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לפוריםמיוחד 

"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"
קו עיתונות מאחלת לכלל עם ישראל פורים שמח 

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

 | עמ' 14 |

 | עמ' 2 |

 | עמ' 6 |

 | עמ' 2 |

גאנץ נגד גנץ: 
"מתביישים שהוא יהיה 

ראש הכופרים"

טרור בשומרון: 
גל קיידאן והרב אחיעד 

אטינגר הי"ד  | עמ' 8 

פריצה לסלולרי, נאום טרולים 
ועימות על צ'ולנט

דומה כי השבוע החולף הושפע רבות מחג הפורים, שכן הפוליטיקאים הרבו לעסוק בפייק ניוז ובעימותי סרק • במרכז הכותרות – 
החלטת בג"ץ לפסול את בן ארי מהתמודדות ולהכשיר את המפלגות הערביות • עוד השבוע: הדרת מירי רגב, הירי של חזן, גנץ וגבאי 

בקריצות למגזר החרדי וביהדות התורה מקליטים ג'ינגלים | בדרך לקלפי, עמ' 14-15

נשף המסכות
כשהמציאות מביסה את הדמיון

ברוח ה"ונהפוך הוא" של חג 
שהפך  בג"ץ  החלטת  הפורים, 
ועדת  החלטת  את  פיה  על 
על  והורה  המרכזית  הבחירות 
אל  מתקומה  ארי  בן  פסילת 
כסיף  עופר  של  אישורו  מול 
עוד   - תע"ל  רע"מ  ורשימת 
כהחלטה  להתברר  עשויה 
בג"ץ  ביותר שקיבל  המועילה 

לטובת החרדים 

 אבי בלום,  בי"ס לפוליטיקה
 | עמ' 10-12| 

לאחר שספגו קנסות מפקחי 
העירייה, חברת נת"ע מזהירה 

את ראש העיר מפני תביעה 
אפשרית על הנזקים • צביקה 

ברוט בתגובה: "אתם לא 
מפחידים אף אחד" • האם 

העירייה מתנכלת לעבודות או 
שניתן לבנות רכבת קלה עם 

פחות הפרעות לתושבים?

מאבק נת"ע-ברוט מחריף: "נגמרה 
התקופה שנותנים לכם להשתולל"

יוזמת הילדים: 
תלמידים חונכים תלמידים

בטקס חגיגי: 
הרב רוז'ה נכנס לתפקידו



בחולון בת ים י"ד אדר ב' תשע"ט 221/3/19

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, 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

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

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 טיש חסידי בישיבת אדר"ת
ליל שבת פרשת 'זכור' בהיכל ישיבת אדר"ת בבת 
 – בפנים  עזים,  וממטרים  שוטף  גשם   - בחוץ  ים. 
האולם מלא מפה לפה. הבחורים מתכוננים לפורים 
נחום.  בן  שי  הרב  הישיבה,  ראש  של  בהרצאתו 
השמחה גאתה בכניסתו של הרב הראשי הגאון רבי 
אליהו בר שלום, שעם כניסתו פרץ בריקוד סוחף עם 

ראש הישיבה.
בפני  משנתו  את  הרב  פרס  ארוכה,  שעה  במשך 
התארכה  המסיבה  תורה.  בדברי  והפליג  התלמידים 
הרבה מעבר למתוכנן, בסגנון 'טיש' חסידי עם שירי 
רועד  כולו  המתחם  כאשר  ריקוד,  שירי  ועם  רגש 

מדפיקות התלמידים.
בסיום ניתנה הזדמנות לתלמידים לשאול שאלות 
כמה  "עד  הוראה:  ביקש  תלמידים  ואחד  בהלכה, 
לך  יצא  מה  "תלוי  ענה:  והרב  שאל,  יין?"  לשתות 
ממה  ייעלב  מישהו  אם  שתשתה.  אחרי  מהפה 
ואם  שתים...  מספר  אחשוורוש  תהיה  אז  שתאמר, 
אז  מלבדו',  עוד  'אין  ותצעק  הרצפה  על  תתגלגל 

אדרבא, תקראו גם לי לבוא לראות".

 חג גדול לילדים
חג  אווירת 
בת  על  השתלטה 
שלישי,  ביום  ים 
יום חגיגות הפורים 
של ילדי בתי הספר 
המוני  הילדים.  וגני 
ילדים עליזים צעדו 
מחופשים ומצוידים 
מנות.  במשלוחי 
החינוך  צוותי  גם 
מחופשים  הגיעו 
יחד עם התלמידים, 

בבתי  חגיגות  הפורימית בשלל  האווירה  את  ופתחו 
הספר ברחבי העיר. לתושבים שהגיעו לקבלת קהל 
ים, המתינו עובדי העירייה שהתחפשו  בעיריית בת 

גם כן היום יחד עם מנהליהם.

 במבצע זריז: 3 השודדים נתפסו
בעקבות דיווח שהתקבל ביום שני במוקד 100 של 
משטרת ישראל אודות שוד בעסק בשד' דב הוז בחולון, 
ופתחו בחקירה.  מיהרו כוחות משטרה להגיע למקום 
מבדיקה ראשונית עלה כי חשוד אחד נכנס לעסק, שדד, 
באיומי סכין, פריט בשווי אלפי שקלים ונמלט מהמקום. 
יש  למבצע  כי  גילו  אחריו,  רדפו  אשר  העובדים, 
שותף אשר אחז אף הוא בסכין. החשוד העיקרי השליך 
עבודה  בזכות  מהמקום.  נמלטו  והשניים  הרכוש  את 
יסודית ומהירה של השוטרים; ולאחר שהוברר כי יש 

חשוד נוסף, נעצרו כולם.
ה-20  בשנות  ים  בת  תושבי  החשודים,  שלושת 
בהמשך  ונכלאו.  המשטרה  בתחנת  נחקרו  לחייהם, 

הובאו לבית המשפט להארכת מעצר.

 כך תחסכו בהוצאות החתונה
מתחתנים בקרוב? הערב הזה במיוחד בשבילכם: 
מרכז הצעירים של עיריית בת ים יקיים ביום רביעי, 
עם  חתונה  תכנון  בנושא  ערב   ,18:45 בשעה   ,27.3
יקבלו  באירוע,  המושלמת".  לחתונה  "השיטה 
הצעירים כלים כיצד לתכנן את היום השמח בחייהם 
התקציב.  בגדר  להישאר  ניתן  וכיצד  להתפזר  מבלי 
תסביר  ידועה,  חתונות  מארגנת  יעיש,  בן  חופית 
כיצד ומאיפה להתחיל בתכנון החתונה, אילו פרטים 
חשוב לדעת ולקחת בחשבון בעת התכנון, על אילו 
החוזה  חתימת  בעת  להסתכל  קטנות חשוב  אותיות 
הכלים  באמצעות  מספרים.  תמיד  לא  הספקים  ומה 
יפה  כספי  סכום  גם  לחסוך  יהיה  ניתן  שתקבלו, 

ולהוריד את הלחץ הנפשי של תכנון החתונה.

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

לאחר שספגו קנסות מפקחי העירייה, חברת נת"ע מזהירה את ראש העיר מפני תביעה אפשרית על הנזקים • 
צביקה ברוט בתגובה: "אתם לא מפחידים אף אחד" • האם העירייה מתנכלת לעבודות או שניתן לבנות רכבת קלה 

עם פחות הפרעות לתושבים?

תלמידי כיתה ו' בבית הספר ציפורי, לקחו יוזמה חברתית מרגשת: חניכת תלמידים צעירים מהם לאחר שעות 
הלימודים, בשיחות אישיות, הקניית מיומנויות חברתיות והסברים לזהירות בדרכים

מאבק נת"ע-ברוט מחריף: "נגמרה 
התקופה שנותנים לכם להשתולל"

יוזמת הילדים: תלמידים חונכים תלמידים

מאת: משה אברהמי

המאבק בין ראש העיר בת ים צביקה ברוט 
בתגובה  מדרגה.  עולה  נת"ע  חברת  לבין 
את  לתבוע  החברה  איימה  בו  חריף  למכתב 
העבודות  למניעת  מהלכיה  על  העירייה 
עמדותיו  את  העיר  ראש  מחדד  בשטח, 
העבודות  נגד  עיקש  מאבק  לנהל  ומבטיח 

במתכונתן הנוכחית.
תושב  שאין  נדמה  האחרונים,  בחודשים 
העבודות  טרדות  את  חווה  שלא  ים  בבת 
הקלה  הרכבת  של  האדום'  'הקו  להקמת 
בבת ים, עבודות הגורמות לעומסים, פקקים, 
ולחוסר נוחות. לכל ברור כי העבודות נחוצות 
מאידך,  אך  העיר,  של  התחבורתי  לעתיד 

עולות טענות רבות על השיטה ועל הדרך.
מלחמה  ברוט  העיר  ראש  קידש  באחרונה 
היתר  בין  מתמקד  כשהוא  העבודות,  נגד 
בבעיות בטיחות ברחוב הרצל ובפקקי הענק 
באזור התעשייה. מי שגויסו למאבק הם פקחי 
למשאיות  קנסות  שנתנו  העירייה  ועובדי 
ולקבלנים, דבר שהעלה את חמת אנשי נת"ע.

הליכים  נקיטת  לפני  התראה  במכתב 
את  נת"ע  של  כוחה  באי  הזהירו  משפטיים, 
באנשי  השימוש  כי  וטענו  מפעילותיו  ברוט 
הפיקוח העירוני נועדו להלך אימים על ביצוע 
העבודות שאושרו על פי דין. לטעמם, מדובר 
במטרה  שניתנים  ובקנסות  סמכויות  בניצול 
להשבית את העבודות, תחת כסות של קנסות 

על לכלוך, רעש וכדומה.
בתגובה למכתב שקיבל, העלה ראש העיר 
כדרכו,  הוא,  בו  ארוך,  פוסט  ברוט  צביקה 
סדור  ובאופן  באריכות  התייחסותו  את  פירט 

לסעיפים. הנה דבריו:
"אז מסתבר שעכשיו חברת נת"ע החליטה 
שוקלת  שהיא  הודיעה  והיא  עלינו,  לאיים 
לה  שנגרמו  כספיים  נזקים  על  אותי  לתבוע 
עם  יחד  מוביל  שאני  מהמאבק  כתוצאה 
הנהלת העיר נגד אופן הפעילות שלהם בבת-

ים. אז חברים יקרים בנת"ע, בואו נבהיר כמה 
דברים:

ובטח  אחד,  אף  מפחידים  לא  אתם   .1"
ולא  התושבים,  בשביל  עובד  אני  אותי.  לא 
איומי  תאיימו  אל  ממני:  עצה   .2 בשבילכם. 
לבצע  מתכוונים  באמת  לא  אתם  אם  סרק 
גשו  אתכם.  נראה  בואו  אדרבא,  אותם. 
בבקשה לבית המשפט ותגישו נגדנו תביעה, 
התושבים  על  להגן  כדי  פועל  שאני  בגלל 

שלנו. שיהיה לכם בהצלחה עם זה.
פרויקט  הוא  הקלה  הרכבת  פרויקט   .3"
גם  בעיר.  אותו  רוצים  אנחנו  וטוב.  חשוב 
ישרים  טובים,  אנשים  בסוף  הם  נת"ע  אנשי 
ומקצועיים. על זה אין מחלוקת. זו גם הסיבה 
שאני לא פועל בכל העוצמה נגד נת״ע: מצד 
כדי  לפעול  להמשיך  להם  מאפשר  אני  אחד 
העבודות,  של  הזמן  משך  את  להאריך  לא 
מצד  אבל  רבות,  ובעיות  לפקקים  שגורמות 
שבוע  מדי  קנסות  מאתנו  סופגים  הם  שני 
לא  ואני  כמובן(,  העובדים,  ולא  )החברה 
ברחבי  היערכות  אזורי  לפרוס  להם  מאפשר 
העיר. זה לא מאריך את משך העבודה אך כן 
מפריע מאד לנת"ע, שתאלץ בסופו של דבר 

להתאים את עצמה למדיניות שלנו.
התקופה  שנגמרה  להבין  חייבים  "אתם 
אנחנו  בבת-ים.  להשתולל  לכם  שנותנים 
בשביל  ופקקים  אי-נוחות  לספוג  מוכנים 

פרויקט הרכבת, אבל זה חייב להיות מידתי - 
ובלי שום פשרות בנושא בטיחות.

4. נת"ע טוענת שזו לא אשמתה, כי הנהלת 
העיר שהייתה לפני 8 שנים אישרה להם לפעול 
כך. גם אם הם צודקים, זה ממש לא רלוונטי. 
הזו,  ההתנהלות  את  לתקן  כיום  אחראים  הם 
ולהתאים אותה למדיניות החדשה שלנו שלא 
מתפשרת על הבטיחות ועל איכות החיים של 

התושבים".
המאבק  מטרות  את  ברוט  תמצת  לסיכום, 
ברחוב  הבטיחות  לבעיית  מענה  מתן  "על 
היעדר  ועל  ברחוב,  החניה  בעיית  על  הרצל, 
השלביות שפוגעת בעסקים וגורמת פקקי ענק 
- במיוחד באזור התעשייה - שיכולים להימנע 
אתמול  שם  שעשיתי  בסיור  נכון.  בניהול 
הנושאים  אלו  אפשרי.  שזה  להם  הראיתי 
הקריטיים שעליהם לא נתפשר. זה יכול לקחת 
איך  להבטיח  יכול  לא  ואני  זמן,  קצת  עוד 
להבטיח  יכול  כן  אני  אבל  יסתיים.  המאבק 
דבר אחד: גם אם נת"ע ינסו להסית את הקרב 
אותו  לנהל  אמשיך  אני  המשפט,  לבית  הזה 

יום-יום בשטח יחד עם התושבים".

מאת: משה אברהמי

בבית  ו'  כיתה  תלמידי  ודוגמא:  מופת 
חלק  לוקחים  ציפורי  הספר(  )בית  החינוך 
ביוזמה מקסימה אשר במסגרתה הם תורמים 
מזמנם האישי לאחר שעות הלימודים בחניכה 
מיל"ת  במסגרת  שוהים  אשר  תלמידים  של 

בסיום יום.
לילי  הגברת  החינוך,  בית  מנהלת  ע"פ 
לאחר  נולדה  אשר  ביוזמה  מדובר  חג'ג', 
שהתלמידים למדו על יזמות, והחליטו ליזום 
זמנם  במסגרת  התנדבות,  של  רעיון  בעצמם 

הפנוי.
אשר  עירונית  מסגרת  היא  מיל"ת  מסגרת 
מדובר  כאשר  בשבוע,  פעמים  ארבע  פועלת 
בית  תלמידי  בה  ערכית  לימודית  במסגרת 
אולם   ,15:30 השעה  עד  נשארים  החינוך 

הפעילות  כי  העובדה  לאור  וזאת  בעיה  צצה 
התלמידים  ואילו   ,13:30 בשעה  מתחילה 

מסיימים בשעה 12:45.
ציפורי  החינוך  תלמידי  החליטו  כן,  על 
להתנדב ולחנוך מזמנם הפנוי את התלמידים, 
ו'  כיתה  תלמידי  הפעילות.  לתחילת  עד 
מפתחים עם הילדים שיחות על סכנות ברשת, 
קריאה  מתבצעת  וכן  חברתי  חרם  גם  כמו 
זהירות  של  בסרטונים  צפייה  וכן  ספרים  של 
נכון  לשימוש  הסברים  מתן  תוך  בדרכים, 

בכביש כהולכי רגל.
חג'ג'  לילי  הגברת  החינוך,  בית  מנהלת 
בתלמידנו  שיעור  לאין  גאים  "אנו  מספרת 
לא  נבחרה  הזו  היוזמה  לכך  ואי  המקסימים, 
לאור  וזאת  המצטיין",  הפעיל  ב"אות  מכבר 
כיתה שלמה  רואים  יום  בכל  לא  כי  העובדה 

מתוך  תלמידים  וחונכת  ומפעילה  שמתנדבת 
בית ספר בעקביות ובמסירות על חשבון זמנם 

הפרטי, מאה אחוז תרומה ללא תמורה".
ברוט:  צביקה  ים,  בת  עיריית  ראש 
היסוד  היא  והתנדבות,  קהילתית  "מעורבות 
ומכילה.  הומנית  ערכית,  חברה  ליצירת 
מובהק  חברתי  יעד  הציבה  ים  בת  עיריית 
והתנדבות  הקהילתית  המובילות  בתחום 
בבית  הפעילות  היא  לכך  ודוגמא  בקהילה, 
אישית  יוזמה  מגלי  אשר  שתלמידיו  הספר, 
אשר מהווה ללא ספק את חוד החנית בנוער 
מדובר  כי  ספק  אין  ים.  בת  העיר  של  הערכי 
ביוזמה מבורכת, אשר אנו מקווים כי תהווה 
מודל ודוגמא לעוד בתי ספר בעיר אשר ירצו 
לקחת בזה חלק, כחלק בלתי נפרד ממחויבות 

של בני הנוער לקהילה ולתרומה לזולת".



חדש! YOLO בשילוב מפנק של שוקולד BLOND וקצפת

שוקולד אמיתי.
זה כל מה שקצפת צריכה
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מדד המחירים לצרכן רשם עליה של %0.1
• כ-41%  • בשיעור שנתי התמתנה הירידה במחירי הדיור לרמה של 0.7%  והירקות בעליה  • מחירי הפירות  בשנים עשר החודשים האחרונים מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.2% 

מהדירות החדשות שנרכשו בדצמבר-ינואר האחרונים הם בתמיכה ממשלתית

איציק מצרפי 

בחודש  ב-0.1%  עלה  לצרכן  המחירים  דד  מ
ינואר  לחודש  בהשוואה  זאת   ,2019 ברואר  פ
המחירים  מדד  נותר  השנה  מתחילת    .2 019
החודשים  עשר  בשנים  שינוי.  ללא  צרכן  ל
פברואר  לעומת   2019 פברואר   - אחרונים  ה
2018, עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.2% - כך 

עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
אף  עלה  דיור  ללא  לצרכן  המחירים  מדד   
לצרכן  המחירים  מדד  לעומתם,  ב-0.1%.  וא  ה
ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא  ללא 

אנרגיה נותרו ללא שינוי.
בלטו בעליות סעיפי הפירות הטריים - 7.4% 
מחיר ירידת   .0.6%  - לבית  והציוד  ריהוט   ה

נרשמה בסעיף הלבשה והנעלה 4.3%.

מדד  הלמ"ס:  מדו"ח  בולטים  סעיפים  וד  ע
מחירי  מדד  ב-0.2%.  ירד  הבריאות  חירי  מ
ומדד  ב-0.2%  עלה  והבידור  התרבות  חינוך,  ה
עלה  ב-0.1%.  והתקשורת  התחבורה  חירי  מ
ב-0.1%. עלה  הדירה  תחזוקת  מחירי  דד   מ

כי מהשוואת  מנתוני מדד מחירי הדירות עולה 
דצמבר  בחודשים  שבוצעו  העסקאות  חירי  מ
העסקאות  מחירי  לעומת   ,2019 ינואר   –  2 018
דצמבר   –  2018 נובמבר  בחודשים  בוצעו  ש
2018, נמצא כי מחירי הדירות נותרו ללא שינוי.

הירידה  כי מגמת  הדירות מראה  לגבי  הנתון 
בכל  שכן  הופסקה,  בנדל"ן  שהיתה  קלה  ה
חמשת פרסומי המדדים הקודמים נרשמה ירידה 
במחירי הדירות. עוד עולה מהנתונים כי העלייה 
של החודש הקודם ב-0.2% תוקנה לירידה של 
בתקופה  העסקאות שבוצעו  מהשוואת    .0 .1%

אשתקד,  המקבילה  התקופה  לעומת  נוכחית  ה
דצמבר  לעומת   ,2019 ינואר   –  2018 צמבר  ד
הדירות  מחירי  כי  נמצא   ,2018 ינואר   –  2 017

ירדו ב-0.7%. 
ירדו  ירושלים  במחוז  גיאוגרפית,  חלוקה  ב
ובדרום  ב-0.9%,  בצפון  ב-0.3%,  מחירים  ה
שינוי.  ללא  המחירים  נותרו  במרכז   .0.3%- ב
המחירים  טיפסו  ובחיפה  אביב  בתל  אידך,  מ

ב-0.5% וב-0.3% בהתאמה.
בשוק  ההאטה  מגמת  הלמ"ס  דיווח  "פ  ע
נמשכת, וזאת על אף שבדצמבר האחרון נרשמה 
נמכרו  הכל  בסך  בשוק.  להתעוררות  פשרות  א
בשנה האחרונה בין פברואר 2018 לינואר 2019 
 7.4% של  ירידה   - חדשות  דירות   38,550- כ
במקביל,  להם.  שקדמו  החודשים   12 עומת  ל
למכירה  המוצעות  החדשות  הדירות  ספר  מ

הצטמצם ב-4.7% בשנה האחרונה ועמד בסוף 
הזמן  משך  דירות.  כ-25,980  על   2019 נואר  י
הממוצע למכירת דירות עומד על 14.1 חודשים.

העסקאות  שיעור  כי  מהנתונים,  עולה  וד  ע
קרי  הממשלתית  התמיכה  במסגרת  נעשו  ש
על  עמד  מטרה",  ו"מחיר  למשתכן"  מחיר  "
41.3% - לעומת 35.6% במדד הקודם ולעומת 

34% בזה שלפניו. שכר הדירה עלה ב-0.1%.
עם פרסום הדו"ח שר האוצר ויו"ר כולנו משה 
ספק.  לכל  מעל  ברורה  "המגמה  אמר:  חלון  כ
מחירי הדיור בירידה. המטרה שהצבנו לעצמנו 
הדיור  מחירי  את  להוריד  שנים  ארבע  פני  ל
לראשונה מזה עשור  הושגה. בשנים הקרובות 
נמשיך את המגמה הזו ונחזק את תוכנית מחיר 
זוג  שכל  עד  טווח  ארוכת  ושכירות  משתכן  ל
צעיר יוכל לרכוש או לשכור דירה במחיר הוגן".

ברגע 
האמת 

בסייעתא דשמיא

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

שבוע להקמתה: קופת הצדקה הספרדית מחלקת מתנות לאביונים
ביום שלישי נשלחו אלפי מעטפות צדקה מביתו של מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגר”ש כהן, לתמיכה בנזקקים מטעם ‘קופת הצדקה הספרדית’ שהוקמה אך בשבוע שעבר • מרן 

התרגש וציין כי ״מצווה מן ההידור לתרום לקופת הצדקה הספרדית מדין עניי עירך קודמין״

אלי כהן

יצאו  הארץ,  רחבי  בכל  לאביונים  לחלוקה  מוכנות  אלפי מעטפות 
נשיא מועצת חכמי  בתחילת השבוע משולחנו של מרן הכהן הגדול 
התורה חכם שלום כהן - ראש ישיבת פורת יוסף, ומקים קופת הצדקה 
הספרדית. מרן התרגש ותרם אף הוא לקופת הצדקה שבראשותו את 

דמי מתנות לאביונים שלו עצמו.
תרומותיהם  את  ולהעביר  להצטרף  המעוניינים  כל  יוכלו  זו  דרך  ב
ל"מתנות לאביונים" עכשיו, או במהלך ימי הפורים, למצוה החשובה 

של יום הפורים, שתינתן לעניים בו ביום.
שמות  וערימת  לחלוקה  שהמעטפות  בעת  נרשמה  תרגשות  ה
התורמים לברכה הונחו על שולחנו של מרן בטרם יצאו לחלוקה. רק 
לפני שבוע הוקמה הקופה, במעמד רב רושם - כינוס כל גדולי וחכמי 
ישראל במעונו בירושלים. מרן חכם שלום התרגש כשראה בהגשמת 
חזונו - הקמת קופה שתנוהל בידי רבנים ופוסקים, שידאגו שהתרומות 
יגיעו לעניים בני תורה, בחלוקת ע״י כל גדולי ישראל הספרדים ברחבי 
הארץ לפני יום הפורים ואשר ימסרו על ידם ביום פורים עצמו לנזקקים.

