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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

אשם תורם
הוא  לממשלה,  להצטרף  רוצה  באמת  ליברמן  אם 
ימצא את הדרך להאריך את הפתיל - כהגדרתו בעבר 
ולשתף פעולה בתהליך של מציאת פתרון מוסכם,   -
לתיקונים הלא מהותיים במיוחד בחוק הגיוס. ליברמן 
יום שני שעבר נשמע כמי שמעוניין בחתירה  של עד 
למגע, ובמפלגות החרדיות הובעה השבוע אופטימיות 
השקטים  המסרים  נתניהו,  עם  פגישתו  לנוכח  זעירה 
של  הימנעותו   – ובעיקר  מהחברים  לכמה  שהועברו 
השבועית,  הסיעה  בישיבת  נוספות  מהכרזות  איווט 

שמחזיקה מעמד לפחות עד למועד כתיבת השורות 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 10-11

ש”ס ויהדות התורה צלחו את המשברים האידיאולוגיים ומרבית נושאי הליבה כבר 
הוסכמו במו”מ הקואליציוני • עדיין בדיון: חלוקת התפקידים והתיקים, סוגיית הדיור 

החרדי וההתנהלות מול איווט ליברמן • וגם: ב’איחוד מפלגות הימין’ נדחקו לסוף 
הרשימה, ליברמן במשבר אמון מול נתניהו והקרב הפנימי בליכוד מתעורר | עמ' 12 

ברגע האחרון 
נתניהו הסיר את מועמדת החרדים

לאחר שמועמדותה של עו"ד מיכל רוזנבוים לתפקיד מבקרת 
המדינה כבר נסללה בתמיכת אגודת ישראל וש"ס, שעה וחצי לפני 

תום הזמן החוקי – החליט ראש הממשלה לשנות כיוון | עמ' 13  

קרב הישרדות 
הוגש חוק החסינות

ח"כ מיקי זוהר מהליכוד הגיש את התיקון לחוק החסינות שיאפשר 
לנתניהו להמשיך לכהן כראש ממשלה גם אם היועמ"ש יחפוץ 

להגיש נגדו כתב אישום  | עמ' 13   

אחרי המשבר 
החרדים קרובים לחתימה

בעקבות אפליית הציבור הליטאי בשירותי הקבורה בירושלים, מוקמת 
חברה קדישא חדשה שצפויה לטלטל את המערכת • חברי הכנסת 
נותנים גיבוי, עסקנים ורבנים נרשמו כחברי עמותה, גבירים מחו"ל 

גויסו והמהלך יוצא לדרך – כל הפרטים | עמ' 8
חשיפה

חברה קדישא חדשה לציבור 
הליטאי בירושלים

בכירי העירייה ואנשי הכבאות התכנסו 
לישיבת עבודה משותפת, במאמץ משותף 

למאבק ולמניעת הצתות מכוונות בעיר 
וביערות שסביבותיה ⋅ ראש העיר במכתב: 

"התרחש אירוע חמור, כאשר ילד תקף 
באבנים את הכבאים והדבר יצר חילול ד'"

 | עמ' 4 |

בישיבה משותפת: 
סוכם על דרכי פעילות למאבק 

בהצתות החורשות

הרחבת העיר: אלעד תותאם לילדים קטנים  | עמ' 4
'שמים לב': 35 ילדים נהנו מקייטנה חווייתית  | עמ' 6

כנס למשפחות
 'מרכז עוצמה'

 | עמ' 6 |



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



מלון 
שרתון 

גולף 
)בבעלות הילטון רומא(

1/7/19 עד 12/9/19

לשינפלד 
ברומא!

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m פרטים באתר ובפייסבוק הזמינו היום במחירי קדם עונה!

