
באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מצורע - שבת הגדול

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:30
18:47
18:27

19:43
19:45
19:45

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ו' ניסן תשע"ט 11/4/19 • גיליון מס' 483

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

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

עוד לא משוכנע שחזרה התכלת האמיתית
התקשרו ל"קו התכלת" מידע ושיעורים
0799-1000-65

?

סבסוד למתחילים / אפשרות לחינם

  מגשים  רשתות   מבערים  חלקי חילוף לכל סוגי תנורי האפיה
כפתורים  מגירות ומדפים למקררי samsung גם מלפני 40 שנה

www.shayogen.co.il
רחוב יפו 128, במחנה יהודה טל’:  02-5389550

מבערים לכל סוגי תנורי האפיה והכיריים לפסח - חצובות אוניברסליות לכל סוגי התנורים 
- מחליף את החצובות המרובעות | מאמייל שחור

 | קלות לניקוי עם גומיות ליציבות | נוח לאחסון מתקפל

חלקים גם 
מלפני 40 שנה!

חלקים לתנורי אפיה וכיריים

shayogen@gmail.com

לפסח

שי עוגן

מחט הפלא מקצועית 
לפתיחת סתימות

עשה זאת בעצמך
- חסוך כסף!!!

משלוחים 
לכל הארץ!

בס"ד

ניצחון ענק לסיעות החרדיות שהגדילו את כוחן וצפויות להוות בעלות משקל 
רב בקואליציית נתניהו • לקראת סיום ספירת תוצאות האמת - הליכוד וכחול 

לבן שווים בגודלם • גוש הימין-חרדים מחזיק ברוב מוצק • פייגלין הרחק 
מאחוז החסימה, בנט ושקד יקוו לנס בקולות החיילים, בל"ד עברה בקושי • 

סיקור לילי מיוחד | עמ' 18-19 

בהובלת מרן שר התורה רבן של ישראל הגר"ח קנייבסקי

מסתמן: 15-16 מנדטים לחרדים, 
נתניהו ראש ממשלה

צילום: דוד זר

מרנן הגר"ח קנייבסקי והאדמו"ר מגור בכנס בירושלים

רק
 ב

בני
 ב

נס
הכ

שבת מרוממת: 
הראשון לציון 
התארח בעיר

בשבת האחרונה התארח הראשון 
לציון הגאון רבי יצחק יוסף בעיר ונשא 
מדברותיו במהלך השבת, כשאף מסר 

מספר שיעורים בהלכה בעניינא דיומא • 
עם הגעתו של הרב הראשי לעיר, תושבי 
העיר קיבלו את פניו בשירת 'ימים על ימי 

מלך תוסיף' | עמ' 6 



5 סניף פתח-תקוה

פרס ראשון:
קיה ספורטאז'

2019
רכבים2

כרטיס הגרלה
בכל קניה מעל 60 ש"ח 

חוגג יומולדת 
ואתם מרוויחים!!

5
זוכים 5

5זוכים
זוכים

פרס שני:
טיסה לאירופה

מגוון יעדים לבחירה

פרס חמישי:
אופניים חשמליות

פרס שלישי:
נופש זוגי בארץ
במלון 5 כוכבים, 4 ימים

פרס רביעי:
שנה חינם לקניות

באופה מבגדד
5

זוכים

חנות המפעל: המצודה 5 אזור, ביל"ו - שכונת ביחד אתר בילויים )צמוד למטייל עודפים(,
חרותינו 11 ת"א, אצ"ל 24 ת"א, ראול ולנברג 14 ת"א, קוגל 40 חולון, בן-ציון גליס 

30 פ"ת, רוטשילד 45 בת-ים, חדש!!!  קיבוץ גלויות  110 ת"א.
* החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. * המבצע בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי החברה.

*המבצע תקף בכל הסניפים. * ההגרלה  תתקיים ב- 10/6/19



 עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. 
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודות המכירה על ידי הקמעונאי.

מארז זוג שוקו
 1 ליטר x 2 יחידות
בד״ץ העדה החרדית

מארז זוג באדי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

מארז זוג פרילי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

YOLO קצפת
חלב 42% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

 YOLO קצפת
BLOND 36% מוצקי קקאו
120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

YOLO קצפת
מריר 70% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

250 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

500 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

 כ-250 מוצרי תנובה
ומארזים חגיגיים לפסח 
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חדש בכשרות מהדרין לפסח

מארז יופלה משקה יוגורט
בטעם ענבים, 107 גרם x 8 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

משקה GO מנגו
250 מ״ל

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב טרי 1.5%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב לקפה 1%
בטעם אייריש קרים

800 מ״ל בד״צ ועדת מהדרין



פסח שמח וכשר!
יבואן רשמי בלבד • כשר לפסח

המחיר  מופיע  לא  לגביהם  אשר  שבמבצע  מוצרים  קיימים  המלאי.  גמר  עד  או   8-27.4.19 בין  בתוקף  בלבד.  חדשים  ומצטרפים  מועדון  לחברי  המבצעים 
אין  עת.  בכל  המבצעים  את  לשנות/להפסיק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הרשת  בסניף.  מוצגים  והם  שונה  מחירים  מגוון  קיים  אלה  במוצרים  הקודם, 
ט.ל.ח. בלבד.  להמחשה  התמונה  לתקנון.  כפוף  שנה.   18 לו  מלאו  שטרם  למי  אלכוהוליים/משכרים  משקאות  מכירת  על  איסור  חל  סיטונאית.  מכירה 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

בס״ד

בנימינה רזרב/מצודת ירושלים/הרי גליל/אלטה דלתא/ אור 
הגנוז-כרם עמוקה/ ברקן אסמבלאז'/סגל פרי ראן/ גמלא/גמלא 

השמורה קברנה-מרלו/מוני שורק.

129 

90
 ₪

3 יח' ב-

ניתן לשלב בין המותגים

מבחר יינות, 750 מ״ל

קסטל לה וי/יתיר הר עמשא/בנימינה אבני החושן/ברקן אלטיטיוד/
ברקן סופריור /אגדת ירושלים/סגל רכסים/בקסברג מרלו ופינוטאז' 

/בן חיים רשב״י/פוארטה קינוח/תניא ויטל.

3+1מתנה!
הזול מבינהם, ניתן לשלב בין המותגים

מבחר יינות, 750 מ״ל

בלו נאן גוורצטרמינר 
ריזלינג - כשר

750 מ״ל

4455579 

90 109  

90
 ₪

ניתן לשלב בין המותגים

יין ברקן ספיישל
ריזרב/בנימינה ארי

750 מ״ל
2 יח' ב-

יין ג'רוזלם הריטג'
גוורצטרמינר

750 מ״ל

9099 ₪

2 יח' ב-3 יח' ב-

139 

90
 ₪

יין ירדן
קברנה סוביניון 2013

750 מ״ל

מוגבל ל-3 יח'

יין ירדן קצרין 2013
750 מ״ל

499 ₪

שישיית בקרדי בריזר
לימון /אננס

275 מ״ל

49 

90
 ₪

טקילה פטרון סילבר
700 מ״ל

129 

90
 ₪

טובי 60
770 מ״ל

94 

90
 ₪

וודקה אקסודוס
אולטרה פרימיום

1 ל'

119  

90
 ₪

ליקר קמפרי
1 ל'

79 

90
 ₪

קבלקנה
ב-₪299 ומעלה
ממגוון יינות יקב

טפרברג ויקב ברקן

פותחן בקבוקים+
שישיית כוסות יין

מתנה!

בואו לעצב את המתנה המושלמת לחג
בקבוק עם הקדשה, חריטה בעיצוב אישי.

לפי בחירת הלקוח - טקסט/תמונה/לוגו. לא ניתן לבטל את הרכישה/ להחזיר את הבקבוק לאחר ביצוע החריטה.



 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

בשם ה' נעשה  ונצליח!

הציבור בוחר במחירי יש חסד!המספרים מוכיחים

תמיד תצאו בזול.

יותר ממיליון תבניות ביצים

שמחת חגשיעשו לכם לפסחמגוון מוצרים 
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

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, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, חיה מרגלית, 
נועה לאופר, אורטל ימינך

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

ונשא מדברותיו במהלך השבת, כשאף מסר מספר שיעורים בהלכה  יוסף בעיר  יצחק  רבי  לציון הגאון  בשבת האחרונה התארח הראשון 
בעניינא דיומא • עם הגעתו של הרב הראשי לעיר, תושבי העיר קיבלו את פניו בשירת 'ימים על ימי מלך תוסיף'

היערכות  נבחנה  בו  מיוחד  לדיון  התכנסו  והעירייה  החירום  גופי  נציגי 
העירייה לשעת חירום • במהלך הדיון הוצג פיתוח חדש שרכשה העירייה, 
אשר יאפשר העברת מסרים מידיים, בשעת חירום, לכלל התושבים, מבלי 

להיות תלוי בספקים חיצוניים

בלשכת  הציבור  לפניות  הלשכה  פעילות  נמשכת 
לתושבי  הטבות  פרסום  עם  פסח,  לקראת  העיר  ראש 
'צאו  פעילות   • בעיר  הפועלים  עסקים  בעשרות  העיר 
מערך  את  לחזק  במטרה  פועל  מזה',  זה  והתפרנסו 
ובעלי  לתושבים  ולעזור  בעיר  והתעסוקה  המסחר 

העסקים בעיר

שבת מרוממת: הראשון לציון התארח בעיר

'צאו והתפרנסו': 
נמשכת הפעילות 

לקראת פסח

דיון מיוחד: 
ועדת מל"ח התכנסה

 ערב גיבוש לנשות המתנדבים

רביעי  ביום 
נערך  שעבר 
גיבוש  ערב 
מיוחד לעשרות 
מתנדבי  נשות 
הצלה'  'איחוד 
אלעד.  סניף 

הידועה  המרצה  את  הנשים  שמעו  הערב  במהלך 
בבית  התומך  הכוח  בנושא  אריה,  יהודית  הגב' 
היהודי על שבחה של אשת החיל העומדת מאחורי 
בהצלת  המתנדב  בעלה  של  היומיומית  הפעילות 
חיים, כשבמהלך הערב נהנו המשתתפות מבר חלבי 

עשיר ומושקע במיוחד.

 נפל מגג בניין ונפצע בינוני
האחרונה  השבת  של  הצהריים  אחר  בשעות 
העיר  מרחובות  לאחד  ההצלה  כוחות  הוזעקו   ,
בעקבות צעיר שנפל מגג בנין. משה בדאני, מיחידת 
למקום,  שהגיע  אלעד',  'הצלה  של  האופנועים 
שנחבל   13 כבן  לילד  ראשוני  רפואי  טיפול  העניק 
הנער  את  פינה  נמרץ  טיפול  צוות  ובגפיים.  בראש 
לבית החולים בלינסון בפתח תקווה להמשך טיפול, 

כאשר פציעתו הייתה באורח בינוני.

בטיחות  אכיפת  מבצע  לב:  שימו   
בכבישים

בשיתוף פעולה של הרשות הלאומית לבטיחות 
החל  אלעד,  ועיריית  ישראל  משטרת  בדרכים, 
תנועה בעיר, באמצעות  נגד עבירות  מבצע אכיפה 
ניידת סמויה, כאשר מבצע זה צפוי להימשך לאורך 

החודשים הבאים, בתדירות גבוהה.
הרכב הסמוי יפעל לביצוע אכיפה בלתי מתפשרת 
מתן  באי  נהגים,  ידי  על  תנועה  עבירות  למיגור 
שהן  הנהיגה,  בזמן  בסלולר  ושימוש  קדימה  זכות 
העבירות המשפיעות ביותר על התאונות החמורות. 
לעת  מעת  הנעשית  הסברה  לאחר  באה  זו  אכיפה 
על ידי המטה לבטיחות בדרכים, שמטרתו העלאת 

המודעות להתנהגות נכונה בדרכים.
כי  נמסר,  בדרכים  לבטיחות  העירוני  מהמטה 
עיריית אלעד פועלת להגברת המודעות לחינוך נכון 
בדרכים ושיפור התשתיות. כמו כן, קיימת פעילות 
משולבת עם המשטרה והרשות הלאומית לבטיחות 
רגל,  זכות קדימה להולכי  בדרכים, בדגש על מתן 
בטיחות  חגורות  חגירת  המותרת,  במהירות  נסיעה 
במטרה  זה  כל  הנהיגה.  בזמן  בסלולר  שימוש  ואי 
לדאוג לביטחונם של תושבי העיר והבאים בשעריה, 

העוברים ושבים בדרך.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום
יוסי לוז

העיר  תושבי  בקרב  אחזה  רבה  התרגשות 
הראשי  הרב  של  בואו  דבר  היוודע  עם 
הראשון  הראשית,  הרבנות  ונשיא  לישראל 
בעיר  ששבת  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון  לציון 
בשבת האחרונה, פרשת תזריע, לאחר בקשתו 

של יו"ר סיעת ש"ס צוריאל קריספל.
יום  בשעות אחר הצהריים המאוחרות של 
שישי האחרון, שעה לפני כניסת השבת, קדמו 
תושבי העיר, אבות ובנים, את הראשון לציון 
שירת  תוך  לעיר,  העליונה  בכניסה  בשערי 

כשאף  תוסיף',  מלך  ימי  על  'ימים 
עד  ברכבו,  הראשי  הרב  את  ליוו 

למקום בו התארח במהלך השבת.
קודם כניסת השבת עלה הראשון 
דאתרא,  המרא  של  לביתו  לציון 
מלכא.  מרדכי  רבי  הגאון  העיר  רב 
הרבנים ברכו איש את רעהו וישבו 
לשוחח בנושאים הלכתיים ומענייני 
דיומא ולאחר מכן המשיך הראשון 

לתפילת  רחמים'  'שערי  הכנסת  לבית  לציון 
דרשה  נשא  מכן  ולאחר  שבת  וקבלת  מנחה 

משך שעה ארוכה עד לתפילת ערבית. 
סעודת  לאחר 
ליל שבת, המונים 
העיר  מתושבי 
בית  את  גדשו 
יוסף'  'נר  הכנסת 
חייא  רבי  ברחוב 
לעונג שבת מיוחד 
יוסף,  הגר"י  עם 
שיעור  בשילוב 
שנמשך  הלכה 
לאחר  רב.  זמן 

'לוויית  תפילת מנחה של שבת בבית הכנסת 
חן' מסר הראשון לציון שיעור בהלכות פסח 

והמסתעף.
לאחר סעודה שלישית, נערך המשא המרכזי 
בהשתתפות  לאברהם',  'זכור  הכנסת  בבית 
בוגנים,  אברהם  רבי  הגאון  הכנסת  בית  רב 
המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא ורבני 
הגר"מ  דברים  נשא  תחילה  נוספים.  קהילות 
מלכא ולאחר מכן מסר הראשון לציון דברים 

מעניינא דיומא.
נערכה  השבת,  צאת  ועם  השיעור  לאחר 
במקום תפילת ערבית והבדלה ברוב עם ע״י 
החזן הרב יגאל קריספל, שהגיע לעיר במיוחד 
לכבודו של הראשון לציון ועבר לפני התיבה 

בכל תפילות השבת. 

אלי רובין

שבלשכת  הציבור  לפניות  הלשכה  פעילות  נמשכת 
ראש העיר ישראל פרוש, זאת עם פרסום הטבות לתושבי 
העיר בעשרות עסקים הפועלים בעיר, במסגרת פעילות 

'צאו והתפרנסו זה מזה', הפועלת לפני החגים.
הלשכה מפרסמת שורת הנחות והטבות לתושבי העיר 
הן  לסייע  מטרה  מתוך  בעיר,  עסקים  של  רב  במספר 
לתושבים מצד אחד, אך לא פחות מכך לבעלי העסקים 

בעיר, תחת הכותרת 'צאו והתפרנסו זה מזה'.
תושבים  של  צרכנית  רכישה  לעודד  היא  המטרה 
המסחר  מערך  את  לחזק  ובכך  בעיר  הפועלים  בעסקים 
מוזלת  מכירה  התקיימה  כן,  כמו  באלעד.  והתעסוקה 
במחיר מסובסד של מוצרי ניקוי לתושבי העיר, במסגרת 
פעילות הלשכה לפניות הציבור בראשותו של חיים מאיר 

רוזנפלד.
הזו  "הפעילות  כי  אמר,  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
למען  השנה  כל  מקיימים  שאנחנו  לפעילויות  מצטרפת 
התושבים, ומטרתה לסייע למשפחות העיר להכניס את 

חג הפסח לבתיהן בצורה זולה ונוחה".

אלי רובין

חירום(  לשעת  )משק  מל"ח  ועדת 
דיונים  יום  השבוע  ערכה  העירונית 
הנהלים  את  לרענן  בכדי  מיוחד, 
בגזרה  ההתחממות  לאור  ובפרט 
טיל  ירי  גם  כזכור  הדרומית, שכללה 

בודד לכיוון השרון.
פיקוד  נציגי  בישיבה בה השתתפו 
פרוש,  ישראל  העיר  ראש  העורף, 
הקב"ט  קשש,  זאב  העירייה  מנכ"ל 
מרכז  מנהל  אלעל,  אבי  העירוני 
ומנהלי  שטרן  אפי  לחירום  ההפעלה 
הועלו  חירום,  בשעת  המכלולים 
היערכות  לבחינת  נושאים  מספר 
לשעות  מחלקותיה  כלל  על  העירייה 

חירום, כאשר הנושאים מוכוונים על 
ידי נציגי פיקוד העורף.

המוקד  מנהל  הציג  הדיון  במהלך 
שטרן,  אפי  לחירום  ההפעלה  ומרכז 
את הפיתוח החדש שרכשה העירייה 
בחודשים  להיכנס  צפוי  ואשר 
בשיתוף  זאת  לפעילות,  הקרובים 
ומחלקת  העירייה  מנכ"ל  עם  פעולה 

הדוברות.
המאפשרת  בתוכנה  מדובר 
להעביר  פשוטה  כפתור  בלחיצת 
מראש,  נצור  אף  חלקו  חיוני,  מידע 
העיר  תושבי  לכלל  רבה  במהירות 
באמצעות הטלפון, וזאת מבלי להיות 
הדבר  חיצוניים.  בספקים  תלויים 
שעות  בכל  פעילות  יאפשר 
בהן  חירום  ובשעות  היממה 
לעיתים חברות חיצוניות אינן 

פועלות כבשגרה.
פרוש  ישראל  העיר  ראש 
ואת  המשתתפים  את  ברך 
בוועדת  שנעשית  הפעילות 
מל"ח אותה מרכז אבי אלעל, 
לשעת  כראוי  להיערך  כדי 

חירום.



הלוואה שעושה לכם סדר

ועוד מגוון מסלולי הלוואה המותאמים לצרכים שלכם:

חייגו 5522*
www.leumi.co.il/Campaign/generation/38873

אפליקציית הבנקאות 
הכשרה המתקדמת בישראל

מיועד למשתמשים בשירותי הדיגיטל לצורכי פרנסתם באישור רבותיהם.

> הלוואות: העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. תנאי ההלוואות לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן 
וסכום הזכאות, ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות > התנאים בתוקף עד ה -30.4.2017 > פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי > לאומי רשאי לשנות או 
ובאתר. לאומי  בסניפי  הזכאות  ולתנאי  להלוואות  בקשר  ומחייבים  מלאים  פרטים   < מוקדמת  הודעה  וללא  עת  בכל  התנאים  את  לבטל 

> אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פסח כשר ושמח!

הלוואה בקליק
• באישור מיידי עד 400,000 ₪
• בהחזר של עד 72 תשלומים

• ההלוואה ניתנת בעמדות לאומי             , 
בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה בהחזר קבוע
• החזר חודשי קבוע החל מ-99 ₪

• 12-84 תשלומים
• ההלוואה ניתנת בסניפים
ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה גמישה
• הלוואה עד 100,000 ₪ בהחזר של עד 84 תשלומים

• החזר במסלול קרן קבועה 
• ההחזר יכול להשתנות עד 3 פעמים במהלך ההלוואה 

• ההלוואה ניתנת בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

ללא ריבית!*
70 תשלומים 70,000₪

למעבירי משכורת חדשה ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

לאומי איתך.

*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 
5%. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו באותו חודש. המבצע בתוקף עד 
30.4.2019. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה וסכום הזכאות בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק. לאומי רשאי 
לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
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'ממשיכים את האור': 
הצלחה לקמפיין 

ההתרמה 

לאחר שני עשורים: 
גזבר העירייה פורש 

מתפקידו

לאחר שלושים ושש שעות של קמפיין גיוס תרומות מיוחד למען מוסדות 
'אור האמת', היעד נכבש בהצלחה ואמירת 'נשמת כל חי' נאמרה ברוב 

עם ובהתרגשות רבה 

לאחר עשרים ושלוש שנות פעילות  ביחידת השלטון המקומי בתפקידים 
שונים ובארבע השנים האחרונות כגזבר הראשי של עיריית אלעד, 

שמעון מועלם הודיע על סיום עבודתו • עם התפטרותו מינתה מליאת 
מועצת העיר את נחום ברכר לממלא מקום הגזבר 

יוסי לוז

בתום 36 שעות של מאמץ על אנושי, הסתיים 
למען  האור'  את  'ממשיכים  קמפיין  בהצלחה 
רבי  הגאון  בראשות  האמת'  'אור  מוסדות 
בעיר,  תורה  של  עולה  מקים  דוד,  בן  אליעזר 

שנערך בשבוע שעבר.
עם תחילת ימי ההתרמה שנערכו בימים שלישי 
ורביעי בשבוע שעבר, נרתמו ופעלו בכל כוחם 
צוות המוסדות, הורי התלמידים והתלמידות, 
אנשי  וכל  הכולל  אברכי  המוסדות,  בוגרי 
גם  הקמפיין.  להצלחת  האמת,  אור  קהילת 
ופעלו  השתתפו  נרתמו,  בעיר  העסקים  בעלי 

ברוחב לב ובנדיבות.
מיוחד  אוהל  הוקם  ההתרמה,  ימי  במהלך 
לחפ"ק ממנו התנהלה המגבית. במהלך היום 
הגיע הרב בן דוד למקום בכדי לחזות מקרוב 
בפעילות הצוותים ולברך את המתרימים. הרב 
במלאכת  העוסקים  כל  כי  שפשוט  התבטא 
הקודש של הצלת המוסדות, יחשב להם בשמי 
"לא  המוסדות:  את  בעצמם  שבנו  כמי  מרום 
יאומן מה שרואים פה, איך שכולם מרגישים 
לי  ברי  המוסדות.   להצלת  ממש  מחויבים 
אחרי  ישראל,  לכלל  רצון  עת  יש  שבשמים 
משקיעים  יהודים  הרבה  כך  כל  איך  שרואים 

זמן רב למען הצלת מוסדות התורה".
לכל  להודות  ביקשו  האמת'  'אור  במוסדות 

אלו שעמלו למען הצלת המוסדות החשובים 
ואמרו, כי "כל תורם ותורם יש לו חלק בהמשך 
קיומם של המוסדות וכל אחד ואחד שהתגייס 
בכפל  גדולה  זכותו  נוספים  תורמים  להביא 
חלקם  את  הדגישו  אף  כשבהנהלה  כפליים", 
של אנשי הצוות החינוכי של המוסדות, שיצאו 

מגדרם למען הצלחת ההתרמה. 
בסיום ימי ההתרמה ביקש  הרב בן דוד להעביר 
את ברכתו לכל מי שתרם ולכל מי שפעל ויגע 
למען המוסדות: "אני מברך באופן פרטי את 
כל אחד ואחד שעשה למען המוסדות, שיזכה 
חלציו  יוצאי  מכל  נחת  רק  זה  בזכות  שיראה 
יזכה  כן  שלנו  המוסדות  למען  שנרתם  וכפי 
בדבריו  ושלמים".  יראים  יהיו  צאצאיו  שכל 
המוסדות  לידיד  מיוחד  באופן  הרב  הודה 
ראש העיר ישראל פרוש, על התגייסותו למען 

הפרויקט.