עניי  מדין  הספרדית  הצדקה  לקופת  לתרום  ההידור  מן  מצווה  ״
עירך קודמין״, אמר מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן לגבאי הצדקה, 

שהביאו אליו את אלפי השמות שביקשו להזכירם לברכה וישועה. 
חכם שלום התרגש לראות בין התורמים ומבקשי השמות לאזכרה, 
את כל גווני עמך בית ישראל, וחזר ואמר על הקמת הקופה "אין דבר 

גדול מזה לאבינו שבשמיים".
יצאו השליחים של הקופה  הגדול  מיד לאחר ברכת הדרך מהכהן 
הספרדית לעשרות הרבנים מכל רחבי הארץ למסור בידם את מתנות 

לאביונים שיחולקו בו ביום. 
כהן  שלום  חכם  רבינו  הגדול  הכהן  מרן  ובראשם  ישראל  דולי  ג
בעבור  הכיפורים,  כיום  החשוב  עצמו  הפורים  ביום  בתפילה  עתירו  י
וברכה  לישועה  הספרדית  הצדקה  לקופת  מהתורמים  ואחת  אחד  כל 

בכל העניינים. 
גדולי  של  שולחנם  על  יונחו  לברכה  והשמות  התורמים  שימות  ר
לכל  היום  חצות  לאחר  הפורים  יום  הוא  המסוגל  ביום  הדור  צדיקי  ו
מי שימסור את השמות לברכה עד השעה 12:00 ביום הפורים דפרזין 

ודמוקפין. 
למוקד  לחייג  ניתן  הפורים  ביום  וישועה  לברכה  שמות  העברת  ל

הקופה בטלפון: 1-800-70-70-77
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בטקס חגיגי: 
הרב רוז'ה נכנס לתפקידו

איש החסד ומאושיות הקהילה: 
הרב דב בראל ז"ל

רבני העיר וקברניטיה התכנסו באולם המועצה לחגוג את כניסת הרב 
יעקב רוז'ה לתפקיד הרב הראשי האשכנזי לבת ים

הקהילה החרדית בראשון לציון נפרדה בצער מאיש החסד, שכיתת את 
רגליו למען משפחות נזקקות ולמען חולים

מאת: משה אברהמי

יעקב  רבי  הגאון  נכנס  ורשמי,  חגיגי  בטקס 
רוז'ה לתפקיד רבה האשכנזי של העיר בת ים, 
בישיבתה  אישרה  העיר  שמועצת  לאחר  זאת 

האחרונה את הענקת התואר לרב.
הרב רוז'ה שימש כמחצית יובל שנים בתואר 
רב השכונות בבת ים והוא נמנה על הדמויות 
הרב  של  דמותו  בה.  המוערכות  התורניות 
כחבר  היתר  בין  לעיר,  מעבר  הרבה  משפיעה 

מועצת הרבנות הראשית וכרב ארגון זק"א.
ויינגרטן  יוסף  רבי  הגאון  של  פטירתו  מאז 
זצ"ל, רבה הראשי של בת ים, נותרה המשרה 
מיותמת, וכעת, בחלוף עשור שנים, זוכה העיר 

להנהגתו של הרב רוז'ה, לאורך ימים ושנים.
הרב רוז'ה יכהן לצדו של רבה הראשי הספרדי 
של העיר הגאון רבי אליהו בר שלום, שנכנס 
לתפקידו לפני כשנה. יצוין כי באופן פורמאלי, 
רשמית  המחזיק  היחיד  הוא  שלום  בר  הרב 
בתואר, לאחר שמונה על ידי המשרד לשירותי 

דת בתום הליך בחירות ארוך.
העיר  מועצת  באולם  התכנסו  ראשון,  ביום 
רוז'ה  הרב  כניסת  לטקס  העיר,  ונכבדי  ראשי 
בר  אליהו  רבי  הגאון  נכחו  באירוע  לתפקיד. 
רזיאל  הרב  מלכה,  ישראל  רבי  הגאון  שלום, 

אלול והרב ישראל לוגאסי.
ברוט,  צביקה  העיר  ראש  בטקס:  נכחו  עוד 
סגנו אורי בוסקילה, חברי מועצת העיר, יו"ר 
המועצה  יו"ר  אלחרר,  בני  הדתית  המועצה 
בתי  מתפללי  טורק,  יצחק  המיתולוגי  הדתית 

הכנסת וראשי ארגון זק"א.
בזה אחר זה, מנו הדוברים הרבים את שבחיו 
של הרב החדש וקשרו כתרים לראשו. לסיום 
הרימו המשתתפים 'לחיים' ואיחלו לרב שנים 
שמחות  מתוך  התורנית,  העיר  בהנהגת  רבות 

ונחת.

מאת: משה אברהמי

ברוך דיין האמת: בשבת נפטר הרב דב בראל 
ז"ל מחשובי הקהילה החרדית בראשון לציון 
 80 בן  זצ"ל.  גריינמן  הגר"ח  של  וממקורביו 

בפטירתו.
גור  חסידי  ממשפחה  במקור   - ז"ל  המנוח 
בתל אביב - היה בעל חסד גדול שהיה מחלק 
מידי יום שישי למשפחות נזקקות, והיה אוסף 
בכדי  שנפטרו  אנשים  של  מבתים  תרופות 

להעבירם לחולים אחרים.
הרב בראל היה מקורב מאוד לגאון רבי חיים 
גריינמן זצ"ל, בעל ה'חידושים וביאורים' והיה 
מסתופף רבות במחיצתו. הוא היה מתפלל כל 
במיוחד  לציון  מראשון  מגיע  והיה  בנץ  יום 

להתפלל בבית המדרש של הגר"ח בבני ברק.
של  הכנסת  בבית  התפלל  לציון  בראשון 
בראשות  אפרים',  'שער  החרדית  הקהילה 

הגאון רבי משה נחשוני.
עושה  והיה  לילדים  לו  היה  מיוחד  יחס 
שמיה  יהא  "אמן  אומר  שהיה  למי  מבצעים 

רבה" בקול רם.
לב  דום  עבר  שבת  ובכניסת  נחלש  באחרונה 
פתאומי, עת ששהה אצל בתו בעיר עכו, שם 
הלווייתו  מסע  ליוצרה.  נשמתו  את  השיב 
התקיים ביום ראשון, והוא נטמן בבית החיים 
נשמתו  תהא  עולמים.  למנוחת  ברק  בבני 

צרורה בצרור החיים.

 צילום: דוברות זק"א 

מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 

מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת





י"ד אדר ב' תשע"ט 821/3/19 בחולון בת ים

בשיחה מויליאמסבורג שבברוקלין, מבקשת משפחת גאנץ הסאטמרית לאחל 
כישלון לבן משפחתם המתמודד על ראשות הממשלה: "הרי את גזירת הגיוס הוא 

מילא לא יבטל" • על השושלת המפוארת, הסבתא עם ה'טיכל' והשמועה שעוברת 
במשפחה: בני מניח תפילין • ומה הם מאחלים? "שיהיה א גרויסע חניוק"

זוכי 'מחיר למשתכן' זומנו בצעד מקומם לבחירת הדירה דווקא בליל פורים • כל 
ניסיונותיהם לשכנע את החברה לשנות מועד עלו בתוהו, עד שיו"ר ועדת המדע 

והטכנולוגיה נכנס לתמונה, עירב את שרת השיכון והבעיה נפתרה

מאת: ישראל פריי

הלל  הרב  שבברוקלין,  בויליאמסבורג  מביתו 
מישראל  החדשות  אחרי  עוקב  גאנץ  דוב 
שבן  האפשרות  מבחינתו,  בושה.  ומתמלא 
יהפוך  גנץ,  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  משפחתו, 
קלון  מהטלת  פחות  לא  היא  הציונים'  ל'ראש 

המורחבת,  המשפחה  על 
ששורשיה מגיעים עד לגדולי 
יהדות הונגריה בדורות עברו.

אבל  יודעים,  רבים  לא 
משפחת גנץ המורחבת פזורה 
ברחבי העולם היהודי, בעיקר 
בריכוזים החסידיים בארה"ב. 
הקהילות  על  נמנים  רובם 
חסידות  של  האנטי-ציוניות 
הגמור  ההיפך  סאטמר, 
"הסורר"  הישראלי  מהענף 
של המשפחה, שהכה שורשים 
במדינה, ושיוצא חלציה עשוי 
אליה  המדינה  לראש  להפוך 

הם מתנגדים בחריפות.
עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
מתאר בן דודו הרחוק של בני 
סב  המשפחתי.  הענף  את  גנץ 

סבם – שלו ושל בני גנץ – היה הגאון רבי הלל 
סופר',  ה'חתם  תלמידי  מגדולי  זצ"ל,  פולק 
בכל  ספרים  ומחבר  טרנסילבניה,  קהילות  רב 
הקימה  שנים,  מספר  לפני  התורה.  מקצועות 
המוציא  הילולים'  'קודש  מכון  את  המשפחה 

לאור את כתביו.
'טיכל'  עם  הולכת  הייתה  בני  של  "הסבתא 
שלה,  אמא  פ.(,  י.  ראש.  לכיסוי  )מטפחת 
הישן  היישוב  אשת  הייתה  רבא,  הסבתא 
בירושלים, היא הייתה הולכת להתפלל במניין 
3 תפילות ביום, אתה יודע מאיזה משפחה הוא 

מגיע?", אומר הרב גאנץ באידיש עסיסית.
יצא לכם להכיר את בני גנץ, נפגשתם?

תמיד  אותו,  מכירה  המורחבת  "המשפחה 

עוקבים  אנחנו  גדולתו',  'פרשת  על  שמענו 
של  בצבא  היה  שהוא  מהימים  עוד  אחריו 
הציונים, אבל אנחנו מתביישים בו ומתנערים 

ממנו. הוא רק עושה בושות למשפחה".
ובכל זאת, הוא משפחה שלכם...

"מה יש לנו ממנו? רק בושות הוא עושה לנו, 
הם,  ורק  ושלמים  יראים  שלנו  השושלת  כל 
כשהייתי  מהדרך.  נפלו  נעבעך, 
שלפי  בזה  התנחמנו  צעיר 
מניח  בני  במשפחה,  השמועות 
אם  יודע  לא  אני  יום.  כל  תפילין 
זה נכון ואם הוא ממשיך עם זה".

עשוי  שהוא  לזה  מודעים  אתם 
להיות ראש ממשלה?

מקווים  ואנחנו  זה  על  "שמענו 
שהוא לא יצליח, מה יצא לנו מזה 
הרי  הכופרים?  ראש  יהיה  שהוא 
לא  מילא  הוא  הגיוס'  'גזירת  את 

יוריד".
גאנץ  הרב  השיחה,  כל  לאורך 
משפחתו  בן  על  להתנצל  מרבה 
ולהסביר ש"בימים ההם", כמעט 
לו"  קרה  לא  ש"זה  בית  היה  לא 
היה  שלא  משפחה  הייתה  ושלא 
תורה  משמירת  שפרש  ילד  בה 
ומצוות. לדבריו, הוריו של בני הם 

הענף המשפחתי היחיד שאינם חרדיים.
הוא עצמו נמנה על חסידי האדמו"ר רבי זלמן 
ביותר  הדומיננטית  החסידות  מסאטמר,  לייב 
ב'שלטון  עוז  בכל  הלוחמים  הקנאים,  בחוגי 
הקרובים  משפחתו,  בני  הציוני.  הכופרים' 
סאטמר  לחסידות  משתייכים  והרחוקים, 
חלקם  אחרות,  הונגריה  יוצאי  ולקהילות 
וויליאמסבורג.  מונרו  במונסי,  מתגורר  הגדול 

למשפחה יש גם ענפים בישראל.
ולסיום, בכל זאת, מה תרצה לאחל לבני גנץ?

צדקה  )גבאי  לייב שוורץ?  דוד  ר'  את  "הכרת 
מיתולוגי, חסיד ויז'ניץ, י. פ.(, אז אני אשתמש 
בתשובה  יחזור  שבני  יעזור  ה'  שלו:  בברכה 

ושיהיה 'א גרויסע חניוק'".

אלי כהן

בשעה  שזכו  רבים  מני  אחד  הינו  כהן  אהרן 
יהודה.  באור  למשתכן  במחיר  בדירה  טובה 
שלום,  »אהרן  נכתב:  שקיבל,  המייל  בנוסח 
החדשה  דירתכם  בחירת  ליום  מוזמנים  הנכם 

וכו‹... ביום ד‹ 20.3.19 בשעה 18:30«.
כשבדק אהרן, יהודי שומר תו«מ, את התאריך 
אחר  שעה  כרבע  הינו  שהמועד  ראה  בלוח, 
המגילה  קריאת  ותחילת  אסתר  תענית  סיום 
)בעוד הוא עצמו בעל קורא בבית כנסת(. כל 
במשרד  הבקרה  ולמחלקת  לחברה  פניותיו 
השיכון לא הועילו. בכנס מקדים שנערך, נאמר 
 19:00-18:30 בין  יגיע  לא  שאם  במפורש  לו 

משרד השיכון רואה בכך ויתור על זכויותיו.
לציון  בראשון  הן  התרחשו  דומים  דברים 

הדירה  בחירת  מועד  כאשר  נוספות,  ובערים 
תסכול  כאב,  שעורר  דבר  פורים,  לליל  נקבע 
אף  אלא  הדתיים,  הזוכים  אצל  רק  לא  וזעם 

בקרב אלו שאינם שומרי תורה ומצוות.
לאחר שכל פניותיו של אהרן עלו בתוהו, הוא 
הידוע במסירותו  אורי מקלב  הרב  פנה לח«כ 
הגיע  מעת  ואכן  הציבור  למען  סופית  האין 
העניין לידיו, לא הרפה מהנושא ושלח למשרד 
גב‹  הבנוי  שרת  עם  שוחח  וכן  בכתב  פניות 
תמיהה  הביעה  היא  ביטון שאף  יפעת שאשא 

בדבר המועד ונאותה לסייע בדבר.
בזכות פעילותו של מקלב, הודיעה  סוף דבר, 
מחיר  זוכי  של  המכרעת  הפגישה  כי  השרה 
כדי  למועד אחר  פורים  למשתכן תדחה מליל 
שמקדשי פורים לא יאבדו את זכאותם בדירה.

גאנץ נגד גנץ: 
"מתביישים שהוא יהיה 

ראש הכופרים"

בזכות מקלב: הרוכשים החרדים 
ישמרו על הדירה

 כתבי הסבא של הסבא

י"ג אדר ב' תשע"ט 161620/3/19 בני ברק

פיגוע משולב – דקירה, חטיפת נשק וירי – בצומת אריאל ובצומת גיתי אבישר 
בשומרון • ההרוגים: לוחם צה"ל גל קיידאן הי"ד, בן 19 מבאר שבע, והרב אחיעד 

אטינגר הי"ד, אב ל-12 מעלי • כוחות הביטחון מנהלים מצוד אחר המחבל 

אוריאל צייטלין

לוחם צה"ל נהרג בפיגוע משולב ביום ראשון 
השבוע בצומת אריאל שבשומרון ואזרח נוסף 
נפצע באורח אנוש עם פגיעת ראש ונפטר בבית 
במקום,  שהיה  נוסף  חייל  מפצעיו.  החולים 
נפצע באורח קשה עם פציעת חזה ובטן. שני 

הפצועים פונו לבית החולים בלינסון. 
המחבל  כי  עולה,  כה  עד  הפיגוע  מתחקור 
חייל  דקר  בסכין,  חמוש  אריאל  לצומת  הגיע 
וחטף לו את הנשק. לאחר מכן ירה בו למוות. 
לעבר  אריאל  בצומת  נוסף  ירי  מבצע  המחבל 
רכב אזרחי והורג ישראלי נוסף. גונב את הרכב 
גיתי אבישר, שם מבצע  וממשיך לעבר צומת 

ירי נוסף ובמקום פצוע קשה ופצוע בינוני. 
המחבל  נמלט  השנייה  בזירה  הירי  לאחר 
שם   - בורקין  הפלסטיני  הכפר  לכיוון  ברכב 

הרכב  את  נטש 
לכתיבת  ונכון 
כוחות  השורות, 
מנהלים  צה"ל 
מרדף  אחריו 
ומכתרים  רגלי 
כפרים  מספר 
פלסטינים באזור. 
הועלה  מסוק 

לאוויר בכדי לסייע בחיפושים. ההערכה בקרב 
הכוחות שהמחבל חמוש. לאחר הערכת מצב 
השערים  את  לסגור  הוחלט  הפיגוע,  בעקבות 
הפלסטיניים  השומרון.  מרכז  יישובי  בכל 
הפלסטינים  הכפרים  סגירת  על  מדווחים 
במטרה  צה"לי  דחפור  הובא  למקום  באזור. 
המחבל  על  לסגור  הצורך  במקרה  להתכונן 

ולרסק עליו את הבית בו יסתתר.
קיידאן  גל  צה"ל,  לוחם  הוא  הראשון  ההרוג 
הי"ד, בן 19 מבאר שבע. הלווייתו נערכה ביום 
שני י"א באדר ב', בשעה 11:00 בבית העלמין 
ראשוני  מתחקיר  כאמור,  שבע.  בבאר  הצבאי 
עולה כי המחבל דקר את החייל, חטף את נשקו 

- רובה M-16 וירה בו למוות.

מג"ד 334 סא״ל אור לוי, אמר דברי הספד על 
קיידאן  ״משפחת  הצעיר:  הלוחם  של  קברו 
היקרה, ההורים אנטולי ומרינה, האחים אלונה 
האחרונה  למשימה  יצאת  ראשון  ביום  וארז. 
אתה  כמה  ואמרת  נפגשנו   שבוע  לפני  שלך. 
עז  רצון  לך  היה  ולהשפיע.  להצליח  רוצה 
להגיע  כדי  הכל  ועשית  למצוינות  להגיע 
והניצוץ  הזיק  את  בעיניך  ראיתי  זו.  למטרה 
מנחמות  מילים  בפינו  אין  שתצליח.  וידעתי 
כדי לנחם אתכם משפחה יקרה. תהיה נשמתך 

צרורה בצרור החיים".
הי"ד,  אטינגר  אחיעד  הרב  הוא  השני  ההרוג 
חייו.  על  מלחמה  של  שעות   24 אחר  שנפטר 
ל-12  אב  הוא  מעלי,   47 בן  אטינגר,  הרב 
ילדים. הוא הובהל לבית החולים כשהוא סובל 

מפציעות בפלג גופו העליון ועבר ניתוח ארוך, 
בית החולים לקבוע  רופאי  נאלצו  אך למחרת 

את מותו.
הרב אטינגר הי"ד הוא דמות מוכרת מאוד בקרב 
הציבור הדתי לאומי בישראל והוא עומד בראש 
שכונת  בלב  שהוקמה  ואמונה"  "עוז  ישיבת 
ולשקם  לחזק  במטרה  אביב,  בתל  שאנן  נווה 
את השכונה ואת תושביה היהודים ולהזרים דם 
בעורקיה.  חדש 
תחקיר  פי  על 
ראשוני מהפיגוע 
הוא  כי  עולה 
לזירה  הגיע 
שמיעת  בעקבות 
ופצע  וירה  הירי 
אך  המחבל,  את 
בעצמו  נורה  אז 

ונפצע אנושות. 
וביגון קודר,  מהמשפחה נמסר כי, "בצער רב 
של  פטירתו  על  מודיעה  אטינגר  משפחת 
נפל  אשר  הי"ד  אטינגר  אחיעד  הרב  הקדוש 
פיגוע  בידי מרצח שפל במהלך  ה'  קידוש  על 
רב  ואומץ  נפש  תעצומות  תעוזה,  גילה  שבו 
מודים  אנו  הנתעב.  במחבל  יורה  שהוא  תוך 
לכל צוות בית החולים בלינסון, לצוותי מד"א 
ואגף הביטחון שומרון, ולכל עם ישראל אשר 

התפללו לרפואתו".
חובש רפואת חירום במד"א חננאל הס סיפר: 
לימוד  רכב  עם  אריאל  בצומת  "כשחלפתי 
בהמולה.  הבחנתי  עובד  אני  עליו  הנהיגה 
ראיתי חיילים רצים ושמעתי קולות ירי. הבנתי 
של  גדולים  כוחות  והזעקתי  משהו  שמתרחש 
מד"א למקום. כשפסקו היריות יצאתי מהרכב 
עם  הכרה  מחוסר  שוכב   20 כבן  צעיר  ראיתי 
ביצענו  העליון.  גופו  בפלג  מירי  פציעות 

בדיקות רפואיות ומצבו היה אנוש".
יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון הגיב: 
הגיבורים,  צה"ל  חיילי  את  מחזקים  "אנחנו 
שיגיעו  וצה"ל  הביטחון  מערכת  על  סומכים 
אותם,  ויחסלו  הללו  השפלים  למחבלים 
ניסוג,  לא  לעולם  נישבר,  לא  לעולם  אנחנו 
ישראל  מעם  חלק  היא  בשומרון  ההתיישבות 
וחלק ממדינת ישראל. כל תושבי השומרון יחד 
ישראל מחזקים סומכים  כל אזרחי מדינת  עם 

על צה"ל ומחזקים את החיילים הגיבורים".
"אני וחברה ישבנו פה בתחנה ואז שמענו בום 
בום וראינו אדם נופל", שחזרה עדת ראייה את 
הרגעים הקשים. "הגיע רכב חולף וראינו אותם 
אני  אנשים  שני  שם  היו  הרכב.  מתוך  יורים 
ואז חיילים אמרו  חושבת. לא הבנו מה קורה 

לנו להיכנס לתוך הבטונדה". 
עד ראייה נוסף סיפר כי הגיע למקום שתי דקות 
ושומרון  "ביהודה  הפיגוע.  התרחשות  אחרי 
אירוע קשה  היה  זה  טרור,  אירועי  יש עשרות 
עשרות  עם  מתמודדים  אנחנו  שהצליח. 

אירועים בשבוע, אפשר לעשות יותר".