Sheraton Golf 3 di Roma

אפשרות לטיולים מאורגנים 
עם מדריכים מקצועיים 

דוברי עברית 
ואתרים מומלצים 

למטייל העצמאי

ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים 

ענקיים של 
שפים זוכי פרסים 

ובר אירי חופשי

 אירוח מלכותי במלון
 שרתון גולף רומא

 עם מסלול גולף מקצועי
צמוד למרכז 

בילוי וקניות

הופעות של 
גדולי הזמר 

בתאריכים נבחרים 
ותכנית מגוונת 

לגדולים ולקטנים

SHAINFELD FUN חדש! 
טיולים מאורגנים למשפחות 

ואטרקציות מלהיבות 
בתאריכים מיוחדים

שעושה את החופשה

מה 
ה 
ז

ליווי צמוד של 
מנהלי שינפלד 

שנמצאים אתכם 
בחופשה

דרך
המקצועיות

דרך
הטיולים

דרך
האוכל

דרך
המלון

דרך
האוירה

חפשו את שינפלד תיירות בפייסבוק ובאינסטגרם

₪ 1,000
הנחה לזוג
לנרשמים

עד שבועות כל הדרכים  
מובילות 

דרך
המשפחות
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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, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

בכירי העירייה ואנשי הכבאות התכנסו לישיבת עבודה משותפת, במאמץ משותף למאבק ולמניעת הצתות 
מכוונות בעיר וביערות שסביבותיה ⋅ ראש העיר במכתב: "התרחש אירוע חמור, כאשר ילד תקף באבנים 

את הכבאים והדבר יצר חילול ד'"

תכנון הרחבת העיר אלעד מבוצע באופן חדשני בהתאמה מלאה עבור ילדי העיר ⋅ מטרת הפרויקט, הינה 
להתאים את העיר הגדולה, עבור הילדים מהגיל הנמוך ⋅ ראש העיר: "אני שמח שאנחנו לוקחים חלק בפרויקט 

חדשני זה, שיועיל ללא ספק לאלפי המשפחות שיגיעו לגור בעיר"

בישיבה משותפת: סוכם על דרכי 
פעילות למאבק בהצתות החורשות

הרחבת העיר: אלעד תותאם לילדים קטנים

 משאית התהפכה ומעכה רכב
בשעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי הוזעקו 
כוחות ההצלה לצומת ברקת שבכביש 444, בסמוך 
לעיר, בעקבות תאונת דיווח על תאונת דרכים קשה 

עם התהפכות משאית על רכב פרטי. מתנדבי ארגוני 
ההצלה שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני 
שונות,  פציעה  בדרגות  שנפגעו  נוסעים  לארבעה 
בלינסון  לבית החולים  פונו  כאשר לאחר מכן אלו 

בפתח תקווה, כשמצבם קל.

 פיני גרוס בירמץ, כולם התייצבו

מצוה  הבר  שמחת  נערכה  האחרון  חמישי  ביום 
באולמי  גרוס,  פיני  העיר  מועצת  חברת  של  לבנו 
משכן הכינוסים בעיר, כאשר בשמחה השתתפו רבני 
מנדבורנא,  האדמו"ר  בעיר,  הישיבות  וראשי  העיר 
עיריית  ובכירי  חברי  אלטמן,  הרב  מחוג  האדמו"ר 
זאב  השר  הליכוד   בכירי  גם  כמו  ועסקנים,  אלעד 
אלקין, גדעון סער ודוד ביטן וכן יו"ר שלומי אמונים 
סגן השר מאיר פרוש, סגן ראש מועצת רכסים יצחק 
רייך, שלמה קוסטליץ, חיים  מאיר לנגזאם ופנחס 

הומינר.

 פעילות למועדוני גיל הזהב בעיר

עשרות  עבור  הענפה  הפעילות  נמשכת 
שע"י  הזהב  גיל  מועדוני  בפעילות  המשתתפות 
האגף לשירותים חברתיים בעיר. לאחר שבועות של 
ידי  וברוח על  התארגנות שתוכננו בקפידה בחומר 
ימים אלו  ייחודיות  על  דגש  הצוות באגף, בשימת 
של ספירת העומר וכהכנה לחג השבועות הבעל"ט, 
גיל  מועדוני  חברות  עשרות  שעבר  בשבוע  יצאו 

הזהב בעיר ליום תפילה בקברות צדיקים. 
ר'  הקדוש  התנא  בקבר  הנשים  החלו  היום  את 
מאיר בעל הנס, שהיארצייט שלו חל השבוע ומשם 
המשיכו  מכן  לאחר  הרמב"ם.  לקברו של  המשיכו 
סיימו  היום  ואת  ומרגוע  מזור  לתת  טבריה,  לחמי 

בשייט מהנה על שפת הכנרת. 