אלי רובין

גזבר עיריית אלעד בארבע השנים האחרונות 
שנה  מ-20  יותר  אלעד  בעיריית  שעבד  ומי 
מועלם,  שמעון  לכן,  קודם  תפקידים  במספר 
שנערכה  האחרונה,  העירייה  בישיבת  הודיע 
ביום רביעי שעבר, על סיום תפקידו בעירייה. 
שהיה  מועלם,  שמעון  היוצא  העירייה  גזבר 
עובד  אני   96 "משנת  כי  אמר,  למדי  נרגש 
לי  קשה  קצת  לאחרונה  אלעד.  בעיריית 
וכך דיברתי עם  הדרך. נעדרתי הרבה ומאחר 
עבודתי.  את  לסיים  רוצה  שאני  העיר  ראש 
נחום  מקומי  את  ימלא  ההסתגלות  בתקופת 
שהוא  לאשר  צריכה  המועצה  ומליאת  ברכר 
יהיה מוסמך לחתום החל מהראשון לחמישי, 
עד ליציאת מכרז מסודר". ואכן, עם ההודעה 
את  אישרו  העיר  מועצת  חברי  הפרישה,  על 
נחום ברכר לממלא מקומו, לאחר  מינויו של 
אושר  הוא  הקודמת  העירייה  שבישיבת 

כמורשה חתימה. 
ההצעה  את  העלה  פרוש  ישראל  העיר  ראש 
והיא אושרה על ידי חברי העירייה. לאחר מכן 

אמר ראש העיר כי הוא מעריך מאוד את פועלו 
של שמעון מועלם למען העיר. "הוא עשה את 
ובשנים  רבים  בתפקידים  מקצועי  באופן  זה 
כי  והוסיף,  פרוש  אמר  כגזבר",  האחרונות 
התפקיד  את  לסיים  פעמים  כמה  ביקש  "הוא 
בו  הפצרתי  אני  עליו,  קשה  היה  והוא  מאחר 
כבר  הוא  עתה  אך  להישאר,  פעם  אחר  פעם 
את  מכבד  ואני  מוחלט  באופן  לסיים  ביקש 

בקשתו".
ואמרו  לברכות  הצטרפו  העיר  מועצת  חברי 
וכי  תפקידו  את  שסיים  מכך  הופתעו  כי 
ועבודתו  במאמציו  ומכירים  מעריכים  הם 

המקצועית של הגזבר היוצא שמעון מועלם
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סיום מסכת ענק בלטרון 
"נערים שמסיימים מסכת 

זה דבר נפלא"
כ-1,400 תלמידים מעשרות ישיבות השתתפו באירוע ענק של סיום 

מסכת מגילה באתר יד לשריון במסגרת פרויקט 'הסוגיה היומית' • הרב 
חיים שחר מייסד הפרויקט "מאות תלמידים שקידשו שמים – בע"ה 

נמשיך להפיץ תורה בכל הארץ"

אלי כהן

)ב'(  היום  התקיים  ענק  מסכת  סיום 
מאות  בלטרון.  לשריון  ביד  באמפיתאטרון 
חינוך  ומוסדות  ישיבות  מעשרות  נערים 

סיימו  הארץ  מרחבי 
מסכת  את  יחד 
למדו  אותה  מגילה, 
פרויקט  במסגרת 

הסוגיה היומית. 
התלמידים השתתפו 
בפעילות  במקום 
חדר בריחה ייחודית 
התקיים  ולאחריה 
המרכזי  האירוע 
מאות  בהשתתפות 
עם   יחד  התלמידים 
המוסדות  מנהלי 
באירוע  ור"מים. 
הרב  דברים  נשאו 

זולדן מפמ"ר תושב"ע וראש החמ"ד  יהודה 
הרב אברהם ליפשיץ אשר שותפים בפרויקט, 
ההתמדה  על  התלמידים  את  חיזקו  הרבנים 
שחר  הרב  המסכת,  סיום  לרגל  אותם  וברכו 
על  החמ"ד  לראש  הודה  הפרויקט  מייסד 
להצלחת  והליווי  הסיוע  כל  ועל  השותפות 

הפרויקט והעניק לו שי כהוקרה. 
גדולה  מאוד  התכנסות  לעשות  זכינו  "ב"ה 
באו  ב"ה  תלמידים,  מאות  של  שמיים  לשם 
גדול של שם  כינוס  ישיבות.  יותר מארבעים 
שמיים, של סיום מסכת מגילה, אנחנו שמחים 
ומחזקים את כל מי שלומד ורוצים להמשיך 
הלאה  וכמובן  התלמידים  בכל  תורה  להפיץ 
לכל עם ישראל מתוך החיבור הזה, היומיומי, 
של  לימוד של עוד סוגיה ועוד סוגיה,  בעז"ה 
אומר  הארץ."  בכל  תורה  להפיץ  נמשיך 

 הרב חיים שחר מייסד הפרויקט. 
התיכונית  הישיבה  ראש  פרינס  ערן  הרב 
"מרגש  באירוע סיפר  עציון שהשתתף  באור 
נורא להיות פה, עם כל בני הנוער הנפלאים 
שיושבים פה ומסיימים את המסכת. פרויקט 
בני  בישיבת  אצלנו  נלמד  היומית  הסוגיה 
עקיבא אור עציון. כל תלמידי חטיבת הביניים 
160 חבר'ה שותפים ללימוד האדיר הזה, שבו 
החוייה  מסכת,  לומדים  ביחד,  יושבים  הם 
הגדולה הזו של חבר'ה בגיל צעיר, לפני בר 
שמסיימים  מצווה,  בר  אחרי  ומיד  מצווה 
איתם  יושב  ואני  מסכת,  ויודעים  מסכת, 

שהוא  דבר  פשוט  זה  בלימוד  איתם  ומדבר 
נפלא. יישר כוח גדול ועצום לכל מי שמוביל 
וממליץ  לכולם  קורא  ואני  הזו  התכנית  את 
הזה."  החשוב  ללימוד  להצטרף  לכולם 

הוסיף.

"ישר  הלומדים  את  חיזק  זולדן  יהודה  הרב 
הסוגיה  לכל התלמידים שלומדים  גדול  כוח 
היומית. מפעל חשוב. לומדים בכל יום כמה 
עם  עיון,  קצת  עם  רש"י,  עם  גמרא  שורות 
קצת מפרשים. מחבר את התלמידים ללימוד 
זה  גם  גם עומק.  נותן להם היקפים,  התורה, 
שסיימו עכשיו מסכת מגילה, ובעז"ה ימשיכו 
ללמוד מסכתות אחרות, אני רוצה לברך את 
הרב חיים שחר שהוביל את הפרויקט הזה עם 
צוות של אברכים מישיבת איתמר שימשיכו 
כמה  חשוב.  זה  באמת  כי  תורה,  ויגדילו 
למסכתות  מחוברים  יותר  יהיו  שהתלמידים 
זה  שונים,  עניינים  שונים,  נושאים  שונות, 
רק יגדל ויקדם אותם בתורה, ביראת שמיים, 

בעבודת ה'. בעז"ה שנזכה לכך." 
של  פרויקט  הוא  היומית',  'הסוגיה  פרויקט 
הלימודים  לתוכנית  מעבר  גמרא  לימוד 
השנה  רבות.  תיכוניות  בישיבות  הרגילה 
נלמדה מסכת מגילה בלמעלה מ-90 ישיבות 
שפרושים  דתיים,  חינוך  ומוסדות  תיכוניות 
המשך  הוא  היום  האירוע  הארץ.  כל  פני  על 
המוסדות  ערכו  אותם  המסכת  סיומי  של 
השונים במסגרת הלימוד המצומצמת שלהם 
במוסדות הלימוד. הפרויקט בשיתוף מכללת 
באיתמר,  הגבוהה  והישיבה  הדרום  חמדת 
יהודית  תרבות  בשיתוף  התקיים  והאירוע 

בנימין.
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בישיבת בית מתתיהו 
גייסו יותר מ-20 מיליון

רבנים ואישי ציבור בירכו ברכת 
האילנות בחצר הצלם דוד זר

רב שכונת אור החיים 
פונה לבית חולים

הצלחה רבה למגבית "בונים לדורות" של ישיבת בית מתתיהו • בחורי הישיבה 
ותומכיה גייסו למעלה מ20 מיליון שקל לטובת הקמת מבנה קבע לישיבה

תושבי השכונה התפללו לשלומו של רב השכונה הגאון רבי צבי פרידמן לאחר שלא 
חש בטוב • במוצאי שבת הוא שוחרר לביתו בהמלצת הרופאים

עוזי ברק

השבוע כשכל בחורי הישיבות יצאו לחופשת 
הבחורים  מתתיהו  בית  בישיבת  הזמנים,  בין 

עסקו בגיוס כספים לבניית מבנה קבע.
רע,  בכי  היה  ישיבת  של  הכלכלי  מצבה 
מבחורי  מאות  קבע,  במבנה  חסר  בעקבות 
סביב  שכורות  בדירות  מתגוררים  הישבה 
על  כבד  כלכלי  לנטל  גרם  והדבר  הישיבה 
הנהלת הישיבה. המצוקה מול הביקוש גרמה 

לבניית רמפה נוספת בתוך היכל הישיבה.

בעקבות כך, נפתח קמפיין גיוס תרומות תחת 
הסיסמה 'בונים לדורות'. ראש הישיבה הגר"ב 
ויסבקר פנה אישית אל תורמים דבר שלא עשה 
ותוך  הישיבה  ובוגרי  בחורי  עם  יחד  מעולם, 
36 שעות של גיוס תורמים הם הצליחו לגייס 

מילוני שקלים למען הישיבה.
 20,737,025 הוא  לישיבה  שנאסף  הסכום 
כאשר היעד המקורי היה להגיע ל14,000,000 
שקל, ובסך הכל  הצלחה גדולה עם עליה של 

148% ביחס ליעד המקורי.

עוזי ברק

כמדי שנה בערב פסח מגיעים מאות מתושבי 
העיר אל ביתו של צלם האגדי דוד זר המתגורר 
את  לברך  מנת  על  ברק  בבני  קאליש  ברחוב 

ברכת האילנות בחצרו.
ז"ל,  דוד  של  אביו  החל  בנושא  המסורת  את 

והיא נמשכת עשרות שנים. אלפי תושבים עם 
עשרות אדמו"רים רבנים ואישי ציבור מגיעים 

אל ביתו על מנת לברך.
איכות  מחלקת  בנושא,  נוסף  חידוש  השנה 
שלטים  חילקו  ברק  בני  עיריית  של  הסביבה 
אילנות  בהם  שיש  במקומות  לתלייה  יפים 

מלבלבים עם ברכת האילנות.

יאיר קורן

רבה  ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
בבני  החיים  אור  שכונת  של 
פרידמן,  צבי  רבי  הגאון  ברק, 
בבני  מביתו  שבת  בליל  פונה 
ברק לבית החולים לאחר שחש 
אירוע  שעבר  חשש  והיה  ברע, 

מוחי.
הגר"צ פרידמן בן 81 טופל ע"י 
מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
נמרץ  טיפול  וניידת  ברק  בני 
בית  אל  אותו  פינו  מד"א  של 

בתל  'שיבא'  החולים 

השומר.

לבהלה  גרם  הדבר 

ובקרב  בשכונה 

תלמידיו, ותפילות רבות 

בבתי  בשבת  נאמרו 

כנסיות בשכונה. במהלך 

הוטב  מצבו  השבת 

עם  רופאיו  ובהמלצת 

צאת השבת הוא שוחרר 

לביתו.

האדמו"ר מאלכסנדר עם חסידיו כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

טעם חובק עולם.
שמרלינג'ס.



הפסח הזה כולו מבצע!

.ERN 36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים, בכפוף לאישור חברת

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

מודיעין עילית
שדרות יחזקאל 2

08-6132868

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

פתח תקווה
צומת סגולה הום דיזיין

03-7362812

תוקף המבצע 30.4.19 או/ו עד גמר המלאי, מלאי מינימלי למבצע 30 יח' לסניף, מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנק' המכירה עצמה.

*בקניה ב-1000 ₪ ומעלה

של פעם בחגים!קונים מוצר* במחיר

₪ נוסף ב-ובוחרים מוצר 

טלפון אלחוטי
₪ 199

מיקרוגל
₪ 299

רחפן מתקפל + מצלמה
₪ 499

המוצרים לבחירה: 

  בידורית קריוקי + מיקרופון
₪ 399

סט אוזניות BT + רמקול BT נייד
₪ 399

מגהץ קיטור
₪ 299

שואב אבק ידני ציקלון
₪ 269

סיר טיגון 4 ליטר
₪ 299

טאבלט "7
₪ 349
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ולא  במדגמים  מנצחים  לא  נתניהו  בנימין  את 
נתניהו  ניצחונות  בכל  חצות.  בנאומי  מדיחים 
מ-96' ועד כה ראינו את המועמדים שמנגד חוגגים 
ומגיעים לפניו למטה כדי להכריז על ניצחונם. פרס 
וציפי-בוז'י  ב-2013  לפיד  ב-2009,  לבני  ב-96', 
יום  של  לשחר  והתעוררו  עת  בטרם  חגגו  ב-2015 
חלש. נתניהו הוא הראשון שמזהה והאחרון שנואם.

לרגע  ונראה  כהנים  בברכת  נאומו  את  פתח  גנץ 
כמי שעבר בדרך במעונו של חכם שלום הכהן. רק 
חסר היה שיאיר לפיד יעביר בשידור חי את הפרשת 
החלה של רעייתו. יו"ר כחול לבן נראה בנאומו כמי 
האמיתי  והמשחק  הסתיים  שהקמפיין  הפנים  שלא 
מפלגתו,  של  מההישג  להתעלם  אפשר  אי  החל. 
הזה,  ובעניין  הגוש  הוא מספר  אך המספר שיקבע 
חרף האופטימיות הזהירה, מוקדם 
ומפסידים  מנצחים  על  להכריז 
בשעת כתיבת השורות בחצות ליל 
היות ולא תוצאות קבוצות הצמרת 
קבוצות  של  מצבן  אלא  יכריעו, 
עצמו  מוצא  נתניהו  התחתית. 
אינו  כשהוא   – חלומית  בדילמה 
ימין  לממשלת  לייחל  האם  יודע 
נפשו  שנואי  ושקד,  בנט  נטולת 
להיחלצותם  שמא  או  ונפשה, 
ברגע האחרון והכנסתם לממשלה 

על 4 - מנדטים. 
חובשי  הטבעיים  לשותפיו 
בקדנציה  נתניהו  של  הכיפה 
זולת  אלטרנטיבה  אין  האחרונה 
נתניהו. לכחלון ולליברמן לעומת 
לנסות  האופציה  את  יש   – זאת 
אחדות  ממשלת  הקמת  ולכפות 
על  להמלצתם  כתנאי  לאומית 
נתניהו בפני נשיא המדינה. בגזרת 
נכון  עצמו  מוצא  נתניהו  כחלון, 
לחצות ליל כמי שמסוגל להבטיח 
תמורת  האוצר  משרד  את  לו 
מחצית מכוחו בקדנציה הקודמת, 
הבחירות"  "הפתעת  לאור  וזאת 
את  שהיכה   – פייגלין  משה  של 
הסקרים - וצלל אל מתחת לאחוז 
נראה,  כך  מצביעיו,  החסימה. 
העדיפו לגלגל את פתקי ההצבעה 

במקום לשלשל אותם לקלפי.
של  הישארותו  על  שמבשרים  הסקרים  אם 
איווט במשחק יגשימו את עצמם, נראה את האיש 
מנצל את המומנטום עד תום, כפי שעשה ב-2009 
עלה  איווט  במנדט.  נתניהו  על  הובילה  כשלבני 
על טיסה לגוש הסובייטי וגרם לנתניהו לחוש כמי 

נתניהו  של  העבודה  הנחת  הרוסים.  לעזרת  שזקוק 
שליברמן ייהנה מכל רגע של נקמה – ובפרט אחרי 
ראש הממשלה. תקוותם של  נגדו  הקמפיין שניהל 
הליכודניקים היא שכמו ב-2009, גם הפעם ליברמן 
ימליץ על נתניהו 'ברגע האמת', גם אם לא רגע אחד 

קודם. 
המדאיגה  המגמה  את  ליל  באישון  שזיהה  מי 
המנשבת מכיוונו של איווט, היה חבר הכנסת משה 
יהדות התורה לא תסכים  כי  גפני שהבהיר בנאומו 
קובעת  מנדטים  ארבעה  עם  מפלגה  שבו  למצב 
הקואליציה.  של  פניה  לאן  ומכריעה  הטון  את 
לא  הללו  המהלומות  שחילופי  לקוות  רק  צריך 
ציבורית  אווירה  וליצירת  הגוש  להתפוררות  יגרמו 
גנץ.  גם  ישותף  שבה  אחדות  לממשלת  שתדחוף 
גפני  של  לקריאתו  להצטרף  סירב  דרעי  כשאריה 
ואמר לי לאחר חצות כי יש להמתין לתוצאות לפני 
בדיוק  כיוון  הוא   – ובאזהרות  בהצהרות  שיוצאים 

לכך ושם את הגושי לפני האישי. 

העגלה הריקה
את המילים בלחן שביצעו במשותף צמד הזמרים 
בנט ושקד, 'שלום בג"צ, שלום צה"ל', ניתן להחליף 
בזיוף 'שיר פרידה' של השניים מהתיקים ומעמדות 
הללו  הנופלים  הכוכבים  שני  החזיקו.  בהם  הכוח 
את  החזירו  ב-2013  לפוליטיקה  כניסתם  שעם 
אותה  דרדרו  הגדולים,  לימיה  הציונות-הדתית 
הלילה  של  מהתוצאות  הנוראים.  לימים  לאחור 
הרפתקה  ל'בייס'.  תחליף  שאין  למדנו  האחרון 
שמתחילה בהינתקות מבסיס המצביעים, מסתיימת 

בהתפרקות.
כשמלוא  מספרית  יוצאות  החרדיות  המפלגות 
האם  ולראות  להמתין  רק  נותר  וכעת  בידן  תאוותן 
המסורת  הקואליציה.  הקמת  מבחן  את  יצלחו 
מלמדת שאחרי כל קדנציית שובע מגיעה קדנציית 
התנאים   – במדגמים  המספרים  לפי  ולפחות  רעב, 

להקמת הקואליציה החדשה יהיו נוחים פחות. 
את  שהכתה  ש"ס  על  טובה  מילה  לומר  צריך 
סוקריה ועל דרעי שצולח בגדול בתוך כמה חודשים 
והסקרים.  הסיכויים  כל  נגד  בחירות,  מערכת  עוד 
גם יהדות התורה הוכיחה לגדולי הספקנים שברגע 
הבית.  את  נוטשים  לא  הנאמנים  מצביעיה  האמת 
על  במיוחד  בולט  החרדים  המצביעים  של  האמון 
ובריחת  הציונות-הדתית  של  הנציגות  קריסת  רקע 

מצביעיה לעבר הליכוד. 
כבר  ניתן  המלאה,  המפה  התבררה  בטרם  עוד 
להצביע על שורת תקדימים ובראשם התייצבות כל 
המפלגות שאינן שתי המפלגות הגדולות על מספר 
חד ספרתי. את הלילה הזה אי אפשר לסיים בלי חצי 
כפי  כאשר  נוסף,  היסטורי  תקדים  לנוכח   – חיוך 
ולא  נכון לעכשיו שתי המפלגות החרדיות,  הנחזה 
ביחד אלא כל אחת לחוד, יעברו בגודלן את מפלגת 

העבודה שייסדה את המדינה. 
סיפור העגלה המלאה החרדית  ימים שבהם  היו 
נראה   – העבודה  תנועת  של  הריקה  העגלה  מול 
כדימוי רוחני בלבד. הנה ימים באים ותנועת המערך 
ההיסטורית מוצאת עצמה עם סוסים נמלטים ועגלה 
שהנציגים  לקוות  רק  נותר  המובנים.  בכל  ריקה, 
עם  הקואליציה  בהקמת  עצמם  ימצאו  לא  החרדים 

עגלה מלאה וסוסים בורחים. 

האחרון שנואם

המפלגות החרדיות 
יוצאות מספרית 
כשמלוא תאוותן 
בידן וכעת נותר רק 
להמתין ולראות האם 
יצלחו את מבחן 
הקמת הקואליציה. 
המסורת מלמדת 
שאחרי כל קדנציית 
שובע מגיעה קדנציית 
רעב, ולפחות לפי 
המספרים במדגמים 
– התנאים להקמת 
הקואליציה החדשה 
יהיו נוחים פחות

חגיגות הניצחון 
ביהדות התורה

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה



 הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח 
ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות

מרכז רבני אירופה

רשימת המותגים הכשרים לפסח:  טיים | גולף )לא גולף סלימס( | נובלס | מונטנה | אירופה | שרתון | נלסון | ברודווי | מוסטנג | רויאל



נשים וגברים בישראל, מהם 800 שאינם מעשנים ונחשפו לעישון כפוי ועוד אלפים הסובלים מנכות
.)COPD( נשימתית. העישון גורם מרכזי ל-16 סוגי סרטן שונים ולמחלת הריאות חסמת ריאתית
השימוש במוצרי העישון השונים, בהם סיגריות, נרגילות, סיגריות אלקטרוניות ואחרים, ממכר ומזיק לבריאות.  