צילום: צה"ל, מד"א וזק"א, ישיבת עוז ואמונה

טרור בשומרון: גל קיידאן
 והרב אחיעד אטינגר הי"ד

הרב אחיעד אטינגר הי"ד גל קיידאן הי"ד

 03-5783092
03-5700110
03-5707716

האגודה למען הזקן בני ברק

מרכזי יום 
לגיל הזהב
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מגוון פעילויות
לשיפור איכות החיים

לזקני העיר וותיקי העיר בני ברק

ליווי ותמיכה לבני המשפחה

שיעורי תורה והרצאות 
בנושאי יהדות

ארוחת בוקר וצהריים 
בכשרות מהודרת

יעוץ, ליווי והתאמת תוכנית אישית 
על ידי אנשי מקצוע מיומנים

חוגי יצירה ומלאכת יד

הסעות מהבית וחזרה

פעילות נפרדת לגברים ונשים

פעילות גופנית 
ופיזיותרפיה משמרת

מסגרת חברתית ומגוון 
פעילויות באוירה חרדית

טלפון:



1800-70-70-77
תרמו 

שיו 
עכ

שעה 12:00
שמות לתפילה עד יום הפורים ב

העבירו 

בעזרת השם יתברך

חכמי וצדיקי הדור יתפללו עליכם ביום פורים
כיפורים-כפורים״ ״

ברכת הכהן הגדול 
 

שלום כהן שליט"א
חכם 

מרן 

״שיזכו לישועות עצומות״
)הבטחתו המפורשת של מרן לתורמים לקופה(

לתורמי קופת הצדקה הספרדית ביום הפורים-כיפורים

בנשיאות מרן חכם שלום כהן שליט״א
הספרדית

שרויות תרומה:
אפ

אצל הרבנים 
המקבלים
ברחבי 

הארץ 

בבית מרן
 

חכם 
שלום כהן 

שליט"א

בטלפון
 

1800-70-70-77 
בכרטיס
אשראי 

העברה בנקאית
 

לבנק מרכנתיל
סניף 732 

 
מס' חשבון: 74547

בבתי הכנסת
בעמדות נדרים 
פלוס/קהילות 
ברחבי הארץ

תרומה מאובטחת 
בכתובת
 

קופת הצדקה
 

www.hakupa.org.il

משלוח בדואר
ת.ד. 665 בני ברק  

5110501 
)לא מזומן(

ת
ת עצומו

שועו
תזכו לי

ת לאביונים שיחולקו בו ביום ו
תנו

מ
תרמו עבור 

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א
 

נשיא מועצת חכמי התורה
מו״ר הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א

 
חבר מועצת חכמי התורה

הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א
 

ראש ישיבת ׳פורת יוסף׳
הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט"א

 
גאב"ד בני ברק

הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון שליט"א
 

הראשון לציון ונשיא מוסדות ׳בניין אב׳

שלמה משה עמאר שליט"א
הגאון הגדול רבי 
 

הראשון לציון ורבה של ירושלים
הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א

 
חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת ׳אור החיים׳

הגאון הגדול רבי משה מאיה שליט"א
 

חבר מועצת חכמי התורה
הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א

 
ראש ישיבת ׳יקירי ירושלים׳ 

הגאון הגדול רבי ציון בוארון שליט"א
 

חבר ׳בית הדין הגדול׳

המקובל הצדיק רבי דוד בצרי שליט"א
 

ראש ישיבת ׳השלום׳
המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט"א

 
ראש ישיבת ׳נהר שלום׳

שלמה מחפוד שליט"א
הגאון הגדול רבי 
 

גאב״ד ׳יורה דעה׳
הגאון הגדול רבי יצחק כהן שליט"א

 
ראש ישיבת ׳תורה ודעת׳

כ״ק האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א
הגאון הצדיק רבי שלום ארוש שליט"א

 
ראש ישיבת ׳חוט של חסד׳

הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א
 

פוסק עדת תימן
הגאון הגדול רבי אליהו אבא שאול שליט"א

 
ראש ישיבת ׳אור לציון׳

הגאון הגדול רבי צבי סימן טוב שליט"א
 

רבם של יוצאי אפגניסטן
הגאון הגדול רבי ניסים בן שמעון שליט"א

 
ראב״ד תל-אביב

הגאון הגדול רבי עזרא ניסן שליט"א
 

ראש ישיבת ׳רינת התורה׳
הגאון הגדול רבי ברוך שרגא שליט"א

 
ראב״ד ירושלים

הגאון הגדול רבי חיים רבי שליט"א
 

ראש ישיבת ׳עטרת חכמים׳ 
הגאון הגדול רבי שלמה זעפראני שליט"א

 
אב״ד ׳כתר תורה׳

הגאון הגדול רבי פנחס קורח שליט"א
 

גאב״ד ׳שערי הלכה׳
הגאון הגדול רבי מאיר אלבז שליט"א

 
ראש ישיבת ׳שבות יהודה׳

הגאון הגדול רבי בן ציון אטון שליט"א
 

ראש ישיבת ׳ראשית חכמה׳
הגאון הגדול רבי יצחק ברכה שליט"א

 
ראש ישיבת ׳עטרת יצחק׳ 

המקובל הצדיק רבי יעקב ישראל איפרגן שליט"א
 

ראש מוסדות ׳ברית שלום וחסד׳
הגאון הגדול רבי אבנר עפג'ין שליט"א

 
ראש ישיבת ׳בית הלוי׳

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
 

רבה של באר שבע
 הגאון הגדול רבי אהרן זכאי שליט"א

 
ראש ישיבת ׳אור יום טוב׳

הגאון הגדול רבי משה צבי בוחבוט שליט"א
 

רבה של טבריה
הגאון הגדול רבי אמנון סבאג שליט"א

 
ראש ישיבת ׳תפארת משה׳

הגאון הגדול רבי יצחק זר שליט"א
 

אב"ד ירושלים
הגאון הגדול רבי יחזקאל סיטון שליט"א

 
ראש ישיבת ׳משכן חיים׳

המקובל הצדיק רבי ישראל פנחסי שליט"א
 

ראש מוסדות האר״י
הגאון הגדול רבי מרדכי טולדאנו שליט"א

 
אב"ד ירושלים

הגאון הגדול רבי ניסים הררי שליט"א 
הגאון הגדול רבי משה בן אבו שליט"א

 
רב שכונת ׳גילה׳ 
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החלטת  הפורים,  חג  של  הוא"  ה"ונהפוך  ברוח 
הבחירות  ועדת  החלטת  את  פיה  על  שהפך  בג"ץ 
המרכזית והורה על פסילת בן ארי מתקומה אל מול 
אישורו של עופר כסיף ורשימת רע"מ תע"ל - עוד 
שקיבל  ביותר  המועילה  כהחלטה  להתברר  עשויה 

בג"ץ לטובת החרדים.
פסקת  של  למסלול  ללכת  שלא  ההוראה  את 
התגברות בעטיו של חוק הגיוס לבדו, קיבלו בשעתו 
דגל  של  הכנסת  חברי 
התורה ממרן ראש הישיבה 
זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל 
המסר הברור היה שאל לנו 
התורה  עולם  את  להעמיד 
הסמכויות  מאבק  בחזית 
המשפט  לבית  הכנסת  בין 
יש  כוח  משכרון  העליון. 
במגבלות  והכרה  להיזהר 
של  שרידותו  סוד  הן  כוח 

מיעוט.
השבוע,  הבג"ץ  החלטת 
בקונסטלציה  תאפשר 
פסקת  את  להעביר  הנכונה 
ההתגברות בפס רחב ונטול 
לנושאים  ספציפי  הקשר 
חרדיים. אפשר להסביר עד 
מדוע  הקלפיות  שייפתחו 
ארי  בן  של  התבטאויותיו 
שעומדת  לשמה  גזענות  הן 
בתנאי סעיף 7א' לחוק יסוד 
לפסול  המאפשר  הכנסת 
בעילה  מועמד  או  רשימה 
של הסתה לגזענות. ובאותה 
להבין  אפשר  אי  נשימה 
ומעשי  התבטאויות  הכיצד 
שדרכם  הערבים  החברים 
באותה  נסללה  לכנסת 
מקיימים  אינם  החלטה, 
האחרים  התנאים  שני  את 
לפסילה: שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית 
ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב 

או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל. 
חובשי  מתיישבים  שופטים  ששני  העובדה 
 - מינץ  ודוד  סולברג  נועם   - בהרכב  שישבו  כיפה 
הערבים  המתמודדים  על  שווה  דין  בהחלת  צדדו 
והיהודים שנדונו בפניהם, רק מחזקת את התחושה 
הציבורית הקשה ולפיה ההחלטה לא ניתנה כפסיקה 
בהתאם  כבחירה  אלא  לדין,  בהתאם  משפטית 

לנטייה הפוליטית של היושבים בהרכב.
חשובה  משמעות  הזה,  המסכות  הסרת  לנשף 
יצליח  הימין  ומחנה  במידה  וזאת  ולהבא,  מכאן 
להרכיב את הממשלה הבאה. אפילו כחלון מנימוקיו 
החלביים, הכריז כי יסיר את הגנתו הטבעית מבג"ץ 
להיבחר  בידיו  שיעלה  לקוות  רק  )לו(  ונותר   –
החד- הפסילה  הכנסת.  מתוך  הבטחתו  את  ולקיים 
לגבש מתווה  הימין  הזאת, תאפשר למחנה  צדדית 
לחוקק  היכולת  את  לכנסת  שישיב  מטרה  ממוקד 
מעמדת חוזקה. אם חקיקה מהסוג הזה תעבור, גם 
הפסילה הסיטונית של חוקי הגיוס – לא תתאפשר 
יותר בקלות יתירה, וניתן יהיה לסכם ולומר כי רווח 

והצלה עמד ליהודים ממקום אחר.
עצם פסילתו של בן ארי – גם היא כלל לא רעה 
חפצים  שהם  הממשלה  לראש  גם  כמו  לחרדים, 
העיר.  ברחובות  הסוס  על  אותו  ומוליכים  ביקרו 
לשבת  יוכל  לא  ארי  שבן  הייתה  העבודה  הנחת 
בממשלת ימין והקול שלו ישמש כקלף מיקוח בכל 
היא  בג"ץ  בחסות  התפוגגותו  והצבעה.  הצבעה 
עבורנו אפוא יותר ברכה מקללה. גם זהות העותרים, 
אנשי התנועה הרפורמית, משחקת לטובת החרדים. 
היום התמודדנו מולם לבדנו, הרי שמעתה  עד  אם 
ואילך העותרים הסדרתיים נגד כל מה שנוגע לאורח 
החיים החרדי במדינה - מגיוס ועד מופעים בהפרדה 

בגוש.  לכולנו  התקועים  כולו  המחנה  רודפי  הם   -
ולחולל  שורות  ללכד  כדי  משותף  אויב  כמו  ואין 

מהפכות. לכו תקראו במגילה.

הצ'ולנט שהקדיח
וסתם  יועצים  פרשנים,  ותרשים,  בגתנים 
שישי  מליל  להבין  מנסים  מקצועיים  מערבבים 
גפני  של  המפולפל  במוחו  חלף  מה  האחרון 
ובחר להלעיט  מול קהל פתח-תקוואי,  כשהתיישב 
את עמיתו מסיעת ש"ס בתבשיל לא אכיל – מעין 
גאלער העשוי מרגלי צפרדע שלוקה. כשגפני רוצה 
בן  הכשר  לשלוף  מסוגל  הוא  צפרדעים,  להאכיל 
יומו מהרבנות, להאביס את עמיתיו החרדים מלוא 

הלוע ועוד לחייב אותם לברך ברכה אחרונה. 
ופספס  במקלטים  ספון  שהיה  מהקוראים  למי 
עקב מטח הטילים הלאומני את מטחי הירי על רקע 
הציע  שגפני  בקצרה  נאזכר  תקווה,  בפתח  פוליטי 
לדרעי להשלים עם אלי ישי ואף קינח בכך שיבקש 
מראש-הממשלה למנות את ישי לשר. האם הייתה 
ליוזמה  כתגובה  קרה,  כשהיא  שהוגשה  נקמה  זו 
המוחצנת של הש"סניקים "להציל" את קולותיהם 
של מצביעי הפלג, או שמא סתם שליפה ברגע של 
חוסר ריכוז, למול צלחות הצ'ולנט 
המהביל, היבצ'וק והקוגעל, בעוד 

גפני נמנע מלהכניס לפיו פירור?
אין  התוצאה  על  כך,  או  כך 
מחלוקת. אחרי תור זהב של תיאום 
יו"ר  לשכות  בין  מוחלט  כמעט 
שהחזיק  ש"ס,  ויו"ר  התורה  דגל 
מעמד גם אחרי זעזועים מקומיים, 
היו"רים, בבית  שלא על דעת שני 
לתקוע  גפני  בחר  ובאלעד,  שמש 
הכי  הרכה,  בבטן  אגרוף  לדרעי 
הייתה  עצמה  האמירה  שיש.  רכה 
נתניהו  שהבין  מה  שהרי  ראויה, 
בנוגע לעוצמה יהודית וגוש הימין, 
לתנועת  בנוגע  פחות  לא  רלוונטי 
יחד והגוש החרדי. אך כמו שיודע 
כל בעל מסעדה, לא פחות מהטעם 
)בחיריק(  הצלחות  גם  חשובים   –
הנוטף  הסרקזם  ההגשה.  וצורת 
והלעג המוסווה ששיווה  גפני  של 
כאילו  לישי,  דרעי  בין  ליריבות 
חסרת  ילדותית  מריבה  זו  הייתה 
לש"סניקים  אפשרו  אחריות, 
וכמו  וחצץ.  אבנים  להשליך 

נשף המסכות

העובדה ששני שופטים 
מתיישבים חובשי כיפה 
שישבו בהרכב - נועם 
סולברג ודוד מינץ - צדדו 
בהחלת דין שווה על 
המתמודדים הערבים 
והיהודים שנדונו בפניהם, 
רק מחזקת את התחושה 
הציבורית הקשה ולפיה 
ההחלטה לא ניתנה 
כפסיקה משפטית 
בהתאם לדין, אלא 
כבחירה בהתאם לנטייה 
הפוליטית של היושבים 
בהרכב

מפספס את 
הבייס? דרעי 
בטבריה, 
השבוע

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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גמרנו  הבלוקים  את  חיצוניים:  במקורות  שנאמר 
בפתח-תקווה. 

הכנסת  שבחברי  מהמתוחכמים  הוא  גפני 
המכהנים ואחד מבעלי הניסיון במערכת הפוליטית 
הישראלית, אך העבר מלמד שמיותר לחפש אצלו 
שלא  בוודאי  ואמירה,  הבלחה  בכל  נסתרת  כוונה 
גפני  במליאה.  נאום  או  לוהט  סימפוזיון  כדי  תוך 
לכל  כמעט  בניגוד  שאצלו,  בכך  תמיד  מתפאר 
ודפים,  טלפרומפטר  אין  המכהנים,  הפוליטיקאים 
מראי מקומות וראשי פרקים. בחיוך הוא הזכיר לי 
פעם בשיחה סגורה כי הפעם הראשונה והאחרונה 
בעת  הייתה  נאומו,  תוכן  את  מראש  הכין  שבה 
היסוד  בכנס  האומה  בבנייני  הבמה  על  שעמד 
להקמת דגל התורה. גפני הצעיר מחה אז נגד אותם 
גורמים פרובוקטיביים שפגעו בכ"ק האדמו"ר מגור 
זצ"ל, ולשונו התלעלעה לרגע. דומה שהלקח נלמד 
ומאז ועד היום, במאות נאומים עוקצניים, נרשמו לו 

אפס הכנות ואפס גמגומים. 
הספונטניות של האיש הפכה את נאומיו להצגה 
הכי טובה בעיר. חדות הלשון, הניצוצות, ההברקות 
דווקא בגלל הדריכות של מי  לו בשליפה  – באות 
שאינו קורא את נאומיו מן הכתב כמו קריין חדשות. 
ובדיחה  היא אמירה  לרווחה, אמירה  נפתח  כשפיו 
היא בדיחה. הוא לא נזקק לגוגל-מוגעל כדי לכחכח 
בגרונו וגם לא לבצל כדי להזיל דמעות - של צחוק 
- בקרב השומעים. אלא שהמקוריות הזאת, גורמת 
לכך שהאיש, חרף תחכומו וניסיונו, מועד לעיתים 
התוצאה  במבחן  קסמו.  וסוד  חנו  זהו  בלשונו. 
הנזק,  על  רבה  האיש  של  התועלת  השנים,  לאורך 

ובגילו – אנשים ממילא כבר לא משתנים.
בשנה  רק  איים  רבות,  מני  אחת  כדוגמה  גפני, 
הרבנים  עם  ייפגש  לא  שאם  נתניהו  על  האחרונה 
סיפר  הוא  פוליטית".  מבחינה  חיים  אינם  "חייו 
שאינם  פקחים  מאות  נתניהו,  עם  בתיאום  איך 
חוקים  יאכפו  וההגירה  האוכלוסין  מרשות  יהודים 
ידי לשכת  הנוגעים לשבת, הבטחה שהוכחשה על 
לראיון  בנוגע  גם  ולהרחיב  להוסיף  אפשר  רה"מ. 
שהעניק לאכסניה זו עם ביקורת נוקבת על חסידות 

סלונים בפרשת עמנואל, ועוד כהנה וכהנה, אמירות 
והתבטאויות שסיפקו כותרות ראשיות.

מתאהב  לא  שהוא  ייאמר  מוישה  של  לזכותו 
בהתבטאויותיו ולא מתייחס להצהרותיו כאל תורת 
משה מסיני. האיש יודע למזער נזקים בכוחות עצמו 
לדרעי  הרגעה  הודעת  לשלוח  ידע  הצורך  ובעת 
עשה  הוא  זה  את  כשגם  לנתניהו,  טלפון  ולהרים 
בלי לגמגם או לבלוע לשון. קשה להאמין שדווקא 
למסעדת ליל שישי של אכול עד שתצא נפשך, הוא 
הגיע עם תפריט מלחמה מוכן מראש. סביר להניח 
שגם הפעם מדובר בצ'ולנט שחומם על האש יותר 

מדי, עד שהלשון נכוותה. 

ריח הבואש

גפני  מתלוצץ  שבה  הראשונה  הפעם  זו  אין 
עמיתו  חשבון  על  בחירות  מערכת  של  בעיצומה 
בש"ס  שבה  היחידה  הפעם  לא  וגם  ש"ס  מסיעת 
 – הבדיחה  את  ולהבין  פעולה  לשתף  מסרבים 
לגפני  היום  עד  זוכר  דרעי  חשבונם.  על  שנאמרת 
הוא  עציון,  בניר  ליצמן  עם  משותף  בפאנל  איך 
הסביר לקול צחקוקי הקהל שביהדות התורה, איש 
הנוכחית  הבחירות  במערכת  נאשם.  או  נחקר  לא 
ואפילו  אחד,  אף  תצחיק  לא  כבר  הזאת  ההלצה 
תעורר תוגה, אם תיאמר באותו פורום שבו הושמעה 

בפעם שעברה.
לא  מכוון  ובאופן   – ש"ס  של  החריפה  התגובה 
מלכיאלי,  ח"כ  של  מלועו  אלא  דרעי  של  מפיו 
לשלייקעס.  מתחת  הייתה  הפעם  שהמכה  העידה 
אפשר  אי  האותנטיים  הזעם  רגשות  שבצד  אלא 
גם  הייתה  ש"ס  של  שבתגובה  מהתחושה  להימנע 
שהיה  לא  אם  תעמולה.  לצרכי  דרמטיזציה  עודף 
מדובר באיש שאף פעם לא מתכנן את נאומיו יותר 
היה  ניתן  האלתור,  יכולת  על  תמיד  וסומך  מדי 
מוזמנת  הדדית  במתקפה  שמדובר  לרגע  לחשוב 
והמותקף  המתקיף  שבו  מסכות  נשף  מעין  מראש. 

ממקסמים רווחים מול המצביעים. 
איווט  על  ששואג  חזק  אריה  כמו 
חלש –  כדי להניע את המצביעים 
הרוסים בחזרה למפלגת האם, כך 
הקמפיין  את  באחת  הזניק  גפני 

הפנים חרדי של ש"ס. 
בארבע  הכספים  ועדת  כיו"ר 
גפני  העלה  האחרונות,  השנים 
המפוטרים  את  שמחתו  ראש  על 
האוכלוסיות  צרכי  ואת  בפריפריה 
בפתח- בדבריו  גם  המוחלשות. 

הדברים  שאת  הדגיש  הוא  תקווה 
יש לעשות בתיאום מלא עם ש"ס. 
העובדות  מעניינות  מי  את  אבל 
הנוכחיות?  בבחירות  היבשות 
ביבי יכול להיחשד בשוחד, לספוג 
ולחרוג  בתל-אביב  טילים  מטח 
מיעד הגירעון, והתקשורת תעסוק 
גנץ. הפייק –  בטלפון הנפרץ של 

הוא הניוז.
מהמופע של גפני שנועד לצרכי 
תעמולת פנים, ש"ס יצאה מורווחת 
 - הנה  התורה.  מיהדות  פחות  לא 
יאמר לעצמו הש"סניק ששמע את 
גפני ולאחריו את דרעי מגרונו של 
האשכנזי  לו  בא  שוב   - מלכיאלי 
בנותינו  את  שמדיר  המתנשא, 
ומטיף  ומהישיבות,  מהסמינרים 
לנו מוסר על שלום בית, בה בשעה 
ריח  לו  שבביתו שלו טרם התנדף 
רק  עמד  שגפני  העובדה  הבואש. 
שהידקה  החזית  בראש  לאחרונה 
בבחירות  ש"ס  עם  הקשר  את 
לרשויות – נעלמה כלא הייתה. אל 
שקט,  הבלים.  בדברי  תפייסו  נא 

יורים.
התגובה של הש"סניקים שעטו 
מגבוה על דברי גפני כמו עוף דורס 

התגובה החריפה של 
ש"ס העידה שהמכה 
הפעם הייתה מתחת 

לשלייקעס. אלא 
שבצד רגשות הזעם 

האותנטיים אי אפשר 
להימנע מהתחושה 
שבתגובה הייתה גם 

עודף דרמטיזציה 
לצרכי תעמולה. אם 

לא שהיה מדובר באיש 
שסומך תמיד על יכולת 

האלתור, ניתן היה 
לחשוב לרגע שמדובר 

במתקפה הדדית 
מוזמנת מראש. כמו 

אריה חזק ששואג על 
איווט חלש – כדי להניע 
את המצביעים הרוסים 

בחזרה למפלגת האם

נשף הסרת המסכות, מסיבת העיתונאים של 'עוצמה יהודית' אחרי הפסילה
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על לטרת בשר, שברה לרגע את הקו הש"סי של 
התעלמות כמעט מוחלטת מהזירה הפנים חרדית. 
חזק",  אריה  צריך  ה"ביבי  מקמפיין  לרגע  נתעלם  אם 
בהתחשב   - לנתניהו  לטובת   - רע  לא  משפיע  שאכן 
החרדי  ה'בייס'  שבתוך  הרי  בסקרים,  הליכוד  במצב 
למתבונן  יגעים.  העסקים 
שהש"סניקים  דומה  הצד  מן 
של  לזה  זהה  במצב  מצויים 
אומר:  הווה  התורה.  יהדות 
נשפך  הכסף  המפלגות  בשתי 
כקצף  המפלגתיים  לעיתונים 
על פני נהר ירדן בחורף סוער, 
אך למי התהום של הבייס הוא 

בינתיים לא מחלחל.
ליחסים  שנוגע  מה  בכל 
החסידים  בין  הפנימיים 
יש  התורה  ליהדות  לליטאים, 
סיסמה  ששום  מובנה  כשל 
מעומעמת כמו "ברגע האמת" 
תנו  )רק  לפתור  תוכל  לא 
לספר  קרדיט,  השם  למען 
זהה  שם  עם  בהרבה  מוצלח 
שהוציאו לאחרונה העיתונאים 
וארליך  אליטוב  ירושלמי, 
מלובביץ'  האדמו"ר  כ"ק  על 
זי"ע(. אם כבר, הרי שהסיסמה 
"בדקה התשעים", הייתה יותר 
תקדימי  לנוכח  הן  מתאימה 
לעבודה  היחלצות  של  העבר 
לאור  והן  הפציעות,  בזמן  רק 
של  האחרונות  התוצאות 
מהפכים דרמטיים שמתרחשים 
במגרשים ברגע האחרון ממש. 