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום

יוסי לוז

ראש  בלשכת  שעבר  בשבוע  שנערכה  משותפת  עבודה  ישיבת 
החורשות  הצתות  ומניעת  למאבק  במאמץ משותף  התקיימה  העיר, 
בתוך העיר ובסביבותיה, במטרה להפחית את הסיכון הגבוה הקיים 
תקווה  פתח  כבאות  מפקד  השתתפו  כבישיבה  אלעד,  העיר  לבתי 

איציק עוז, מפקד נקודת משטרת אלעד אלי יעקב ובכירי העירייה. 
מפקד כבאות פתח תקווה הציג את הסיכון הגבוה הקיים השנה, 
לאחר גשמי הברכה שגרמו לצמיחת עשביה גבוהה, שבהתלקחותה 
כך  על  הנתונים  את  הציג  כן  כמו  הגבוהים.  העצים  את  גם  מסכנת 
שילדים מציתים עשרות שריפות בחורשות בתוך העיר ובסביבותיה 

ובכך מסכנים את התושבים, תוך שהם מפריעים לפעילות כבאי האש.
גם  שכוללת  רחבה,  הסברה  בפעילות  לצאת  הנחה  העיר  ראש 
פעילות מול הנהלות מוסדות החינוך, כשבמקביל הוא מנחה לפעול 
בכל חומרת הדין נגד ילדים שנתפסו מציתים מדורות מסוכנות, כולל 

קניסת משפחותיהם. 
עוד נמסר כי עובדי מחלקת הבטחון פועלים בשבוע האחרון כדי 
לאתר מדורות מסוכנות, עליהן נתלים שלטים המורים להעתיק אותם 

ממקומותיהם למקומות בטוחים יותר.
במכתב ששיגר ראש העיר למנהלי המוסדות נכתב, כי "השנה זכתה 
ארץ ישראל בכמות גשמים מבורכת במיוחד, מה שהוביל לצמיחה 
גבוהה של שיחים בכל היערות מסביב. התוצאה היא שבדליקה הכי 
קלה של השיחים, העצים יכולים להיתפס בלהבות בקלות מסוכנת, 

ומכאן ועד לסיכון הבתים הסמוכים הדרך קצרה מאוד רח"ל.
היו השבוע מלאות עבודה, בריצה מדליקה  "ידיהם של הכבאים 
לדליקה – שבמרבית המקרים הוצתו על ידי ילדים חסרי אחריות או 
מודעות, ואם לא די בכך, אזי להוותנו התרחש אירוע חמור עוד יותר 
כאשר ילד תקף באבנים את הכבאים, והדבר יצר חילול ד'. במקביל 
לפרסום שאנחנו בעירייה מבצעים בנושא, אני סמוך ובטוח שאתם 
לילדים  נכונה  בהסברה  זו,  חשובה  במשימה  לנו  לסייע  תירתמו 
הנוצר  ד'  חילול  מניעת  לצד  בהצתות,  שקיימת  הגדולה  הסכנה  על 

מהצתות אלה", הוסיף פרוש במכתבו.
לפעול  כדי  בקק"ל,  היערות  לאחראי  העיר  ראש  פנה  בנוסף 
במהירות להפחתת הסיכון של שריפת היערות במהלך הקיץ הקרוב. 
"אני פונה אליך בדחיפות, לבצע ביערות ובחורשות הסמוכים לעיר 
מחויב  הדבר  העשבייה.  את  ולהנמיך  לדלל  מנת  על  מבוקר  מרעה 