רק הפסקה מוחלטת של צריכת טבק וגמילה מהתמכרות לניקוטין יפחיתו את הסיכון
לחלות במחלות הסרטן, מחלות הלב וכלי הדם ומחלות הנשימה הקשורות בעישון או באידוי.
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ב"יהדות התורה" זוקפים את ההצלחה האדירה בבחירות לשורת עצרות הרבבות "לאורו" – בראשות מרן שר התורה 
רבן של ישראל הגאון רבי חיים קנייבסקי • מרן נענה לבקשת ראשי המפלגה ויצא לשורת עצרות המונים היסטוריות 

שהתקיימו בצפון ובדרום, בבני ברק ובירושלים ונחתם בכותל המערבי • ב"דגל התורה" מסכמים בסיפוק חורף היסטורי 
בו נערכו עצרות רבבות כמעט בכל פינה בארץ 

מסע היסטורי של מרן שר 
התורה ברחבי הארץ 

אלי כהן

בשבוע שלפני הבחירות, כשנדמה היה שזו הולכת להיות מערכת 
הבחירות הכי מנומנמת ברזומה של יהדות התורה, אחרי מערכת 
הישגים  רשמה  התורה  דגל  שבו  סוערת  מוניציפאלית  בחירות 
של  הדין  יום  נשק  את  בדגל  שלפו  השונות,  בערים  מרשימים 

התנועה. 
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני עלה למעונו של מנהיג המפלגה 
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ועדכן אותו על האדישות הציבורית 
שקיימת כלפי הסכנה מתוצאות הבחירות, מרן שמע והגיב באנחת 
גפני באותה הזדמנות ביקש ממרן הגר"ח  ליצלן".  כאב "רחמנא 
לחרוג מגדרו ולצאת למסע היסטורי לעורר את העם שבשדות ואת 
רבבות מצביעי המפלגה לפעול להצלחת המערכה, מרן הביע את 

הסכמתו וכך יצא המסע ההיסטורי לדרכו.
עצרות  מטה  לצוות  בנוסף  מכינה  וועדה  הקימה  התורה  דגל 
וכינוסים, שעמלו יחדיו על הכנת המסע בכל רחבי הארץ בתוך זמן 
קצר של פחות משבוע ימים לבחירות. בתחילה עלה רעיון לקיים 
מסע רצוף של כינוסים מקומיים, אולם לאחר בחינת האפשרויות 
מול גורמי המשטרה ויועצי הבטיחות בכל מקום, הוחלט על קיומן 

של 4 עצרות מרכזיות, בצפון ובדרום, במרכז ובירושלים.
העיר  במרכז  התקיימה  הצפון  תושבי  לכלל  הראשונה  העצרת 
טבריה  במקרה.  היתה  לא  טבריה  העיר  של  בחירתה  טבריה. 
עלתה לכותרות במהלך החורף האחרון, כאשר תושביה החרדים 
נציגי הציבור  עם  יחד  של העיר 
מתמודדים עם ראש העיר הנבחר 

רון קובי ונמצאים עמו במסלול התנגשות קבוע. זו הסיבה שטבריה 
נבחרה לשמש כעיר שתפתח את מסע "לאורו" ברחבי הארץ, ובה 
התקיימה עצרת הרבבות המרכזית לכלל תושבי הצפון, בסיועו של 

איש 'דגל' הרב משה רבר.
בעצרת הצפונית נרשמה היסטוריה מרגשת, כאשר המקובל הצדיק 
הגאון  של  חתנו  התורה,  שר  מרן  של  אחיינו  קוק,  הכהן  דב  רבי 
זילברשטיין, ישב על הבמה והכריז בשם חמיו  הגדול רבי יצחק 
כי חובה לשמוע בקולו של מרן שר התורה ולעשות כלל שמצווה 
ולכן על הציבור להצביע ג'. בעצרת נשאו דברים הרב אחיקם שבח 
מטבריה והרב ביטון מחדרה. וכן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי 
אזרחי שזעק בקולו הנרגש "הביטו סביבכם ימינה ושמאלה, ראו 
מי יושב כאן לפניכם, רבן של כל בני הגולה, רבן של ישראל מרן 
לכאן,  עד  עצמו  את  הטריח  ובעצמו  בכבודו  והיראה  התורה  שר 
האם יש לנו מושג בכלל?! כל התורה כולה כאן, בבלי, ירושלמי, 
מבקש  והוא  כולה!  התורה  כל  תוספתא,  מכילתא,  ספרי,  ספרא, 
מאיתנו להצביע ג', איך לא נשמע לו?!". לאחר מכן נשא דברים 
נרגשים הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שאמר "באנו בראשות 
מרן שר התורה לעיר טבריה להפגין ולומר 'שבת' עם האבנים של 
העיר – ביום ראש השנה נצעק שבת ויש לנו אפשרות להטות את 

הכף לטובת השבת". 
למחרת התקיימה עצרת מרכזית לכלל תושבי הדרום, בבירת הנגב- 
באר שבע, ברחבת הענק של היכל התרבות בעיר ועל פני הרחובות 
הסמוכים. אל העצרת ההיסטורית שכמוה לא נראתה בבאר שבע 
הגיעו רבבות מערי הדרום הסמוכים והשתתפו בה רבני הקהילות 
בערי הנגב וראשי הישיבות הגדולות בדרום. מטות "דגל התורה" 

נתיבות,  הדרום:  ערי  מכל  ההמונים  להסעת  מועד  מבעוד  נערכו 
תפרח, אופקים, דימונה, קרית גת, קרית מלאכי וירוחם, וכן מבית 
וקיום  יד בנימין והסביבה. על כלל ההיערכויות  יסודות,  חלקיה, 
דגל  איש  הופקד  המכינה  הוועדה  מטעם  ההיסטורית  העצרת 

התורה הרב אברהם קורנפלד.
בני  העיר  במרכז  אדירה  רבבות  עצרת  נערכה  השבוע  בתחילת 
ברק  בבני  בעצרת  השומר.   – עקיבא  רבי  הרחובות  בצומת  ברק, 
מרן  ישבו  הבמה  ועל  והסביבה,  העיר  מתושבי  רבבות  השתתפו 
דגל  גדולי התורה של  כל חברי מועצת  עם  יחד  קניבסקי  הגר"ח 

התורה וזקני ראשי הישיבות. 
ביום שני הגיע מסע "לאורו" לשיאו, כאשר עיר הקודש ירושלים 
התורה"  ל"דגל  משותפת  היסטורית  אחדות  עצרת  מלכת.  עמדה 
ו"אגודת ישראל" התקיימה לראשונה מזה עשרות שנים בטבורה 
ישבו  הכבוד  בימת  על  חיים.  שפע  רחוב  פני  על  ירושלים  של 
מרן  כשבראשם  ואגודה  דגל  של  מועצגה"ת  חברי  ורבנן  מרנן 
רבבות  מגור.  האדמו"ר  מרן  וכ"ק  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
אל  עולים  המנהיגים  שני  למראה  בהתרגשות  הביטו  המתאספים 
כנפיים  לה  שעשתה  תמונה  לזה,  זה  ידים  ולוחצים  הכבוד  בימת 
ברחוב החרדי ופורסמה תוך שעות כאש בשדה קוצים בכל פינה 

וגרמה להתרגשות רבה.
הבחירות  מערכת  את  עיתונות  לקו  מסכם  התורה"  ב"דגל  בכיר 
בבחירות  שהחל  היסטורי  חורף  "עברנו  האחרון  החורף  ואת 
הוא  ובהצלחה האדירה בערים בהן התמודדנו",  המוניציפאליות 
לאחר  הסיטואציה,  את  להבין  "צריכים  עיתונות,  לקו  אומר 
זצוק"ל בחורף שעבר חרב  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  פטירת 
לוט  התורה  דגל  של  שהעתיד  היתה  התחושה  עולמינו,  עלינו 

בערפל ומי יודע איך נתמודד" אומר לנו הבכיר בתנועה. 
מערכת  בתחילת  התורה  שר  מרן  של  מעונו  אל  "כשעלינו 
הבחירות המוניציפאלית קיבלנו תשובות חותכות וחד משמעיות 
מתמיד.  ואיתן  יציב  התנועה  עתיד  כי  ידענו  ועיר  עיר  כל  על 
ואכן, יצאנו למערכת הבחירות בתחילת החורף עם התמודדויות 
לא פשוטות וסיכונים כבדים אבל זו היתה ההוראה וכך עשינו, 
וכשמועד הבחירות התקרב ראו כולם איך מרן שר התורה נוטל 
את  ומטריח  המילה  של  פשוט  הכי  במובן  העול  את  עצמו  על 
עצמו מעיר לעיר, כמעט בכל פינה בארץ והתוצאות וההישגים 
התורה  יהדות  של  להצלחה  בהתייחסו  עצמן".  בעד  דיברו 
בשבוע  עכשיו  "גם  בדגל  הבכיר  לנו  אומר  הנוכחיות  בבחירות 
האחרון ראו כולם כיצד מרן מטריח את עצמו לעצרות בכל רחבי 
התפרסמו  התורה,  יהדות  למען  לפעול  העם  את  ומעורר  הארץ 
נראה מרן משיב תשובות חותכות  רבים בהם  וידאו  צילומי  גם 
וברורות לשאלות שעלו על שולחנו", "אין ספק", מסיים הבכיר 
על  רשומה  וההיסטורית  הכבירה  ההצלחה  "כי  התורה,  בדגל 
שמו של מרן שנטה עמנו חסד וחקק אותנו על לוח ליבו לאורך 

המערכה כולה".
טבריה

באר שבע
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בני ברק

ירושלים



חג שמח!

 משהו חדש
קולקציית אירוח קורה במשביר

2O19



אשפר אומרת תודה

החלוקה תתקיים בחנויות אשפר
בני ברק: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 | צפון: כניסה לקרית אתא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני התורה בחרו שוב לציית לדעת תורה ולקריאתו 
הנרגשת של מורינו ורבינו, עמוד הענווה, 

הכהן הגדול, מרן ראש הישיבה

ומסבסדת בס"ד עד ערב חג הפסח הבעל"ט
או עד גמר מלאי

ליט"‡ חכם שלום כהן̆ 

קרטון עוף

ק. שוקייםק. כרעיים/חזה

קפוא

קפואקפוא

לק"ג

לק"גלק"ג

17
2526

90

9090

לאורו נלך...

העומד על המשמר בראש בד"ץ "נוה ציון"

בשיתוף:

מוגבל ל-2 קרטונים מכל מוצר



באלעד באלעד18 ו' ניסן תעש"ט 1811/4/19

מסתמן: 15-16 מנדטים לחרדים, 
נתניהו ראש ממשלה

ניצחון ענק לסיעות החרדיות שהגדילו את כוחן וצפויות להוות בעלות משקל רב בקואליציית נתניהו • לקראת סיום ספירת תוצאות האמת - הליכוד וכחול לבן שווים 
בגודלם • גוש הימין-חרדים מחזיק ברוב מוצק • פייגלין הרחק מאחוז החסימה, בנט ושקד יקוו לנס בקולות החיילים, בל"ד עברה בקושי • סיקור לילי מיוחד

אלי כהן

הוא עשה את זה: ראש הממשלה בנימין נתניהו 
אפשרות  הן  כשבפניו  נוספת,  לקדנציה  ימשיך 
ללכת לממשלת אחדות עם כחול לבן, אפשרות 
הנחרצות  ההתבטאויות  לאור  למדי  קלושה 
והן  הקמפיין,  במהלך  הצדדים  שני  שהשמיעו 
האפשרות לשמור על ממשלת ימין-חרדים עם 
מפלגות  ראשי  רוב  כאשר  יותר,  מצומצם  רוב 
ימליצו  כי  כבר הצהירו  ליברמן(  )למעט  הגוש 
עליו בפני הנשיא, כמו גם נתניהו עצמו שהבהיר 

כי לשם מועדות פניו.
שלושת  מדגמי  פורסמו  הקלפיות,  סגירת  עם 
הערוצים הגדולים, שהתבררו בהמשך כבדיחה. 
על פי המדגמים הראשוניים של כאן 11: כחול 
התורה  יהדות   ,36 הליכוד  מנדטים,   37 לבן 
איחוד   ,6 חדש   ,8 העבודה  אחת,  כל   7 וש"ס 
מפלגות הימין, מרצ וכחלון 5 כל אחת וליברמן 
4. כאשר שאר המפלגות לא עוברות את אחוז 

החסימה.
על פי המדגם הראשוני של חדשות 12, כחול בן 
37, הליכוד 33, יהדות התורה 7, ש"ס, העבודה, 
בל"ד וחדש 6 כל אחת, איחוד מפלגות הימין, 

ליברמן ומרצ 5 כל אחת, ואילו כחלון 4.
על פי המדגם הראשוני של חדשות 13, שוויון 
36 בין הליכוד לכחול לבן, יהדות התורה, ש"ס, 
מפלגות  איחוד  אחת,  כל   7 וחד"ש  העבודה 
הימין, הימין החדש, ליברמן, מרץ וכחלון – 4 

כל אחת.
לפי תוצאות האמת נכון לשעת כתיבת השורות, 
עם  הליכוד   – מהקולות  כ-98%  ספירת  ועם 
מנדטים,   35 לו  שנותנים  מהקולות,   26.27%
כחול לבן עם 25.95% ומספר זהה של מנדטים, 
המנדט  את  לה  שמביאים   6.10% עם  ש"ס 
לה  שמספיקים   5.91% התורה  יהדות  השמיני, 
לשמונה,  אף  ואולי  מנדטים  לשבעה  בוודאות 
חד"ש תע"ל עם 4.63% שמספיקים לה לשישה 
ושישה מנדטים,   4.46% עם  מנדטים, העבודה 
ישראל ביתנו עם 4.14% שהם חמישה מנדטים, 
וחמישה   3.66% עם  הימין  מפלגות  איחוד 
מנדטים, מרצ עם 3.64% וחמישה מנדטים אף 

היא, כולנו 3.56%, רעם בלד 3.46% עם ארבעה 
מנדטים לכל אחת מהן.

לאחר  שקד,  ואיילת  בנט  לנפתלי  קשה  אכזבה 
מאחוז  פחות  מעט  ניצבת  החדש  שהימין 
שבתום  קלוש  סיכוי  קיים  זאת,  עם  החסימה. 
החדש  בימין  יצליחו  החיילים  קולות  ספירת 
לעבור את אחוז החסימה, או אז יהיה הדבר על 
חשון המנדט השמיני של יהדות התורה, וכלל 
מגוש  שיבואו  נוספים  מנדטים  הנראה שלושה 

השמאל-מרכז.
בנוסף, יהדות התורה עלולה לאבד את המנדט 
והוא  הימין,  מפלגות  איחוד  לטובת  השמיני 
כרגע תלוי בספירת המעטפות הכפולות, כ-270 

אלף קולות החיילים והנכים.

ניצחון מוקדם מדי
לתוצאות  הצפי  על  בישרו  וכשהמדגמים 
לבן'  ב'כחול  מיהרו  גדולים,  בהפרשים 
וב'הליכוד' להכריז על ניצחון מוחץ. מי שאמור 
היה להיות הפתעת הבחירות משה פייגלין הפך 
הצליח  לא  המדגמים  כל  פי  כשעל  לאכזבה 
הכואבת  המכה  את  החסימה.  אחוז  את  לעבור 
לשפל  שצנחה  'העבודה'  מפלגת  ספגה  ביותר 

העמוק ביותר בתולדותיה.
יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ התייצב בגני התערוכה 
באיפוק  והכריז  להנהגה,  שותפיו  לצד שלושת 
במילות  פתח  נאומו  את  מפלגתו.  ניצחון  על 
הפסוק: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך 

ויחונך ...וישם לך שלום".
אנשים  ממיליון  למעלה  היסטורי,  יום  "זהו 
בחרו להתאחד", אמר גנץ לקול תשואות הקהל. 
עשייתו  על  נתניהו  הממשלה  לראש  הודה  גנץ 
לקחת  ביטחון בהצלחתו  והביע  למען המדינה 

את המושכות ולהקים ממשלה.
יו"ר 'העבודה' אבי גבאי שניהל קמפיין מוצלח 
בכישלונו  הודה  התוצאה,  במבחן  כשל  אך 
ולקח אחריות: "התוצאות הן אכזבה קשה, זהו 
ערב לא פשוט. הלכנו יחד דרך ארוכה, חלמנו, 
את  שחצה  גדול  במסע  יחד  ועבדנו  קיווינו, 

המדינה מפינה לפינה".

גבאי אמר כי הנחמה על המחיר הכבד ששילמה 
יקים  גנץ  בני  באם  להינתן  תוכל  מפלגתו 
לא,  באם  נתניהו.  שלטון  את  ויחליף  ממשלה, 
להתפטר  לא  בזירה,  להישאר  גבאי  הבטיח 

ולהיערך למערכה הבאה.
בחסרונם  בלטו  גבאי  של  התבוסה  בנאום 
וסתיו שפיר, חברי  איציק שמולי  חברי הכנסת 
הנבחרת שאימץ גבאי. מי שלא העניק דקה של 
חסד לגבאי הוא ח"כ איתן כבל, יריבו המושבע 
שקרא  ברשימה,  ה-15  למקום  שהידרדר  ומי 
לגבאי להתפטר מיידית מתפקיד יו"ר המפלגה.

זמן  בזבז  לא  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ומיהר להרים טלפונים לראשי הסיעות החרדיות 
במטרה לסגור קואליציה עתידית. ליצמן, דרעי, 
פרוש וגפני קיבלו שיחות מיידית, והם הצהירו 
אצל  נתניהו  על  וימליצו  בהבטחתם  יעמדו  כי 
גנץ  בני  אנשי  של  ניסיונותיהם  ריבלין.  הנשיא 
כשלו,  החרדיות  הסיעות  ראש  עם  קשר  ליצור 

ונתקלו בסירוב אפילו לקבל שיחה.
אביב,  בתל  הניצחון  לנאום  שהגיע  לפני  עוד 
ביטחון  מלאי  מסרים  להעביר  נתניהו  החל 
לגבי הממשלה שיקים. דובריו הבטיחו כי הוא 
ונאמניו  קואליציוני,  במו"מ  עמוק  עסוק  כבר 
כחלון  משה  'כולנו'  ליו"ר  קראו  בתקשורת 
לחבור אל 'הליכוד' חבירה מלאה לכדי מפלגה 

אחת גדולה, על מנת להקים קואליציה.
הזועם  ליברמן  אביגדור  ביתנו'  'ישראל  יו"ר 
ממנו  "שתה"  שלטעמו  הממשלה  ראש  על 
ראשונים  בראיונות  סירב  העולים,  קולות  את 
להתחייב כי ימליץ על נתניהו, והשאיר את כל 
האופציות פתוחות, כל זאת בכפוף לכך שאכן 

יעבור סופית את אחוז החסימה.
להרפתקת  שיצאו  שקד,  ואיילת  בנט  נפתלי 
סיימו  ספורים,  חודשים  לפני  החדש'  'הימין 
את מסע הבחירות במפח נפש, כשהם נמצאים 
לאחר  ספורות  דקות  החסימה.  אחוז  גבול  על 
למשרדי  הגיעו  המדגמים,  דבר  התפרסם 
את  לעודד  וביקשו  ברק,  בני  בפאתי  המפלגה 

תומכיהם והאנשים שצעדו עימם בדרך.
נבחנת  מנהיגות  רוחכם.  תיפול  אל  "חברים, 
ועצבי  אמונה  סבלנות,  לנו  יש  קשים.  ברגעים 

פלדה. אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו", כתב בנט 
בשמו ובשם שקד.

נאום הניצחון
בנימין  הממשלה  ראש  הגיע  מאוחרת  בשעה 
נתניהו לאירוע שערך הליכוד בתל אביב ונשא 

נאום ניצחון.
תודה  אנחנו אוהבים אתכם,  לכם,  רבה  "תודה 
רבה לכם! אתם נהדרים, תודה רבה לכם! אתם 
זוכרים לפני, לא יאומן, לפני 23 שנים זו  הייתה 
והנה  כאן  עמדנו  ואני  ששרה  הראשונה  הפעם 
אנחנו חוזרים לעשות זאת בזכותכם ולמענכם, 

תודה רבה לכם. 
"כן, מאז למדתי כמה דברים, אבל אני מבקש 
לומר לכם כאן, לשרי ולשרות הליכוד, לחברי 
וחברות הכנסת הוותיקים והחדשים שלנו. כמה 
חדשים יש לנו! יוצא מן הכלל. לראשי הערים, 
הליכוד  לאנשי  הפעילים,  כל  הסניפים,  לראשי 
הזה,  בלילה  מאוד  נרגש  אני  שלנו,  היקרים 
וקיימנו  שהחיינו  אדיר!  ניצחון  של  לילה  זה 

והגיענו לזמן הזה!
חברי וחברותי, אחיי ואחיותיי, ואינני אומר זאת 
מן הפה אל החוץ, אני אומר זאת מעומק ליבי, 
כי שליחות גדולה מנחה אותנו, שליחות גדולה 
מנחה אותי. אני פועל יום ולילה. אני פועל יום 
למען המדינה שלנו,  למענכם,  ולילה בשמכם, 

למען העם שלנו, למען הארץ שלנו. 
אני מבקש מעומק ליבי להודות לכולכם, אתם 
הישג  לכם,  אומר  אני  דמיוני,  הישג  הבאתם 
כביר,  הישג  נתפס. הבאתם  בלתי  כביר, כמעט 
בלתי נתפס, ועם תקשורת מגויסת בתנאים בלתי 
אפשריים והליכוד גדל באופן דרמטי, זה הישג 
מדהים! ואני רוצה להגיד לכם גם משהו אישי. 
אני מאוד נרגש שעם ישראל שוב נתן בי אמון 

בפעם החמישית ועוד אמון גדול יותר!
אני אומר לכם, הוא שוב נתן אמון, ועבורי זה 
חסר תקדים, מתי קיבלנו כ"כ הרבה מנדטים? 
הימין  גוש  המדגמים  רוב  לפי  זוכר.  לא  אני 
מדינת  את  להוביל  ימשיך  הליכוד  בהנהגת 
להצעיד  ונמשיך  הקרובות  השנים  ב-4  ישראל 
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לכם מצביעי הליכוד שמאמינים בדרכינו. לכם, 
פעילי הליכוד, שנעניתם לקריאתי. זה פשוט לא 
רחוב  שכונה,  שכונה  עיר,  עיר  עברתם  יאומן. 