הטוב והמטיב
אשכנזית  הפנים  החזית 
התורה  יהדות  בתוך  שנוהלה 
בקדנציה האחרונה – השפיעה 
ביותר  החשובה  המערכה  על 
הנציגות  של  לפתחה  שמונחת 
במאבקי  מדובר  לא  החרדית. 
אלא  אגו,  מלחמות  או  סרק 
ונוקבת  אמיתית  במחלוקת 
מהותית  הכי  הסוגיה  על 
היהדות  כיום  מתמודדת  עמה 
בעיני  הגיוס.  חוק   – החרדית 
הישיבה  ובחור  האברך 
התורה,  הרי שיהדות  הליטאי, 
לאי- גרמה  בהתפצלותה, 

ביותר  החשוב  החוק  העברת 
בקדנציה  התורה  לעולם 
האחרונה. לטוב או לרע, תדע 
מכך  החוששת  חרדית  אם  כל 
הישיבה  בחור  בנה  שמעמד 
שהאחריות  מוסדר,  אינו 

נעצרת כאן. 
דווקא  הזה,  האכזב  לנחל 
להזרים  יכולה  הייתה  ש"ס 
הראשון  בקמפיין  חיים.  מים 
ב-88',  התורה  דגל  שניהלה 
הישיבות  מראשי  לכמה  דרעי  של  הבטחה  ניתנה 
הבחורים  בקרב  תפעל  לא  ש"ס  ולפיה  הליטאיים 
של  דרעי  האשכנזיות.  בישיבות  הלומדים  הספרדיים 
אחוז  שצליחת   – כיום  ביבי  כמו   - הבין  ימים  אותם 
החסימה של דגל התורה חיונית עבור הגוש הליטאי-

באותם  לש"ס.  מנדט  חצי  מעוד  יותר  הרבה  ספרדי, 
בישיבות  הלומדים  הספרדים  לבחורים  הוסבר  ימים 
גוברת  לרבותיהם,  הטוב  הכרת  מידת  כי  האשכנזיות 
ועומדים.  מחויבים  הם  תסור" שבה  ה"לא  מצוות  על 
הישיבות  מראשי  וכמה  השנים,  נקפו  הימים,  חלפו 

האשכנזיות, מבהירים כיום לתלמידיהם הספרדיים כי 
לא המצווה, אלא המציאות – היא שהשתנתה.

אחד  של  לביתו  לאחרונה  שעלה  ספרדי  בחור 
מחשובי ראשי הישיבות האשכנזיות כדי לשאול כיצד 
לקוראים  שמוגש   – הבא  ההסבר  את  שמע  להצביע 
הסביר  שלנו",  הכנסת  "חברי  חופשי.  לשוני  בתרגום 
לשמר  כדי  ובראשונה  בראש  "נשלחו  הישיבה,  ראש 
בחברי  רק  תלוי  היה  זה  אם  התורה.  עולם  את  ולחזק 
מתוקן  חוק  עם  היום  היינו  וש"ס,  דגל  של  הכנסת 
שהוא הרע במיעוטו עבור עולם התורה. לצערנו הרב 
המחלוקת לשם שמים בין מועצות גדולי התורה בתוך 
יהדות התורה גרמה לכך שדעתנו נשמעה רק למחצה 
מחייב  אשכנזי  בחור  של  תסור'  ה'לא  התקבלה.  ולא 
שאלות,  לשאול  בלי  התורה  יהדות  להצביע  אותו 
אבל לבחור ספרדי יש אפשרות להצביע ש"ס ולדעת 
שהקול שלו יתמוך במאה אחוז בדעת תורה שבה אנו 

מאמינים". 
אך  בדברים  חכמינו  האריכו  טובה  המוקיר  על 

לפחות לפי מדד הסקרים, הכרת הטוב הפנים-ספרדית 
בסרטונים  רבות  משקיעה  ש"ס  מלבוא.  מתמהמהת 
השבוע  והעלתה  החברתיות  ברשתות  מפיצה  שהיא 
אוהדות  תגובות  שגרף  הנבחרים  קמפיין  את  לאוויר 
אך  רע,  לא  מצליח  זה  לנתניהו  החברתיות.  ברשתות 
עבור  לפעילות  הנכון  השטח  שזהו  בטוח  לא  כלל 
התנועה הקדושה. הסרטונים שהפיקה התנועה עד כה 
אימה  סרט  הם  הסקרים  אך  אוהדות,  תגובות  גורפים 
עבור המחנה החרדי. אם יתממש התרחיש ולפיו מחנה 
וחבריו  פייגלין  של  בחסדיו  תלוי  יהיה  כולו  הימין 
הבלתי צפויים – אנה אנו באים. את קרב החפירות יש 
להתחיל בבית. לו חכמו ישכילו בש"ס להביא כשיעור 
הישיבות  ראשי  מחשובי  כמה  דברי  את  לרבים,  כללי 
האשכנזים הנאמרים בחדרי חדרים – יהא זה הקמפיין 

היעיל והזול ביותר בקרב הבייס החרדי. 

הצ'ולנט שהקדיח

פיקנטריה  היא  לדרעי  גפני  בין  השבועית  המריבה 

ותגרום  חביבה אך אסור שתשפיע על אופי ההצבעה 
באווירה  המשותף.  החרדי  מהבניין  דיירים  לבריחת 
שבה הכל מדברים על זליגת מצביעים חרדים לנתניהו 
– יש לעמוד בראש ובראשונה על המשמעות שתהיה 
החרדית  היהדות  מתמודדת  בהן  החזיתות,  בכל  לכך, 
כל  איך  לראות  ישמח  נתניהו  מלחמה.  ומשיבה 
שותפיו, כולל האריה מהקמפיין, נותרים בחיים כנועים 

ומפוחדים, חלושים ונוהמים אך לא שואגים. 
ביבי לא צריך אף אחד חזק מלבדו, אך מה שבטוח 
הוא שהמצביעים החרדים צריכים גם את אריה מכלוף 
וגם את מוישה – כשהם חזקים מאי פעם, שניהם יחד 
את  לראות  אפשרי  בלתי  עד  קשה  לחוד.  אחד  וכל 
שניצבים  המכשולים  את  צולחת  החרדית  הנציגות 
גיוס  חוק  לחלץ  ומצליחה  הקרובה  בקדנציה  לפתחה 
סביר מבלי ששיתוף הפעולה בין יו"ר ש"ס ליו"ר דגל 
יחזור לתקנו – ויש לקוות שאכן כך יהיה כשיפוח יום 

הבוחר וינוסו צללי הקמפיין. 
ליהדות החרדית אין נבחרת אחרת ובכל קנה מידה 
שום  לה  אין  הכללי,  במגזר  הנבחרים  מול  השוואתי 
ומקלב  אשר  ופרוש,  גפני  בנבחריה.  להתבייש  סיבה 
וגם ליצמן זכור לטוב – הם מהפרלמנטרים המסורים 
רואים  שאנו  השילוב  גם  ישראל.  בכנסת  והחרוצים 
מרעננת  תופעה  הוא  לוותיקים,  חדשים  בין  בש"ס 
אשר יש לקוות כי תצמיח דור חדש של הנהגה חרדית 

חדורת מטרה.
ולהתלונן על  אפשר לקטר פה ושם, להחמיץ פנים 
לנו  אין  הפרגוד  מאחורי  אך  החרדים,  הכנסת  חברי 
פתק אחר לבד משתי המפלגות הוותיקות. אוהד אמיתי 
לעולם לא נוטש קבוצה. לשתי נבחרות הבית היחידות 
להן  שאין  בידיעה  בהצלחה,  לאחל  צריך  לנו  שיש 
חלופה. נותר רק לקוות שהנבחרים לא ינצלו את הבעת 
עם  בזה  זה  ולהתנגח  לשוב  כדי  המחודשת  האמון 
פרסום התוצאות. מהצ'ולנט סר הטעם הזה, שמחומם 

ומוגש לנו שוב ושוב, כבר אכלנו די. 

 "חברי הכנסת 
שלנו", הסביר ראש 
הישיבה, "נשלחו בראש 
ובראשונה כדי לשמר 
ולחזק את עולם התורה. 
אם זה היה תלוי רק 
בחברי הכנסת של דגל 
וש"ס, היינו היום עם 
חוק מתוקן שהוא הרע 
במיעוטו עבור עולם 
התורה. לצערנו הרב 
המחלוקת לשם שמים 
בין מועצות גדולי התורה 
בתוך יהדות התורה 
גרמה לכך שדעתנו 
נשמעה רק למחצה 
ולא התקבלה. ה'לא 
תסור' של בחור אשכנזי 
מחייב אותו להצביע 
יהדות התורה בלי לשאול 
שאלות, אבל לבחור 
ספרדי יש אפשרות 
להצביע ש"ס ולדעת 
שהקול שלו יתמוך 
במאה אחוז בדעת תורה 
שבה אנו מאמינים"

 גאלער מרגלי צפרדע, גפני בפתח תקווה



פסח
 2019 

שינפלד על המרינה ביוון
כל המצויינות בריזורט אחד

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

שנה 2 
ברציפות

 כל הצוות הקולינרי והשפים הבכירים של שינפלד בריזורט אחד!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

הגיעו החוברות החדשות
של חופשת פסח 2019

לצפייה היכנסו
www.shainfeld.com 

מדריכי טיולים בכירים 
כולם בריזורט אחד!

הרב דוד לייבוביץ' אבי לנקריגבי מור יוסף אריה שגב

צבי הרפזהרב ד״ר דב שחרשלמה וסרטייל סרג׳ בליז

כל האמנים הגדולים בריזורט אחד

עמית סגל
פרשן החדשות

עמירן דביר
הזמר והיוצר

שמעון פרקש 
מאוסטרליה

דב פרקש 
מאוסטרליה

בן קלה
אמן החושים

חיים אדלר
החזן העולמי

יענקלה רוטנר 
מאסטרו 

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

מי שלא נרשם בזמן נשאר כאן!חדרים אחרונים!
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - שמים וצבאם

צבא  כסיל,  אור,  מאורי  כימה,  הקטן,  המאור  כוכב,  הגדל,  המאור  ירח,  שמש,  חמה,  שחקים,  הקשת,  צבאם,  הלבנה, 
המרום, ענן, צבא השמים

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

יתדאנתישראשנמאאמא
תגשחקימידהשכאנאנג

סהרשיגשימתסאדושסנ

תנשישמיאתישגרנחלא
שבסנשאותלגשיאמידג

שלאמארינמאאשהסנגי

יהסנהנתידונקשישהא

אמאקתאמארישיאנתרג

סנטנישאסנתתגחיתוד

ננאשהכתגצנתרגהשאא

שניאונאיבשיאמאנמא

תעבכדישראישיאנתהג

תצבאהמרומדכסנתישא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. דלי קטן לשאיבת מים מן הבור, צנצנת, צלוחית,    כלי קיבול ליין ולנוזלים 
אחרים.  "ונוטל שתי ידיו ומחזיר ה___  על האורחין" )יומא ל.(

5. רצוץ, מדוכא, מעונה. "משגב ל___" )תהלים ט י(
7. גורש,סולק.  "אדה"ר )אדם הראשון( לא ___  מגן עדן עד שחירף וגידף" 

)בראשית רבה פרשה יט(
8. מתן תוקף, הקניית זכות. "___- כח" )רש"י בבא מציעא ד.(

9. עבודת כפייה שעל הנכנע לעשות למען המנצח או המושל בו וכדומה.  ___   
עובד.  )יהושע טז י(

10. קיצור המילה: נקודה. )בהיפוך אותיות(
11. התנודד, נע, נזדעזע.  "צדיק  ___  לפני רשע" )משלי כה כו(

12. קמעא קמעא, בהדרגה, במנות קטנות, לא בבת אחת. "___   ___  
אגרשנו מפניך" )שמות כג ל(

14. האלמות,שתיקה.  "לפי שהושוו  ב___  וקבלו עליהם גזירת המקום 
מאהבה" )רש"י ויקרא יא ב(

16. עודף במשקל של אחת מכפות המאזנים כשהוא שוקל ב___ הוא שוקל או 
עין בעין הוא שוקל" )כריתות ה.(

17. בעל טעם חריף ועל פי-רוב בלתי ערב לחך.  "]כל[ ירק ___  יש לו שרף" 
)פסחים לט.(

1. קערת מתכת גדולה שהשתמשו בה לפנים לאיסוף דשן המזבח ,ולצרכים אחרים.  
"ה___  דומה לתרקב גדול של זהב מחזיק קבין וחצי" )תמיד ג ו(

2. גיבוב דברים, להג, דברים בטלים. "לשון הרע שהוא מעשה  ___  דברים" )רש"י 
ויקרא יד ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

3. ירק, דשא, עשב.  "ואחר כל- ___  ידרוש" )איוב לט ח(
4. תועה,אובד. "את האבדת אבקש ואת  ה___  אשיב" )יחזקאל לד טז()בלשון 

זכר()בכתיב מלא()בהיפוך אותיות(
6. אבן משקל קטנה לשקילת דברים לא – כבדים. אבן  ___  )משלי טז יא(

9. נתון במרה שחורה.  "שפחה זו שוטה היא ניכפית היא ___  היא" )בבא מציעא 
פ.( )בלשון זכר( )בכתיב חסר(

11. כנוי לשופטים ולדיינים שהם בשר ודם.  בית דין של ___ )ראש השנה ח:(
12. ברכה שמברך הגבאי בבית הכנסת את העולה לתורה או  את קרוביו. )על שום 

תחילתה של הברכה(  ___  שברך
13. נקי–כפים, עושה ביושר ובתמים.  "___  ידים" )איוב יז ט(

14. אחד ממיני השיש כעין הצדף, המשמש לריפוד ולשיבוץ. )אסתר א ו(
15. קיצור המילים: מצות עשה.

מאוזן

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

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 2,820,000 

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

אלעד

3-3.5 חדרים

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

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

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

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

באר שבע

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט
20/3-22/3/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

סוכה ענקית ובק"ק, 
תוספת 2 יח"ד מרוהטות, 
המושכרות ב-5000 ש"ח. 

פינוי גמיש. 2,800,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ

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

+5 חדרים

בית שמש

 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(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

_____________________________________________)12-12(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)12-12(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר 
קומה 1 משופצת מהיסוד 

3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 "חמד שלמה" כל 
עבודות הצבע והגבס 

אמינים, מקצועים, 
המלצות בשפע.

_____________________________________________)8-15ל(050-5353265

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

בק"ב משופץ ומעליה 
דירה נפרדת של 3 חד' 
מושכרת, 2,500,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ ברב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס גן 5 חד' מרפסת 
ענקית ונוף פתוח ליער 3 כ"א 

כ. פרטית, חנייה.
054-8070225)9-12(_____________________________________________

בני ברק
 תכנון ועיצוב פנים והוצאת 

תוכניות אדריכליות לשיפוץ 
 AR בית ישן/חדש סטודיו

אדריכלות ועיצוב ובניה.
_____________________________________________)9-12(אסף 052-8559759

 ברח' קוטלר 3 חד' 75 
מ"ר קומה ג ללא מעלית, 
ומעליה 2 יחידות חדשות 

ומושכרות, הדירות 
מאווררות ועם נוף פתוח 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)9-9(_____________________________________________

 הזדמנות פז בשלמה 
המלך! 5 חד', 130 מ"ר, 

תחילת בניה תוך שנה במחיר 
מציאה 1,870,000 ש"ח 

בקודם זוכה! 054-3050561 
_____________________________________________)12-13("הראשון בתיווך"

 6 חד' באיזור רחוב 
רדק ק"ק משופץ, 

עם נגישות, משופצת 
מהיסוד עם אופצייות 

מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

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

03-5797756)9-9(_____________________________________________

למכירה
בחיים לנדא 7, בני ברק
נותרו דירות אחרונות

3 חדרים

03-7153035  050-4927000
בשלבי בניה מתקדמים ללא

תיווך
שיווק
בלעדי

למכירה
באברבנאל, בני ברק

בשלבי בניה
3 חדרים + מרפסת

פנטהאוז מפואר

רחוב אברבנאל 37, בני ברק

פנטהאוז תיווך ושיווק האחים סולומון | אברבנאל 78, בני ברק | 03-7153035

03-7153035  050-4927000

ללא
תיווך

שיווק
בלעדי

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 ברחוב האי גאון 
במקום הכי טוב!! 
דופלקס ק"א 100 
מטר, קומה ב' 90 

מטר, מסודרת, ניתן גם 
ליחידות/טאבו משותף 

2,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ ברב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756  
050-5308742)8-8(_____________________________________________

 ברחוב חברון/מקובר 
5 חד' גדולה ומשופצת 

קומה א' עם כניסה 
פרטית, קומה א' חזית 
2,400,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בחברון ד. מרווחת 
משופצת מהיסוד קרקע 5 

חד' 130 מ"ר ניתנת לחלוקה. 
2,450,000 ש"ח. 

050-8951323)10-12(_____________________________________________

 5 חד' בשיכון ה' חדשה 
מקבלן מפוארת במיוחד + 

חנייה תת קרקעית 2,800,000 
_____________________________________________)10-13(ש"ח. 050-4124665

 ביגאל אלון משופצת 
+ מעלית וחניה, אפשרות 

הרחבה ל-6 חד'.
052-6210979)10-13(_____________________________________________

בלנדא 5 חד' גדולה 
ומושקעת + 2 חניות 

בטאבו
ביהודה הנשיא 120 מטר 
+ מרפסת שמש, מהממת, 

מעלית וחניה
במרכז ר' עקיבא דירת 
120 מטר חזית + חניה 

מציאה באהרונסון 4 חד' 
יפה חזית + גג בטון

בהמכבים בבנין בוטיק
4 חד' מושקעת
להיכנס ולגור

בפרל 3 חד' ענקית, נוף 
מדהים + גג בטון

בבעל התניא 5 חד'
מטופחת ויפה קומה 
ראשונה + חניה ומחסן

03-729-7690

לכוביצקי נכסים

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

אטרקטיביות
הלוואות בפריסה רחבה 
חיסכון ענק במחזור משכנתא
מחירים מיוחדים לאברכים
054-6961132

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5,400 ש"ח 

שכונה יא. משה אלוש אבני 
_____________________________________________)11-11(דרך 054-3255667

 דירה מחולקת שכונה ג' 
קומת קרקע חדשה מחולקת 
ל-3 יחידות דיור. משה אלוש 

_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה 
באזורים טובים החל מ-550 
אלף ש"ח. משה אלוש אבני 

_____________________________________________)11-11(דרך 054-3255667

 קנית דירה וחלוקתה 
יקבל המשקיע ניהול נכס חינם 

לשנה הראשונה. משה אלוש 
_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 חילוק דירות 2 יחידות דיור 
120 אל"ש 3 יחידות דיור 180 

אל"ש כולל ריהוט. משה אלוש 
_____________________________________________)11-11(אבני דרך 054-3255667

 בפרל 94 מ"ר מצב חדש 
_____________________________________________)11-14(נוף מדהים 052-7606862

 באברבנאל דופלקס 6 חד' 
גג ענק חצי מקורה + מעלית 

קומה ג', 2,790,000 ש"ח. 
053-7738848)11-14(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 למכירה דופלקס גג 8 חד' 
240 מ"ר מוהליבר בבלעדיות. 

_____________________________________________)11-14(רפי 055-6708295

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

מניבה 7000 לחודש 
2,090,000 ש"ח. אפשרות 

לחצי דירה ב-1,100,000 ש"ח. 
_____________________________________________)11-15(תיווך 050-4160390

 דירת 3 חד' באיזור העליון 
באלעד כ-96 מ"ר מרווחת 
מאוד ושמורה + מחסן + 

חניה + אופציה לבנית חדר 
רביעי 2 קירות כבר מוכנים.

052-2443283)12-15(_____________________________________________

 בית פרטי, 5 חד' + חצר 
פנימי 98 מ"ר נטו. בשכונה 
שמורי מצוות. ליד ביהכ"נ 

הכיפה, משופץ יסודי ומשודרג. 
פינוי מיידי. בקרבת מרכזים 

מסחריים וחנייה. מקום שקט 
במיוחד. 1,325,000 שח. 

054-7911775)12-12(_____________________________________________

וילות ובתים

2-2.5 חדרים
 בשדרות יעלים, 2 

חד' גדולה במיקום מעולה, 
משופצת 500,000 ש"ח. אור-

_____________________________________________)12-12(לנכס 050-9500075

 באור שמח בקריה 3 חד' 
80 מ"ר מרפסת סוכה שזופת 

שמש קומה 3. 1,400,000 
ש"ח בבלעדיות!! BB תיווך 
_____________________________________________)12-12(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 בהזדמנות! ביהושע 
60 מ"ר כ-3 חד' + חצר כ. 

פרטית 1,350,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בקוטלר/ר'-עקיבא כ-70 
מ"ר ק"ב משופצת 1,500,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
053-3128884 03-5791514)12-12(_____________________________________________

 באזור יגאל ק"ק 100 מ"ר 
חזית מיידי 1,800,000 ש"ח 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בשלוש השעות 
2 חזיתות 100 מ"ר + 

אופ' גדולה ק"ב + מעלית 
1,810,000 תיווך הכוכב

054-8481688)12-12(_____________________________________________

 מחפשים שותף לטאבו 
משותף ברשב"ם 110 מ"ר 
ק"ג + מעלית 1,800,000 

ש"ח. תיווך הכוכב
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 באזור גני טל ק"ק בגמר 
בניה 110 מ"ר + 20 מ"ר 
מרפסות 2,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)12-12(בתיווך הכוכב 054-8481688

וילות ובתים
 באזור אבטליון "וילה" 

בבנין מגורים, 340 מ"ר ק"5 
לבעלי יכולת, דלוקס נכסים 

054-8451271)12-12(_____________________________________________

 באזור ריינס פנטהאוז ק"ה 
+ מעלת + גג בטאבו + נוף, 
מיידי. 2,600,000 ש"ח. "אפיק-

נכסים" 03-5791514
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר 260 מ"ר 
בנוי + מרפסות מפואר + נוף 
מרהיב! 2 כניסות 5,000,000 

ש"ח. "אפיק-נכסים"
03-5791514)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בדב-הוז )פרדס-
כץ( דירת-גג 4.5 חד' 200 
מ"ר מפוארת ומושקעת 
רמה גבוהה ק"ג - חזית 
גג ענק פתוח )עם דירה 

נוספת של 50 מ"ר 
מושכרת ב-3300 ש"ח( + 
חניה בטאבו. 2,550,000 

שח גמיש. "סלומון 
-נכסים-והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בזכרון מאיר דירת 5 
חד' 110 מ"ר, קומה 4 

עם מעלית, 4 כ"א, חזית 
+ גג של 90 מ"ר צוד 

בטאבו 1,200,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 באזור הרב שך דופלקס 
5 חד' 160 מ"ר ק"ג חזית 

שמורה + היתר לבנית חדר 
נוסף בגג 2,380,000 ש"ח.