המציאות, ונדרש במידי", כתב ראש העיר

אלי רובין

ייחודי  בפרויקט  הראשונה שתשתתף  החרדית  העיר  תהיה  אלעד 
העיר  הרחבת  במסגרת  זאת  הרך,  הגיל  עבור  אורבנית  להתאמה 
לאוניברסיטה  המשותף  בפרויקט  מדובר  הקרובות.  בשנים  הצפויה 
אלעד  עיריית  כאשר  האורבנית,  והקליניקה  בירושלים  העברית 

משתתפת בדיונים והתכנונים כבר במשך כשנתיים.
מטרת הפרויקט, כפי שהוסברה לראש העיר ישראל פרוש בתחילת 
מהגיל  הילדים  עבור  הגדולה,  העיר  את  להתאים  הינה  הדיונים, 
ההולך  המבוגר  של  הראיה  טווח  בעוד  היא  המוצא  נקודת  הנמוך. 
רואה  ברחוב  הפוסע  שהילד  הרי  ומעלה,  מטרים  שני  הוא  ברחוב 
מגובה של כ-90 ס"מ עד 1.2 מטר בלבד. התוצאה היא שבשבילו, 

ההליכה ברחוב היא מאיימת, מסוכנת ולא חווייתית.
על  בפרויקט,  חלק  לקחת  העירייה  נציגי  את  הנחה  העיר  ראש 
מנת להתאים את התכנון העתידי של הרחבת העיר, לפי הפרמטרים 
הנדסה  מחלקת  נציג  חלק  לוקחים  בדיונים  לילדים.  גם  המתאימים 
האגף  ונציגת  צור  אושרת   – חינוך  מחלקת  נציגת  שטרן,  ישעיה   –

להג"ס – לאה דוידוב.
רצפי  ויצירת  נוחים  חציה  מעברי  נמוכות,  גדרות  לתכנון  מעבר 
הליכה עבור הילדים, התכנית גם שמה דגש על נתונים נוספים, כמו 

למשל נטיעת עצים לאורך הרחובות, כאשר היתרונות הם, בין השאר, 
והטמפרטורות  לשמש  פחות  נחשפים  הילדים  כאשר  בריאותית, 

יורדות בכ-3-4 מעלות. 
העצים משרים גם אווירה שונה, ומסייעת באופן תפיסתי וחזותי 
להרגעת הילדים. התכנית סקרה גם ריכוזי עצים באזורים המתוכננים 
בוגרים  עצים  ריכוזי  אותם  את  להשאיר  המלצות  עם  להרחבה, 

שיסייעו גם בהפחתת הזיהומים.
למשל  כמו  הילדים,  עבור  שטחים  השמשת  הן  נוספות  המלצות 
הוספת שערים בחניות בניינים, ולהסב את השטחים לשטחי משחקים 
בשעות היום )סגירת יום( ובכך ליצור שטחי משחק בטוחים לילדים.
הרך,  לגיל  חינוך  מבנה  לתכנון  עקרונות  גם  כוללת  ההתאמה 
הכוללים בין השאר הפרדה בין אזור הטיפול לאזור הפעילות, הפרדה 
שולחנות  ציפוף  עיקרון  אוכל,  לשולחנות  עבודה  שולחנות  בין 
העבודה ושולחנות האוכל, הפרדה בין אזור העבודה של הצוות לבין 

אזור הפעילות של הילדים ועוד.
יש למעלה מ-60  בה  "כעיר  כי  פרוש מסביר,  ישראל  ראש העיר 
על  התכנוני  בנושא  דגש  לשים  הנחיתי  וילדים,  נוער  בני  אחוזים 
ההתאמה המרבית ואני שמח שאנחנו לוקחים חלק בפרויקט חדשני 
זה, שיועיל ללא ספק לאלפי המשפחות שיגיעו לגור בעיר המתרחבת 

אלעד".