רחוב, בית בית! 
המטה  אנשי  ולכם  הנפלאים,  המתנדבים  לכם 
השעון  סביב  אותי  שליוויתם  אתם  המסורים. 
מקצועיות,  איזו  כבירה,  במיומנות  לאות,  ללא 
לעמוד  זה  מה  יודעים  אתם  רוח.  קור  איזה 
ראיתי  אני  פשוט.  דבר  לא  זה  שלי?  בצעקות 
עצומה,  ובאמונה  ונאמנות  במיומנות  אתכם 
הדקות  עד  אחד.  כאיש  עבדנו  כולנו  ויחד 
האחרונות כדי להעיר את הציבור שלנו ולהביא 
אותו לקלפי, כדי להכריע את המערכה. כולכם, 
ונשמה  לב  המון  הבאתם  הכלל,  מן  יוצא  בלי 

למאבק הקשה, ולכל אחד ואחד מכם יש חלק 
חשוב בהישג האדיר הזה, תודה רבה לכם. 

כבר הלילה התחלתי בשיחות עם ראשי מפלגות 
הלילה  כבר  שלנו.  הטבעיות  השותפות  הימין, 
כמעט כולם כבר הצהירו בפומבי שהם ימליצו 
עלי  ימליצו  הבאה,  הממשלה  את  להרכיב  עלי 
לסיים  מתכוון  אני  שלנו.  המדינה  נשיא  בפני 
במהרה במטרה להקים ממשלה לאומית יציבה. 
אני רוצה להבהיר, זו תהיה ממשלת ימין, אבל 
אני מתכוון להיות רה"מ של כל אזרחי ישראל, 
כל  כאחד,  יהודים  ולא  יהודים  ושמאל,  ימין 
אזרחי  ישראל. כי אני דואג לכולם. לחיילים של 
לביטחון  דואג  אני  זה.  יודעים את  כולנו, אתם 
של כולנו, אתם יודעים את זה. אני דואג למדינה 

שלנו, גם את זה אתם יודעים, ככה זה היה וככה 
זה יהיה.

תמיד  לא  לזכותנו.  נזקפים  כבירים  הישגים 
מפרסמים את זה, בלשון המעטה, אבל הציבור 
הישגים  אוהב.  הציבור  יודע,  הציבור  חכם, 
נזקפים לזכותנו, אבל אני רוצה להגיד  אדירים 
בפנינו.  עומדים  כבירים  אתגרים  גם  לכם, 
החוץ,  ביחסי  בחברה,  בכלכלה,  בביטחון, 
אתגרי ביטחון וגם אתגרים לנורמליזציה ושלום 
עם העולם הערבי. זה קורה, עוד אנחנו מדברים 

וזה קורה. אתגרים כבירים בכל התחומים. 
לכל  נוכל  משותפים  שבכוחות  בטוח  אני 
להודות  שוב,  מבקש  אני  ולכן  הללו  האתגרים 
מבקש  אני  להודות.  וגם  הלב  מעומק  לכם 

מבקש  אני  אנשים.  שלושה  לעוד  להודות 
להודות לרעייתי האהובה שרה, לבני האהובים 
כמה  למשפחתי  לומר  מבקש  אני  ואבנר,  יאיר 
ספגתם,  ורוע  רשע  חיצי  כמה  עברתם,  סבל 
והתומכת  האוהבת  המשפחה  שאתם  בגלל  רק 
שלי. אתם המשענת של חיי. ואתם, אתם אזרחי 
ישראל, המשענת שלנו! ראינו אתכם בשווקים, 
שלכם,  האהבה  את  ראינו  בישובים,  בערים, 
את התמיכה שלכם, כל כך חיזקתם אותנו, כל 
להודות  ממבקש  אני  ליבנו.  את  חיממתם  כך 
לכולכם, ויחד בעזרת  השם, יחד נמשיך לעשות 

ויחד נמשיך להצליח! תודה רבה לכם.
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משה אברהמי

־הפוליטיקאי החרדי היחיד שלא היה צריך לש
נות את שעת השכמתו ביום הבחירות הוא יעקב 
באשמורת  קום  משכים  ביומו  יום  שמדי  ליצמן, 
הבוקר. יתר חבריו כיוונו שעון מעורר לשעת בוקר 
עתידם  את  שיחרוץ  עמוס  יום  לקראת  מוקדמת, 

הפוליטי, יחד עם עתיד הציבור החרדי.
בליל הבחירות, הפיץ כל אחד מדוברי הח”כים 
לו”ז ארוך, בו פורטו תחנותיהם לאורך היום. כל 
אחד ניסה להספיק כמה שיותר, לפגוש עוד ועוד 
־פעילים, לפקוד יותר מטות ולהצטלם בשלל תנו
־חות המלמדות על התגייסות טוטאלית למען המ

ערכה הקדושה.

אורי מקלב

שעט  ברק,  בבני  בקלפי  שהצביע  אחרי  מיד 
לצפון  מקלב  אורי  ח”כ  התורה’  ‘דגל  בכיר 
הארץ, כשהוא מעדיף להתמקד בערים מעורבות, 
מטרות  פי  ועל  המקומיים  הנציגים  עם  בשיתוף 
ממוקדות: היכן ניתן להגדיל את אחוזי ההצבעה 

למען רשימתו.

במטה  לבקר  הספיק  עוד  שהצפין,  לפני  רגע 
המרכזי שבגבעת זאב, משם פתח בסדרת סיורים 
רכסים,  ביאליק,  קרית  עפולה,  שאן,  בית  בערים 
הצפוני  המסע  את  ונתניה.  נצרת  מוצקין,  קרית 
כר עיריית  ראש  סגן  סירוקה,  פנחס  הרב  ־ליווה 

פמליית מקלב שיתפה  בצפון.  ‘דגל’  ורכז  מיאל 
־פעולה עם פמליית הח”כ המיועד פינדרוס והש

ניים נפגשו במספר נקודות.

אריה דרעי

הב יום  את  פתח  דרעי  אריה  ־יו”ר ש”ס השר 
מרן  של  ציונו  על  בתפילה   ,5:50 בשעה  חירות 
הגר”ע יוסף זצ”ל. לאחר מכן היה דרעי מראשוני 
המצביעים בקלפי 263 בשכונת הר נוף, לשם הגיע 

מלווה ברעייתו יפה.

משם פנה יו”ר ש”ס לשכונת רמות, שם ליווה 
כהן.  מועצת החכמים חכם שלום  נשיא  מרן  את 
ע”י  טוב?  יהיה  ואיך  לישראל,  טוב  אך  “שיהיה 
ירבה בעשרות אלפים ובמאות אל ־שהפתק הזה 

פים”, אמר ראש ישיבת פורת יוסף בהצביעו על 
פתק ש”ס.

מיכאל מלכיאלי

ח”כ מיכאל מלכיאלי )ש”ס( ריכז את האנרגיות 
רבות עם  ישב שעות  ירושלים, שם  מגוריו  בעיר 
הפעילים במוקדי הטלפונים וסייר בשטח. לאחר 
מספר שעות במטה המרכזי בשכונת בית וגן, הלך 
מלכיאלי ללוות את הראשון לציון לשעבר הגאון 
־רבי אליהו בקשי דורון להצבעה. את זכותו הדמו

קרטית מימש מלכיאלי בקלפי שליד ביתו בשכונת 
נווה יעקב.

מאיר פרוש

השר  סגן  פמליית  שגמעה  הקילומטראז’  את 
מאיר פרוש )אגודת ישראל( ספק אם צבר אי פעם 
נציג ציבור ישראלי. אחרי תפילת שחרית במירון 
הח מטות  בין  פרוש  נדד  רשב”י,  של  ציונו  ־על 

פתח  נתניה,  חיפה,  טבריה,  צפת,  בערים  סידים 
תקווה, אלעד, בני ברק, כפר חב”ד, לוד, מודיעין 

עילית ובית שמש.

בין הנסיעות, עקב פרוש אחר הנתונים שהוזנו 
־כל העת למערכת אלקטרונית, שלראשונה העני

קה פילוח מדויק של אחוזי ההצבעה לפי כל חצר 
וחסידות.

יעקב ליצמן

את ההופעה הראשונה לציבור ביום הבחירות 
ישראל(  )אגודת  ליצמן  יעקב  השר  סגן  העניק 
בקלפי הממוקם ברחוב מגוריו, עזרת תורה, שם 
וקרא למצביעים לצאת  שלשל את הפתק לקלפי 

מהשאננות.
מירושלים החל מסעו של ליצמן לרדת לכיוון 

־קריית יערים – טלז סטון, שם סייר עם ראש המו
לאשקלון  הדרים  מכן  לאחר  רביץ.  יצחק  עצה 
ואחרי  אביב.  לתל  הגיע  ובהמשך  שבע,  ולבאר 
ירושלים, דרום הארץ וגוש דן, החיש ליצמן את 
־פעמיו לצפון, שם סייר בין היתר בטבריה, בה הב

יצליחו  טיח כי אם מפלגתו תהיה מספיק חזקה, 
לטפל גם בבעיות שיוצר ראש העיר רון קובי.

ינון אזולאי

כו את  ניצל  )ש”ס(  אזולאי  ינון  הכנסת  ־חבר 
הד אזור   – מכולם  חזק  הוא  בו  בשטח  ־חותיו 

יום הבחירות

היום הגורלי - דקה אחרי דקה
נציגי המפלגות החרדיות חרשו את הארץ ביום הבחירות, עברו ממוקד למשנהו, סיירו בקלפיות ובשכונות וליוו את 

גדולי ישראל להצבעה ⋅ 'קו עיתונות' עקב אחרי הנציגים והמועמדים להיבחר ומציג את הלו"ז המלא 

מצביעים ונוסעים 

חורש את השטח 

 דרעי בתפילת שחרית, סמוך לציון מרן 
הגר”ע יוסף זצ”ל. צילום: יעקב כהן 

 יו”ר ש”ס מצביע 

 מלכיאלי עם הראשל”צ 

פותחים את היום במירון 

שכנוע של הרגע האחרון 

 ‘ועשית’ 

 בבאר שבע 

בפתח הקלפי 
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רום. כמדי יום הוא התפלל שחרית בשעה 6:00 
בבוקר, ולאחר שהצביע בקלפי הסמוכה לביתו 
פעילים  עם  ישב  לקלפי,  מקלפי  עבר  באשדוד, 

וריכז נתונים.
בהמשך עבר ח”כ אזולאי לנדוד בחריצות בין 
־ערי הדרום אשקלון, קריית גת, באר שבע, אופ

קים, נתיבות, שדרות, קריית מלאכי, ויבנה.

ישראל אייכלר

הצביע  ישראל(  )אגודת  אייכלר  ישראל  ח”כ 
עלה  ומשם  בירושלים,  הילד  קריית  של  בקלפי 
מרן  כ”ק  ורבו  מורו  בשליחות  המנוחות  להר 
כל  על  בתפילה  להעתיר  מבעלזא  האדמו”ר 
האדמו”ר  של  בציונו  התורה’  ‘יהדות  מצביעי 

מהר”א מבעלזא זצ”ל.

משם המשיך אייכלר לפקוד את מטות השטח 
של התנועה בקריית יערים, בית שמש, קריית גת, 

אשקלון, אשדוד, בני ברק ופתח תקווה.

יעקב אשר

חבר  הקדיש  הראשונות,  הבוקר  שעות  את 
הכנסת יעקב אשר )דגל התורה( ללוות את גדולי 
ראש  מרן  בראשם  לקלפיות,  ברק  בבני  ישראל 
הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטין; הגאון רבי 
מאיר צבי ברמן והגאון רבי דב לנדו. לאחר מכן 
פנה אשר לעלות על ציוניהם של מרנן הרב שך 
זכר צדיקים לברכה, שם העתיר  והרב שטיינמן 

בתפילה להצלחת המפלגה.
במשך היום סייר ח”כ אשר במטות ובשטח, 
בין היתר בתל אביב, רמת גן, אור יהודה, גבעת 
זאב, מודיעין עילית, בית שמש וביתר עילית. את 
בסניפים,  ביקור  כולל  בדקדוק  חרש  ירושלים 
ישיבות עבודה, וסיורים. בין לבין הספיק יעקב 
ולשכנע מתל ־אשר להרים טלפונים למצביעים 

בטים. בתל אביב פגש את ח”כ ליצמן ואת אלי 
ישי, ובמקום נוצרה פגישת עבודה ספונטנית.

יצחק פינדרוס

־הוא עדיין לא ח”כ, אבל סיוריו של יצחק פי
נדרוס, מקום 8 ברשימה, היו נראים כאילו הוא 

לפנות  יצא  פינדרוס  כבר מכהן במשרה מלאה. 
לעבר  בירושלים  העתיקה  בעיר  מביתו  בוקר 
להתפלל  הספיק  שם  ברק,  בבני  רשב”ם  רחוב 
־‘נץ’ עם מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי ולה

תברך על ידו.
משם החיש פינדרוס את פעמיו צפונה, במסע 
שכלל את הערים צפת, כרמיאל, טבריה, מגדל 
־העמק ונצרת עילית. עם דמדומי חמה חזר פינד

רוס לפרוזדור ירושלים, בביקור במטה המפלגה 
בטלז סטון ומשם חזר לעיר הקודש.

אלי ישי

יו”ר ‘יחד’ אלי ישי התמסר להצלחת ‘יהדות 
־התורה’ בהוראת מורו ורבו הגאון רבי מאיר מא
־זוז, והעמיד את עצמו ואת פעיליו לטובת הרשי
־מה. אחרי תפילה והצבעה בשכונת הר נוף הירו

שלמית, יצא ישי עם פעיליו לערים בת ים, ראשון 
לציון, בני ברק וחולון, שם שוחח עם מצביעים.

בסיורו בדרום תל אביב, נפגש ישי עם חברי 
הכנסת יעקב ליצמן ויעקב אשר.

 רכונים על הנתונים 

מעתיר בתפילה 

אייכלר עוקב אחר הנתונים עם מזכ”ל ‘אגודה’ 
זייברט ועם נציגי התנועה בבית שמש 

 עם בכירי דגל בבית שמש 

אשר עם פעילים וילדיהם 

עם בחורי ישיבות ירושלמיים 

 בטבריה, עם חבר המועצה ומקום 10 
ברשימה, דוד אוחנה 

ישי מצביע ג’ 

 אגודאי, דגלאי ויחדאי בתל אביב
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לאישה

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מומחי נירלט  מנדבים טיפים לצביעה נכונה 
לטובת מי שבוחר לצבוע את הבית בעצמו:

הצבע  גוון  את  לבחור  כדי   - הגוון  בחירת 
המתאים לבית יש לקחת בחשבון את גודלו 
של החדר, האם החדר הוא צפוני או דרומי 
טבעית  יום  בתאורת  הגוון  מתקבל  כיצד   ,
הגוונים  כל  ואת  חשמלית  תאורה  לעומת 
לדוגמא,  בבית.  העיצוביים  אלמנטים  של 
אם הגוון של הריצוף הוא אפור, הפרופילים 
תכלכלים והספה בסגול מעושן נוכל למצוא 

גוון כללי שיתאים לאלו כמו אפור בהיר. 

שלצבע  לוודא  חשוב   - החומר  בחירת 
והסתרה  כיסוי  כושר  יש  בוחרים  שאתם 
– ככל  גבוהים. כך גם לגבי כושר ההסתרה 
שכושר ההסתרה גבוה יותר, נדרשות פחות 
ועלויות  מושלמת  תוצאה  לקבלת  שכבות 
רמות  למצוא  ניתן  כן  כמו  יפחתו.  החומר 
של  הברק  שרמת  ככל  שונות.  צבע  גימור 
את  יותר  רואים  כך  יותר,  גבוהה  הצבע 
הפגמים בקירות. מומלץ לרכוש צבע רחיץ 
מבלי  בקלות,  לכלוכים  ממנו  להסיר  שניתן 
לפגום בצבע שעל הקיר. לא לשכוח לחפש 
תווי תקן שמוענקים למוצרים על-ידי מכון 

התקנים הישראלי. 

חישוב כמויות הצבע - על מנת לחשב את 
סך  את  כל  קודם  לחשב  יש  הצבע  כמות 
שטח קירות המיועדים לצביעה ללא שטח 
מכן  לאחר  והדלתות.  החלונות  המפתחים, 
הצבע,  אריזת  על  המידע  את  לקרוא  יש 

צבע.  של  ליטר  מכסה  מ"ר  כמה  להבין  כדי 
בכמות  לצביעה  החלל  שטח  את  לחלק  יש 
האריזה  גודל  את  ולקבל  לליטר  הכיסוי 

הנדרשת לצביעת החלל. 

מלאכת   - הצביעה  לקראת  השטח  הכנת 
הצביעה צריכה להיות על גבי קיר חלק ונקי 
את  לתקן  יש   כך  לצורך  וחורים.  מסדקים 
ולסתום  מדפים  ולהסיר  והסדקים  הפגמים 
וקישוט  חפץ  וכל  תמונות  החורים,  את 
והשקעים  המפסקים  את  להפריע.  שעשוי 
הפנלים  קו  את  מברג.  בעזרת  להסיר  רצוי 
וקווי החיבור בין הקירות והתקרה, דואגים 
זליגת  למנוע  מנת  על  במסקנטייפ  לכסות 
כיסוי  באמצעות  נגן  הרהיטים  על  צבע. 
ניילון והזזתם למרכז החדר. מומלץ לכסות 
את הרצפה בניילון או בקרטון גלי, זה יחסוך 

לכם הרבה זמן ניקיון לאחר הצביעה.

את  היטב  לקרוא  יש   - הצביעה  שלב 
כל  את  ולבצע  הצבע  מכלי  על  ההוראות 
את  לצבוע  יש  ראשית  הנדרשות.  ההכנות 
צרה- במברשת  להשתמש  יש  הפינות. 

לצבוע  להתחיל  חשוב  ס"מ.   5-7 בינונית, 
15 ס"מ מכל צד, פנימה לכיוון  ממרחק של 
הפינה. אם אתם צובעים את התקרה התחילו 
בצביעת התקרה. יש להקפיד ולבחוש היטב 
את הצבע שבמכל, בתחילת העבודה ובזמן 
חדשה  מברשת  שטובלים  לפני  העבודה. 
דרך  האצבעות  את  להעביר  חשוב  בצבע, 
בכדי להסיר ממנה את השערות  המברשת 
בעת  הקיר  על  להישאר  הנוטות  הרופפות, 

המברשת  קצה  את  לטבול  ויש  הצביעה 
כדי להימנע מבזבוז צבע  כולה  במקום את 
מיותר. את המברשת אוחזים כמו שאוחזים 
על  צבע  להעמיס  מומלץ  לא  כן,  כמו  עט. 
המברשת. חשוב לזכור כשלוקחים הפסקה 
מים  בסיס  על  צבע  עם  מצביעה  קצרה 
עם  במכיל  המברשת/רולר  את  משאירים 
מים או בשקית ניילון סגורה. כשמשתמשים 
ברולר, יש למשוך את הצבע בתנועות זיגזג 
לקבלת כיסוי אחיד. כדי לדייק בצביעה ניתן 
לצורך  אוזניים  לניקוי  במקלון  להשתמש 
להחזיק  תשכחו  אל  זעירים.  צבע  תיקוני 
על  צבע  טפטופי  לניגוב  יד  בהישג  מטלית 
של  חוזר  בשימוש  שמעוניין  ומי  הרצפה 
בשכבה  אותו  לעטוף  מומלץ  הצבע  מגש 

כפולה של נייר כסף

המסקינטייפ  את  הסירו   - הצביעה  לאחר 
מקילופי  תמנעו  ובכך  חדה  בזווית  מהקיר 
שהדבקתם  הדבק  נייר  את  מיותרים.  צבע 
כי  הצביעה  סיום  עם  מיד  להסיר  עדיף 
הצבע הטרי עלול להתייבש על המסקנטייפ 
ולקלף צבע בזמן שנחליט להסירו. לפעולה 
חלקה ומדויקת אף יותר, העבירו סכין יפני 
מאחורי נייר הדבק תוך כדי משיכה. לסיום, 

לאחר  צבע  מברשת  לניקיון  טיפ  הנה 
צביעה בצבע על בסיס מים-מלאו בקערה 
והשרו  וחצי חומץ  קטנה חצי מים חמים 
אותה למשך חצי שעה, לאחר מכן שטפו 

במים קרים והמברשת תצא כמו חדשה.

אופן ההכנה:
• לטגן את הבצלים בשמן אגוזי מלך מזוכך עד 
לשקיפות. להוציא לצלחת ולצנן. להשאיר את 

השמן במחבת.
• להרטיב היטב את המצות במי ברז ולפורר 
בקערה. להוסיף את שאר החומרים - כולל 

הבצלים - ולערבב היטב.
• לחמם את השמן בו טוגנו הבצלים. לצקת תלולית 

מעיסת המצה במחבת ולשטח אותה מעט. לצקת 
תלולית נוספת לידה, וכך, עד שהמחבת מתמלאת. 

כעבור 2 – 3 דקות, כשצד אחד של המצה בריי 
זהוב-שחום – להפוך לצד השני.  

• להוציא ולהניח בצלחת מרופדת בנייר סופג. 
להגיש מייד )אם נשאר - אפשר לשמור במקרר 

ולחמם שוב בתנור או בטוסטר אובן חם(.

לב  ושימו  במוצר  השימוש  הוראות  את  לקרוא  הקפידו   •
יש לפעול  בטיחות.  ואזהרות  סיכונים  לסימונים הכוללים 

בהתאם להוראות הספציפיות לכל מוצר. 
עלולה  מהמקרים  בחלק  ניקוי!  חומרי  לערבב  אין   •
להיווצרות  לגרום  יכולה   אשר   כימית  תגובה  להתרחש 

חומר חדש רעיל ומסוכן מאוד. 
בקרבתם,  או  ניקוי  בחומרי  השימוש  בזמן  לעשן  אסור   •
ובחומרים  דליקים  בחומרים  משתמשים  כאשר  בעיקר 
סודיום  קאוסטית-  סודה  שמכילים  סתימות  לפתיחת 

הידרוקסיד.
נגיש  שאינו  במקום  הניקוי  חומרי  את  לאחסן  חובה   •

לילדים. 
• אין לאחסן חומרי ניקוי בסמוך למוצרי מזון.