_____________________________________________)12-12(א. פנחסי 03-5799308

 באנילביץ בבניין חדיש 
דופלקס 5 חד' 130 מ"ר 

ק"א ו-ב' + מעלית + חניה 
משופצת סלון ענק 2,800,000 

_____________________________________________)12-12(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי דופלקס בקרית 
הרצוג במפואר מאוד 5 חד' 

200 מ' + מעלית 2,240,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב

054-5500263)12-12(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 חד' 
200 מ' מפוארת בשלושה 
+ מעלית + חנייה. תיווך 
_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב 054-5500263

 מציאה!! בשיכון-ה' 
"דופלקס" כ-140 מ"ר 

קומה-א' מ. מהיסוד מחולקת 
ל-2 דיר' 2,250,000 "תיווך-
_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 6 חד' בשיכון ג' חדשה 
160 מ"ר + 70 מ"ר חצר. 

תיווך-BA-יזמות
_____________________________________________)12-12(054-4980159 דורון

 בסוקולוב, 5 חד' מרווחת, 
ק"א חזית, משופצת, מאווררת 

2,650,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בשכון-ג' ד. גן מפוארת! 
כ-300 מ"ר 6 חד' ענקית! + 
חצר ענקית 4,300,000 ש"ח 

מפתח ב-"אפיק-נכסים"
053-3128884 03-5791514)12-12(_____________________________________________

 נדירה! באזור מוהליבר 
במיקום שקט 170 מ"ר 6 
ענקית סלון ענק )במקור 

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,700,000 ש"ח מיידי. 

_____________________________________________)12-12("אפיק-נכסים" 03-5791514 

 בהצבי 5 ענקית! 140 
מ"ר משופצת ק"א חזית + 

מעלית וחניה אפשרות חלוקה 
2,230,000 ש"ח. "אפיק-

_____________________________________________)12-12(נכסים" 053-3128884

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון 5 חד' 120 מ"ר ק"ב 
חזית 3 כ"א 2,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)12-12(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! אזור גבעת רוקח 
בקומה שלמה )3 דיירים בבנין( 

5 חד' 150 מ"ר ק"ב חזית 
+ חניה כפולה 4 כ"א מצב 

מעולה 2,650,000 ש"ח.
_____________________________________________)12-12(א. פנחסי 03-5799308

 באזור מינץ, 5 ענקית 
יפיפיה כ-170 מ"ר סלון 

ומטבח גדולים + מרפסת 
ענקית ק"ג + מעלית 

2,700,000 ש"ח. "אפיק-
_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 ביצחק ניסים 6 חד' 125 
מ"ר + אופ', מפוארת ק"ב 

חזית 2,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכב 054-8481688

 ברשב"ם 115 מ"ר ק"ב 3 
כ"א כחמישה חד' 2,550,000 

מושקעת. תיווך הכוכב
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 בשיכון-ה' 5 חד' כ-110 
מ"ר + יח"ד 3 כ-65 מ"ר קומה 

ב' מ. מהיסוד 2,520,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 5 חד' ברחוב רש"י 
משופצת תיווך-BA-יזמות 

_____________________________________________)12-12(054-4980159 דורון

 באבוחצירא, 4 חד' 
חזית 95 מ"ר משופצת, 

להכנס רק 1,590,000 
ש"ח, בלעדי לאפיקי 

נדל"ן בועז.
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 ברבנו אשר 4 חד' חדשה 
גמר בניה כשנה מקבלן מפרט 
גבוה 1,960,000 בלעדי בתיווך 

_____________________________________________)12-12(הכוכב 054-8481688

 ברוזנהיים 4 חד' ק"ב 
2,350,000 מושקעת במיוחד 
ואופ' להגדלה. תיווך הכוכב 

054-8481688)12-12(_____________________________________________

 חדש ובלעדי דירת נכה 
ברבנו אשר 4 חד' 1,720,000 

ש"ח. תיווך הכוכב
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 חדש ובלעדי! בגמר בניה 
בגולומב, 4 חד' 100 מ"ר + י. 
הורים + סוכה במטבח חזית 

מושקעת במיוחד תיווך הכוכב 
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 בקהילות יעקב 4.5 חד' 
מושקעת מאוד ק"ב + מעלית 
2,320,000 ש"ח גמיש. תיווך 

_____________________________________________)12-12(הכוכב 054-8481688

 א. אברבנאל 4.5 חד' 
כ-97 מ"ר "מפוארת" + 

חניה/מקורה + מעלית + אץ 
להרחבה 1,780,000 "תיווך-
_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 לזריזים!! יונתן 4 חד' 
כ-77 מ"ר ק"א משופץ-ח א. 

להרחבה כ-38 מ"ר 1,370,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4.5 חד' 
כ-90 מ"ר משופץ. ח + 

הרחבה - י. בטון 17 מ"ר + 
מחסן 1,590,000 "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 
א . גג-בטון 1,545,000 ש,ח. 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)12-12(_____________________________________________

במחיר החל מ-

₪ 1,100,000
** כול רוכש יקבל ייעוץ ע"י מעצבת פנים ויועץ משכנתאות

** שעת יעוץ ראשונה חינם
  * צמוד למדד הבנייה

לפרטים:
054-7393700 אריה | 050-2332422 אבי

avir@agam-tavor.co.il

דירות בפרויקט תמ"א 38, 
בנות: 2, 3, 3.5 חדרים עם מרפסות סוכה!

בניין באזור מתחרד
דירות עם מרפסות סוכה! 

בקרבת בתי מדרש ובתי כנסת!
בסמיכות ליציאה מאשדוד )2 רמזורים מהיציאה

של אשדוד, גם הדרומית וגם הצפונית!(
בסמיכות לאזורי תעסוקה!

בסמיכות לאזורי קניות!
5 דקות הליכה ממכללת סמי שמעון!

בסמיכות לקווי אוטובוס פנים עירונים וחוץ 
עירוניים!

ההדמייה היא
להמחשה בלבד

בס"ד

רובע ג' באשדוד מתחדשת-
ויש לכם הזדמנות להצטרף למהפכה!

מבצע לרגל פתיחת השיווק, ל-4 הרוכשים הראשונים
     משלמים 20% בחוזה ו 80% * לקראת האכלוס    



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

 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)12-12(_____________________________________________

 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

וילות ובתים

טבריה

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 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)12-12(_____________________________________________

 בקרית שמואל בק"א 160 
מ"ר + 160 מ"ר גג + אופציה 

לדירה נוספת על הגג + נוף 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 
מאושרת לבניה + יח' דיור 
25 מ"ר + חצר 100 מ"ר 

1,300,000 בלבד. תיווך הצבי. 
053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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 
שנים, תיווך הצבי

053-3147717)12-12(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

+5 חדרים

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

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

053-3147717)12-12(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

 בחברון/הרב קוק 3 חד' 
מתאים גם לנכה כניסה 
ללא מדרגות, מצד שני 

הדירה בק"א 1,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,400,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,200,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 25, בבניין 
חדש, ק"א, 3 חד' ענקית 
75 מ"ר, עורפית, מעלית, 

מרכזי ושקט, כיווני אויר 
צפון דרום. כניסה בניסן 
תשע"ט. מחיר מציאה 
1,500,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג 03-5754412

052-2236671)07-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,500 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

+ נוף פנורמי לכנרת 770,000 
ש"ח. "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)12-12(_____________________________________________

 בקרית שמואל 130 
מ"ר, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 

משופצת חלקית, 770,000 
ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 

04-6716666 053-3314717)12-12(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 מ"ר 

+ מרפסת סוכה+ נוף לכנרת 
+ אופציה ליח' דיור של 40 

מ"ר משופצות חלקית מטבח 
וריצוף חדשים 820,000 סופי! 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)12-12(_____________________________________________

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

עםחתימות שכנים 
על תוכנית, אפשרות 
לחלוקה. 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 דירת 4 חד' עם מרפסת 
גדולה + נוף לכנרת במקום 

מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 
מ"ר( רק 880,000 ש"ח. 

הקודם זוכה!!! פרטים אצלי 
בפרטי! 04-6716666 

_____________________________________________)12-12(050-7333404, תיווך הצבי

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

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

053-3147717  04-6716666)12-12(_____________________________________________

 במימון קרוב לרמב"ם 2.5 
חד' + סוכה למכירה בדמי 

מפתח 950,000 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-2197868

דימונה

חריש
 בחריש ללא תיווך - דירת 

גן 5 חד' חדשה 1,490,000 
ש"ח. 050-6692144

050-7272217)9-12(_____________________________________________

 בגבעת שאול 5 חד' 
קומה ראשונה מלאת שמש 
140 מ"ר 3 כ"א 3,150,000 
_____________________________________________)9-13(ש"ח. 054-6600198 לל"ת

 מציאת המציאות!!! 
בק. שמואל, במיקום מעולה 

כ-90 מ"ר, סלון ענק משופצת 
ויפה, גדולה ומרווחת, מוארת 
ומאווררת ,כ"א מעולים + נוף 
מדהים לכינרת בק"ג ללא רק 

650,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)12-12(_____________________________________________

 בגניחובסקי 60 מ"ר 3 
חד' + חזית ק"ב אופציה 

ל+ 80 מ"ר משופצת 
לל"ת 1,550,000 ש"ח. 

058-3279569)10-13(_____________________________________________

 מציאה!! ברחוב 
האדמור מקוצק 3 חד' 

70 מ"ר ק"ג עם מעלית, 
עורפית. 1,600,000 

ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב.

03-5797756
050-5308742)10-10(_____________________________________________

וילות ובתים

 מציאה! בר' עקיבא 3 
חד' מושכרת, רק ב-400 אלף 

_____________________________________________)10-13(ש"ח. 052-7166043

 אביי ורבא 4 חד' 90 
מ"ר קומה ב עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)7-7(_____________________________________________

 ברח' הרצוג/טבריה 4 
חד' מרווחים ומשופצים 

3 כ"א קומה ב, חזית 
1,800,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 ברח' מהרשל דירת 4 
חד' בקומה 5 אחרונה בבנין 
_____________________________________________)12-13ל(ואיכלוס לפסח. 03-5785777

 מבחר דירות החל מ-300 
אל"ש עמלת התיווך כוללת 

ניהול הנכס לשנה הראשונה. 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667)11-11(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

485,000 ש"ח סופי. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)12-12(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 ש"ח איכלוס מיידי. 
052-7167071)11-18(_____________________________________________

 במתחרדים 3.5 חד' 74 
מ"ר משופצת מאוד בקומה 

א' 520,000 ש"ח בלבד. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)9-16(_____________________________________________

נתיבות

פתח תקווה

וילות ובתים
 דו משפחתי 7 חד' בבת 

גנים 330 מ"ר ברוטו, 3 קומות 
+ גינה 100 מ"ר 4,900,000 

_____________________________________________)7-14ל(ש"ח. 052-7466172

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 6 חד' כפר גנים בבן 
גוריון מחסן 2 חניות, מרפסת 
שמש/סוכה, אוכלס לפני חצי 

שנה 2,720,000 ש"ח. עידן 
_____________________________________________)12-12(053-2817721 דרים טרגט.

 ביהלום 5 חד' משופצת,, 
מעלית, חניה, 127 מ"ר, 

1,970,000 ש"ח. אתי 
_____________________________________________)12-12(054-3320655 דרים טרגט

 אחד העם, 5 חד' מעלית, 
חניה, משופצת 150 מ"ר!!! 

אתי 054-3320655 דרים 
_____________________________________________)12-12(טרגט

 ברב קוק בפרוייקט חדש 
גדולה ומרווחת 3 כיוונים 

מפרט טכני גבוה החל 
מ-1,850,000 )אכלוס חצי 

שנה( ללא-תיווך. 
055-9385311)12-12(_____________________________________________

 כץ כפר גנים ב-4 חד', 
משופצת מעלית, חניה, 

1,550,000 ש"ח. דרים טרגט
_____________________________________________)12-12(אתי 054-3320655

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

65 מ' + מעטפת של 
65 מ' + מרפסת של 10 
מ', אפש' לחלוקה, ק"א, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 4 חד' 
משופצים ק"ב, כדאי 

לראות! "אביחי-מתווכים" 
03-5701010)12-12(_____________________________________________

 4.5 חד' באפשטיין ק"ב 
ברמה גבוהה תיווך-BA-יזמות 

_____________________________________________)12-12(054-4980159 דורון

 בלעדי למכירה בפדרמן 
)גני הזית( בבנין חדש 

ומפואר 4.5 חד' מושקעת 
ברמה גבוהה קומה 5, 

חזית, נו, מדהים + סוכה, 
מעלית 1,930,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון -נכסים-
והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בלעדי ברימון קרוב 
לויזניץ 4 חד' קומה ב' 
משופצת כ-110 מ"ר 

חזית + סוכה אזור 
מבוקש מיידי. 1,890,000 

גמיש. "סלומון -נכסים-
והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 ירד המחיר! בפרל, 4 חד' 
מפוארת! ק"א 1,830,000 

ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

3,4 חד', 3 כ"א, החל 
 Bsd .מ-1,600,000 ש"ח

_____________________________________________)12-23(יזמות-053-3180305

 לל"ת בהשניים בנין חדש 4 
חד' ק"ד חזית 1,650,000. 

055-6781335)12-12(_____________________________________________

 בויינברג 18, 4.5 חד', 118 
מ"ר, ק"א, 3 כ"א, חזית, חניה, 

מחסן, בנין מפואר, מרפסת 
שמש 2,740,000 ש"ח, לל"ת, 

_____________________________________________)12-13ל(שלמה 052-3148874

 בבעלי מלאכה 4 חד' 
ק"ד חזית מעלית חדשה 
מיידית 1,970,000 ש"ח 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור ס. אזר 4 חד' 
90 מ"ר משופצת כחדשה 

ק"ג 1,870,000 ש"ח. 
"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בהשלושה 4 חד' 
100 מ"ר גדולה ק"א משופצת 

חדשה + סוכה גדולה 
2,000,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)12-12(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברח' ירושלים 4 
חד' 85 מ"ר סוכה גדולה ק"א 

משופצת 1,790,000 ש"ח.
_____________________________________________)12-12(א. פנחסי 03-5799308

 למכירה כ-3.5 חד', 
כ-80 מ"ר, 3 כ"א, אפשרות 
להוספה. 1,890,000 ש"ח 

גמיש. 052-7671186
054-2154696)12-12(_____________________________________________

 חדשה בשוק ובלעדית! 
בהשומר ר"ע 4.5 חד' ק"ב 

חזית, משופצת ברמה גבוהה, 
2,200,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 

02-80000-80)12-12(_____________________________________________
 בנויפלד! 3 חד', ק"א 
חזית, מסודרת, אופציה, 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)12-12(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים קומה ב' 

חזית משופצת + אופציה 
1,340,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3.5 חד' חזית 
לזבוטינסקי צד בני ברק 

משופצת + גג בטון 
1,300,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב 054-5500263

 בשבטי ישראל, 3 חד' 
משופצת + יח"ד מושכרת 

1,860,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 מציאה! בחנקין, 3.5 חד' 
מרווחת ושמורה 1,500,000 

בלבד. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בבן זכאי, 3.5 חד' ק"ב, 
משופצת, חזית, 1,760,000 

ש"ח. תיווך אנג'ן 
02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בנויפלד, 3 חד' גדולה, 
חזית קומה ב', בנין חרדי 

לגמרי, במחיר מעולה! 
בלעדי! אפיקי נדלן בועז 

050-4156080)12-12(_____________________________________________

 באבוחצירא 3 חד' 
קומה ב' חזית + 

אופציות, דירה יפה מאוד, 
מטבח רחב, פינת אוכל, 

בנין ושכנים מעולים 
1,350,000 בלעדי 

לאפיקי נדלן בועז -050
4156080)12-12(_____________________________________________

 ברחוב יהודה הנשיא/
דקר 3 חד' גדולים 75 

מ"ר, במצב טוב חזית, 
קומה ב', עם אופציה 
להרחבה ל-120 מ"ר 

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

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ה' ברחוב 
לוי יצחק/כהנמן 3 חד' 

משופצים + יחידה, קומה 
ב' 2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 מציאה בטרומפלדור 
3.5 חד' כ-70 מ"ר ק"ב חזית 
_____________________________________________)12-15(שמורה לל"ת. 054-8401987

 באמצע בניה באזור 
נורדאו ק"א חזית 3 חד' גדלים 

1,350,000 ש"ח )הון עצמי 
_____________________________________________)12-12(גבוה( 053-3128884

 בלעדי! באזור העיריה 
מיקום מעולה 3 חד' 70 מ"ר 
ק"2.5 אחרונה א. בגג כולל 
היתרים 52 מ"ר משופצת 
חזית פונה לנוף + חניה 

1,680,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בסימטת רחל! 2.5 
חד', ק"א, חזית + התרים 

ביד! בלעדי ל"אביחי-
_____________________________________________)12-12(מתווכים" 03-5701010

 בקאליש 3.5 חד' + אופ' 
הגדלה ל-5 חד' 1,980,000 
ש"ח בלעדי לתיווך הכוכב 

054-8481688)12-12(_____________________________________________

 מציאה! א. חברון 3 כ-73 
מ"ר )נ.להפוך ל-4( קומה-ב' 

+ א. להרחבה מ. חלקית 
1,420,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)12-12(לדיור" 052-5222690

 לסגור!! א. בנימין-אברהם 
כ-3.5 חד' כ-77 מ"ר א. 

בגג-בטון משופצת א. להרכבה 
1,350,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 נדירהה!! נויפלד 3 
חד' כ-65 מ"ר ק,ב משופצ 

ב. מטופח א. להרחבה 
1,340,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)12-12(משגב-לדיור" 052-5222690

 בדנגור 2.5 חד' 65 מ"ר 
שמורה 1,250,000 תיווך אנג'ן 

02-80000-80)12-12(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בפ"כ 40 
מטר בניין אברכים קומה ג' + 
אופציה קיימת בצד + גג בטון 
+ רשיון בניה 1,250,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה 
בשמואל הנביא 70 מ"ר 

2.5 חד' + מרפסות קומה 
א' 3 כ"א כניסה מיידית, 

1,260,000 ש"ח "סלומון 
-נכסים-והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בפתיה 2.5 חד' קומה 
ג' ואחרונה + אופציה 

בגג ובצד במחיר לחטוף, 
1,120,000 ש"ח בלעדי 

לאפיקי נדלן בועז
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בציטלין מציאה 2.5 חד' 
1,510,000 ש"ח 65 מ"ר ק"א 

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכב 054-8481688

 לזריזים!! א. הנגב כ-2.5 
חד' כ-58 מ"ר קומה-א' 

שמורה א. לסוכה 1,200,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 מציאה בקרית שמואל 2.5 
חד' קומה שניה רק 570,000 

ש"ח דרור שורק רילוקיישן 
050-8757537)12-12(_____________________________________________

חיפה

 מציאה בקריית שמואל, 
קומה א' 5 חד' מחולקת ל-2 

דירות משופצות מהיסוד. 
_____________________________________________)12-23ל(890,000 ש"ח. 050-4720326

 למכירה בקרית שמואל דו 
משפחתי מחולק ל-2 דירות 

עם פרסלציה ניתן לרכוש כל 
דירה בנפרד מחיר מעולה! 

פוטנציאל מצויין. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)12-12(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-12(הצבי. 053-3147717

 בשיכון א' קרוב לכינרת 
דו משפחתי 80 מטר + יחידת 

דיור + דינה דורש שיפוץ 
550,000 גמיש. עינב

RE/MAX 050-244-244-6)12-12(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חד' 80 מטר קומה 2 

מסודרת 580 גמיש. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)12-12(_____________________________________________

 למכירה בשיכון א' דירת 
3 חד' + מרפסת  + גינה 

מושכרת ב-1,700 ש"ח. קומה 
ראשונה 460,000 ש"ח. עינב 
RE/MAX 050-244-244-6)12-12(_____________________________________________

 דירה חומה השלישית 
80 מ"ר מחולקת ל-3 דירות 

מתאים לרציניים בלבד שכיור 
8,400 ש"ח. 1,700,000 ש"ח 
קרקע. תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 בקו נקי 100 מ"ר מקום 
מרכזי מאוד עלות: 2,050,000 
ש"ח. קרקע. תיווך BB נכסים 

_____________________________________________)12-12(ונדלן 054-7997077 

 שמואל הנביא קומה 4 
דירה 108 מ"ר מחולקת לשתי 
דירות מרפסת שופעת שמש 
 BB 2,300,000 ש"ח. תיווך

נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 בזכרון יעקב קומה 
2 - מחולקת 5 חד' 105 מ"ר 
+ מרפסת סוכה 2,300,000 
ש"ח. תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

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

גישה-נוחה 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

דופלקסים
 ברמות ייחודית דופלקס 

מחולקת לשתי דירות נפרדות 
150 מ"ר כניסות נפרדות עלות 

2,050,000 ש"ח.
תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

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

+ מרפסת סוכה, נוף! ע"י 
זכרון-אברהם, 2,120,000 

ש"ח )גמיש(. תיווך הכוכבים: 
02-5713375)12-12(_____________________________________________

 בעץ הדר 5 חד' 95 
מ"ר קומה 1 לא משופצת 
1,640,000 לרציניים בלבד. 

תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין יוקרתי חדש, 

2 מרפסות, נוף מהמם. 
2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 בעץ הדר 4 חד' 90 
מ"ר שזופת שמש קומה 1. 
מרפסת סוכה 1,700,000 

ש"ח. תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 בסורוצקין 4 חד' 85 מ"ר 
קומה 2 3 כ"א 2,350,000 

ש"ח. תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 ברמות א': 3 חד' )57 
מ"ר נטו( + מרפסת סוכה 
+ ת.ב.ע. להוסיף 24 מ"ר 
מרפסת, ק"ב. 1,450,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)12-12(_____________________________________________

 בארץ חפץ 3 חד' 70 מ"ר 
מרפסת סוכה קומת קרקע 
אופציות הרחבה 1,650,000 

 BB ש"ח. מקום מרכזי. תיווך
נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 מלכי ישראל שנדלר דירה 
2 חד' דירה חדשה 2,250,000 

ש"ח. עם ריהוט מלא. תיווך 
BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 במאה שערים על הכביש 
50 מ"ר 2 חד' לא משופצת 
 BB 1,400,000 ש"ח. תיווך

נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

לוד
 "אריה הדס" -

054-8306543 להשקעה 
מ-700,000 ש"ח. *ברח' אריה 

רובין - 4 חד' + ממ"ד + 
_____________________________________________)12-15(מעלית. מציאה! 

 בשדרות ירושלים, 4 חד' 
גדולה ומשופצת חלקית מקום 

מרכזי מתאימה להשקעה, 
_____________________________________________)12-13ל(ק"ב. 052-7823300

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,000 נטו 
_____________________________________________)12-12(תיווך-יוחנן 050-4104044

 בפיקה 4+1 עם גג, 
מרפסת סוכה, מעלית שבת, 
חניה, ממ"ד 052-2948691 

_____________________________________________)12-12(נטלי

 בהדר גנים )רח' החליל( 
קוטג' מפואר 7 חד' 180/180 

מ"ר מושקעת ביותר 
3,300,000 ש"ח.