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

תאריכים אחרונים בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

לאירועי קיץ 
תשע"ט כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

כל הבשרים בכשרות 'בד"ץ בית יוסף' ו'הרב מחפוד'

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 139& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

גלאט כשרכשרות מהודרת 
 
 כל השנה
 

חניה מקורה

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | מיקום מרכזי: איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה

מטבח עשיר ומפואר הכולל  מאכלי גורמה בניצוחו של השף יגאל אביב,
ברשותנו צוות טבחים המתמחים במאכלי עמים מהמטבח הפרסי, הבלקני, המזרחי והיהודי.
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'שמים לב': 35 ילדים נהנו מקייטנה חווייתית

כנס למשפחות 'מרכז עוצמה'

רוצים לשפץ את הבנין? ייתכן שאתם זכאים למימון

יוסי לוז

מיום  נהנו  העיר  תושבי  מיוחדים  ילדים  כ-35 
קייטנה חוויתי במיוחד שנערך במשחקייה ביום 
שבאגף  להתנדבות  היחידה  בהפקת  העצמאות 

לשירותים חברתיים ע"י ארגון 'שמים לב'.
 9:00-16:00 השעות  בין  התקיימה  הקייטנה 
ילד  לכל  כאשר  וצהריים,  בוקר  ארוחת  וכללה 
שדא סמינר  בת  מתנדבת  הוצמדה  ילדה  יאו 

יכולתה,  ככל  החניך/ה  עם  וליהנות  לשמח  גה 
כשבמרכז היום עמדה הפעלה ייחודית בבלונים 
יכשהמקום והילדים קושטו בכתרים, חיות ואבי

זרים שונים והכל מבלונים. 
"שמים  לרכזת  מודה  להתנדבות  היחידה  צוות 
לילדים  והדאגה  המסירות  על  דאהן  צ.  לב" 
יהמיוחדים בעיר במשך ימות השבוע וימות החו
יפשה, כשגם בימי חול המועד פסח וביום הבחי

רות שקדם לחג התקיימו במשחקייה העירונית 
והנאה  חוויה  מתוך  מיוחדים  לילדים  כיף  ימי 

מרובה לילדים והקלה למשפחות ולהורים.
מנת  על  הוקמה  באלעד  להתנדבות  היחידה 
במג המתמודדות  למשפחות  השנה  כל  ילסייע 

ימות  וון תחומים, מכל הקהילות בעיר, במשך 
השנה בחופשות ובשבתות. 

יוסי לוז

חברתיים  לשירותים  שבאגף  עוצמה  במרכז 
ציינו בסיפוק בשבוע שעבר הצלחה מסחררת 
של ערב גיבוש והוקרה אשר נערך למשפחות 
ישעברו תהליך משמעותי במהלך החורף בסד

כיבדו  ובליוויים פרטניים, כשאת הערב  נאות 
בנוכחותם ראש העיר ישראל פרוש שבירך את 
הנוכחים ועודד אותם להמשיך בתהליך אותו 
התחילו וכן גב' לבנת לבנשטיין מנהלת האגף 

לשירותים חברתיים. 
המשתתפים והמשתתפות ציינו בסיפוק רב את 
ההשפעה והשינוי שחוללו הסדנאות בחייהם. 
בפן האישי, המשפחתי והכלכלי, כאשר בערב 
מהתוכן  נהנו  אשר  משתתפים  כמאה  נכחו 
הרוחני  ומהתוכן  בשרית,  ארוחה   - הגשמי 
פנגר  הרב  של  ומחזקות  מעצימות  הרצאות   -
הייחודית  בדרכו  אחד  שכל  שלי,  אביחי  ושל 
ומ מחזקות  ואמירות  חיובית  בחשיבה  יחיזק 

עצימות! בסיום הערב יצאו הלקוחות עם שי 
יוקרתי - מקבץ תפילות "טוב להודות", כשהם 
ימודים למרכז עוצמה על הערב החוויתי והעו

כבר  חוו  לא  זה  מסוג  ערב  כי  והדגישו  צמתי 
מזמן.