פותחי  שומנים,  מסירי  ניקוי,  חומרי  לאחסן  מומלץ   •
סתימות )על בסיס סודיום הידרוקסיד( ואקונומיקה בנפרד 

מחומרי ניקוי למנקי אסלות ומסירי אבנית.
כדי  המקורית  באריזתם  הניקוי  חומרי  על  לשמור  יש   •
למנוע תאונות כתוצאה מאי ידיעה לגבי מה נמצא בתכולת 

האריזה. 
בחומר  השימוש  לאחר  הפקק  סגירת  על  להקפיד  יש   •
קשה  פקק  עם  באריזות  במיוחד  להקפיד  יש  הניקוי. 
לפתיחה, אריזות אלו בדרך כלל מכילות חומר מסוכן מאוד. 
ציוד  דורש  הניקוי  בחומר  השימוש  אם  לב  לשים  יש   •
מגן כגון: כפפות, משקפי מגן או הגבלת מרחק של התזת 

החומר –הסימון מופיע על גבי האריזה.
לעיתים  מובלט.  משולש  סמל  מופיע  רבים  במוצרים   •
נועדה לאוכלוסיית  זו  "לא למאכל" הבלטה  מופיע המלל 

העיוורים. 
• לפני השימוש באקונומיקה מומלץ להסתכל על תאריך 
עם  מתנדף  הפעיל  והחומר  מאחר  המוצר  של  התפוגה 

הזמן.  תאריך פג תוקף הוא בדרך כלל שנה מיום הייצור. 
הפעיל  החומר  לריכוז  לב  לשים  יש  כלים  נוזל  בקניית   •
המוצהר על גבי האריזה. הריכוז יכול לנוע בין 12% חומר 
פעיל ל 36%. ככל שהריכוז גבוה יותר יעילותו גבוהה יותר 

וניתן לדללו עם יותר מים.
• במקרה של פגיעה מחומר ניקוי יש לפעול כפי שמופיע 
בהוראות היצרן. במידת הצורך יש לפנות מיידית לטיפול 

רפואי. יש להצטייד באריזת החומר הפוגע.

מצרכים:

2 מצות
3 כפות חלב )או מים, לגירסת פרווה(

2 ביצים
1/2 כפית שום גבישי

מלח ופלפל )לבן או שחור(
1 בצל )בינוני( לבן – חתוך לפרוסות דקות
1 בצל סגול )קטן( – חתוך לפרוסות דקות

שמן אגוזי מלך מזוכך לטיגון

מדריך לצביעת הבית

מצה בריי פיקנטי

מדוע עדיף לצבוע את הבית בשעות הבוקר ולא בשעות הערב?  כיצד לבחור את הגוון והחומר 
הנכון? כיצד לחשב את כמות הצבע הנדרש? וכיצד מנקים את מברשת הצבע לאחר הצביעה? 

לקראת פסח מומחי מכון התקנים 
הישראלי קיבצו מספר טיפים שיוכלו 
לסייע בניקיונות הבית לחג, בזהירות 

הנדרשת וביעילות המרבית:

"

"

לכבוד פסח, מותג מזון הבריאות GREENY  מציע שמן אגוזי מלך כשר לפסח, מזוכך ובעל ניחוח אגוזי עשיר, המתאים להכנה של  מגוון 
מתכונים מלוחים ומתוקים של מצה-בריי, ועוד מאכלים רבים וטעימים אחרים.

כיצד להישמר 
מפגיעת חומרי 
ניקוי מסוכנים?



התודה והברכה

הנחות 2019

תושבים יקרים

ל80 תלמידות סמינר "גברא" אלעד
ל40 תלמידות סמינר "מכון בית יעקב- חסידי"

על  השתתפותם במבצע ההתנדבות והחסד  לקראת ימי הפסח הבעל"ט, 
מבצע חסד ניקיון לקראת חג הפסח

המופעל על ידי היחידה להתנדבות שבאגף לשירותים חברתיים ואגף החינוך בעירייה, 
ובשיתוף הסמינרים הנבחרים לבנות בעיר. התנדבות זו מאפשרת לתלמידות ליישם הלכה 

למעשה את הערכים החינוכיים למידות טובות וגמילות חסדים.

כמידי שנה ניתן להגיש בקשות להנחה בארנונה על בסיס מבחן הכנסה עד 
לתאריך כ"ה ניסן תשע"ט )30/4/2019(

־העירייה מאפשרת לתושבים שיקבעו תור טלפוני, להגיש הנחה במועד שנ
קבע להם ולקבל את ההנחה כאילו הוגשה במועד.

בקשות שיוגשו במחלקת הגביה ללא תיאום, באיחור מהמועד שנקבע, או 
הנחות שיוגשו דרך אתר "הנחה בקליק" ממועד זה ואילך – יינתנו מיום 

הגשת הבקשה ואילך ולא באופן רטרואקטיבי.

אנא הגישו את הבקשה במועד, על מנת לחסוך אי נעימות
מס' הטלפון של המוקד לקביעת תורים

073-2805777 )24 שעות ביממה(

האגף לשירותים חברתיים     
היחידה להתנדבות

לשירותכם תמיד
מחלקת הגביה

בס"ד

בס"ד

בברכת פסח כשר ושמח 
בהוקרה ובהערכה,

ראש העיר
ישראל פרוש
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - אדמה

אחזה, מטע, הקרקע, ניר, חלקה, עפר, חמר, רגבי, חרבה, שדה, יבשה, כר נרחב, מגרש

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

נמאיתדאמאנמאסנאנא
תריניאשהיאבנימטעא

תיתדקאקשהיסחתיתדג

דתישארשזסנבתראישר
מאסנקיחאיאשגסניגא

רישעיאאנתרתארשרסנ

אמאירשסננמאאנתיכת

דנמאחשרניחישריאנת

רשיישרתגאתישביחתא

תסנאנאבשמנישילאנת

תיתדירשהסנהיקאשיש

ששדהידרישאדהשרפעא

תשיאנתישרנמאסנאנא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. לא לשם טובת הנאה, ללא ציפיה לתגמול כלשהוא.  "שלא על מנת לקבל 
___" )אבות א ג(

4. אדם נבער מדעת, שוטה, בור.  "שבעה דברים  ב___  ושבעה בחכם" 
)אבות ה ז(

7. צפון, טמון, נסתר. "חלקת מחקק  ___")דברים לג כא(
9. כנוי לגפן.  "____  תירוש" )נחמיה י לח(

10. קרחי מגיבורי בנימין, שבאו אל דוד לציקלג. )דברי הימים א יב ז(
11. מקום רחוק.  "מ____  תביא לחמה" )משלי לא יד( )בהיפוך אותיות(

12. ועוד זאת, נוסף על הדברים הקודמים. "אף  ___  זאת" )ויקרא כו מד(
14. שלב בסולם, מדרגה.  "כל שאין לו ארבעה  ___" )עירובין עז:( )בלשון 

יחיד( )בכתיב חסר(
15. מעיין ששפיעת מימיו גדלה והולכת והם נובעים בכח. משל למי שידיעותיו 

עמוקות והוא מוסיף חוכמה על חוכמתו.  "מעין  ___" )אבות ב ח(
18. כנוי לעשירים העמוסים הון וכסף.  "___   כסף" )צפניה א יא(

1. בריכת דגים.  "ה___  הבריכות שנתמלאו מים מערב       יום טוב" )מועד קטן 
ד.( )בלשון יחיד(

2. כרה, הוציא עפר מן הקרקע באת או במעדר וכו'.  "ה___  בור ברשות היחיד"  
)בבא קמא ה ה( )בהיפוך אותיות(

3. רעש,געש. "הים הולך ו__")יונה א יא()בלשון הווה()בכתיב מלא(
5. למעלה,למרום.  "אל- ___" )הושע יא ז( )בהיפוך אותיות(

6. לוחץ, נוגש, מציק.  "אפס  ה___" )ישעיה טז ד(
8. תכשיט בצורת טבעת מתכת שהנשים בימי הקדם היו  נושאות בנחירי האף או 

בקצה בדל האוזן. "ואשם  ה___  על אפה" )בראשית כד מז(
12. בור, מאורה.  "ב___  של תבן" )עירובין עט.(

13. תקרה, סיפון הבית.  "בעצלתים  ימך  ה___" )קהלת י יח(
14. אחד מן "הנביאים האחרונים".  "משמתו נביאים האחרונים ____  זכריה 

ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל" )סנהדרין יא.(
15. הקיצור של: הלכה ט.

16. מישהו,פלוני. "שמרו  __ בנער באבשלום")שמואל ב יח יב(
17. קיצור המילים: תלמוד לומר.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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ם
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

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

ה’-ז’ בניסן תשע”ט
10/4-12/4/2019  

 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, 
3,400,000 גמיש, 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 

_____________________________________________)15-15(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)15-15(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(_____________________________________________

בני ברק

 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(_____________________________________________

 6 חד' באיזור רדק ק"ק 
משופץ, עם נגישות, עם 

אופציות מוכנות לחלוקה. 
2,700,000 בלעדי תיווך 

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

03-5797756)9-9(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהאי 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(_____________________________________________

 באחיה 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(_____________________________________________

 בחברון/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
050-5308742 5797756)10-10(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בזכרון מאיר 5 חד' 
110 מ"ר, ק"ד + מעלית, 
4 כ"א, חזית + גג של 90 
מ"ר מרוצף, צמוד בטאבו 

3,200,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

תחילת בניה תוך שנה, במחיר 
מציאה 1,895,000 ש"ח, נותרו 
דירות אחרונות. 054-3050561 

_____________________________________________)13-16("הראשון בתיווך"

אופקים
 להשקעה, ליד הסמינר, 4 
חד', קומה ב', 610,000 ש"ח 

לל"ת, שווה לראות, 
_____________________________________________)14-15ל(052-7124229, 052-7645467

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-39(_____________________________________________

 בית פרטי, 5 חד,' 98 
מ' נטו + חצר פנימית, 

בשכונה שומרי מצוות, ליד 
ביה"כ "הכיפה", משופץ יסודי 
ומשודרג, פינוי מיידי, בקרבת 

מרכזים מסחריים, חניה 
קרובה, מקום שקט במיוחד! 

1,325,000 ש"ח, טל': 
054-7911775)15-15(_____________________________________________

וילות ובתים

 דירת נכה בשיכון ה', 
אכלוס מיידי, לפרטים: 

_____________________________________________)14-15ל(03-5785777

 כל הקודם זוכה, החלה 
מכירת הדירות בבניין 

החדש והיוקרתי שיבנה 
ברח' רבי עקיבא 63, 
דירות 4-5 חד'. שיווק 
בלעדי תיווך אשכנזי, 

03-5791770. ישראל, 
052-5555882)14-15(_____________________________________________

 בר' עקיבא אזור הרב 
קוק, כ- 98 מ"ר, ק"ג 
+ אופציה בגג בטון, 

מרווחת, 3 כיוו"א, פינוי 
מיידי, 1,900,000 ש"ח, 

גמיש. תיווך אשכנזי, 
03-5791770/שלומי, 

050-2666711)14-15(_____________________________________________

 100 מ"ר ברח' בגנו )מול 
העיריה(, קומה א' ע"ע פינוי 

מיידי, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-17ל(054-4483999

 ברח' מהרשל, דירת 4 
חד' בקומה ה', דירה אחרונה 

בבנין, אכלוס לפני פסח, 
_____________________________________________)14-15ל(03-5785777

 בבלעדיות בהרב שך, 
4 חד', יפה וחדישה, ק"ג, 

מעלית, חזית, 3.5 כיווני-
אויר, דירה שמורה, חניה 

רשומה, כ- 90 מ"ר, 
2,080,000 ש"ח, גמיש. 

תיווך אשכנזי, 
 .03-5791770

_____________________________________________)14-15(שלומי, 050-2666711

 מציאה!!! באזור 
שמעיה בגמר שלד, 4 

חדרים גדולים, ק"א, פונה 
לנוף, מסירה בעוד שנה, 
1,890,000 ש"ח. תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)14-14(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 4 חד' + 
חדר סוכה, מסודרת, קומה 

ראשונה, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-17ל(052-3343342

 בבלעדיות! בבית-יוסף, 
5 חד', חדשה, מחולקת 

ומושכרת ב- 6,700 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 באשל-אברהם, כ- 5 חד,' 
חזיתית, 3 כ"א + אופציה, 

2,300,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 נדירה! בסלנט, 5 חד', 
4 כ"א, 3 דיירים בבנין, 

2,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בעובדיה, 5 חד' נדירה, 
ק"א + מעלית, 3 כ"א, 

2,450,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', 
משופצת + דירת 3 חד' + 

אופציה, מעלית, הכול 
ב- 2,950,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בלעדי בדב-הוז )פרדס-
כץ( דירת-גג, 4.5 חדרים, 

200 מ"ר, מפוארת 
ומושקעת, רמה גבוהה, 

ק"ג, חזית, גג ענק 
פתוח )עם דירה נוספת 

של 50 מ"ר מושכרת 
ב- 3,300 ש"ח( + חניה 

בטאבו, 2,450,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)14-14(_____________________________________________

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 1-700-506-350 

 חבקוק הנביא, רמת בית 
שמש ג 5 חדרים פנטהאוז, 

מעלית שבת מטבח מושקע 
ומורחב! 2 מרפסות 30 מ"ר 
כל אחת 2 חניות. נוף מהמם

1,865,000 ש"ח
_____________________________________________)15-15(054-319-1310  דוד ארי

פנטהאוזים ודירות גן
 ריב"ל, רמת בית שמש ב
דירת גן, 4 חדרים, 107 מטר, 
35 מ"ר גינה 1,450,000 ש"ח

_____________________________________________)15-15(054-319-1310  דוד ארי

4-4.5 חדרים
 רחוב הנרקיס 4 חדרים 
יפיפיה, ריצוף חדש קומה 3

80 מ"ר בנוי 920,000 ש"ח  
_____________________________________________)15-15(054-319-1310  דוד ארי

3-3.5 חדרים
 שדרות הדקל 3.5 חדרים  

74מ"ר, קומה 1 מעלית! 
משופצת, פינוי גמיש, 

אזור ומתחרד! 1,150,000 
_____________________________________________)15-15(ש"ח 054-319-1310  דוד ארי

+5 חדרים

 בשכון-ג' ברביעיות ק"א 
אחרונה 65 מ"ר + א.בניה 
ל- 150 מ"ר בקומה + גג 
150 מ"ר אפשרות חלוקה 

2,850,000ש"ח. 
_____________________________________________)15-15("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

053-3128884)15-15(_____________________________________________

 להשקעה בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

)השיפוץ לפני שנתיים(, 
1,450,000 ש"ח, גמיש, מספר 

נכס 6640. 077-2050410, 
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 בשכון-ג' ד.גן מפוארת! 
300 מ"ר 6 ח' ענקית! + 

חצר ענקית 4,300,000 ש"ח, 
מפתח ב-"אפיק-נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)15-15(_____________________________________________

 פנטהאוז נדיר 260מ"ר 
בנוי + מרפסות, מפואר + נוף 

מרהיב! 2 כניסות 
5,000,000 ש"ח 

_____________________________________________)15-15("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר, קומה 4, 
מרפסות + סוכה גדולה, 2 

_____________________________________________)15-15(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

 בלעדי בדב-הוז )פרדס-
כץ(, דירת-גג, 4.5 חדרים, 

200 מ"ר, מפוארת 
ומושקעת, רמה גבוהה, 

ק"ג, חזית, גג ענק 
פתוח )עם דירה נוספת 
של 50 מ"ר, מושכרת 

ב- 3,300 ש"ח( + חניה 
בטאבו, 2,450,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בשיכון-ה' "דופלקס" 
כ- 130 מ"ר, קומה א' וב', 

מחולקת ל- 2 דירות, כ- 65 
מ"ר X שניים, מ.מהיסוד, 

2,250,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)15-15("אפיק-נכסים" 03-5791514

 א.אברבנאל, 4 חד', כ- 97 
מ"ר. "מ.כחדשה" + ח.בטאבו 

+ מעלית + 35 א.להרחבה, 
1,760,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 מציאה!! א.חנקין, 
כ- 4 חד', כ- 57 מ"ר, 

ק"ג, משופצת, א.גג-בטון, 
1,540,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי/ב"ב, 4 
חד', כ- 90 מ"ר, קומה-א', 

משופצת + א.כ- 38 בצד + 
סוכה, 1,430,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

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

"אפיק-נכסים" 03-5791514   
 053-3128884)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור 
צייטלין 4ח' 90 מ"ר יפהפיה 

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

053-3128884)15-15(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
דופלקס 4.5 חדרים, גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר, קומה 4, 
מרפסות + סוכה גדולה, 2 

_____________________________________________)15-15(כ"א. דוד-תיווך, 050-4122744

 ברחוב יהושוע, 
בגן העיר 4 חדרים, 

קומה נמוכה עורפית, 
2,100,000 ש"ח )מחיר 

מיוחד ינתן לסוגרים לפני 
חג הפסח(, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)15-15(_____________________________________________

 4 חדרים באפשטיין, 
משופצת ברמה גבוהה, ק"ב. 

תיווך BA יזמות, 
_____________________________________________)15-15(054-4980159, דורון

 בלעדי ברימון קרוב 
לויז'ניץ, 4 חדרים, 

קומה ב', משופצת, 
כ- 110 מ"ר, חזית + 
סוכה, אזור מבוקש, 

מיידי, 1,890,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)15-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 בשלמה בן יוסף, 4 חד', 
85 מ"ר, משופצת ויפיפיה, 

מטבח חדש, פרקט וארונות 
_____________________________________________)13-16(קיר, 050-9161160

ברחוב אהרונסון, 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 

ב', משופצים ברמה 
גבוהה, 1,920,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר 
מינץ, דירת 3 חדרים 
+ יחידה מושכרת ב- 

2,700 ש"ח, קומה ב', 
1,820,000 ש"ח. 

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

 ,050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בחיד"א, 3 חד' גדולים 
ומשופצים מעל 80 מ"ר, 

חזית, ניתן להפוך ל- 4 
חד', מושכר לשנה וחצי, 
1,700,000 גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

 ,03-5797756
050-5308742)13-13(_____________________________________________

 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

 בגולמוב, 4 חד', חדשה 
מקבלן, ק"ב, חזית, 2,300,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בבנין-חדש בזכרון-מאיר, 
4 חד' יפהפיה, חזיתית, 

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

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

חד' ענקיות, 1,850,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בשבזי, 4 חד', מפוארת, 
בנין-חדש, 1,850,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בלעדי! ברמב"ם, 4 חד', 
ענקית ומרווחת, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 א.המכבים, 3 חד', כ- 62 

מ"ר, קומה ב' "מ.מהיסוד" 
+ מחסן א.כ- 40 מ"ר, 

1,320,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לחטוף!! א.גניחובסקי, 
3 חד', כ- 66 מ"ר, קומה-א 
+ יציקת-בטון, כ- 42 מ"ר, 

1,300,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לרציניים-מיידי!! 
א.נויפלד, 3 חד', כ- 65 

מ"ר, מטופחת ומוארת + 
א.להרחבה, 1,300,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בלעדי!! ז'בוטינסקי + 
כניסה-מב"ב, 3 כ- 64 מ"ר, 

א.צד/ג.בטון א.לחתימות, 
1,320,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)15-15(לדיור" 052-5222690

 מציאה! א.אליעזר, 3 חד' 
כ- 77 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

1,480,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________

 א.אלחריזי, 3 חד', ק"ב, 
כ- 65 מ"ר, משופצת, סוכה, 

א. להרחבה, 1,430,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)15-15(_____________________________________________



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

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

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

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

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

טבריה

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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

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)15-15(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חד' 80 מ"ר מוכנה 

למגורים + אופציה לחדר 
רביעי עם מעטפת 850,000 

ש"ח. תיווך הצבי 04-6716666
053-3147717)15-15(_____________________________________________

 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 1,520,000 
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(_____________________________________________

 דירת 120 מ"ר + יח' דיור 
30 מ"ר מושכרות יחד 3,700 
ש"ח בקומת קרקע וראשונה 

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

04-6716666 053-3314717)15-15(_____________________________________________

 בקרית שמואל 140 מ"ר, 
5 חד', משופצת ויפה, סלון 

ענק, ק"ג, ללא, באזור מעולה, 
משופצת חלקית, 770,000 

ש"ח בלבד "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717)15-15(_____________________________________________

 מציאת המציאות בק"א, 
בבנין 4 דיירים דירת 130 

מ"ר + מרפסת סוכה + נוף 
לכנרת + אופ' ליח"ד של 40 

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

"תיווך הצבי" 053-3314717 
04-6716666)15-15(_____________________________________________

 בראבד 65 מ"ר קומה 
2.5 + אופ' בגג ובצד 

עם חתימות שכנים על 
תוכנית, אפש' לחלוקה. 

1,700,000 ש"ח וכן אופ' 
למכירת הגג בנפרד 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 

_____________________________________________)15-15(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)15-15(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

 מציאה!! בהאדמור 
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(_____________________________________________

 במתחרדים 74 מ"ר 
מסודרת בקומה א' רק 

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

053-3147717)15-15(_____________________________________________

 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 קומפלט בק"א 
+ שוכר לטווח ארוך 520,000 

ש"ח בלבד. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)15-15(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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' בלוי יצחק/
כהנמן 3.5 חד' משופצים 
+ יחידה של 2 חד', ק"ב 
2,100,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)12-12(_____________________________________________

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)15-15(הצבי. 053-3147717

 מציאה, בהר סיני 3 
חד', ק"ב +מעלית, חזית, 

מסודרת, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

מיני פנטאווז 124 מ"ר עם 
מרפסת ענקית + נוף פנורמי 

מדהים לכנרת שאין שני לו 
+חניה ומחסן בטאבו +מ .סוכה  
ב900.000 שח בלבד!!! הקודם 
זוכה תיווך הצבי 04-6716666 

053-3147717)15-15(_____________________________________________

 בצירלזון, 3 חדרים, ק"ק 
+ חצר + מחסן + א.הרחבה 

+ כניסה פרטית + 3 כ"א, 
_____________________________________________)14-15ל(054-8419746

 באזור ק.שמואל נדירה 
ביותר!!! 3.5 מ"ר גובה הדירה, 

5 חד', 155 מ"ר, משופצת 
קומפלט + 3 מרפסות, 

האחת 30 מ"ר סוכה בקומה 
ב' + גג מוצמד בטאבו עם 

אופציה לבניית דירה נוספת, 
מושכרת ב- 4,000 ש"ח 

לחודש, 820,000 ש"ח סופי!! 
"תיווך הצבי" 053-3147717, 

04-6716666)15-15(_____________________________________________

וילות ובתים
 ברמות ג': קוטג' 5.5 

חד' )147 מ"ר נטו( + גינה 
+ מרפסות, גישה נוחה, ע"י 

ביהכ"נ נווה-אברהם,
רק 2,900,000 ש"ח.