050-4811122 050-6610501)12-12(_____________________________________________

 באורלנסקי )אחד העם( 
5 חד' + מעלית + חניה - 

מושקעת ויפה רק 1,690,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. 050-4811122

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

כחדשה 1,320,000 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12(תיווך-יוחנן 050-4104044

 באלתר מיהוד )בני יהודה( 
4 חד' + מעלית + חניה - 5 
דירות בבניין - דירה ייחודית! 

רק 1,690,000 ש"ח. 
050-4811122)12-12(_____________________________________________

 בהדר גנים - יהודה 
הנשיא! 4 חד' + מ"ש)סוכה( 

+ מעלית )שבת( רק 
1,550,000 ש"ח.

050-4811122)12-12(_____________________________________________

 בהדר גנים - רח' צפת! 
4 חד'  + מעלית + חניה רק 

1,440,000 ש"ח.
050-4811122)12-12(_____________________________________________

 בגני הדר דירת 4 חד' עם 
יחידת דיור מושכרת מיקום 
מצויין עסקה שלא תחזור. 
_____________________________________________)FOX)12-12 נדלן 050-6925400

 בחיים כהן 4.5 חדרים 
וחניה 4,100 ש"ח.

050-3528252)12-12(_____________________________________________

 בקאליש 3.5 חד' חזית 
1,780,000 מושקעת ק"ג. 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכב 054-8481688

 מעגלי הרים לויין 4 חד' 
100 מ"ר קומה 4 אופציות 

הרחבה 2,500,000 ש"ח. תיווך 
BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בזכרון משה בפרוייקט 

בוטיק חדש דירות 3 חד' 
מרווחות 3 כיוונים, מרפסת 

סוכה, חנייה החל מ- 
1,700,000 ש"ח ללא תיווך 

055-9385311)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות בחפץ-חיים 
אחד העם 3 חד' + 73 מ"ר 
משופצת ק"2 ,1,130,000 

ש"ח. תיווך-יוחנן
050-4104044)12-12(_____________________________________________

 בגורדון 3 חד' מעלית 
_____________________________________________)12-12(וחניה 050-3528252

 מציאה! ברוטשילד הרצל! 
3 חד' ענקית, מעלית, נוף 

מדהים, 1,350,000 רם-נכסים 
054-5566145)12-12(_____________________________________________

 בהדר גנים 3.5 חד', 
מעלית, חניה, מרפסת שמש, 

סוכה משופצת, 1,450,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח. 052-2948691 נטלי

2-2.5 חדרים
 ביהודה הלוי 2 חד' במקור 

גדולה כ-70 מ"ר - אפשרות 
ל-3 חד' בקלות! ק"ק - 

מיידית!! 1,200,000 ש"ח. 
050-4811122)12-12(_____________________________________________
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ביקוש 
דירות

מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

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(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

ירושלים

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

היום והשכר בעז"ה. 
050-4105896)3-28(_____________________________________________

צפת

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

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

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית,בניין 

בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 
_____________________________________________)11-20(איילה 050-5586335

 ברחוב יהושע, גן העיר 
4 חד', קומה 5 + מעלית, 
5,300 ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 הגיע הזמן להוציא את 
הכסף מהבוידם! ביבניאל 
- דונם למכירה 900 מ"ר 

מהישוב, 40 אלף ש"ח בלבד 
לחצי דונם )במושה( צפוי לפי 

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)12-12(_____________________________________________

 בכפר תבור דונם חקלאי 
למכירה באזור שיופשר בטווח 
הקרוב באזור מעולה 250,000 

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)12-12(_____________________________________________

 במרום הגליל 7 דונם 
חקלאי למכירה 70,000 ש"ח 

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)12-12(_____________________________________________

 בצפת 3 חד' משופצת, 
2 מזגנים ק"א, כניסה נפרדת, 

כניסה מיידית. א. להשכרה 
_____________________________________________)07-14(לטווח ארוך 054-3377431

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

1-1.5 חדרים

 בלוד בדוד המלך ק"4 
בלי מעלית, בבניין איכותי 
מחולקת ל-2 דירות כולל 

ריהוט מכניסה 4000 
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)7-7(_____________________________________________

077-4030877

בואו להיות שותפים
 בפטנט מהפכני

 בשלבים סופיים!

השקעה 
שווה במיוחד

 ברב קוק השקט 3 חד' 
90 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת ללא מעלית, 
4,300 ש"ח. פינוי 1/4 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
ברב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)8-8(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)12-12(_____________________________________________

קריית אתא

+5 חדרים

 בעוזיאל דירת מינוס 
אחד + חלונות 3 חד' חדשה 

ומשופצת סטנדארט גבוה 
וממוזגת + מעלי דו"ש 3,500 

_____________________________________________)9-12(ש"ח גמיש. 052-7671305

 בישעיהו חדשה, יפה 
שקטה ומרוהטת כניסה 
פרטית חצי קומה - מיידי.

_____________________________________________)9-14ל(052-7681871

 בהרב שך ציטלין בנין 
חדש 1.5 חד' קומה א' 

מרוהטת גנרטור 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)9-12ל(054-8523118

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

החל מ- 50,000 יורו תשואה 
כ-10% 03-3761260

_____________________________________________)12-20(וואצפ- 35799670210

 להשכרה/למכירה מחסן 
בגודל חדר וחצי בגני גאולה 

_____________________________________________)9-12(לל"ת 052-7604773

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-35(_____________________________________________

 בפנקס 16 פנטהאוז 5 
חד' קומה 2, 155 מ"ר + 40 

מ"ר מרפסת, חדשה מהקבלן, 
מפוארת ביותר, 7500 ש"ח. 

050-6428960)10-14(_____________________________________________

 מוהליבר 2.5 חד' קומה 
ראשונה 60 מ"ר + 2 מרפסות, 

בערב בלבד.
03-5327234)8-12(_____________________________________________

 באדמור שאץ 2 חד' 
חדשה, מרוהטת וממוזגת 
קומת קרקע 2,500 ש"ח. 

_____________________________________________)9-12ל(050-7381120

 יחידה חדשה 2 חד' 25 
מטר בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דו"ש, לזוג צעיר. 
3000 ש"ח גמיש. 

052-7610171)9-12(_____________________________________________

 יחידת דיור מרוהטת 
וממוזגת בחנקין, לזוג צעיר 
מסוף אדר. 052-7650633

_____________________________________________)10-13ל(054-8432995

 זוג צעיר מחפש דירת 
3 חד' להשכרה ב"ב אזור ק. 
הרצוג פרץ עד 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)10-15ל(052-5111141

מבנים
 להשכרה חלק ממבנה 

חדש ומפואר בביתר 
עלית לישיבה או סמינר 

בנות, המון אפשרויות 
כולל פנימיה. 
052-2570102)10-13(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 10 מ"ר 
900 ש"ח + מחסן 20 מ"ר 
1,300 ש"ח. גישה לרכב, ר' 

_____________________________________________)10-13ל(עקיבא 13 ב"ב. 054-4992952

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים
 בקרית בניימין וילה 280 

בנוי על חצי דונם פרטיות 
מוחלטת!!! אופציה לחלוקה. 

מרדכי בן מוחה "המרכז לנדלן" 
052-7378399)12-12(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן 4 חד' גישה 

לנכים גינה 50 מטרים מחיר 
אטרקטיבי. מרדכי בן מוחה 

_____________________________________________)12-12("המרכז לנדלן" 052-7378399

+5 חדרים
 דירת 6 חד' בפלס אחד... 

מרפסת סוכה, חייבת להמכר! 
מרדכי בן מוחה "המרכז לנדלן" 

052-7378399)12-12(_____________________________________________

 מצויינת להשקעה/מגורים 
דירת 4.5 חד' במרכז העיר 

במחיר מצוין מרדכי בן מוחה 
_____________________________________________)12-12("המרכז לנדלן" 052-7378399

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 מצויינת למשקיעים!! 3 

חד' משופצת קומה ראשונה 
רק 550 אלף ש"ח מרדכי בן 

מוחה "המרכז לנדלן"
052-7378399)12-12(_____________________________________________

קריית מוצקין

 בגן ורשה דירת סטודיו 
משופצת מפוארת + סוכה 
למגורים/עסק 3,550 ש"ח 

_____________________________________________)11-14(תיווך 050-4160390

 באזור ק. הרצוג - פדרמן 
החדשה 5 חד'  +מחסן + 

חניה, מיזוג 5,500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14ל(050-4145161

 באשל אברהם דירת 4 
חד' קומה 1, חזית, ללא 
מעלית, מסודרת 4,200 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב. 03-5797756
050-5308742)11-11(_____________________________________________

 בהאי גאון 4 חד' קומת 
קרקע, חדשה כניסה פרטית + 

חצר 4,400 ש"ח. 
_____________________________________________)11-14ל(052-7156160 052-7156170

 3 חד' מרווחת מאוד כ-90 
מ"ר ק"ב משופצת קומפלט, 
בזבוטינסקי קרוב להרב שך 
_____________________________________________)11-12ל(3,950 ש"ח. 052-7606611

 בבורכוב 2 חד' מטופחת 
קומה ב' + מעלית + מזגן, 

בנין כחדש. 2,500 ש"ח.
_____________________________________________)11-14ל(053-2807550

 בברויאר 38 מ"ר 2 חד' 
+ אמבטיה מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)11-14(מיידי. 053-3370813

 ברח' חברון 2.5 חד' 
מרוהטת ק"ג ואחרונה - חזית. 
_____________________________________________)11-12ל(054-5903067 077-8850889

 יחידה חדשה 2 חד' 25 
מטר בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דוד"ש, לזוג 
צעיר. 2,800 ש"ח גמיש. 

052-7610171)11-15(_____________________________________________

 ביברוב/ראב"ד יח"ד 2 
חד' מרווחת מטופחת סוכה 
_____________________________________________)11-12(מרוהטת ק"א. 050-7755442

 ברמב"ם יחידת דיור 
יפיפיה 25 מ"ר משופצת 

ממוזגת מרוהטת קומפלט. 
_____________________________________________)11-12ל(2,250 ש"ח. 052-6160852

3-3.5 חדרים
 בהדר גנים. ביהודה הנשיא 

3.5 חד', ק"ד, פתוח לנוף, 
מרפסת סוכה, 4,250 ש"ח. 

_____________________________________________)11-12ל(054-4240339

 בסמילנסקי מאווררת 
ומרווחת 3 חד', 2 מרפסות, 

3 כ"א, מזגן, מטבח 2 כיורים 
_____________________________________________)11-14(ק"ב  + מעלית 052-7611731

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק במחיר 2,000,000 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-6651363

 דירה 3 חד' במרכז ב"ב עד 
אחרי פסח לפרטים

_____________________________________________)11-11ח(058-3245442

 למכירה קו חלוקה 
ירק מהדרין ללא 

ריסוס, לקוחות קבועים 
פוטנציאל לגדילה.

052-8708776)11-14(_____________________________________________

 בכ. לעיר ב"ב, ויז'ניץ 
200/400 מ"ר להשכרה 

ולאחסנה ולכל מטרה 
 052-7182182 050-5340785

_____________________________________________)12-12("אחוזה"

 להשכרה במרכז העיר ב"ב 
45-110 מ"ר למכירות משרדים 

לכל מטרה, שקטה ק"1 כ. 
פרטית. 050-5340785
_____________________________________________)12-12(052-7182182 "אחוזה"

 ברמת שלמה ירושלים 
להשכרה בניין פינתי לטווח 
_____________________________________________)11-14(ארוך לל"ת. 053-3128688

 בשפירא ב"ב 11 מ"ר 
ממוזג, קו טלפון, למשרד/

סופר/אחסנה 800 ש"ח ללא 
_____________________________________________)11-14ל(שירותים. 050-4190161

 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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

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

אלעד

בני ברק

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

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

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

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-30/19(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

 נופש פסח במרכז, פנסיון 
מלא 8,800 ש"ח )מטבח 
לפסח( בכשרות א. רובין 

שליט"א 058-7179228
054-848175)11-32(_____________________________________________

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

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

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

ומשפחות נוף למירון.
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(_____________________________________________

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

_____________________________________________)7-21(עם חצר. 052-7623544

 במרכז, לשבת הגדול, 
לפסח ולבין הזמנים, קמפוס 

גדול ומרווח בימ"ד, חדר אוכל, 
חצר גדולה ויפה, אפשרות 
_____________________________________________)11-22(לקייטרינג. 052-7142331

יחידות דיור

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 1700506350 

קריות
 משרדנו מטפל גם 

במכירה, שכירויות, ניהול, 
אחזקה, השבחת נכסים, 

מסחר, שטחים לבניה, תמ"א 
38, שטחים חלקיים - קיימו 

וקיבלו היהודים - מאיר אלפסי 
נדלן ושיווק פרויקטים

052-2790370)12-12(_____________________________________________

 דירת קרקע בגדלים שונים 
- החל מ-5,250,000 ש"ח - עד 

דלא ידע. מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרויקטים 

052-2790370)12-12(_____________________________________________

 למכירה חנויות עם 
תשואה החל מ-7.5% - ברוך 

מרדכי - מאיר אלפסי נדלן 
ושיווק פרויקטים

052-2790370)12-12(_____________________________________________

 מציאה באסף שמחוני 
קומה ראשונה רק 495,000 

שכירות 1,800 ש"ח. דרור 
_____________________________________________)12-12(רילוקיישן 050-8757537 

 בהזדמנות במרכז העיר 
2 וחצי חד' 73 מ"ר ק"א 

1,130,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 
050-4104044)12-12(_____________________________________________

 ברוטשילד )קק"ל( ליד 
בי"ח השרון 2 חד' כ-50 

מ"ר קומה 3 מיידית!! רק 
1,070,000 ש"ח.

050-4811122)12-12(_____________________________________________

 2 חד' בעמישב קומה 
שניה 1,070,000 ש"ח.

_____________________________________________)12-12(052-2948691 נטלי

 דירת גן עם גינה תשואה 
של 7% - משתה ושמחה 
מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)12-12(פרויקטים 052-2790370

 דירה מושכרת כולל גג 
בטאבו מושכר לטווח ארוך - 
רווח והרווחה - מאיר אלפסי 

נדלן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)12-12(_____________________________________________

 במלצר! 50 מ"ר קומה 
נוחה חדשה מרוהטת 3,500 

ש"ח "אפיק-נכסים"
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור מימון בית פרטי 
250 מ"ר + חצר "אפיק-

נכסים" 03-5791514
054-2250000)12-12(_____________________________________________

וילות ובתים

 באזור רמב"ם פנטהאוז, 
4 ענקית + מרפסת ענקית! 

ק"ד + מעלית כל הקומה 
6000 ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514)12-12(_____________________________________________

 בסוקולוב השלושה ק"ג 
5 חד' גדולים + מרפסת גג 

לתקופה עד שנה. פנחס מילר 
מתווך מוסמך ויעץ נדלן 

050-410-3310)12-12(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 4 
חד', מסודרת + מעלית 
וחניה "אביחי-מתווכים" 

03-5701010)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש 4 חד' כניסה 
פרטית מפוארת ושקטה 

גימור ברמה גבוהה 
ממוזגת קומת קרקע 

מיידי 6900 ש"ח. "סלומון 
-נכסים-והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 4 חד' חדשה מהנילונים 
בקהילות יעקב 5500 ש"ח 

לממושכת מיידי תיווך הכוכב 
054-8481688)12-12(_____________________________________________

 4 חד' בטבריה חזית ק"ג 
)בלי( 4,600 ש"ח תיווך הכוכב 

054-8487688)12-12(_____________________________________________

 בהראשונים 3 חד' 75 
מ"ר ממוזגת  + סוכה )מ. 
שמש( קומה 5 + מעלית 

_____________________________________________)12-12ל(3,700 ש"ח. 052-7671305

 בשיכון-ג' 3, יפיפיה חדשה 
4,400 ש"ח מיידי. "אפיק-

_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514 

 הקודם זוכה! באבן 
גבירול! 3 חד', ק"ק, 

בלעדי ל"אביחי-מתווכים" 
03-5701010)12-12(_____________________________________________

 דירה יפיפיה משופצת, 
ברח' יהודה הלוי מיידי, 

ק"ק, כ. פרטית.
_____________________________________________)12-15ל(054-6467516

 3 חד', בסמטת רחל, 
קומה א', חזית פתוחה, 

משופצת מהיסוד 
"מקסימום נדלן" 

052-2452820)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 3 
חד' מושקעת במיוחד 

+ סוכה גדולה חזית נוף 
מדהים ק"ה + אופציה 
לריהוט, כניסה מיידית 

4000 ש"ח  "סלומון 
-נכסים-והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' ענקית + מרפסת 100 
מ"ר ק"ג משופצת חלקית 

ריקה 4,000 ש"ח. א .פנחסי 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 2.5 חד' + חצר כחדשה 
יפיפה מאווררת, מזגנים 

בחדרים ברח' רימון בבנין חדש 
3000 ש"ח מיידי. 

050-5677030)12-15(_____________________________________________

 2 חד' כחדש יפיפיה 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת 

ברח' רימון בבניין חדש 2,300 
ש"ח מידי. 050-5677030 לזוג 

 _____________________________________________)12-12(צעיר בלבד!

 באבן גבירול יחידות 
יפיפיות 35, 45 מ"ר + סוכות 
מאווררות ק"ק "אפיק-נכסים" 

054-2250000 03-5791514)12-12(_____________________________________________

 ברב אשי לזו"צ יחידת דיור 
חדשה מרוהטת ק"א כ-25 
מ"ר + סוכה 03-5740676 

050-4114939)12-13(_____________________________________________

 יחידת דיור באזור מעונות 
ויזניץ 35 מ"ר + סוכה 2900 

ש"ח מיידי תיווך הכוכב 
054-8481688)12-12(_____________________________________________

פתח תקווה

 דירה 100 מ"ר עדיפות 
לגן/עסק/עמותה לכל מטרה 

בשרי ישראל. 6,000 ש"ח. 
תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 מרום ירושלים שנלר 2 

חד' 45 מ"ר מרוהטת בנין 
חדש בלב ירושלים 4,500, 

ש"ח. תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 מרום ירושלים שנלר 65 
מ"ר 6,500 ש"ח. מרוהט מלא. 

תיווך BB נכסים ונדלן 
 054-7997077)12-12(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 חדר וחצי בקטמון הישנה 

אלכסדרון חדשה כניסה 
פרטית מרפסת 4 כיווני אוויר 

כולל ארנונה 3,100 ש"ח. 
תיווך BB נכסים ונדלן 

 054-7997077)12-12(_____________________________________________

 בדינוביץ יחידת דיור חדשה 
ומפוארת 3300 ש"ח.

050-3528252)12-12(_____________________________________________

 במעלה עמוס מציאה! 3 
חד' משודרגת מאוד, כ"א, נוף 

_____________________________________________)12-15(מהמם לל"ת. 052-7653846

רחבי הארץ

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

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6651365

 סלון כלות יוקרתי + 
מתפרה במחיר מציאה 
כל הקודם זוכה!! )ניתן 
גם לרכוש רק את מלאי 

_____________________________________________)12-15(השמלות( 053-8274073

 נכס מסחרי 100 מ"ר 
במרכז העיר משופץ ומפואר 
-BA-להשכרה מידית. תיווך
_____________________________________________)12-12(יזמות 054-4980159 דורון

 מציאה! להשכרה 
ברחוב חברון הרב קוק 

חנות משופצת מהיסוד 
20 מטר + גלריה של 10 

מטר 2000 ש"ח מידי. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב.
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 להשכרה חנות צמוד 
לסופר גדול בירמיהו ר' עקיבא 
בבני ברק 39 מ' + שירותים. 

פנחס מילר מתווך מוסמך 
_____________________________________________)12-12(ויועץ נדלן 050-410-3310

 עומד לפתוח חנות/
משרד בבני ברק? אנחנו 

-BA-כאן בשבילך תיווך
יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)12-12(דורון

 בלעדי להשכרה או 
למכירה חנות למזון 

ברח' ירושלים מול בעלז 
כ-30 מ"ר חזית כולל 
ציוד לפלאפל כניסה 
מיידית 4000 ש"ח 

גמיש.  "סלומון -נכסים-
והשקעות"

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בקרית אתא לבניה רוויה 
כולל אישורים - ברוכה אסתר 

- מאיר אלפסי נדלן ושיווק 
_____________________________________________)12-12(פרויקטים 052-2790370

 בלעדי במינץ קרוב 
לר"ע מחסן להשכרה 

30 מ"ר חזית גישה 
נוחה לרכב מיידי 2000 
ש"ח. "סלומון -נכסים-

והשקעות"
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר משופץ 
ק"א מעלית במרכז העיר 

בחצי מחיר. תיווך-BA-יזמות 
_____________________________________________)12-12(054-4980159 דורון

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה ,נדנדות 

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

 בלעדי בפרל קרוב 
לרמב"ם בבנין חדש 2 
חד' מושקעת במיוחד, 

נוף מדהים ק"ה + 
אופציה לריהוט, 

כניסה מיידית 3,300 
ש"ח  "סלומון -נכסים-

והשקעות"
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 פנטהאוז חדש בהרב לוין/
שיכון ה' 8,000 ש"ח מפתח 
_____________________________________________)12-12(בתיווך הכוכב 054-8481688



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

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

טיולי ג’יפים

 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

מכירת רכב

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

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)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 מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-11/20(_____________________________________________

ספסופה

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 
_____________________________________________)07-11/20(לביה"כ. 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-10/20ל(077-5590283, 054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/20(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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-31/19(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

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

פוריה

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-49/19(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

לפרסום
03-6162228

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-09/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

■ 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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)06-17(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(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

050-2424042)52-14(_____________________________________________

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-11/20(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

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

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

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

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן - בנצימר" 
- סוויטה מרווחת ומפנקת + 

ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפש' לקבוצה 050-7362739

050-2403750)11-14(_____________________________________________

מושב נחלים
 חופשה מפנקת! 

וילה מפוארת 5 יח"ד, חצר 
אטרקטיבית, וביהכ"נ 

_____________________________________________)6-14(058-6914417 גישה לנכים.

 "בנצי טיולי ג'יפים 
וטרוקטורונים" - חווית שטח 

יחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 
לנהיגה עצמאית. 

 052-2403750 050-2403750
_____________________________________________)6-14(מצפה יריחו

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)05-04/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

יבניאל

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

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)10-24/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

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

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 וילת קומות + חדר 
משחקים, 8 חדרים סגורים 

למשפחות וגיבוש עד 35 איש. 
054-8470433 054-8450432)7-6/20(_____________________________________________

 הצימר של אירית בבית 
חורון, ג'קוזי, בריכה בקיץ, זוגי 

ומשפחתי. 054-5461450
052-2611920)7-14(_____________________________________________

רמת הגולן
 בקתות אפיקי מים - 

באבני איתן, קרוב לחמת גדר 
ולחרמון, חדר אוכל לקבוצות. 

052-5869713)7-14(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 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! 