חב לשירותים  באגף  הפועל  עוצמה,  ימרכז 

למשפחות  מענה  לתת  במטרה  הוקם  רתיים, 
מצליחות  ואינם  כלכלית  מבחינה  המתקשות 
נכון  להתנהל  או  התעסוקה  בעולם  להשתלב 
יכלכלית. מרכז עוצמה פועל מתוך אמונה שה

פתרון נמצא אצל הלקוח וביכולתו לעשות את 
השינוי לו זקוק, בנושאים של: מיצוי זכויות, 
כלכלה נבונה ותעסוקה, זאת בנוסף להעצמת 

הלקוח ומתן כלים להתמודדות.
רכזת  סוציאלית,  עובדת  כולל  המרכז  צוות 
'פעמונים'.  מטעם  משפחות  ומלווה  תעסוקה 
המ עם  יחד  ובונה  מעטפת  נותן  כולו  יהצוות 

שפחה תוכנית מותאמת לצרכיה. העבודה עם 
הן בע תהליך שנעשה  בניית  הינה  יהמשפחה 

והן  שונות  סדנאות  במסגרת  קבוצתית  בודה 
בלווי פרטני.

ריסטרט  סדנאות  הסתיימו  בחורף  כאמור 
ומחזור  הורים  הנחיית  סדנת  של  שני  ומחזור 
וכן מחזור  לנשים,  סדנת תעסוקה  שלישי של 
הוריות.  חד  לנשים  העצמה  סדנת  של  ראשון 
המקצוע  אנשי  טובי  בהנחיית  הסדנאות  כל 

בתחומם.
למשפחות  סדנה  נפתחה  האחרון  בשבוע 
לניהול כלכלי על ידי המנחה דוד חזן. בהמשך 
יפתחו סדנאות נוספות של תקשורת בין אישית 

לנשים וסדנת שווק ופרסום לבעלות עסקים. 

אלי רובין

הבי משרד  מקדם  ייחודי  פרויקט  יבמסגרת 
באמצעות  בניינים,  בשיפוץ  סיוע  והשיכון  נוי 
האגודה לתרבות הדיור, כשהמטרה היא לשדרג 
את סביבת המגורים בבניינים הזקוקים לשיפוץ, 
שמרבית הדיירים בהם הם בעלי דירות פרטיות, 
יאשר לא קיבלו סיוע מהמשרד במהלך עשר הש

נים האחרונות. 
יהסיוע יינתן בהתאם לקריטריונים שנקבעו במ

שרד הבינוי והשיכון, בשיתוף האגודה לתרבות 
הדיור ולפיהם ועדי הבתים יוכלו להגיש בקשה 
יע והשיכון  ילהשתתף בפרויקט ומשרד הבינוי 
פעו לצורך  משתנים,  בתקציבים  מענקים,  יביר 

לות התחזוקה והשיפוץ, כאשר השיפוץ יתבצע 
מדרגות,  חדרי  חזיתות,  לבניין,  הכניסה  בחדר 

איטום גג וכדומה.
בנייני המגורים עומדים בדרי רוב  יבעיר אלעד 

שות אלו, וגובה המענק צפוי להשתנות בהתאם 
מוגדל  ביניהם, מתן מענק  קריטריונים,  למספר 
מדו המוחלשות.  בשכונות  הנמצאים  ילבניינים 
יבר בצעד נוסף של משרד הבינוי והשיכון לטו

שיקום  לצד  משלים,  צעד  ומהווה  הציבור  בת 
בשכונות  לפעול  בוחר  המשרד  כאשר  שכונות, 

אלו בהיבט נוסף. 
במסגרת  שיוגשו  שההצעות  לאחר  בהמשך, 
הקול הקורא לאגודה לתרבות הדיור באמצעות 
הנדר בצירוף המסמכים  מקוון,  יטופס הרשמה 

