'מעולה'
לא כולל רכיבי פרי

סוגים שונים
1.5 ליטר

שישיית מחיות 
תינוקות בילאב

סוגים שונים

שלישית פילטונה
שמן צמחי/קנולה

3*80 גר'

כרעיים עוף/
שניצל עוף

מחפוד

סלטי אחלה
מטבחה/כרוב אדום/טחינה/
חציל פיקנטי/חציל במיונז/

חצילים קלויים בטחינה
400 גר'

תפוצ'יפס/
צ'יטוס/דוריטוס

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

ליפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-

קוד:14731844
מפיות מודפסות 3 ב-

ח"פ לבן
ר. שמאי

50-55 גר'
עלית

סוגים שונים
500-600 מ"ל

רטבי 'מעולה'

4 ליטר
פוליווקס

6 ק"ג

קמח סוגת

אבקת מרק עוף

שמיניית מפות קוד:431853/א. כביסה מקסימה
שישיית מפות קוד:431860

מתז סנו קליר

סנו קליר מילוי

1 ק"ג

1 ק"ג
אסם

קמח מלא

פסטה/איטריות

רובינפלד/'מעולה' 
100%/80%

1 ק"ג

אסם

גודל:3-6
חיתולי בייביסיטר

דגני בוקר תלמה
קוקומן/שוגי/פיצי/עוגי

375-500 גר'

משקאות חלב
סוגים שונים

1 ליטר 
טרה

שמיניית יופלה פרי
תנובה

שרינק דנונה תותגבינה צהובה
12 יח'

שטראוס

זוג גבינה
2*850 גר'

תנובה

למארז

10-11
ד'-ה' בשבט

עוגיות קוקילה/ברמן
סוגים שונים

שני-שישי
7-11.1.19 א'-ה' בשבט

1 ליטר

750 מ"ל

9%-28%
200 גר'

טרה

1990

2990
לק"ג

4 ב-
20 159020

3 ב-2 ב-

790
ליח'

990

10

890

1090 3020 3 ב-10 7 ב-2 ב- 4 ב-

2 ב-

19901590990 1390 2590

39902990

ליח'

3 ב-3 ב- 5 ב-5 ב-
1024 1020

20
599017901690 ב-

80
4 ב-

1010
21090 ב-2 ב-

ראשון-שישי
6-11.1.19 כ"ט בטבת-ה' בשבט

אבוקדועגבניה/מלפפוןפלפל אדום בננה

590
לק"ג

490
לק"ג

חציל/גזר ארוז

לק"ג
390

לק"ג
490490

לק"ג

פילה דג מושט
ג. עופר

2590
לק"ג



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בחולון בת-ים וראשל"צ

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

וארא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:13
16:29
16:08

17:28
17:29
17:29

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של חולון בת ים מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי כ"ו טבת תשע"ט 3/1/19 • גיליון מס' 467

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

98 יום לבחירות: טלטלות במערכת הפוליטית

 מפץ בימין, התפרקות בשמאל   

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

צל"ש או טר"ש
המ על  בשיניה  נלחמה  ימים  אותם  של  דגל  ־אם 

שבקונסטלציה  ברור  כמעט  שכיום,  הרי  השני,  נדט 
־של ריצה נפרדת היא תכניס את המנדט הרביעי. ולמ

רות האופטימיות – דומה שגם בדגל וגם באגודה לא 
ששים להעמיד עצמם למבחן. את עודף התעוזה הם 

מותירים לחבריהם מהבית היהודי.

־ליצמן ששומר על שתיקה מכוונת ממוצאי הבחי
רות לרשויות, מנהל כיום את המו"מ מול דגל התורה, 
כאשר מאיר פרוש מצדו לא מתערב ומעניק לליצמן 
שליצמן  ודבקות  עוצמה  באותה  הגיבוי,  מלוא  את 
עיריית  לראשות  במרוץ  דייטש  ליוסי  העניק  מצדו 

ירושלים.
אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 10-11

שבוע לאחר שהכנסת פיזרה את עצמה – הדרמות הפוליטיות רודפות זו את זו • השרים בנט ושקד פרשו מהבית היהודי 
והקימו רשימה חדשה, יו”ר המחנ”צ אבי גבאי פירק את השותפות עם ‘התנועה' של ציפי לבני ובתווך, גנץ ואורלי לוי כבר 
רשמו מפלגות חדשות • מנדלבליט כינס את בכירי עולם המשפט והחליט לפרסם החלטתו בתיקי נתניהו לפני הבחירות • 

מה יעלה בגורל יעלון? מי פורש סופית מהכנסת? ומה קורה בסקרים? • סיקור מיוחד / עמ' 12-13

עמוד
24

בוחרים במה 
כולם?

עמוד
24

בוחרים במה 
כולם?

עמוד
24

בוחרים במה 
כולם?

עמוד
24

בוחרים במה 
כולם?

עמוד
24

בוחרים במה 
כולם?

6

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

/ עמ' 4 / עמ' 4

/ עמ' 13

יוצאים לדרך: 
מעברי חצייה 

מונגשים

תושבי בת ים, 
כמה כסף אתם 

מרוויחים?

ממבנה מוזנח למגדלור 
של חסד / עמ' 6

היסטוריה: 
פעילות הגמ"חים 
הוסדרה בחוק / עמ' 13  

מרגש: סורגים 
צעיפים וכובעים 

למען חולות 
ומחלימות / עמ' 6

הוקם "פורום 
בכירי ההיי-טק 
לשילוב חרדים 

בתעשייה"
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