_____________________________________________)02-01/20ל(054-8523020

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 "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(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-33(_____________________________________________

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

מעלות

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

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

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 052-7685199

 "צימר פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי 

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-29/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש
מטופחת מהממת וגדולה

בק. שמואל ליד השטיבלעך 
+ מרפסת ונוף לשבתות, 

חגים וימי חול. מחירים 
נוחים 052-8450587

_____________________________________________)8-34ל(054-8526211

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)9-8/20(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לשניים 
ולמשפחות נוף מרהיב חצר 

_____________________________________________)9-12(מאובזרת. 04-6989391

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)9-12(מומלץ. 052-7153475

רנו

מטבח מיוחד לפסח
בכשרות הרב אברהם רובין שליט"א

פנסיון מלא 8,800 ש"ח
054-8487175 | 058-7179228

תוכניה 
במרכזמגוונת

נופש פסח

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

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

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

טויוטה
 למכירה טויוטה פריוס, 
2012, יד שלישית, פרטית, 

חסכונית, שמורה.
_____________________________________________)10-13ל(054-8145656

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-30/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)10-09/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-11/20(_____________________________________________

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

גליל מערבי
 חופש להורים דרור 

לילדים!!! 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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

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

 *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

 וילת נופש+ בריכה פרטית 
אפשרות לנופש זוגי בצימר 

_____________________________________________)5-12(המערה. 050-5990545

 5 חד', 12 מיטות, 
מיוחדת מאוד, מרפסת גדולה 

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-22(לפסח! 050-4124556

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 רנו לוגן שנת 2011 + 
טסט 7 מקומות 138,000 ק"מ 

_____________________________________________)11-12ל(שמורה. 054-4916252

מוצרים 
ושירותים

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(_____________________________________________

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-04/20(ונסיעה. 058-7887050

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

גב, פריצות דיסק מקרין לרגל 
וכאבי ברכיים, המשחות של 
Terre cure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך 
053-3140806)9-12(_____________________________________________

קנית רכבים

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-17(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-21(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

התעמלות

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

050-5833367 10,14,20,60)10-35/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-20(_____________________________________________

יישור שיניים

 טיפול אורטופדי המתקדם 
בעולם ללא קוביות, מחיר 

המתאים לבני תורה. 
055-6876176)10-13(_____________________________________________

 גמח רכב לאברכים, 
מצובישי אוטלנדר 2014
7 מקומות + מובילאי, 

לרציניים בלבד, מגיל 24. 
_____________________________________________)11-13ל(050-4190161

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-4/2020(_____________________________________________

 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

יעוץ ועזרה
 ד"ר יעקב קרן רופא 
מומחה לייעוץ וטיפול 

בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות. 

077-7671726
050-5870353)9-12(_____________________________________________

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-19ל(מהטיילת. 054-6511250

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-23(_____________________________________________

פסח מלכותי
במלון המצודה צפת

המשופץ, בהנהלה חדשה

לפרטים והרשמה: 054-9199038 | 058-7096660
פעילות לילדים הופעות מידי ערב טיולים מאורגנים

אטרקציות מדהימות

הרב ישועה עטייה הרב אבנר קוואס

הרב ראובן זכאים

יום נסיעה לקייאקים*
הרב גיא מאיר פיניאן

 nlp וקאוצ'ינג

יום נסיעה לטבריה

משמח הלבבות
הרב אורי 

יצחק שליט"א

ום
של

 ת
פת

וס
בת

*

*2016

"שר השמחה" עמי מימון 
שמח לתוך הלילה

השדרן יהודה שוקרון מופע 
סטנד אפ ייחודי לכל המשפחה

תהילה לדודנופש פסח עם 

ובהרצאות מרתקות עם מיטב הרבנים

קבלת קהל ע"י מזכה הרבים ופועל 
הישועות הרב מרדכי איפרגן שליט"א

להנות מחופשה משפחתית 
מפנקת וסעודות חג עשירות

לראשונה בהיסטוריה – דרשה מפי פועל הישועות 
הרב שאול אלקריב שליט"א 

וכן קבלת קהל אישית לנופשי המלון 



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה
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בלוח

03-6162228

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 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

שידוכים
 "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)33-14/19(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-38/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-05/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

■ 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)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

קורסים

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

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

פיתוח קול

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

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

052-3245153)08-19(_____________________________________________

ריהוט

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח
ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-21(ואמין. יאיר 054-7452543

קברי צדיקים
 מתפלל בקברות צדיקים 

בצפון וכל הארץ לישועה, 
זיווג, רפואה וכו'. דיסקרטיות! 

_____________________________________________)10-13(להודעה- 055-9101815

רפד
 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-17ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 נמצאה שקית עם ציציות 
)ט. קטן( באזור השומר 

)קופ"ח מכבי( בב"ב.
_____________________________________________)10-10ח(052-7658286

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים.
_____________________________________________)10-10ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי בוכות בתרומה/

_____________________________________________)10-10ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סארים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)10-10ח(052-7696092

 דרוש טלפון כשר לנערה 
_____________________________________________)10-10(בתרומה 054-3429699

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)10-10ח(054-7938941

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

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(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-21(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה

משכנתאות 
 בית ישיר פיננסים 

בע"מ - לרכישת דירה 
לכל מטרה לעסקים, 

לשיפוץ, לתוספות בניה, 
מיחזור משכנתא. 

1-599-560-580)6-15(_____________________________________________

 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-33(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-6/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)9-20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-9/21(ש"ח. ישראל 052-7656147

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-22ל(052-7157785

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 אבדה מצלמה באזור 
חנוכה ברחבי ב"ב. המוצא 

_____________________________________________)11-11ח(יתקשר: 052-7631859

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה - 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 דרוש מדף לטלפון כיתי 
עם מגירה בתרומה לאברך. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4160457

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)11-11ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)11-11ח(סמלי. 054-7938941

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים.
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מכונת קירור שתייה 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה 8 טעמים. 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לסירות בירה 
מחבית 500 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 מיחם 50 כוסות במצב 
חדש 140 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8197425

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור- 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)11-11ח(200 ש"ח. 052-3463482

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 kemmdy תוצרת DVD 
ללא מסך כחדש 50 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 מדיח כלים "מילה" בשרי 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-4141142

 מכשיר וויאז הדרן עם 
שנתיים גלישה 420 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-7614304

 מערכת רמקולים בלוטוס 
רדיו עוצמתי מצב מצויין 220 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 058-3200038

 שואב אבק - "מולר" 500 
ש"ח. מכונה מטחנת בשר - 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-419250 אלה

 גריל הפלא: 4 פעולות 
בגריל, 4 משטחים נשלפים: 

לבישול, לגריל, לטיגון ולצלייה.  
_____________________________________________)11-11ח(050-419250 אלה

 סיר בישול איטי - 6.5 
ליטר דום ATL-066 חברת 
GOLD-LINE מחיר 500 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח.  050-419250 אלה

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-2727474

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין. 100 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977 

 מי-חם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר כחדש!!! )פ"ת( 150 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-2786557

 מטחנת בשר למכונה של 
קנוד הדגם הישן 170 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3155415

 דודים לשתייה חמה 
מתאים לבתי כנסת 500 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 HP19 מסך מחשב דגם 
מעולה. 180 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש - 30 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 2 מסכי מחשב סמסונג 
mac + "17 דגם 568 חדשים! 

_____________________________________________)11-11ח(052-5234552 2 ב-300

 רדיאטור לחימום 12 
צלעות על גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח()בפ"ת( 052-2786557

 מכונת תפירה במצב 
מצוין 450 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8471302

 מחליק שיער מיני אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב.

 2 נברשות מהממות 
לסלון )1X6( 120 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8485026

 רדיאטור 12 צלעות גרמני 
כולל מתקן ליבוש כביסה, 

חדש בקרטון 370 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-84850236

 מזגן חלון תדיראן 1 כ"ס 
פועל מצוין 300 ש"ח. )לקיחה( 

_____________________________________________)11-11ח(מיידית. 052-7616341

 מחשב נייד במצב מצויין 
ושמור 490 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-3558949

 שואב אבק עמוד 
לשטיחים חזק מאוד! איכותי 

_____________________________________________)11-14(150 ש"ח. 054-8527470

 ארונית לבנה כחדשה 
גובה 70 ס"מ, אורך 1.20 מ', 
עומק 43 ס"מ, דלתות משני 

הצדדים ובאמצע, 4 מגירות על 
_____________________________________________)11-14(גלגלים. 054-8527470

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
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-23(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-23(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון לאברך 
במחיר 100 ש"ח  בערך. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן/משרדי 
לבן תורה בתרומה/סימלי. 

_____________________________________________)12-12ח(054-7938941

 דרוש בדחיפות לאברך 
מחשב נייד. לפרטים

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולים רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים. 
_____________________________________________)12-12ח(052-396092

 מעוניינת במכשיר קיטור 
חום, אדום פועל ללא חלקים. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3230569

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סנסונג 1200 בתרומה 

אפשרי במקולקלים.
_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 למשפחה גדולה דרוש 
_____________________________________________)12-12ח(ארון 050-4125549 

 דרוש מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה. 
_____________________________________________)12-12ח(054-8432271

 דרוש דיסק לגיבוי, 500 
_____________________________________________)12-12ח(ג'יגה. 052-7687807

 מעוניין לקנות מכשיר 
שעושה מסאג' נגד כאבים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמחל לקבלו. 
_____________________________________________)12-12ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)12-12ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סמלי/תרומה. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
ישיבה מתרומה.
_____________________________________________)12-12ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)12-12ח(חילוף. 050-6651356

 מדיח כלים מצב מצוין 
180 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 מכשיר כושר לתרגילי בטן 
_____________________________________________)12-12ח(120 ש"ח. 052-5737813

 פקס + מזוודה 60 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(כל דבר. 052-5737813

 רדיאטור pilot, 9 צלעות 
כמעט כדש 80 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4087927

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD "8 מחיר 

_____________________________________________)12-12ח(- 240 ש"ח. 052-2727474

 מברגה נטענת ביתי במצב  
טוב, שמורה 100 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-6921856

 .LG כונן דיסקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 תנור בישול ואפיה בילד-אין 
קינג מולטיסיסטם עובד מצויין 
עם ניקוי פנימי. רק 500 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-8969770

 CROWN מקרר 
משרדים חדש ג-83. ע-53. 

ר-48. 500 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-2786557

 מחשב נייד מצוין 
לצפייה וכתיבה ללא תקלות 

בהזדמנות!!! 420 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(053-3346080

 מייבש כביסה קריסטל 
מצב מצוין 200 ש"ח. -02

_____________________________________________)12-12ח(5976012 02-5376015

 מזגן חלון 300 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 תלת אופן לילדים 150 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7126106

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(350 ש"ח. 052-7126106

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצויין בבני 

_____________________________________________)12-12ח(ברק 500 ש"ח. 052-3662700

 מכונת כביסה AEG בבני 
_____________________________________________)12-12ח(ברק 500 ש"ח. 052-3662700

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס. 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)12-12ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 מסך דק 24 אינץ 250 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-8470594

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-8470594

 תנור חימום מסתובב 
60 ש"ח. מושב שיאצו חדש 

באריזה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(03-9342918

 מכונת מיצים קשים 
חדשה באריזה 300 ש"ח. 

מכונת פילטר לקפה, 70 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(03-9342918

 סיר חשמלי לחמין 120 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 03-9342918

 למכירה שואב אבק 
קובוטי כחדש בקופסא 350 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 מחשב נייד קל 4 ג'יגה 
זיכרון ראם + סוללה + מטען 

מקורי 500 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-7171228

 מיקרוגל צבע לבן במצב 
מצויין דיגיטל - 400 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(באזור פ"ת 050-9340317

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח. מנורה לפינת אוכל 

_____________________________________________)12-12ח(130 ש"ח. 052-2727474

 מכונת כביסה "סימנס" 
220 ש"ח. בלבד מצב מצוין. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4164485 02-6418584

 הוברבורד + מוען + 
בלוטוס מצב מעולה 250 

ש"ח. 050-4164485
_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 מקפיא מצב טוב 300 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-31341311

 מזגן חלון חב' אלקטרה 1 
כ"ס. 300 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-71261106

 בר"ג - מסך מחשב דגם 
HP19 מעולה. 130 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 תנור אפיה + גז משולב 
190 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות 120 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 מיקרוגל בכני כחדש 
ממש צבע כסף - 20 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים 
חברת סמסונג 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 גז-מן המכון הטכנולוגי 
להלכה ליו"ט ושבת 24 שעות 

חדש באריזה! 400 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5987054

 טלפון כפול לחוטי כחדש 
חברת יונידן דגם 9600, 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. בירושלים 054-5981054

 מכונת קירור שתייה 500 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6560424

 מכונת קפה 8 טעמים 
_____________________________________________)12-12ח(500 ש"ח. 050-6560424

 דיספנסר לבירה מחבית 
_____________________________________________)12-12ח(500 ש"ח. 050-6560424

 מחליק שיער-מיני-אמיקה 
כולל נרתיק מהודר חדש 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7157077 ב"ב

 מדפסת משולבת - קנון 
MX515 מחיר 220 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-2727474

 מיקרוגל 150 ש"ח מצב 
_____________________________________________)12-16(מצוין. 053-3111374

 2 מזגנים אלקטרה ותדירן 
500 ש"ח כל מזגן חדשים 

ממש! מטרקלין חשמל 
053-3111374)12-12(_____________________________________________

 מכונות צילום "טלפון" 
פקס LG985 מחיר 200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 מקרר יין כחדש 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 תנור פיצה 560 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 דודים לשתייה חמה 
מתאים לישיבות ולבתיה 300 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 050-6560424

 כדורים קטנים לגמבור 40 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 053-3155415

 אוזניה חב' "פלנטרוניקס" 
ברמה עם צג חדשה באריזה, 

אכורתית ב-220 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-5918474

 רמקול בלוטוס ודיבורית 
חדש ברמה עוצמתית ב-100 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-5918474

 משקל דיגיטלי מסחרי 
חברת בולט כחדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3184127

 מכונת צילום  "טלפון" 
LG985652 מחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 כירת גז + פלנדה 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-6560424

 מקרר יין כחדש 500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 תנור פיצה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 מדפים + מגירות "כתר" 
חזק ויציב 130 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-12ח(למדפים. 052-5737813

 למסירה שולחן משרדי 
ישן. חום כהה. מצב טוב. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8465707

 ספת עור מצוינת חזקה 
ויציבה כמו חדש. 230 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 עמודון כמו חדש 130 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 שידת החתלה מגירות 
עץ מלא 180 ש"ח + שידת 

מגירות "כתר" 50 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 כסא משרדי מרופד עם 
מנגנון סינכרוני מלא כחדשה 

_____________________________________________)12-12ח(150 ש"ח. 050-6205446

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בבני ברק 350 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני ברק 
מעץ סנדוויץ מדפים. 

_____________________________________________)12-12ח(052-3662700 350 ש"ח. 

 מיטה וחצי מצב כמו חדש 
_____________________________________________)12-12ח(450 ש"ח. 053-31341311

 כסא עם כוונים לכל מטרה 
_____________________________________________)12-12ח(חדש 300 ש"ח. 052-2437292

 מכתביה מצוינת, מגירות 
נשלפות, שמנת-ורוד. 400 

ש"ח. מ-16:30. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7645843

 3 כסאות פלסטיק עם 
ידיות 120 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 4 כסאות פלסטיק של 
איקאה עם משענתצ 80 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שולחן ו-3 כסאות לילדים 
איכות מצויינת 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 בר"ג - ארון מדפים 
לבן - 4 דלתות מעץ במידות 

64X40X250 ס"מ. 350 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 בר"ג - מזנון לבן יפיפיה 
מעץ מלא. 215X76X50 ס"מ 

כמו חדש. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 ארונית לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ 

בר"ג. 250 ש"ח
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 סטנדר רצפה מתכוונן 
130 ש"ח גמיש. ניתן להשאיר 

_____________________________________________)12-12ח(הודדעה. 050-4144615

 ארון דלת אחת עם מדפים 
חזק ויציב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח. בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 שולחן מחשב מזכוכית 
_____________________________________________)12-12ח(350 ש"ח. 052-7126106

 שולחן לבן למטבח ב-200 
ש"ח 90X150 ס"מ + 2 

_____________________________________________)12-16(כסאות. 053-3111379

 שולחן 290 ס"מ נפתח 
ל-4.40 מ' כחדש! 500 ש"ח. 

053-3111379)12-16(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים! 

*ספות 2+3 עור איטלקי נאצ'י 
בהזדמנות אפשר לקנות כל 
_____________________________________________)12-15ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

 שולחן סלוני 500 ש"ח. 
 053-3110986

_____________________________________________)12-12ח(03-6487453

 לול עץ מצב מצוין + 
מזרון וסדין 250 ש"ח. שכון ג' 

_____________________________________________)12-12ח(ב"ב. 052-7655652/3

 ספה פינתית, סקיי בייג' 
1.70X2.40 קצת משופשפת. 

300 ש"ח. לרציניים. 
_____________________________________________)12-12ח(054-8455513

 שידה קומודה מראה, ארון 
מגירות עץ סנדויץ לבן 500 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 054-6583510
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מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

לפרטים מאיה:
054-4541042

בבקשה עזרו לי
להציל את בעלי שלומי
הזקוק לתרומת כליה 

כל אחד יכול לבדוק התאמה
בדחיפות!

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

 משקולות למים חדשים 
לגמרי 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3329999

 תחפושת מוכרת פרחים 
לגיל 4 מושקעת ומיוחדת 160 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 050-3329999

 תחפושת פטריה, תות 
ועוד. 30 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 70X1 150 תריסי הזזה 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח כ"א. 050-4131038

 תיק חדש נשים 45 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס-46 
200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 ספרי צדיקים 10-15 כ"א. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4131038

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 30 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-7653548

 וידאו עם 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-3337530

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 רמקול נייד חברת סול 
עוצמתי ואיכותי חדש רק 450 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-3209095

 בושם לגברים של חברת 
INVICTOS חדש באריזה 

_____________________________________________)10-10ח(180 ש"ח. 058-3209095

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-3209095

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 גיטרה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7126106

 אורגנית מצב טוב 250 
_____________________________________________)10-10ח(050-4151813

 רפואות תימן 3 חלקים 
150 ש"ח. אחרי 15:00

_____________________________________________)10-10ח( 050-4147729

 אופניים במצב מעולה "16 
_____________________________________________)10-10ח(100 ש"ח. 052-4076070

 אופניים במצב סופר 
מעולה "16 150 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(052-4076070

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(054-5705546

 סיר לקובה לקובנה חדש 
_____________________________________________)10-10ח(35 ש"ח. 058-7041010

 מצאים פרנל למיטה 
תינוק + שמיכה פוך 80 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 כדורים 100 קטנים 
לברכת כדורים או לגימבורי 45 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 נעלי בית מידה 23 צבע 
כחול אפור במקום 200 ש"ח 

רק 70 ש"ח בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 2 שטיחים תמונות דיוקן 
של הרב מרדכי שרעבי/הבבא 
סאלי במצב טו באוד רק 150 

ש"ח כ"א בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(050-4120286

 נרגילה goa נדירה + 
גחלים + טבק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(055-6688612

 נרגילת goa מיוחדת 
+ גחלים 225 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(0515020450

 אופני הילוכים מידה 24 
בילוכי שימנו קפיצים ב-250 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-8485376

 אקוריום פנורמי + המעמד  
מעץ בצבע שחור 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4131235

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(054-8497499

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותיות כחדשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 קורקינט 80-120 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7136106

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 100 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפיה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(058-7041010

 תכולת בית: פקס + 
מזוודה + עריסה + שולחן + 

עמודון + שטיחים מ-70 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 מדפים "כתר" חזק 
פלסטיק 130 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)10-10ח(052-5737813

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-3073826

 מזוודה + פקס 70 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בלבד. 052-5737813

 כסוי רכב כחדש 120 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 053-3121020

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 60 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4087927

058-6794444

דרושות משפחות דתיות
לאירוח בחורה בת 35

 יתומה דתית שומרת שבת 
 לשבתות וחגים כולל לינה 
תזכו למצוות

כללי
 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

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)08-11(_____________________________________________

תינוקות

תקשורת

 ארונות מטבח + שיש + 
כיור צבע בז' 500 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(054-8477988  03-5740224

 5 כסאות עץ 20 ש"ח כ"א 
מתקן לפלטה שבת 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-10ח()מנירוסטה( 054-8477988

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8423405

 חלונות ותריסים יד שניה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש 

מידיי יום, 050-5274348 
03-6884123)10-13(_____________________________________________

 עגלת מאמס אנד פאפס 
400 ש"ח כל חלק. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4184141

 למסירה ספה לבנה 3 
מושבים ראשיים מתכווננים 
_____________________________________________)11-11ח(במצב טוב. 054-8404321

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 שטיח לחדרי ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8485026

 כחדש! משטח החתלה 
מהמם מתאים לשידת החתלה 

עם סרטים רק 80 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(058-8483223

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(058-3209095

 למכירה C2, תומך חברת 
_____________________________________________)11-11ח(גולן, 220 ש"ח. 058-3234062

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום מוזהב גודל כ-2X1.80 מ' 

_____________________________________________)11-11ח(350 ש"ח. 054-8485026

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן רק 360 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-8420684

 תחפושת אוברול אריה 
לתינוק וכן מלח עם כובע לגיל 

4 רק 15 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)11-11ח(058-8483223

 חדש בניילון! תחפושות 
משה רבינו ואברהם אבינו לגיל 

7-10 מהממות רק 40 ש"ח 
_____________________________________________)11-11ח(כ"א. 058-4843223

 תחפושת אביר מפוארת 
חדשה לגיל 8-9 רק 70 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(058-4843223

 תחפושת אוברול כלב/
חתול לתינוק כולל כובה 20 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח כ"א. 058-4843223

 תיק גברי שחור 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 בבית שמש למכירה שתי 
תחפושות של שמלת כלה 

חדשות מעוצבות ומחיוחדות 
300 ש"ח. 054-8453363

_____________________________________________)11-11ח(

 שונה הלכות שישיה 
כרכים חדש ב-130 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(052-7624509

 אופני הילוכים "26 במצב 
מעולה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-5385013 ב"ב.

 אופני ילדים "16 120 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-5385013 ב"ב

 גליונות רבים של "מוספי 
שבת" ו"יתד נאמן"

_____________________________________________)11-11ח(03-6772395 052-7632395

 חצאית יפה אפורה 
מאנגליה )חדשה( מתאים לגיל 

13-14 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-8426081 03-6749522

 אופניים מצויינים 90 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ארון דלת אחת עם מדפים 
חזק ויציב גבוה 190 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה סלקל לתינוק 50 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7148004

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת חגית בר"ג. 

450 ש"ח.  054-5920011
_____________________________________________)11-11ח(052-3300880

 שעון יד לגבר חדש יוקרתי 
_____________________________________________)11-11ח(ב-250 ש"ח. 052-5918474

 אופני הילוכים גודל 24 
במצב טוב במחיר 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-11ח(בלבד. ב"ב. 052-7697038

 ארון שירות נמוך, במצב 
מצויין 90X65 80 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(050-4087927

 אוזניות "בלוטוס" חדשות 
צלילי מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 30 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(050-2897977

 סוללה לאופניים 
חשמליות 399 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(058-3263264

 5 סטנדים לתליית בגדים 
+ גלגלים כחדש מתכוונן עד 2 

_____________________________________________)11-11ח(מ' 250 ש"ח. 053-3184127

 כינור איכותי תוצ"ח 
כחדש כולל אביזרים וקופסא 

_____________________________________________)11-11ח(380 ש"ח. 053-3184127

 משקל דיגיטלי מסחרי 
חברת בולט חכדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(053-3184127

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 180 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 150 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-7432035

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)11-11ח(250 ש"ח. 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)11-11ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)11-11ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 שטיח בדוגמא קלאסית 
בצבע ירוק בקבוק וחום. 