_____________________________________________)15-15(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 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)15-15(_____________________________________________

 ברמות א: 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבנין יוקרתי חדש, 
2 מרפסות, נוף מהמם, רק 

2,350,000 ש"ח. 
תיווך הכוכבים: 

02-5713375)15-15(_____________________________________________

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

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)15-15(_____________________________________________

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

חד' החל מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בגולמוב, 3.5 חד', חדשה 
לאכלוס, ק"ב, 1,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בבנין-חדש, בזכרון-מאיר, 
3 חד' גדולה, 1,700,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 מציאה! ברבי-עקיבא, 3.5 
חד', ענקית, ק"א, 1,650,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במימון, 
3 חד', משופצת, 1,420,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו, 3 חד', 
מרווחת, 1,350,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', גדולה + 
אופציה, חזית, 1,350,000 

ש"ח, גמיש. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-4999465 ,03-8007000)14-14(_____________________________________________

ֿקו עיתונות דתית / 8214014 / 

דנפרו השקעות בע"מ )"החברה"(
)חברה פרטית שמספרה 512609538(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה תתכנס ביום 7 במאי 2019, 

בשעה 11:00, ברחוב הזורע 89, כפר שמריהו 4691000.
על סדר היום: 

1. פירוק מרצון של החברה על-ידי נושים;
2. בחירת מועמד לשמש כמפרק החברה. 

דנפרו השקעות בע"מ 
על ידי דן פרופר, יו"ר

 במרכז! בגמר שלד 
3ח' רק 1,560,000ש"ח! 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884)15-15(_____________________________________________

 באמצע בניה באזור 
נורדאו ק"א חזית 3ח' גדולים 
1,350,000 ש"ח )הון עצמי 

גבוה( "אפיק-נכסים" 
053-3128884)15-15(_____________________________________________

 ברחוב קובלסקי, 3.5 
חדרים גדולה, משופצת 

מהיסוד, חזית, 85 מ"ר, קומה 
_____________________________________________)15-15(ג'. דוד-תיווך, 050-4122744

 דירה מרווחת, 3 חדרים ליד 
_____________________________________________)15-18(ביהכנ"ס הגדול, 052-7660288

 בלעדי סומך, 3 חדרים, 65 
מ"ר, קומה ד', גג בטון, כניסה 

מיידית, 1,300,000 ש"ח, 
גמיש. מספר נכס 7180. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 ברחוב פרל, 94 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג בטון 
עם נוף פתוח, מאווררת, 
1,730,000 ש"ח, מיידי. 

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

 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בלעדי!! א.יונתן, 3.5 חד', 
כ- 74 מ"ר, קומה-א' + כ- 40 
א.להרחבה, 1,350,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לחטוף! ברח' חברון, 
2 חדרים, 44 מ"ר, 

ק"ק, חזית, יפיפיה! + 
אפשרות הרחבה 23 מ"ר 

)השכנים מעוניינים(. 
"מקסימום-נדל"ן" 

052-2452820)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי צד 
בני-ברק )חזית(, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, קומה ג' ואחרונה, 

גג רעפים, 1,210,000 ש"ח, 
גמיש, מספר נכס 7440. 

 077-2050410,0
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי בשמואל הנביא 
קרוב להרצוג ולר"ע, 

70 מ"ר, 2.5 חדרים + 
מרפסות, 3 כיווני אוויר, 
קומה ראשונה + סוכה, 

כניסה מיידית, מחיר 
מציאה 1,250,000 ש"ח, 

גמיש, הקודם זוכה!! 
מתאימה גם להשקעה. 

"סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)15-15(_____________________________________________

 בלעדי!! א.אברבנאל, 2.5 
חד', כ- 62 מ"ר, קומה-א', 

משופצת, מ.סוכה + אישורים 
17 מ"ר, 1,230,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לרציניים-מיידי!!! 
א.בנימין-אברהם, 2.5 חד', 

כ- 50 מ"ר, ק"א "משופצת" 
1,090,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בלעדי!! א.בנימין-אברהם, 
כ- 2.5 חד', כ- 58 מ"ר, 

קומה-א', שמורה, א.לסוכה, 
1,180,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 לרציניים!! א.צייטלין, 
כ- 2.5 גדולה + מרפסת כ- 57 

מ"ר + ת.בטון - כ- 28 מ"ר, 
1,310,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)15-15(_____________________________________________

 בהזדמנות, 5 חד', חדשה, 
145 מ"ר ברח' אפרים קציר, 

052-3330965)15-16(_____________________________________________

הוד השרון

 בק.שמואל קומת כניסה, 
משופצת קומפלט, 40 מ"ר, 

באזור מעולה, מושכרת 
ב- 1,800 ש"ח, 520,000 ש"ח 

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)15-15(_____________________________________________

 דו משפחתי, 150 מ"ר, 
מחולק ל- 2 דירות + נוף 
לכינרת + גינה גדולה + 

אופציה ל- 2 יחידות של 80 
מ"ר, ביחד 1.3 מליון בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)15-15(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בק.שמואל, 125 מ"ר, 4 
חד' + נוף מהמם לכינרת + 

מעלית + חניה ומחסן בטאבו, 
מסודרת ויפה, 750,000 ש"ח 

בלבד, סופי. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)15-15(_____________________________________________

 בק.שמואל בקומה א', 4 
חד', משופצת ויפה +  חניה 
ומחסן, 750,000 ש"ח בלבד. 

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)15-15(_____________________________________________

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

גישה-נוחה, 4,400,000 ש"ח! 
_____________________________________________)15-15(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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(_____________________________________________

בני ברק

דירות 
להשכרה

פנטהאוזים ודירות גן

קריית אתא

קריית מוצקין

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 יחידה חדשה 2 חד' 
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(_____________________________________________

 דירה יפיפיה משופצת, 
ברח' יהודה הלוי מיידי, 

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

רחובות
 דירות יפיפיות, 4 ו- 5 
חדרים, בבניין חדש, באזור 

_____________________________________________)13-16(הדתי, 050-5699985

 בסמטת אזר, כ- 80 מטר, 
4 חדרים, משופצת, ממוזגת, 

סוכה, דוד שמש, גנרטור, 
_____________________________________________)13-16(קומה ד', ללא, 055-2555720

 ברחוב יגאל, דירה 2.5 
חדרים, משופצים, קומה 
2.5, מיידי, 3,700 ש"ח. 

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

 ,050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ביחזקאל, 2.5 ח' לתקופה 
ממושכת. 4 ח' עד אייר. לל"ת 
050-4119420 ,050-8676410)13-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

פתח תקווה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

לוד

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות 
בבעש"ט דירת גג עם יחידה 

מושכרת במחיר מציאה, 
2,350,000 ש"ח גמיש, 

054-8482178)14-17(_____________________________________________

דופלקסים

 ברוטשילד/מנדלסון, 3 
חד' + מרפסת גדולה, קומה 

א', חזית, 3 כ"א, מסודרת 
_____________________________________________)14-17ל(ושמורה, 052-7642838

 בקרית הרצוג, 4 חדרים 
ענקית, משופצת, מרוהטת 
_____________________________________________)14-15(ברמה גבוהה, 050-6686393

 במינץ, מיידי, 3 חד' + 
מרפסת ונוף, קומה ד' + 

מעלית, מרוהטת, 3,550 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ל(058-3201937

 ליד ויז'ניץ, 2 חד', מרוהטת 
קומפלט + מזגנים + מעלית, 

_____________________________________________)14-17(ק"א, לל"ת, 054-8406608

אלעד
 באבטליון 4 חד' גדולים + 
מרפסת שירות + מ.סוכה + 
מחסן + דו"ש, במחיר סביר, 

_____________________________________________)15-16ל(050-4190420

 ברמת שלמה כ.פרטית, 
5 חד' + נוף + חצר, 120 מ"ר 
+ אופציות, לל"ת, 2,550,000 

_____________________________________________)15-18(ש"ח, 050-4644211

 ברמת-שרת, ברחוב 
דוד מרץ-נובומינסקי, 5.5 
חדרים, משופצת + חצר 

ענקית )לסוכה( + 2 חניות 
+ תוספות. בלעדי לצימוקי, 

02-5638221)15-15(_____________________________________________

 "תיווך אריה הדס" - 
מבחר דירות להשקעה החל 

מ- 700,000 ש"ח, 
054-8306543)15-15(_____________________________________________

 ברב-קוק בבניין חדש, מיני 
פנטהאוז, 7 חדרים, ענקית, 4 
כיוונים, סוכה, 2 חניות, מפרט 

גבוה. ללא תיווך, 
055-9385311)15-15(_____________________________________________

 חן-הצפון רח' שלומציון 
מלכה, דופלקס 5.5 חד' עם גג 

80 מ"ר. אמא נכסים, 
054-2390027)15-15(_____________________________________________

 רימקס עוצמה, גוטמן, 
5.5 חד', קומה 14, כ- 150 
מ"ר, דירה חדשה "במגדלי 

העיר", מ.שמש, ממ"ד, חניה*2 
ומחסן. צוות אביגד, 

072-3957393)15-15(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור, 4 
חדרים, קומה 1 + מעלית 

_____________________________________________)15-15(וחניה, 050-3528252

 ברב-קוק בבניין חדש, 
מרווחת, 3 כיוונים, מפרט 
גבוה, )אכלוס 4 חודשים(, 

1,850,000 ש"ח. ללא-תיווך, 
055-9385311)15-15(_____________________________________________

 ברח' סלומון, מרווחת 
מאוד, מעלית, חניה, מיידית, 

ממוזגת, 1,530,000 ש"ח, 
050-3882255)15-15(_____________________________________________

 בגורדון, 3 חד', מעלית 
_____________________________________________)15-15(וחניה, 050-3528252

 בק.אתא דירת גן עם גינה 
תשואה של 7% - מחולקת 

ומושכרת -  מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

0522790370)15-15(_____________________________________________

 בקרית אתא דירות קרקע 
בגדלים שונים - החל מ- 

525,000 ש"ח - מחיר ברצפה 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)15-15(פרוייקטים 0522790370

 בקרית אתא, כצנלסון 
4.5 חד' יפיפיה , כ- 127 מ"ר , 
משופצת חלקית ושמורה ק/2 

950000 ש"ח מיידית - תיווך 
_____________________________________________)15-15(סמדר 0522221706

4-4.5 חדרים
 מציאה בק.אתא, 

דירת 4 חדרים, קומה 
2, מושכרת 2,100 ש"ח 

מתאימה לחלוקה, 
052-5133045)15-16(_____________________________________________

קריית ביאליק
 קרית ביאליק , 3 חד' , 

ק/2 לחלוקה )ק/א למעשה(, 
620,000 ש"ח מיידית, תיווך 

_____________________________________________)15-15(סמדר - 052-2221706

 דירה מושכרת כולל גג 
בטאבו מושכר לטווח ארוך 

- מומלצת בחום -  מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)15-15(_____________________________________________

קריית שמואל
 בקרית שמואל, 4 חד', 

מרווחת, 2 מטבחים, שרותים 
כפולים, מעלית, מחסן, חניה, 

דירה מערבית, מושכרת - 1.25 
מיליון ש"ח - תיווך סמדר 

052-2221706)15-15(_____________________________________________

 באזור רמב"ם פנטהאוז 
4 ענקית + מרפסת ענק! 
ק"ד +מעלית כל הקומה 

6,000 ש"ח "אפיק-נכסים" 
 03-5791514)15-15(_____________________________________________

 באזור קרית הרצוג, פדרמן 
החדשה, 5 חד', ק"ג + מעלית 
+ מחסן + חניה ומיזוג, לל"ת, 

_____________________________________________)15-18ל(050-4145161

 ברחוב טבריה, 4 
חדרים, קומה ג', ללא 

מעלית לתקופה קצרה 
עד שנה, 4,000 ש"ח, 

מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

 בשכון-ג' 3 ענקית + 80 
מ"ר מרפסות ק"א רק 4,200 
ש"ח מפתח ב-"אפיק-נכסים" 

 03-5791514)15-15(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, 3 חד', 50 
מ"ר, חדשה מהניילונים, ללא 
ריהוט + דו"ש, מיידי, 3,600 

_____________________________________________)15-16ל(ש"ח, 052-7656713

 להשכרה דירת 2.5 חד' 
ברח' ירושלים, גמיש! לל"ת, 

054-8410564)15-18(_____________________________________________

 בפוברסקי, דירת גג ללא 
מעלית, ק"ד, 2.5 חדרים, 52 

מ"ר + מרפסת גג כ- 70 מ"ר, 
חדשה, 3 כ"א, מזגנים/ד"ש, 

054-9400028)15-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 2.5 חד' + חצר כחדשה 
יפיפה מאווררת, מזגנים 

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

050-5677030)12-15(_____________________________________________

 2 חדרים כחדשה יפיפיה 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת 

ברח' רימון, בבנין חדש, 2,300 
ש"ח, מיידי, 050-5677030, 

_____________________________________________)13-16(לזוג צעיר בלבד!

 דירת חדר/חדר וחצי, 
קומת קרקע, מתאים 

ל- נכה/משרד/גן + חצר, 
_____________________________________________)14-17ל(052-6357770

 יחידת דיור משופצת 
כחדשה בהחלוצים, 2 חד', 
ק"ב', מעלית, 3,200 ש"ח, 

מספר נכס 17966. 
 ,050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 יחידת דיור אבן גבירול, 4 
חד', 90 מ"ר, קו' ד' + מעלית, 

4,500 ש"ח. מספר נכס 
 ,077-2050410 .17964

 ,050-5750880
_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

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

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

דרושות דירות למאגר.
_____________________________________________)3-28("תיווך". 050-4105896

צפת
 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)15-15(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)15-15(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)15-15(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)15-15(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-20(וואצפ- 35799670210

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

_____________________________________________)10-15ל(052-5111141

מבנים

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-21(_____________________________________________

 ברמת שלמה ירושלים 
להשכרה בניין פינתי לטווח 
_____________________________________________)11-15(ארוך לל"ת. 053-3128688

■ 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

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

חריש

פתח תקווה

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

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

רחבי הארץ

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

_____________________________________________)12-15(השמלות( 053-8274073
 מציאה! להשכרה 

ברחוב חברון הרב קוק 
חנות/משרד משופצת 

מהיסוד 20 מ"ר + גלריה 
של 10 מ"ר 2000 ש"ח 

מידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

 להשכרה דירת 4 חד' 
באזור הדתי/חרדי + מזגנים + 

מחסן, 2,200 ש"ח, 
052-7621388)13-16(_____________________________________________

 בפרישמן, 4 חד', סלון 
ענק, מאווררת וממוזגת, בנין 

שקט ונקי, ק"ד + חזית + 
_____________________________________________)13-16(מעלית + חניה, 054-7497080

4-4.5 חדרים

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

חופש להורים דרור לילדים!!! 
בעמקא, צימרים למשפחות, 

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

אווירה כפרית ודתית,
,052-8669090 ,04-9969141

mikibs.co.il:12-28/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 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

 יחידת נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת 
4X8 מ', מוצנעת + משחקי 

חצר. 050-8566778
050-2187690)11-36(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)13-20(בצימר המערה, 050-5990545

כפר חב”ד
 דירה יפיפיה, מושקעת, 
ממוזגת, מקום שקט לחתן 

וכלה/זוגות עד 2 ילדים, 
054-5504356)14-17(_____________________________________________

 2 חד' מושקעת ויפה 
באורים המבוקש, 2,950 ש"ח 
כולל ארנונה, 054-8417889, 

_____________________________________________)14-15ל(052-7641344

2-2.5 חדרים

 דרושה דירת 4 חדרים 
בבני-ברק לל"ת, במחיר 

2,000,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-6651365

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

לשנה עם אופציה, 
054-2321111)14-13/20(_____________________________________________

 מפרטי, בקליבלנד, 
ארה"ב, וילה 4 חד' + 

גינה גדולה, מושכרת ב- 
950$, ב- 225,000 ש"ח, 

055-6612221)14-25(_____________________________________________

 בפתח-תקווה להשכרה 
135/170 מ"ר מרכזי 

)איכילוב( לכל מטרה, )מתאים 
למינימרקט/מסעדה 

03-9218152 ,050-3498150)14-15(_____________________________________________

 להשכרה חלק ממבנה 
חדש ומפואר בביתר 

עילית לישיבה או סמינר 
לבנות, המון אפשרויות 

כולל פנימיה, 
052-2570102)14-17(_____________________________________________

 משרד כ- 20 מ"ר, חדש, 
מרווח ומאוורר + מטבחון 

בסוקולוב/השלושה, לעמדת 
נשים בלבד! לעבודה משרדית 

_____________________________________________)14-15ל(שקטה, 052-7622097

 בב"ב להשכרה, דירת 
חדר/חדר וחצי, קומת קרקע, 
מתאים ל- משרד/נכה/גן + 

_____________________________________________)14-17ל(חצר, 052-6357770

 בכיכר אדלר, יח' דיור 
חדשה, ק"ק, מרוהטת 

_____________________________________________)14-16(ומושקעת, 050-4123955

חיפה
 בהשילוח 29, 2.5 חדרים, 

ענקית, 80 מ"ר, מפוארת, 
נוף לים, לשכירות ארוכת 
טווח, 2,200 ש"ח, גמיש, 

 בקריות, דירות להשקעה _____________________________________________)14-17(050-6428960
החל מ-465,000 ש"ח 2,3,4 
חד' כל הקודם זוכה - מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 משרדנו מטפל גם 
במכירה, שכירויות, ניהול, 
אחזקה, השבחת נכסים, 

מסחר, שטחים לבניה, תמ"א 
38, שטחים חקלאיים, מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)15-15(_____________________________________________

 בקרית אתא למכירה 
חנויות עם תשואה החל 
מ-7.5% לרציניים בלבד  

-  מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)15-15(פרוייקטים 052-2790370

 בקרית אתא למכירה 
חנות במחיר הזדמנות 

220,000 ש"ח -חייבת להימכר 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)15-15(פרוייקטים 052-2790370

 בלעדי בז'בוטינסקי, מחסן 
כ- 35 מ"ר, 580,000 ש"ח. 

 ,077-2050410
 ,050-5750880

_____________________________________________)15-15(אורי תיווך אדוארד

 חושב להשכיר חנות 
או משרד בבני-ברק 
בשבילך אנחנו כאן. 

תיווך BA יזמות, 
_____________________________________________)15-15(054-4980159, דורון

 למכירה מבנה מסחרי 
עם תשואה עוברת של 7.5%, 

זכויות בניה, חוזים ארוכים 
- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)15-15(פרוייקטים 052-2790370

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מגרשים בקרית אתא 
לבניה רוויה כולל אישורים - 

פרוייקט גדול -  מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)15-15(_____________________________________________

 מחסנים בב"ב בגדלים 
שונים עד 60 מ"ר עם גישה 
לרכב, מתאם גם לח.עבודה, 

052-7142450)15-18(_____________________________________________

 במרכז ר'-עקיבא! 86 
מ"ר, משופץ, ק"א + מעלית 

לחנות, משרד וכד' 
6,500 ש"ח. 

_____________________________________________)15-15("אפיק-נכסים" 03-5791514

 משרד 80 מ"ר במרכז 
בני-ברק להשכרה במחיר 
מציאה. תיווך BA יזמות, 

_____________________________________________)15-15(054-4980159, דורון

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14(_____________________________________________

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

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

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-11/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

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

 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(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מעלות

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 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(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-6/20(_____________________________________________

 "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 נקיה 
לפסח, מטופחת וגדולה

ליד השטיבלעך + 
מרפסת ונוף לשבתות, 
חגים וימי חול. מחירים 

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-34ל(054-8526211

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

 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(_____________________________________________

 5 חד', 12 מיטות, 
מיוחדת מאוד, מרפסת גדולה 

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-22(לפסח! 050-4124556

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-19ל(מהטיילת. 054-6511250

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + בריכה + ג'קוזי, 
מנגל, טרמפולינה, נדנדה 

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 דירת פנטהאוז חדשה 
בטבריה החרדית, נוף 

לכינרת, לפסח ולשבתות, 
052-5774118)14-17(_____________________________________________

 בנוף פוריה! דירת 
נופש גדולה לפסח ולבין 

הזמנים, נוף + חצר, 
058-7797817)14-17(_____________________________________________

 וילה משפחתית 4 חדרי 
שינה + מטבח גדול וגינה 
גדולה, נוף משקיף לעמק, 

052-5440336)14-25(_____________________________________________

 צימרים מפנקים, ג'קוזי 
ענק, בריכה צנועה, נוף, חדר 
אוכל, ביה"כ, מבצעים חמים, 

_____________________________________________)15-40ל(050-8219080/1

 לזוגות ומשפחות מחירים 
מבצע! שבתות חתן וגיבוש, 

סנוקר, טניס וכו', 
077-8228803 ,052-3540874)15-26(_____________________________________________

 בית נופש לשבת הגדול 
ופסח, סמוך לכינרת, מאובזר, 

חצר גדולה ופרטיות, 
_____________________________________________)15-16ל(050-4128176

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-26(_____________________________________________
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 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(_____________________________________________

 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

 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
 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

פוריה

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

058-4453986)1-24(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

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

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

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

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

תעוז

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

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

ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

 להשכרה צימר לזוג 
במיקום מעולה בעיר 

העתיקה של צפת, 
_____________________________________________)13-16(מומלץ. 052-7153475

שברולט

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

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

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
055-6703368)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(_____________________________________________

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-23(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות, באווירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-24(_____________________________________________

בריאות
 פתרון עוצמתי לכאבי 

גב, פריצת דיסק מקרין לרגל, 
וכאבי ברכיים המשחות של 
TerraCure עם הפעילות 

הכפולה יעזרו גם לך, 
052-5323818)13-16(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-32(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

 עולם המחשבים מכירה 
ותיקון, התקנת מצלמות 

אבטחה הצלת נתונים, שרות 
_____________________________________________)13-16(בבית הלקוח, 052-7115050

ספרות
 ספר מקצועי מאלעד, 
מחיר ושרות ללא תחרות, 

תספורת 18ש"ח, זקן 5 ש"ח, 
החלקה 50 ש"ח, סלסול פאות 

_____________________________________________)13-16(50 ש"ח, 050-5948411

 רכב שברולט טראוורס 
LT, שנת 2017, 48,000 ק"מ, 

יד 1, פרטי, אחריות יצרן עוד 
שנה, במצב מעולה! מחיר 

_____________________________________________)14-17(172,000 ש"ח, 054-4815570

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-39(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-39(_____________________________________________

יעוץ
 טוען רבני עם נסיון, 

ממונות, גירושין, הסכמים, 
_____________________________________________)14-17ל(יעוץ חינם, 058-4197988

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 "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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-14/20(ומשפחות, 058-7506090

 בריכה פרטית מוצנעת 
ומחוממת, פ.מנגל, פ.ישיבה, 

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-26(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

052-3245153)08-19(_____________________________________________

רפד

 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-17ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 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

רפואת שיניים

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-19(_____________________________________________

 טיפול חינם לסובלים 
ממחלת חניכיים ע"י 

סטודנטית לשיננות בר"ג. 
_____________________________________________)13-16ל(בתאל, 054-7012846

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

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

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-03/20(שלום

 ריפוד וניליון כסאות, 
עבודה מקצועית, נסיון 

רב, שירות עד בית 
_____________________________________________)13-15ל(הלקוח, 052-7652325

 אבדו תפילין ברכבת הקלה 
בירושלים ע"ש יעקב ישראל 

_____________________________________________)13-14ח(גלין, 050-4194390

 נאבדה מצלמה ביום 
פורים + תיק עם כרטיסי 

_____________________________________________)13-14ח(זיכרון, 03-9096730

 נמצאו 2 טבעות זהב 
בקראוון מדרשת סלע )לנשים( 

בבני-ברק, לפני כחודשיים, 
_____________________________________________)13-14ח(058-3231813

 אבד לי מכשיר ווייז' לפני 
כחצי שנה באזור בני-ברק/באר 

_____________________________________________)13-14ח(שבע, 053-2338519

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר, 

_____________________________________________)13-14ח(054-7938941

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)13-14ח(בעבר, 054-2509001

 אברך זקוק מעונין 
במיקרוגל דיגיטלי חדש, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4160457

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2509001

 דרושה פרוכת עבור 
ישיבה, בתרומה או בתשלום 

_____________________________________________)13-14ח(סמלי, 053-3156349

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה, 

בתרומה לאברך, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 מעוניין לקנות מכשיר 
טיפולי רפואי, שעושה מסאג' 

_____________________________________________)13-14ח(נגד כאבים, 052-7396092

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגד כאבים, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)13-14ח(ישיבה בתרומה, 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
לצורך מצווה, בתרומה, בכל 

מצב ואנחנו נתקן אותה, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8432271

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-19(אוריאל 052-5347349

צבע

 צביעת דירות שפכטל 
ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-21(ואמין. יאיר 054-7452543

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-22ל(052-7157785

שיפוצים
 שיפוץ 2000 מבצעים כל 

סוגי השיפוצים, תוספות 
בניה ובניית מרפסות, 

050-4176916)14-17(_____________________________________________

 מסרנו בוגבו ונשאר אצלנו 
חלק, המקבל שיתקשר 
_____________________________________________)14-15ח(בדחיפות, 054-8474221

 נמצא בכניסה לאולמי 
בעלזא סטנד של מיקרופון על 

_____________________________________________)14-15ח(הגדר, 054-7790747

 מחפשים שידת מגירות 
סלונית יפה בצבע ונגה במצב 

_____________________________________________)14-15ח(טוב, 050-4188923

 מחפשים ארון נעלים צר 
_____________________________________________)14-15ח(במצב טוב, 050-4188923

 מעונין לקנות מכשיר 
טיפולי רפואי שעושה מסאג' 

_____________________________________________)14-15ח(נגד כאבים, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך, במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בערך, 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)14-15ח(סמלי, 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו, 
_____________________________________________)14-15ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך, 
גם אחרי סוכות, בתרומה/

_____________________________________________)14-15ח(סמלי, 054-7432035

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי מקולקל, לצורך חלקי 

_____________________________________________)14-15ח(חילוף, 050-6651365

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית לקוסמטיקה, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(050-4150708

 מעונין לקנות מכתב של 
הרבי מחב"ד ב- אלף ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4158682

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-22(_____________________________________________

 נמצא שקית של "בני 
אמונים" באוטובוס קו 220 
מקרית ספר לבני-ברק ביום 

חמישי כ"ח אדר ב', 
_____________________________________________)15-16ח(052-7683547

 נמצא מפתח ברחוב 
מוהליבר בבני-ברק ביום ג' 

_____________________________________________)15-16ח(2.4.19, 054-8454536

 נמצא שעון ילדות 
_____________________________________________)15-16ח(בבני-ברק, 054-8454536

 נאבדו אוזניות של חברת 
_____________________________________________)15-16ח(JBL בבני-ברק, 054-8460047

 נמצא בבני-ברק ברח' 
השומר, כרטיס זיכרון עם קבצי 

מוזיקה ליד תחנה 402 ביום 
_____________________________________________)15-16ח(שני י' אדר ב', 058-3283058

 נשכחה מטריה בקו 402 
במדף שמעל הספסלים בכ' 

_____________________________________________)15-16ח(אדר ב', 052-7645405

 אבד נגן סאן דיסק ז'יפ בקו 
402 ביז' אדר ב', 

_____________________________________________)15-16ח(02-5823445, 050-4172762

 נמצא בפורים סכום כסף 
באוטובוס מב"ב קו 402, פל': 

_____________________________________________)15-16ח(054-8482759

 דרוש שולחן סלוני נפתח 
ל-4 מטר ומטען להובר-בורד 

_____________________________________________)15-16ח(052-7687128

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך 
_____________________________________________)15-16ח(052-7396092

 דרוש ארון, מיטת היי רייזר 
למשפחה גדולה
_____________________________________________)15-16ח(050-4125549

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר, 

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

לפרסום
בלוח

03-6162228
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 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

 מיקרוגל 150 ש"ח מצב 
_____________________________________________)12-16(מצוין. 053-3111374

 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

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה

לתינוקות לילדים/ות
נערות ונשים

מבחר ענק לפסח!!
₪ 10-99

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-3209095

 טוסטר אובן גודל בינוני, 
כחדש, במחיר 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בב"ב, 052-7144461

 מכשיר סלייסר מבחר 
צורות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 מד צעדים חדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 מייבש כביסה חברת 
אלקטרולוקס, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מאוורר כנפיים מברזל 
_____________________________________________)13-14ח(חזק, 90 ש"ח, 054-8421867

 נברשת גדולה מהממת, 
סגנון עתיק, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 כונן דיסקים חיצוני LG, ב- 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח, טל': 052-2437292

 מכשיר K34 במצב מצוין, 
כחדש, מחיר מציאה 219 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בלבד! באלעד, 058-3232932

 ,HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה, משולבת 

פקס, צילום מסמכים ועוד, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 מסך גדול מגע, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(נייד: 052-2437292

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ,AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)13-14ח(תקין, 25 ש"ח, 052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
- 4 להבות( נירוסטה, 200 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3463482

DVD  תוצרת 
kemmedy  )ללא מסך( 

כחדש, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 פקס, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מקפיא, 194 ליטר, 500 
ש"ח, מחיר בזאפ 1,099 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7165234

 מסך עבה למחשב, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-7938941

 תנור בישול ואפיה בילד 
אין, קינג, עובד מצוין, עם ניקוי 

עצמי, רק 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-8969770

 מיחם 50 כוסות, במצב 
חדש, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8497425

 מסך דק 23 אינץ כמו 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2515728

 כיריים לגז, 4 להבות, 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7952200

 תנור אפיה בילד אין )בנוי( 
במצב טוב, צבע לבן, 450 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-9345788

 מזגן חלון, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-7126106

 מכונת תפירה חשמלית 
סינגר בתוך ארון, 300 ש"ח, 

בשעות הערב, בני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(054-2483555

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן, עובד מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 AEG מכונת כביסה 
בבני-ברק, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 מדפסת משולבת - קנון, 
MX515, ב- 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 ,LCD תושיבה, מסך -

ב- 240 ש"ח, 8 אינץ, טל': 
_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה, במחיר - 299 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7274430

 מכונת כביסה "סימנס" 
220 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מדיח כלים מצב מצוין, 
180 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מכשיר כושר לתרגילי בטן, 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח, 052-5737813

 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

_____________________________________________)14-25(ק"ס: 052-7171228

 בר מים תמי 4, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8416297

 מחשב נייח בלי דיסק, 
200 ש"ח, 03-6187374 או 

_____________________________________________)14-15ח(053-3179093

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 
מעולה!!! 450 ש"ח בפ"ת, 

_____________________________________________)14-15ח(052-8401909

 ראוטר נייד, חדש, דור 4, 
חברת וואי, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8428182

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה, 299 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-7274430

 Teha מקרר משרדי 
שמור, 300 ש"ח. ג - 83. 

ר - 52. ע - 55 בפ"ת, 
_____________________________________________)14-15ח(052-2786557

 תנור בילדאין - מצב מצוין, 
חדש, 350 ש"ח, בצבע כסוף, 

_____________________________________________)14-15ח(050-7832389

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה לסלולארי, סוללה 
נטענת, 60 ש"ח, מציאה, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מסך מחשב "17 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין, 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 תנור חימום נפט עגול 
כושר חימום חזק עם מיכל 

נפט, מצוין - 100 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מקרר אמנה U.S.A בצבע 
לבן, 2 דלתות, 650 ליטר 

במצב מכני וחיצוני מצוין! ב- 
_____________________________________________)14-15(1,200 ש"ח, 052-7773526

 מציאה!!! מקרר 
550 ליטר LG *נקי לפסח 

*מוכסף, מצב חדש, רק 1,400 
_____________________________________________)14-14(ש"ח, לפרטים: 054-8420684

 נגן mp3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות, 

חדש - 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 מדפסת משולבת קנון 
mx515, ב- 220 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
תושיבה, מסך LCD ב- 240 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, "8, טל': 052-2727474

GPS , רק 100 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 מסך למחשב, דק, 
רק 150 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 מצלמת רוורס לרכב כולל 
מסך, רק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח וכל 

השנה, חדש באריזה, 
120 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8443855

 שואב אבק חדש לגמרי 
באריזה, לא אלחוטי, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, גמיש, 050-9340317

 מנורה למטבח צמודת 
קיר, 130 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-2727474

 מנורה לפינת אוכל, 130 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 תנור דלונגי משולב לבן, 
_____________________________________________)14-15ח(200 ש"ח, טל': 052-7629022

 שואב אבק, נקיון פסח, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 פקס ב- 95 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 אוזניות בלוטוס קשת 
איכותיות כחדשות, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מיקרוגל מכני כחדש 
ממש, צבע כסף - 220 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מיקרופון איכותי לאירועים, 
חברת סמסונג, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 זוג גופי תאורה למנורות 
לילה כחדשים, ויפים, 150 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-5388999

 מכונת גילוח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 מכשיר הקלטה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק, 400 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 פקס, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 תנור בשרי + משולב גז, 
_____________________________________________)13-14ח(290 ש"ח, 054-5656194

 אופניים חשמליות, תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3054725

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 רדיאטור בטיחותי לילדים, 
חדש + שעון שבת, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מנגל חשמלי, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

D.V.D  קריוקי, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 מנורה למטבח, צמודת 
_____________________________________________)13-14ח(קיר, 130 ש"ח, 052-2727474

 מנורה לפינת אוכל - 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2727474

 שואב אבק, נקיון פסח, 
מצב מצוין, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 שואב אבק, 160 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-5656194

 מיטת נוער - משכל, 
משולשת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8416297

 ספה בצבע שמנת - 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8416297

 קומודה חזקה כחדשה, 8 
מגירות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8416297

 שולחן כתיבה וכוורות - 
_____________________________________________)14-15ח(300 ש"ח, 054-8416297

 ארון 4 דלתות, חזק - 250 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8416297

 שולחן גדול לסלון, 150 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-2537485

 שולחן קטן מזכוכית 
לסלון, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 כסא מנהלים במצב מצוין, 
רק 300 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)14-15ח(גמיש, 050-4120285

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות, בירושלים, רק 

250 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4120285

 מכתביה במצב מצוין, 
_____________________________________________)14-15ח(250 ש"ח, 054-8452085

 ספריה למחשב כחדשה 
כולל מגרות, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452085

 למסירה ספה נפתחת 
_____________________________________________)14-15ח(בבני-ברק, 050-4188923

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, במחיר 100 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, פלאפון: 052-8958197

 מיטה משולשת - מיוצר 
ע"י רהיטי מועלם, כחדשה! + 

מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8429931

 ספריה - פינת מחשב 
+ מדפים + שידה 3 מגירות 
+ ארון הזזה 2 דלתות, צבע 
אורן טבעי, 500 ש"ח, איסוף 

מפתח-תקוה, לפרטים: 
_____________________________________________)14-15ח(050-8918009

 שולחן לבן למטבח - 
אפוקסי מט, גודל 1.10/80 

נפתח ל- 1.70 מ"ר, 260 ש"ח, 
052-2644177)14-17(_____________________________________________

 ארון 2 מטר, 4 דלתות 
סנדוויץ חדש, צבע לבן עם 

פורמיקה בפנים, היה בשימוש 
מעט זמן, כחדש לחלוטין, 

1,200 ש"ח, הארון עלה 8,000 
_____________________________________________)14-17ל(ש"ח, 052-7644177

 שולחן 2.90 נפתח ל- 4.4 
מטר, חדש לחלוטין עם 

קבלות, צבע דבש, עץ אלון, 
נקנה ב- 5,500 ש"ח נמכר 

ב- 3,000 ש"ח.
*6 כסאות תואמים, חדשות 

לחלוטין, 1,800 ש"ח, 
_____________________________________________)14-17ל(052-7644177

 *שולחן מחשב חדש עם 
זכוכית וניקל כסף, 145 ש"ח. 
* 2 כסאות מטבח ריפוד סקי 

חום, ברזל ניקל שחור, כל 
_____________________________________________)14-17ל(כסא 50 ש"ח, 052-7644177

 שולחן + 6 כיסאות, בצבע 
עץ בהיר, ריפוד מושב עור 

חום, בהזדמנות, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-18ל(052-4227714

 למסירה במיידי מיטה 
יהודית + 2 מזרונים + 2 

שידות + עמדת טואלט + 
שולחן מחשב במצב מעולה, 

ללא שריטות בכלל. אבי, 
050-2442421)14-14(_____________________________________________

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח
ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 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 מקרר קטן לבחורי 
ישיבה מתרומה.
_____________________________________________)12-12ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)12-12ח(חילוף. 050-6651356

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEAY )ללא מסך( 

_____________________________________________)15-16ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש,ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 בחינם תנור משולב פלוס 
כיריים במצב תקין

_____________________________________________)15-16ח( 03-9318334 פתח תקווה

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש במצב טוב 140 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 PILOT 9 רדיאטור 
צלעות כמעט חדש 80 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח( 050-4087927

 30L מיקרוגל גריל דיגיטלי 
חברת MORPHY חדש 

באריזה 350 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח( 050-4142537

 מיחם דקורטיבי לשבת 
של חב' סול כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-8737224

 מטהר מים תמי 4 דגם 
פרמיום כחדש כולל פילטרים 

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-3500137

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה במחיר 250 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-7274430 052-8958197

 מחשב נייד מהיר במצב 
מצויין רק 550 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8470594

 תנור בשרי+משולב גז 160 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 3 גופי תאורה )נורת 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)15-16ח(תקין 25 ש"ח 0523463482

 מערכת רמקולים פיליפס 
איכותית למחשב +סאב וופר 
חדשים ללא שימוש 89 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3186268

 פקס קנון דגם +495צילום 
שמורה כחדשה 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(0546389446

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
טושיבה מסך 8# 240 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485 02-6418584

 מסך עבה למחשב, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7938941

 טאבלט מאושר וועדת 
הרבנים ללא אינטרנט ווידיאו, 
_____________________________________________)15-16ח(כ- 500 ש"ח, 054-8473519

 מקרן איכותי, רק 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-8470594

 3 נגנים במצב מצוין, מסך 
צבעוני 8 ג'יגה, 80-120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק, 03-6182130

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות, 

חדש - 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה, יציאה 

לסלולרי, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 אופנים חשמליות תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3054725

 מזגן חלון, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 2 מסכי מחשב דקים 
במצב מצוין, סמסונג + מאג 
"17, ב- 300 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 תנור משולב + כיריים 4 
להבות, מצב מצוין, 160 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 שואב אבק לפסח ביעור 
חמץ, 80 ש"ח בלבד, מצב 

_____________________________________________)15-16ח(חדש, 052-5737813

 מקרר שארפ - יד שניה 
במצב טוב, בצבע כסוף, 

1,400 ש"ח, ירושלים, 
_____________________________________________)15-16ל(053-3151486

 מציאה!!! מקרר 550 
ליטר LG, נקי לפסח, מוכסף, 

מצב חדש, רק 1,400 ש"ח, 
_____________________________________________)15-15(לפרטים: 054-8420684

 אוזניה בלוטוס עם צג, 
ברמה חדשה, באריזה, ב- 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 מכונת קפה אספרסו לבן, 
חדש באריזה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485, 026418584

 מאוורר טורבו גולד ליין, 
משומש במצב טוב, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653548

 שואב אבק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס 80 ש"ח בלבד, דגם 
_____________________________________________)15-16ח(HP, טל': 052-5737813

 מחמם בקבוקים 
אלקטרוני, חדש בקופסא 

)טורבו מהיר(, 50 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8063853

 בב"ב מזגן חלון 15 כס' 
לפנימיה/לסוכה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7645405

 אוזניות קשת בלוטוס 
חדשות איכות גבוהה, 60 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3299505

 מקפיא 4 מגירות נורמנדי, 
דרוש תיקון קל, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 תנור אפיה + גז משולב, 
190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 לפטופ HP מעבד 
 INTEL-CELERON

T3000 2 ג'יגה זכרון עבודה 
לכל צרכי המשרד/מחשוב 

ולהקלדות 340 ש"ח בני ברק 
_____________________________________________)15-16ח(0539313102

 מגהץ קיטור טפאל מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 054-8452231

 מראה גדולה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 ספת בד כחולה עם מיטה 
נפתחת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(055-6789259

 שולחן סופרי סת"ם 
מתכוונן כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-7382926

 שולחן + 6 כיסאות 
מרופדים לסלון, במצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 03-6193273

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(03-9089110

 ארון לאמבטיה + מראה, 
מפואר, רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, במחיר 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון, 052-8958197

 ארון חזק ואיכותי, צבע 
חום בהיר עם מגירות ותליה, 

190 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737843

 ספת עור אמיתית, 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, צבע חום, 052-5737813

 כסא לעמדת מחשב או 
שולחן כתיבה, מצב מעולה, 

_____________________________________________)15-16ח(50 ש"ח. 052-4449000

 ספת סלון תלת מושבית, 
באורך 240 ס"מ, מצב מעולה, 
כריות ניתנות לכביסה במכונת 

כביסה, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 ספת סלון דו מושבית, 
אורך 155 ס"מ, 500 ש"ח, 
מצב מעולה, כריות ניתנות 

לכביסה במכונת כביסה. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 בהזדמנות שידת 8 
מגירות, מצב מצוין + מראה 

)אפשרות להוריד( - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 שולחן עץ מלא בצבע 
שחור 1.00X2/00 מ"ר, נפתח 
ל- 3 מטר במצב מצוין, 1,200 

_____________________________________________)15-16ל(ש"ח, 050-4112711

 סטנדר על שולחן, מתאים 
גם לבית הכנסת, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 כסא ילדים מפלסטיק עם 
_____________________________________________)15-16ח(ידית, 20 ש"ח, 052-7126106

 מדפים פלסטיק "כתר" 
צבע שחור, עבה ויציב, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן מכתביה עם 
מגירות, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כסא גלגלים וידיות, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 קומודה 5 מגירות ומראה 
מעוצבת ויפה בצבע חום, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון: 053-3325028

 ארון דלת אחת עם 
מדפים, חזק ויציב, גבוה, 190 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 240 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מזרון מגנטי מחברת 
"ניקן" ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(03-5700276

 שולחן קטן ליד הספות, 
_____________________________________________)15-16ח(250 ש"ח, 052-7126106

 שולחן סלוני עגול יפיפה, 
_____________________________________________)15-16ח(250 ש"ח, 052-7126106

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מיטת נוער מעץ מלא עם 
מיטה נפתחת + מגירות ו- 2 

מזרונים, 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)15-16ח(054-2019755

 קומודה, 5 מגירות + 
מראה, צבע חום, ב"ב, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3265087

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 כסא ורוד פוקסה יוקרתי 
לחדר ילדים, ב- 80 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בב"ב, 052-7134652

 מיטת היירייזר במצב 
מצוין בצבע בורדו, ב- 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בב"ב, 052-7134652

 ספה חזקה ואיכותית, 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטה נפתחת ל- 2 עם 2 
מגירות, 260 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיטת נוער משולשת 
)מועלם( טובה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(ירושלים, 054-8448229

 בפ"ת, מיטה כחדשה 
1.20 לארגז - מצעים מתאים 

לבן/לבת, 500 ש"ח, שלט 
חשמלי 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6474999

 ספות מעור שחור )2,3( 
ב- 500 ש"ח, מצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8452231

 בהזדמנות מיטת הייריזר, 
מצב מצוין, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בטלפון: 054-8452231

 6 כסאות מעץ מלא יפות, 
460 ש"ח, בטלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(054-8452231

 סטנדר רצפה מתכוונן, 
100 ש"ח, 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)15-16ח(להשאיר הודעה

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב, רק 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 02-5812872