160X230 ס"מ. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
במידה 48, צבע שחור של 

יהושע בן נון בר"ג. 180 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי 7 מ"מ 

- מידות 100X155 ס"מ. 
180 ש"ח. 054-5920011 

_____________________________________________)11-11ח(052-3300880

 זיכוי למשקפי מולטי 
פוקל באופטיקה הלפרין ע"ס 

500 ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(050-4135002

 טוש"ע בלכות שבת א' 
בוצאת הדרת קודש חדש ב-70 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-4135002

 סימילאק 400 ג' שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. מהדרין 30 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 050-4135002

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-2727474

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)11-11ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 ניו באלנס מידה 45 
מקצועיות! חדשות! 400 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-7800800

 מזוודות מבד )שחור( 
על גלגלים במצב חדש! )היו 

בשימוש פעם אחת( מצויינות 
לטיסה. 100 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-7167525 י-ם.

 תחפושת שוטר מידה 6. 
חייל מידה 4. חדש באריזה 

30 ש"ח כ"א. או שניהם ב-50 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8063853 ב"ב.

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3073826

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 054-7938941

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 170 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(052-2786557

 מיקרוגל מבני כחדש 
ממש צבע כסף 220 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים 
חברת סמסונג 500 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(בירושלים. 054-8497499

 בירושלים סיגריה 
חשמלית חדשה 120 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(050-6256846

 נגן סמארטגיג במצב 
חדש + מגן 230 ש"ח.

_____________________________________________)10-10ח(073-7961820 שלוחה 202

 שולחן סלוני 1.60/85 
ס"מ בצבע שחור + 6 כסאות 

במצב מצוין. 1500 ש"ח. 
054-5347663)10-13(_____________________________________________

 באלעד- כסאות למטבח 
מברזל שחור יציב + ריפוד 25 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח כ"א. 050-4135002

 בהזדמנות שידת 8 
מגירות + מראה )יש אפשרות 

להוריד( 052-5234552
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 

 שולחן וכסאות במצב טוב 
_____________________________________________)11-11ח(500 ש"ח. 050-41847474

 מיטה נפתחת עם 2 
מגירות עץ סנדוויץ. 220 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 שולחן אוכל אורץ 1.60 
נפתח ל-2.40 רוחב מטר. 500 

_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 052-4236728

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח.

_____________________________________________)11-11ח(052-3463482

 מערכת אייווה חלקים 
_____________________________________________)11-11ח(כ"ח 250 ש"ח. 054-8483032

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 חדר ילדים מעץ מלא 500 
_____________________________________________)11-11ח(ש"ח. 054-8483032

 ספה חזקה ויציבה 240 
ש"ח בלבד. + שולחן אוכל. 

_____________________________________________)11-11ח(052-5737813

 כסא תינוק לרחב במצב 
_____________________________________________)11-11ח(מצוין 80 ש"ח. 052-7148004

 כסא לילד לרכב במצב 
_____________________________________________)11-11ח(מצוין 80 ש"ח. 052-7148004

 ארון מדפים לבן - 4 
דלתות מעץ במידות 

64X40X250 ס"מ. 400 ש"ח.
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 שידת מדפים פתוחה 
40X40X200 ס"מ. 150 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 ארונית לבנה מעץ, 2 
דלתות 90X40X105 ס"מ. 

בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)11-11ח(054-5920011 052-3300880

 עגלה מעולה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7682482

 עגלה-אמבטיה + טיולון 
250 ש"ח + כסא האכלה- 

_____________________________________________)12-12ח(חינם. 054-8410050

 לול פלסטיק + מזרון 180 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7655652-3

 כסא אוכל "כתר" במצב 
מצוין )כולל ריפוד( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 054-8482378

 מנשא לתינוק - ג'קי 
כחדש 100 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-7188017

 למסירה עגלת תאומים 
_____________________________________________)12-12ח(מצב סביר. 054-8465707

 עגלה חדשה באריזה 
אופנטי 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)12-12ח(050-4164485 02-6418584

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 052-5737813 

220 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)12-12ח(052-5737813

 משאבת חלב דו צדדית 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
מדלה. 50 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(058-3245685

 משאבת חלב ידנית אוונט 
_____________________________________________)12-12ח(50 ש"ח. 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת בייבי 
גוגר יחיד/תאומים 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-3245685

 עגלת תאומים צבע שחור 
חזקה ויציבה 052-5737813 

_____________________________________________)12-12ח(220 ש"ח. 

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ כחדשה 

במחיר 400 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)12-12ח(02-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 אמבטיה של עגלת מוצי, 
צבע ירוק תפוח, חדשה 
ומהממת רק 450 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8447306

 משאבת חלב ידנית של 
AVENT חדשה באריזה 199 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח .052-7647637

03-5796645 קו"ח 
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 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

 נוקיה C2 לא היה 
בשימוש מחודש לא כשר 169 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-3251441

 פלאפון אפ-טק במצב 
מעולה!!! 150 שח, צבע 

_____________________________________________)12-12ח(שחור. 054-8426680

C2  תומך חברת גול, 220 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-3234062

K34  כשר כחדש - 250 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 052-7621107

TEC - כשר צריך להחליף 
_____________________________________________)12-12ח(מסך- 80 ש"ח. 052-7621107

 סמסונג אברכים - כשר- 
צריך לטפל בטעינה 50 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7621107

 2 מיכלי טרמוס 
)הפלסטיק החיצוני בלבד( של 

חב' THERMOS" של 1.8 
ליטר ב-10 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)12-12ח(054-8482378

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
ברוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)12-12ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8415306

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40 חב' קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפה 90 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 058-7041010

 נעל שחורה מידה 39 עם 
_____________________________________________)12-12ח(עקב 100 ש"ח. 058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 חלוק קטיפה לילדה צבע 
_____________________________________________)12-12ח(שחור 35 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(35 ש"ח. 053-3155415

 משחק קליקס המקורי 
_____________________________________________)12-12ח(120 ש"ח. 053-3155415

 בלוטוס חוט נשלף מצוין 
70 ש"ח. 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)12-12ח(להשארין הודעה. 

 כיסוי לרכב כחדש 90 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3121020

 אופני ילדים ללגיל 5 עד 8 
שנים במצב מצוין 150 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9340317

 חלקים של מטחנת בשר 
למכונה של קנווד דגם ישן 100 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 60 ספרי כור המשנה, 
חדש 50 ש"ח. 050-4164485 

_____________________________________________)12-12ח(02-6418584

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)12-12ח(300 ש"ח. 058-3245685

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית

לגיל 6 0.94 מ' כ"א 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3073826

 נדנדה לחצר מצויינת רק 
_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח. 054-8423031

 מוט לוילון רוחב 1.50 
מתארך רק 40 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8423031

 שטיח 2.94X200 במצב 
מצוין. 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(050-7318737

 עמוד לדיסקים גובה מטר 
_____________________________________________)12-12ח(70 ש"ח. 052-7126106

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(054-5705546

 4 שמלות יפות לאירוע 
מידות 6,8,10 050-4184747

_____________________________________________)12-12ח(200 ש"ח כל שמלה.

 מעיל לילדה מידה 10 
כחדש )אפור( ב-30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(גמיש. 08-9768378

 גלגלים לאופניים מס' 24 
+ צמיגים ופמינית 30 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(כ"א. 052-3595314

 למכירה באגר תורמים 
למוסדות 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(04-6480444

 2 סירים מירוסטה של 
פוקס הום חדשים 8 ליטרה כל 

סיר 350 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)12-12ח( 052-3548715

 מגן בירכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-24372982

 בהזדמנות אקווריום מצוין 
30 ס"מ רוחב, כולל כל הציוד. 

400 ש"ח. מ-16:30
_____________________________________________)12-12ח(052-7645843

 עשר בתי מזוזות מעוצבים 
200 ש"ח )פ"ת(

_____________________________________________)12-12ח(052-2786557

 אופניים מצויינים 90 ש"ח 
_____________________________________________)12-12ח(בלבד. 052-5737813

 כיסוי לחורף לקלונועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(03-6199806 בערב

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 03-6199806 בערב

 שמלת ערב סגולה )180( 
שמלה כחולה ב-2 חלקים 

_____________________________________________)12-12ח()120( 03-9342918

 מעיל חרפי לגבר )180( 
מעיל חום + פרווה לאישה 

_____________________________________________)12-12ח()220( 03-9342918

 למסירה קפוטה חלקה 2 
כפתורים אחורנית, מידה 48 

היה בשמוש שבוע. 
_____________________________________________)12-12ח(050-4150581

 למסירה בירושלים גליונות 
לידלים, שלהבת, המודיע 
_____________________________________________)12-12ח(הצעיר ועוד. 02-5812872

 חצאית אפורה מאנגליה 
חדשה מתאים לגיל 13-14 
_____________________________________________)12-12ח(ב-150 ש"ח. 054-8426081

 נעליים שחורות לק 
לנערות חדשות באריזה! עם 
ספידה בצבע שחור, לבן, בז 
_____________________________________________)12-12ח(רק 60 ש"ח. 054-8426680

 משחק קליקס המקורי 
500 חלקים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)12-12ח(40 ש"ח. 053-3155415

 חלוק קטיפה לילדה צבע 
שחור 35 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(053-3155415

 סיר לקובנה מס 20 35 
_____________________________________________)12-12ח(ש"ח. 053-3155415

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכת פוך 75 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(058-7041010

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-2437292

 כרית שינה אופואלרגנית 
חדשה באריזה 25 ש"ח.

_____________________________________________)12-12ח(052-7653548

 גיטרה 140 ש"ח.
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7126106

 חליפת בגיר חדשה, ללא 
מכנס, כחולה מדוגם, מידה 
48, כבס ולבש 250 ש"ח. 

_____________________________________________)12-12ח(052-7139293

 להשכרה שמלה יפה 
ואופנתית לאירועים,

מידה 48-52 359 ש"ח
_____________________________________________)12-15ל(בב"ב. 050-4113542

 אופני כושר "סייקל" 
כחדשות, נקנה ב-3,200 ש"ח 
בהזדמנות רק ב-2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-15ל(050-4194213

 בובות פרווה פו הדב הלו 
_____________________________________________)12-12ח(קיטי 25 ש"ח. 058-7041010

 שקית מלאה בתחפושות 
רק 50 ש"ח. כל מיני סוגים. 

_____________________________________________)12-12ח(050-9089110

 זוג שלוים מטילים + כלוב  
+ אוכל + אביזרים 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בית שמש. 058-3221818

 הטאבלט היהודי עם 
חותמת כשר חדש לגמרי 250 

_____________________________________________)12-12ח(ש"ח 052-7188017

 תחפושת לילדים מצוינת 
_____________________________________________)12-12ח(20/30 ש"ח. 052-7188017

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה 150 ש"ח בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותית כדחשות 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38 חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-12ח(בירושלים. 054-8497499

 מעיל צמר של גולף מידה 
38 חדש- 200 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)12-12ח(054-8497499

 צידנית רכה 40 ליטר 
)טרולי( עלגלגלים חדשה 

באריזה, וכסא ים. 120 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6282258

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת חגית. בר"ג. 

420 ש"ח. 054-5920011 
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 בר"ג - שטיח בדוגמא 
קלאסית בצבע ירוק בקבוק 
וחום. 160X230 ס"מ. 250 

ש"ח. 054-5920011
_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

 חליפת גבר איכותית 
במידה 48, צבע שחור של 

יהושע בן בון בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)12-12ח(054-5920011 052-3300880

 בר"ג מראה גדולה 
מזכוכית משובחת מעובי 7 

מ"מ - מידות: 100X155 ס"מ. 
180 ש"ח. 054-5920011 

_____________________________________________)12-12ח(052-3300880

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)06-18(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

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

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

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

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

 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 

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-35ל(טובים" 03-5782180

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-18(תיתי 050-5636364

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה, 

תנאים מעולים למתאימה. 
בין 8:30-14:30. 03-9094566 

053-3197448)05-12(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות.

4 משמרות בשבוע 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

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

יג’-טו’ באדר ב’ תשע”ט  20/3-22/3/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 לסוכנות ביטוח בפתח 
תקווה דרושה מתאמת 

פגישות לחצי משרה. שכר 
_____________________________________________)9-12(גבוה. 050-5746855

הידעת, שע"י ריח
אפשר להרויח?!

"נרד... וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים"
בס"ד

)שיר השירים(

אצלינו אפשר לקבל 
הכנסה חודשית של
€ 1500 בחודש ויותר

במודל של כח ה-3

בס"ד

054-578-6603
050-535-5959
052-872-0122

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
_____________________________________________)9-12(בוקר/ערב. 052-6607070

 דרוש עובד חרוץ ומסור 
לנקיון בנינים באזור פ"ת
תנאים טובים למתאימים

054-2421996)09-12(_____________________________________________

 ל"מלנטה" דרושות 
מוכרניות + עובדים 

כלליים רציניים לעבודה 
מיידית. 054-7840987 

058-7670860)10-13(_____________________________________________

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-35(מענקים 054-5558835

 לרשת מזון בב"ב 
דרושים עובדים רציניים 

עדיפות לבעלי נסיון, 
מיידי. 054-7840987

050-9755999)10-13(_____________________________________________

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

טלפון לבירורים: 03-5770521
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

03-5770521

למרכז הרפואי מעיני הישועה
דרושה מכשירנית

ליחידה לאספקה סטרילית
התפקיד כולל ניקוי וחיטוי מכשור ניתוחי עפ"י נהלי משרד הבריאות

לא נדרש ניסיון קודם, הכשרה תינתן במקום.
העבודה במשמרות

*המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד

 דורשים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הבוקר והערב, 
_____________________________________________)11-14ל(באזור ב"ב. 03-5494080

 מטפלת למעון יום 
במרכז בני ברק למשרה 

מלאה/חלקית תנאים 
מצוינים למתאימה.

03-5703853)11-14(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בבני ברק 
דרושות מנקות למשרה מלאה, 

_____________________________________________)11-14ל(לפרטים: 03-9183633

 דרוש/ה מזכיר/ה 
למרפאת שיניים. נסיון 

במזכירות חובה, הכרת 
המחשב. תנאים טובים.

קו"ח למייל: 
mazkira830@gmail.com)11-14(_____________________________________________

 דרושים אנשי מכירות 
טלפונים למוקד בפ"ת שעות 

נוחות, שכר גבוה. 
gabip@lottonet.co.il

052-3915513)11-14(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 לארגון רבנים בירושלים 
דרושה מזכירה בימים א-ה 

9:00-15:00 אנגלית ואופיס 
_____________________________________________)11-12ל(חובה. פקס: 02-6516585

 דרוש/ה קופאי/ת 
לסניף של בזאר לב העיר 
ברחוב עזרא 4 מהשעה 
10:00 עד 16:00 כולל 

_____________________________________________)11-14(יום שישי. 050-5586335

 לגן במרכז ת"א, סייע/ת 
חרוץ/ה לקבוצת התינוקות, 

7:30-16:00 למלאה. 
054-7537538)11-14(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית בעלת נסיון ל-6 שעות 
ביום 050-5304424 )להתקשר 

)10:00-15:00)11-14(_____________________________________________

 מטפלת לגן ילדים במושב 
נווה ירק לייד הוד השרון וכפר 

_____________________________________________)11-14ל(סבא )ניידת( 050-7242499

 עובד כללי למחסן בב"ב 
למשרה חלקית בימים א'-ה' 

בשעות 9:30-15:30 קו"ח:
mguy9940@gmail.com)11-12ל(_____________________________________________

 דרושה פאנית עם 
נסיון למשרה חלקית 

לסלון פאות בפתח 
_____________________________________________)10-13(תקווה. 052-5293000

 לבית הספר אוהל רחל 
בעמנואל דרושות מורות מ"מ 

09-7921987
_____________________________________________)10-13(קו"ח לפקס: 09-9663769

 קופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)12-17(ברק 050-8557084

 דרושה עובדת לנקי 10 
לשעות אחה"צ מ:

053-5251290  15:00-22:00)10-13(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-23(מצויינים. 053-6532507

 לחברת אור לרפואה 
בירושלים דרושים מחלקי 
פליירים 40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)12-13ל(1-700-500-851

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 
תנאים מעולים. 053-3148021 

050-4187779)12-15(_____________________________________________

 ל"שפיז" ביה"ס 
לבישול בפ"ת, דרושים 
עובדי נקיון ותחזוקה, 

למשרה מלאה. לפרטים: 
_____________________________________________)12-13ל(050-6399910

 למשרד שקט בתחום 
הבניה ונדלן מזכיר/ה לעבודה 

מהבית, לאדמיניסטרציה 
ועבודה משרדית מגוונת, 

שעות נוחות, 35 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)12-12(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בוטיק בירושלים 
מזכיר/ה, עבודה רגועה, מענה 

למכתבים, ועוד. א-ה -9:00
15:00, שכר 38 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)12-12(קריירה 072-22-222-62

 לחברה בבני ברק פקיד/ת 
בר אופיס, שעות נוחות, שכר 

6,000 ש"ח.
_____________________________________________)12-12(קריירה 072-22-222-62

 למכבסת שלגית ב"ב, 
שליח עם רשיון נהיגה ב', 

*עובדים לעבודה זמנית בפסח. 
050-8460282)12-13(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת למזנון 
חברה בת"א ל-4 שעות בבוקר 
7:00-11:00 32 ש"ח לשעה + 

_____________________________________________)12-15(נסיעות. 050-6967591

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

 אלפי נשים הצטרפו 
למהפכה העסקית 

והרווחית של "פוראבר"! 
_____________________________________________)52-11/19ל(מה איתך? 053-3155570

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני ברק, דרושות עובדות 

לעבודה במשמרות
054-7694963)11-14(_____________________________________________

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)11-11ח(058-3213824

 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 ונאמן בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)20-20(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

 מעוניין לעבוד אצל אדם 
מבוגר לא סיעודי

_____________________________________________)10-10ח(050-4151813 ב"ב

 ביקוש עבודה בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)10-10ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בהובלות 
_____________________________________________)11-11ח(054-5862360

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6560424

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת נסיון במדיה, 

ב"קירוב", בהסברה ובניהול. 
במשרה בכירה.
_____________________________________________)11-11ח(050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 

וערב בישיבה. 
_____________________________________________)11-11ח(050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)11-11ח(לפי שעה. 054-7938941

 אישה חרדית מעוניינת 
_____________________________________________)11-11ח(במשק בית. 054-8059914

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות. 
_____________________________________________)11-11ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)11-11ח(052-7396092

 נקיון חדרי מדרגות ובתי 
_____________________________________________)11-11ח(כנסת. 052-7137135

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)12-12ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)12-12ח(לפי שעה. 054-7938941

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות. 
_____________________________________________)12-12ח(052-3595314

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים סתור שכיר. 
_____________________________________________)12-12ח(052-7396092

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)10-10ח(03-9089110

 חדר שינה 2 מיטות 
שידות וקומודה עץ מלא 500 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 052-7647633

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח. בירושלים. 

_____________________________________________)10-10ח(050-4120285

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

_____________________________________________)10-10ח(250 ש"ח. 050-4120285

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב רק 300 

_____________________________________________)10-10ח(ש"ח. 02-5812872

 מיטה וחצי מצב חדש 
_____________________________________________)10-10ח(450 ש"ח. 053-3134131

 סטנדר מתכוונן כחדש 
150 ש"ח. 050-4147729 

_____________________________________________)10-10ח(בירושלים אחרי 15:00

 שולחן + 6 כסאות ב-500 
ש"ח. 1.56 נפתח ל-2.4 במצב 

מצוין בירושלים. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7692882

 מנשא לתינוק כחדש חב' 
צ'קו 100 ש"ח. 
_____________________________________________)10-10ח(052-7188017

תנאים טובים 
מאד!
לפרטים:

054-7718401

--------

דרושות

ת למעון
מטפלו

באזור
רכבת מרכז

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה

לה' הארץ ומלואה!

מוניות דקר
עזרא 17 ב"ב

דרוש סדרן רציני 

050-7575075
053-2861390

משכורת נאותה
טלפוניתעל הזמנה  לא גובים 
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י"ט-כ"ב באדר ב'26-29.3.19

שלישי עד שישימבצעים בימי 

בת ים: ניסנבאום 25

3 ליטר

שלישי-שישי
26-29.3.19
י"ט-כ"ב באדר ב'

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

ג'ט רב תכליתי
4 ליטר

סנו
ר.שמאי

ספוג הפלא אוקסיג'ן/קליהמרכך כביסה בדין
סוגים שונים

960 מ"ל

אבקת כביסה 
מקסימה

2.5 ק"ג
סנו

זוג עוגיות שוקוצי'פסקמח מנופה 80%
1 ק"ג

'מעולה'
אסם

4 ליטר
סנו

4 ליטר100 יח'
ח"פ לבן ר.שמאיסיף

קוד: 14731844

קוד: 16401776

שישיה/שמיניה קוד: 11431853/860

חומוס 

אקנומיקה פיסגה כפפות 'מעולה'

850 גר'
סלטי צבר

מטרנה מהדרין/שלבים
700 גר'

חלבי

שלישי-רביעי
26-27.3.19 י"ט-כ' באדר ב'

עגבניהקולרבישומר תפוז/קלמנטינה גזר ארוז

מרכך/שמפו/תחליב

עוגיות עבאדי

זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

400 גר'

בית השיטה

טיטולי פרימיום

מתז סנו רסס נגב/רסס כבס/סנו קליר/
סנו ג'ט למטבח/לאמבט/ג'ט פלוס סודה/
חומץ/אנטי קלאק מסיר אבנית/לאסלה 

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

מפות עבות 2 ב-

מפיות 3 ב-

B8 כוסות קרטון
3 ב-

נקניקיות/
שניצל תירס

1.75 ק"ג
טבעול

חומוס/תירס/ שעועית ברוטב עגבניות/
אפונה/אפונה וגזר/רסק עגבניות 28%

550-580 גר' 'מעולה'/שימורי מלפפון 7-9 בית השיטה

סוגים שונים
פינוק

4 ליטר
סיף

סנו

1990 109010

990

390590
לק"גלק"ג לק"ג

390
לק"ג
390390

לק"ג

790

2 ב-
90

2 ב-
10

3 ב-
1390

10

5 ב-1990
10

1290

1190 1390

ליח'

4 ב-
100

3 ב-
20

ליח'
3990

3 ב-
2790

1090

ליח'

1690
פנטסטיק כללי 

1490
פנטסטיק לרצפה  

גבינה צהובה עמק
קוד: 57118

400 גר'
תנובה

שמיניית מיני קרלוזוג גבינה
2*850 גר'

תנובה
שוקו/וניל/תות

תנובה

למארז
שלישי-שישי

26-29.3.19 י"ט-כ"ב באדר ב'

500 גר'
תנובה

1.5%-3%
8 יח'

תנובה

יוגורט ביו/יופלה לבן

שמיניית יופלהמשקאות חלב
1 ליטר
תנובה

וניל/מעודן
תנובה

1990990
למארז

1190
מעדן באדי

1490
למארז

2 ב-
1190

2 ב-
1590

2490
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