 ויטרינת תצוגה 
לקוסמטיקאית במצב מצוין, 

450 ש"ח, בני-ברק: 
_____________________________________________)15-16ח(052-3400588

לפרסום
בלוח

03-6162228
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6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 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(_____________________________________________

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

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

תינוקות

תקשורת

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 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

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע עץ, כחדשה, 400 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, ב"ב, נייד: 052-3073826

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה, 
במחיר 500 ש"ח, ב"ב, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 pliko switch עגלת פג 
כחדש, 3 חלקים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-4125386

 עגלת טיולון במצב מצוין 
של חברת ברייטקס, 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, גמיש, 052-5078585

 עגלת מאמס אנד פאפס 
במצב מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7682482

 עריסה - 95 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 מכשיר אייפון S5, מצב 
חדש, )ללא מטען ואוזניות(, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 300 ש"ח, 050-8776286

 סים טוקמן חברת פלאפון, 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 50 ש"ח, 050-8776286

 טלפון כשר חדש, 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7958200

 4 שמלות יפות לארוע, 
מידות 6,8,10, 50 ש"ח כל 
_____________________________________________)13-14ח(שמלה, טל': 050-4184747

 תריס הצללה - 50 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-4184747

 פאזל מרהיב ביופיו, 3,000 
חלקים, חדש באריזה, 270 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-8421867

 תמונת הרב אליישיב, 
ענקית, ממוסגרת, 270 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 סכך לסוכה, 2.1X31 מצב 
מצוין לא מתולע, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 מגזיני זמן, 19 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 נעלי סקוני חדשות 
באריזה, במחיר הזדמנות, 
250 ש"ח, מידה 39, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(03-6185569

 מגן ברכיים לרוכב אופנים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-2437292

 הספר "הרים סביב לה" 
_____________________________________________)13-14ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8454536

 מזוודה, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(052-5737813

 תלת אופן לילדים, 130 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-7126106

 שמלת אירוע צבע 
סגול לגיל 12, אורך 1.25 + 
שושבנית לגיל 6 אורך 0.94, 
מחיר כל שמלה - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3073826

 אופני ילדים, 95 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-5737813

 אופניים קטנים - 170 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 054-5656194

 נרגילה מצרית גדולה 
כחדשה, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-6256846

 אופניים B.M.X + גלגלי 
עזר, "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח()בפ"ת(, 052-2786557

 מתקן לאופניים לרכב, 
חדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(050-5343924

 טרול עילי למטוס, 60 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 משחק IQ FIT, כמעט 
_____________________________________________)13-14ח(חדש, 30 ש"ח, 052-7600336

 בהזדמנות!!! חליפה 
ארוכה, 4 חלקים במצב מצוין, 

מספר לא מדויק 38-44, 
ב- 250 ש"ח, 050-4160457, 

_____________________________________________)13-14ח(ירושלים

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה מידה 48 רחב, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(053-3155415

 נעלי שבת עור לגברים, 
מידה 42, 100 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה, 
חדשה, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(054-8483032

 תיק גברי שחור, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 054-8483032

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(בירושלים, 054-8415306

 קסדה של אופנוע במחיר 
מציאה, 150 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)13-14ח(052-7144461

 מכנס ג'ינס לגבר, מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(058-7041010

 סיר לגובנה קוטר 20, 
_____________________________________________)13-14ח(כל"פ, 35 ש"ח, 058-7041010

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 מיטת היירייזר מצוינת 
במצב מעולה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8493446

 מיטה וחצי של עמינח עם 
ארגז, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6285950

 ארון בגדים 4 דלתות, צבע 
אלון 55X1.60X2.40 ס"מ, 

_____________________________________________)14-15ח(400 ש"ח, 050-7844102

 כוננית צבע וונגה, רוחב 
80 ס"מ, גובה 60 ס"מ, 50 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 שולחן לסלון צבע וונגה 
70X1.55, גובה 98 ס"מ, 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 מזנון לסלון צבע וונגה, 
4 דלתות + 3 מגירות, 

0.55X2.0X0.55, ב- 350 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 סלון סקיי חום 2+3 במצב 
טוב, איסוף מפתח תקווה, 

300 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)14-15ח(050-8918009

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ספה נפתחת למיטה, 
מצב מצוין, 270 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 מיטה נפתחת ל- 2 מיטות 
+ 2 מגירות למצעים, 260 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-5737813

 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון, במצב מצוין, 

_____________________________________________)14-15ח(500 ש"ח, 03-6193273

 מיטת נוער מעץ מלא 
עם מיטה נפתחת + מגירות 

- 2 מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-2019755

 למסירה תיבה )בימה( של 
בית כנסת במצב טוב, אורך 

1.5 מ'/עומק 70 ס"מ, גובה 1 
_____________________________________________)14-15ח(מטר, 050-4104424

 באלעד - כסאות למטבח 
מברזל שחור, יציב + ריפוד, 25 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח כ"א, 050-4135002

 מסרנו בוגבו ונשאר אצלנו 
חלק, המקבל שיתקשר 
_____________________________________________)14-15ח(בדחיפות, 054-8474221

 נדנדה חשמלית דר' בייבי 
כחדשה עם מנגנון ופעלולון, 

רק 300 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(050-9549670

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק - 100 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-2326070

 עגלת אמבטיה בלבד 
 Avio )שילב( inglesina
שחור + אפור, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8421088

 עגלת תינוק משולבת, 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

_____________________________________________)14-15ח(400 ש"ח, 054-8452085

 לול עץ במצב מצוין, מזרון 
וסדין, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-7655652/3

 לול פלסטיק + מזרון, 180 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-7655652/3

 עגלת מוצי משולבת בצבע 
אפור, כחדש, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)14-15ח(052-7629022

 שידת החתלה, צבע לבן, 
_____________________________________________)14-15ח(300 ש"ח, 050-7844102

 עריסה ב- 95 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 סימילאק 400 גרם שלב 
1. חלב נוכרי - 25 ש"ח. 

מהדרין - 30 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 באלעד - עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלו ברי, שמורה, ילד 
אחד בשימוש + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 כסא בטיחות/סל נישא 
לילדים ברכב 9+ 18 ק"ג 

בצבע כתום כחדש, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(טל': 050-2897977

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכת פוך, 75 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 058-7041010

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)13-14ח(40 ש"ח, 053-3155415

 שמיכת פוך לגיל שנה, 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 053-3155415

 עגלת ילדים טיולון + 
אמבטיה, כחדשה, ביבי בולי, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-8421867

 בימבה חזקה כחדשה, 
חברת ליטלטקס, 130 ש"ח, 

נקנה ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8421867

 הליכון לתינוק, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-9521867

 למסירה פלאפון חדש 
מגע, רק 250 ש"ח, לא כשר, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 טלפון כפול אלחוטי כחדש 
חברת יונידן דגם 9600, ב- 100 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(054-5981054

 למכירה c2 דגם 722, 
כשר, תומך הודעות/קשר 

אורגינל, 150 ש"ח, לפרטים: 
050-4169137)14-16(_____________________________________________

 תיק למחשב נייד עם 3 
תאים גדולים לאחסון, שחור, 

כחדש, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)14-15ח(050-2897977

 2 שטיחים לקיר תמונות 
דיוקן של הרב מרדכי שרעבי 
והבבא סאלי, רק 150 ש"ח 

כ"א, במצב מצוין, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4120286

 נעלי ספורט נייק אייר 
כחדשות, מידה 23, רק 70 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4120286

 לגו מכבי אש, גדול, מקורי, 
חדש באריזה, 400 ש"ח 

במקום 500 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(054-84502085

 פליימוביל תחנת משטרה, 
חדש באריזה, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452085

 כיסויים יוקרתיים לסט 
ספות, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8452085

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)14-15ח(70 ש"ח, 050-4135002

 מוט מתח לכושר, פטנט 
נתלה על משקופים ללא 

ברגים וקידוחים ב- 100 ש"ח, 
052-7773526)14-15(_____________________________________________

 למכירה 2 פאות במצב 
מצוין/כחדשות בצבע חום 

_____________________________________________)14-17(כהה, 052-7165993

 זוג בלוני סופר-גז + ווטס 
+ סלילים + מכסה, 500 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-2786557

 קרניז גבס מתאים לוילון, 
רוחב: 20 ס"מ. אורך: 4.5 
מטר. מחיר - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-5388999

 מתקן לאופניים לרכב 
- חדש, בסך 220 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-5343924

 אופניים ראלי פעלולים 
במצב מצוין - 280 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(פרטים נוספים: 050-9340317

 גז-מן המכון הטכנולוגי 
להלכה ליו"ט ושבת, 24 

שעות, חדש באריזה! 400 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בירושלים, 054-5981054

 דרבוקה מצרית איכותית 
גדולה, 150 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)14-15ח(נייד: 054-8497499

 מעיל עור של קסטרו 
מידה 38, חדש - 200 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מעיל צמר של גולף 
מידה 38, חדש - 200 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(בירושלים, נייד: 054-8497499

 מעיל צמר שחור לאישה, 
חדש, בדוק משעטנז, 150 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-8452085

 מזוודה ב- 95 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(052-5737813

 אופני ילדים - 90 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(בבני-ברק, 052-5737813

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)14-15ח(050-4135002

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 אופני ילדים 16", ב- 120 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, בני-ברק, 054-5385013

 אופני ילדים BMX לגיל 
4 עד 8, "16, צבע כחול, 120 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 054-5385013

 סולם 3 שלבים חזק 
ומתקפל, מונע החלקה, 95 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 052-6784969

 טיולון 80 ש"ח אנגלזינה 
_____________________________________________)15-16ח(ומקלרן 052-5737813

 עגלת תאומים 140 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה פרגו 300 
ש"ח צבע אפור זית

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 ארונית 
אמבטיה+כיור+ברז איכותי 

260 ש"ח סנדביץ'
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיטת תינוק עץ מלא+ 
מזרן 100 ש"ח מצב מעולה 

_____________________________________________)15-16ח(054-8459159

 300 ש"ח עגלת תינוק 
3 גלגלים מצב מצוין ירושלים 

_____________________________________________)15-16ח(054-8448229

 סימיליאק למהדרין 900 
גרם שלב 2 60 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)15-16ח(054-8493634

 כסא בטיחות/סל נישא 
לילדים ברכב 9+18 ק"ג 

בצבע כתום כחדש 40 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 עגלה חדשה באריזה 
אנפנטי 300 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485 02-6418584

 עגלת ג'וי במצב מצוין 
סלקל-טיולון ואמבטיה 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7122470

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)15-16ח(35 ש"ח, 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק, 85 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי - 25 ש"ח. מהדרין - 

_____________________________________________)15-16ח(30 ש"ח, 050-4135002

 באלעד, עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלו-ברי, שמורה, ילד 
אחד בשימוש + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 מכשיר בייבי סיטר חשמלי, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 052-7154392

 עגלת תאומים כחדשה, 
400 ש"ח, גמיש, בפרדס כץ, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7188350

 עגלת תאומים צבע 
שחור, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כסא נדנדה והדום לרגליים, 
בז', להאכלת תינוק, חדש, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 054-9876467

 סלולרי עם רדיו וכרטיס 
זכרון עם שירים דתי 

לאומיים+כבל טעינה ומטען 
_____________________________________________)15-16ח(מצויין 80 ש"ח 050-2897977

 למכירה נוקיה C2 מוכשר 
_____________________________________________)15-16ח(ב-250 ש"ח 054-8450520

 אוזניות בלוטות חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 טלפון במצב טוב של 
חברת VTECH בעברית 
100 ש"ח 052-7635224 

_____________________________________________)15-16ח(050-4171398 

 סמסונג A8, חדש 
בקרטון, 64 ג'יגה, מוגן מים, 
יבואן רשמי סאני, מציאה רק 

_____________________________________________)15-15(1,350 ש"ח, 052-3441441

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

 הספר הרים סביב לה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 הספר אחרי 30 שנה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 10 ש"ח, 054-8454536

 שעון יד לאישה חברת 
"פרינס" עם אחריות, עדין, 
יפה, איכותי, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5918474

 משקפי שמש לגבר, 
חברת "ארוקה" חדש ב- 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 סט ספרי כור המשנה, 
חדש, 50 ש"ח, 050-4164485, 

_____________________________________________)15-16ח(02-6418584

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 מסננת משולש לכיור 
מנירוסטה, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 בלון גז, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-712606

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצץ 
ירקות, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מורשת מכירות פומביות, 
הערכה חינם לחפצי יודאיקה, 

ספרים עתיקים, כתבי יד 
ומכתבי רבנים, אפשרות 

לתשלום במזומן, 
_____________________________________________)15-18ל(054-3053055, 052-8861994

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 מערכת תופים לילדים 
מחנות לכלי נגינה, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 053-3115187

 שטיח מצב מצוין, גודל 
בינוני, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 אקווריום פנורמי מטר + 
שולחן, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 אקווריום חצי מטר, פינות 
עגולות + חצץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 כלוב לאוגרים כולל אוכל 
בכמות גדולה, ב- 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד. נייד: 050-6660080

 משנה ברורה בהוצאת 
דירשו, מהדורה חדשה, 290 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 050-4183200

 בב"ב חלון אלומניום 
קומפלט, תריס-זכוכית, 

1X1.30 מ', שמורה, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7645405

 חולצות אוהה חדשות, 90 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3299505

 בהזדמנות, 3 קרטונים 
של קרמיקה לקיר אמבטיה 

ומטבח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 סולם 3 שלבים יציב 
ומתקפל, מונע החלקה, 95 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-6784969

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי, חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 סיר לחץ סולתם חדש, 
1109 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 ירחונים נשים כל חוברת 
6 ש"ח בלבד )במקום 25(, 

_____________________________________________)15-16ח(לפרטים: 054-2013391

 מעיל מעור שחור לנשים, 
ארוך במידה 44-46 במחיר 
_____________________________________________)15-16ח(280 ש"ח, 053-3325028

 שמלה שחורה וכסף 
לנשים במידה 44 מפוארת 

לערב, במחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3325028

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 70 ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)15-16ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 אופנים מצויינים, 90 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 אופנים B.M.X עם גלגלי 
עזר "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח()בפ"ת(, 052-2786557

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח,  טל': 052-2727474

 חוברות מרווה לצמא כרוך 
משנת תש"מ עד שנת תש"נ, 

_____________________________________________)15-16ח(03-5700276

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 054-8464909

 אביזרים לפורים, חדשים, 
_____________________________________________)15-16ח(10 ש"ח, 050-9089110

 תחפושות לפורים, 
שמלות מפוארות, רק 40 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 050-9089110

 מראה קיר, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 אופנים לילדים, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 משחק קליק המקורי, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, גזרה רחבה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מטבע ברכה חסידות 
בעלז, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מעטפה עם בולי דואר, 
עברי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653753

 אופני BMX לגיל 4 עד 8, 
צבע כחול, "16, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-5385013

 בימבה ג'וק, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 קורקינט לילדים, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7126106

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות "18 ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6850138

 אופני הרים 26 אינץ, 
הילוכים 21, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-6437084

 בימבה פלא מצב כחדש, 
_____________________________________________)15-16ח(75 ש"ח, 052-7126106

 ראש בובה + שיער ללימוד 
תספורות ותסרוקות, ב"ב, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 03-6195087

 גיטרה ספרדית מעץ, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, ב"ב, 058-3265087

 למסירה בירושלים גליונות, 
עלונים למשפחה ולילדים, 

_____________________________________________)15-16ח(02-5812872



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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ 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 

 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

 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

ה’-ז’ בניסן תשע”ט  10/4-12/4/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-35(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-22(_____________________________________________

 קופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)12-17(ברק 050-8557084

 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

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 
תנאים מעולים. 053-3148021 

050-4187779)12-15(_____________________________________________

 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

 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

 טבח מומחה לישיבות פנוי. 
_____________________________________________)12-12ח(050-6560424

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)13-20(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-19ל(תשלום חגים, 052-3838484

 לנקיון בתים בירושלים, 
דרושים בחורים זריזים וחרוצים 

בלבד! עבודה עד פסח, 40 
_____________________________________________)13-15ל(ש"ח לשעה, 054-8538959

 למוסך בבני-ברק 
דרוש מכונאי רכב, ידע 
בדיאגנוסטיקה יתרון, 

_____________________________________________)13-16ל(050-4143625

 בע"ת ותיק, תואר 
שני, ניסיון בניהול בעמותות 

ובעסקים, במשרה בכירה עם 
_____________________________________________)13-14ח(שכר הולם! 050-4160390

 חד הורי אחראי וחרוץ, פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)13-14ח(לפי שעה, 054-7938941

 מעוניין לעבוד לפני פסח 
בגיהוץ ובקיפול כביסה + 

עבודות בית קלות, 
_____________________________________________)13-14ח(052-3595314

C
H

A
N

I

03-5770521  
03-5771144  

03-5771144

manpower2@mhmc.co.il
 03-5771144

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

דרוש/ה 

העבודה בחולון

מתאמ/ת פגישות
לשעות 9:00-14:00

050-3070804

 דרוש עובד רציני, לעבודה 
קבועה, בהתקנות ומיזוג אויר, 

_____________________________________________)14-17ל(באזור המרכז 058-7348517

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

 למאפיה בפתח תקווה 
)צומת סגולה( דרושים עובדי 
אריזה וליקוט למשרה מלאה/

חלקית, בשעות אחה"צ, ימים 
_____________________________________________)14-17(א-ה, 054-7708222

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות עבודה 

מהבית, לפרטים: 
054-8408411)14-17(_____________________________________________

 בגבעת שמואל - ב"ב, 
דרושה עובדת למשק 

בית, 3 פעמים בשבוע, 
גמיש )בית של בנות(, 

054-3977205)14-17(_____________________________________________

 דרושה גננת + 
סייעת לגנים בת"א, 
עדיפות לנסיון, כיסוי 

ראש - מטפחת, לפרטים: 
054-8503222)14-17(_____________________________________________

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

לשעות אחה"צ, 
055-6684461, או 

_____________________________________________)14-17(לפקס: 03-6310203

 דרוש/ה קוסמטיקאי/ת 
לסלון חרדי, פדיקור, 

קוסמטיקה ועוד... גברים/נשים 
_____________________________________________)14-17ל(בהפרדה, 050-2030007

 למדרשת בנות 
במטרסדוף בי-ם, דרוש/ה 

טבח/ית לחצי משרה שעות 
גמישות, קו"ח ל: 

gmail.com@0276955)14-15ל(_____________________________________________

 דרושות מדריכות ועוסיו"ת 
להוסטל פגועות נפש 

בבני ברק. 
Sara-levi@shany.co.il

052-7634986)14-17(_____________________________________________

 מנה"ח למשרד רו"ח 
בפ"ת ליד ציר ז'בוטינסקי, נסיון 

3 שנים, קו"ח למייל:
oeay63@gmail.com)14-17(_____________________________________________

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה, מעוניינת לעבוד 

במשרד בקרבת בני-ברק, 
_____________________________________________)14-15ח(054-8414989

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 לשנה"ל תש"פ דרושים 
מורים ומורות, מחנכים 

ומחנכות בירושלים ובית שמש 
ובבני ברק והסביבה. קריירה, 

072-22-222-62)15-15(_____________________________________________

 לחברת קיטרינג 
בירושלים, דרוש/ה עובד/ת 

שבת, תנאים מעולים. רפאל: 
_____________________________________________)15-16ל(050-8656554

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן 

ולו"ז, ועבודה משרדית שקטה, 
שעות נוחות, שכר 7,000 ש"ח 

_____________________________________________)15-15(נטו. קריירה, 072-22-222-62

 לחברת בניה גדולה 
בירושלים פקיד/ה לעבודה מול 

ספקים, ועוד, משרת בוקר, 
שכר התחלתי 6,500 ש"ח. 

_____________________________________________)15-15(קריירה, 072-22-222-62

 למשרד במרכז בני ברק 
מזכיר/ה. לתפעול המשרד. 

א-ה, שעות נוחות. לא נדרש 
ניסיון. שכר 8,500 ש"ח. 
_____________________________________________)15-15(קריירה, 072-22-222-62

 למכבסת שלגית בב"ב, 
דרוש שליח, רשיון נהיגה ב', 

לעבודה קבועה, אופציה לרכב 
_____________________________________________)15-16(צמוד, 050-8460282

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-26(חובה, 054-4690222

 דרושה מטפלת לגן 
בגבעתיים, 3-4 בקרים בשבוע, 

צוות חרדי איכותי, 
_____________________________________________)15-18ל(052-8680032

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, 

ועובדי מטבח, 
תנאים טובים, 

02-5375516)15-18(_____________________________________________

 דרושה עובדת למשק בית 
_____________________________________________)15-15(בק.הרצוג, 054-4314029

 מתפנה מנהל שיווק, 
מכירות ופרסום מומחה למגזר 

_____________________________________________)15-16ח(דתי-חרדי 050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/הכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)15-16ח(וערב בישיבה 050-6651365

 מעוניין לעבוד בביתך 
תמורת מגורים /בתשלום 

_____________________________________________)15-16ח(050-6651365  ג'קט מידה 2, צבע שחור, 
_____________________________________________)13-14ח(20 ש"ח, 053-3155415

 צידנית רכה, 40 ליטר 
)טרולי( על גלגלים, חדשה 

באריזה וכיסא ים, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(050-6282258

 למסירה עיתוני בתוך 
המשפחה ומשפחה, 

_____________________________________________)13-14ח(054-2252171

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 300 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)13-14ח(052-24372982

 משקפי שמש איכותיים, 
חברת "ארוקה" חדש, ב- 100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 050-8776286

 2 מיטות חדר שינה + 
ארגזים 80/190, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב, 058-3265087

 מיטה משולשת - מיוצר 
ע"י רהיטי מועלם, כחדשה! + 

מזרונים, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(054-8429931

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 054-5705546

 ארון הזזה לבגדים - רהיטי 
דורון + פינת עבודה + מגירות, 

_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח, 050-8918009

 שולחן מחשב מזכוכית, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-7126106

 שידת טיפולים בצבע לבן, 
מעץ סנדוויץ, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)13-14ח(בבני-ברק, 052-3662700

 ארון 2 דלתות בבני-ברק, 
_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח, 052-3662700

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בבני-ברק, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3662700

 עמודון ספרים בבני-ברק, 
מעץ סנדוויץ, מדפים, 350 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-3662700

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 ארון שרות קטן של כתר, 
חדש, במחיר מציאה - 140 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח, 052-2449315

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)13-14ח(052-8958197
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