שים הבאים: נוסח מודעת הקול הקורא חתומה 
מהנדס  משרד  אישור  הבית.  ועד  נציגות  ע"י 
העיר/הרשות המקומית ו/או מסמך רשמי אחר 
המאשר את שנת גמר הבניה. פרוטוקול אסיפת 
לשיפוץ  יציאה  בדבר  החלטה  וקבלת  דיירים 

)ככל  מחיר  כמויות/הצעת  אומדן/כתב  הבניין. 
נציג  בהשתתפות  היגוי  ועדת  תבחר   - וישנם( 
ותיצור  האגודה  ונציג  והשיכון  הבינוי  משרד 

מאגר של ועדי בתים, הזכאים לקבלת הסיוע. 
יתפרסם  הנדרש  ולפי  לחודשיים  אחת  בנוסף, 
יהיה  ניתן  כשלא  המאגר,  לחידוש  קורא  קול 
לטובת  הדיור  לתרבות  באגודה  חברות  לחייב 

קבלת הסיוע בפרויקט.
עם  בין השאר שיפוץ חלקי  הם  הסיוע  מסלולי 
הבינוי  משרד  יעניק  שבמסגרתו  רגיל  מענק 
והשיכון מענק שלא יעלה על סך של 2,500 ש"ח 
ליחידת דיור, בתנאי שהמענק הכולל לבניין לא 
יעלה על 50% מעלות השיפוץ הכולל. סיוע זה 
המ סטטיסטי  באזור  הנמצאים  לבניינים  ייינתן 
דורג באשכולות 7-1 לפי המדד הסוציו-כלכלי.

שיפוץ חלקי עם מענק מוגדל, שבמסגרתו יעניק 
משרד הבינוי והשיכון מענק שלא יעלה על סך 
ובתנאי שהמענק  דיור  של 4,000 ש"ח ליחידת 
80% מעלות השיי יעלה על לא   הכולל למבנה 
פוץ הכוללת. סיוע זה יינתן לבניינים הנמצאים 
לפי   5-1 באשכולות  המדורג  סטטיסטי  באזור 

המדד הסוציו-כלכלי.
הבינוי  משרד  יעניק  שבמסגרתו  עומק  שיפוץ 
ש"ח  אלף   15 על  יעלה  שלא  מענק  והשיכון 
הכולל  המענק  שגובה  ובתנאי  דיור  ליחידת 
50% מעלות השיפוץ הכוי  לבניין לא יעלה על

באזור  הנמצאים  לבניינים  יינתן  זה  סיוע  ללת. 
המדד  לפי   7-1 באשכולות  המדורג  סטטיסטי 

הסוציו-כלכלי. 
התקציב לתוכנית מוגבל ולכן עם תום ההרשמה 
ייבצע משרד הבינוי והשיכון מיון של כל ההצ
סוציו-כלכ למאפיינים  עדיפות  מתן  תוך  יעות 

ליים ואחרים.

מרכז ייעוץ והרשמה: 

1-800-071-500

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

 יותר התאמה
 תכנית ייחודית וגמישה. 

התאמת תכני הלימוד לציבור החרדי.

 יותר נוחות
 במרחק הליכה מתחנת הרכבת. 

מערך מלגות נרחב ופעוטון. 

המכללה לחינוך תלפיות - יטבתה 7 חולון

תלפיותר
תואר בחינוך שמותאם לך יותר!

 יותר בכיר 
 השלמה מתעודת בכיר 

לתואר אקדמי B.Ed בזמן קצר.

‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?
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כל הדרכים מובילות לרומא

אלי כהן

שהתארחו  המשפחות  של  התודה  מכתבי 
בחופשת הפסח של "שינפלד תיירות" בפורטו 
להגיע  עדיין  ממשיכים  סלוניקי  שליד  קאראס 
למשרדי החברה. כ-1500 איש שהו בחג הפסח 
לאחר  מיד  וחלקם,  חלומית  בחופשה  האחרון 
לישראל, מיהרו לברר על חופשת הקיץ  שובם 

הקרובה של שינפלד תיירות.
ובכן, מסתבר שהקיץ הזה כל הדרכים מובילות 
לרומא. שינפלד תיירות מציג: חופשה איטלקית 
ב"שרתון גולף רומא", מלון פאר וחופשת קיץ 

חלומית.
לרשותכם  יעמוד  שברומא  הראשונה  הפעם  זו 
תיירות,  שינפלד  בהפעלת  כשר  גלאט  מלון 
השייך  גולף  שרתון  מלון  מאשר  אחר  ולא 
לרשת הילטון רומא, הבנוי כמלון גולף יוקרתי 
ומעמיד לרשות אורחי שינפלד את כל הפינוקים 
הסיבות  אחת  עליהם.  לחלום  אפשר  שרק 
שבחרנו במלון זה מפני שהוא נמצא כרבע שעה 
בלבד נסיעה משדה התעופה – כך שחסכנו לכם 

עומסי תנועה מיותרים במרכז העיר.
כשר,  גלאט  מטבח  לרשותכם  נעמיד  במלון 
לובי  שלנו,  המפורסם  האירי  הבר  אוכל,  חדר 
הציבוריים  בשטחים  מפואר,  כנסת  בית  מפנק, 
שבריזורט יש בריכות שחייה חיצוניות עם מים 
ומשטח  ענק  גולף  מגרש  כושר,  ומכון  צלולים 
מטעם  שאטל  אוטובוס  ורחב.  ירוק  ציבורי 
המלון יוצא במהלך היום למרכז רומא ולקניון 
 Euroma" קניון - הסמוך מהענקים באירופה 

2", בעלות 3-5 יורו בלבד.
כמיטב  גבוהה  ברמה  חופשה  לכם  מכינים  אנו 
שינפלד,  של  המלכותי  האירוח  עם  המסורת 
בבארים  למהדרין  כשרות  וערב  בוקר  ארוחות 
תכניות  חצות,  עד  פתוח  אירי  בר  ענקיים, 
(בתאריכים  זמר  כוכבי  של  והופעות  מגוונות 
שינפלד  מנהלי  של  צמוד  וליווי  נבחרים) 

שנמצאים אתכם במלון.

קיימת אפשרות  תוכלו לטייל ברומא הנפלאה, 
גם  ותיהנו  איטליה,  ברחבי  מאורגנים  לטיולים 
מאטרקציות ופארקים למשפחות, שופינג ועוד.

 כל הדרכים מובילות לשרתון גולף

הילטון  (בבעלות  רומא  גולף  שרתון  מלון   
לעשירי  המיועד  אלגנטי  מלון  הוא  רומא), 
במגרשי  לשחק  במיוחד  אליו  שמגיעים  עולם 
על  בקפידה  נבחר  זה  מלון  מקצועיים.  גולף 
מנת להבטיח ששהותכם תהיה נעימה ומפנקת, 
עם אירוח בתנאים מפנקים ואווירה חמה שרק 

שינפלד יודעים להציע.

כמו תמיד, ועם ניסיון של מעל 30 שנה, חשבנו 
על כל פרט: לרשות אורחנו במלון יהיה מטבח 
גלאט כשר, חדר אוכל, בר אירי לכל אורך שעות 
היום והערב, לובי רחב ידיים, בית כנסת מפואר, 
בריכות שחייה חיצוניות עם מים צלולים ומכון 
ירוק  ציבורי  ומשטח  ענק  גולף  מגרש  כושר, 

ורחב ומאיר עיניים. 

כל הדרכים מובילות לחדר האוכל
 אם כבר שהיתם באחת החופשות של שינפלד 
החוויה  על  לכם  לספר  צריך  לא  תיירות, 
נפרד  בלתי  חלק  שמהווה  הגסטרונומית 
כשזה  שינפלד.  של  והפסח  הקיץ  מחופשות 
צאן  נכסי  שלושה  אותנו  מלווים  לאוכל,  מגיע 

ברזל: כשרות, איכות וכמות.
כשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית תחת 

פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א.
האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה 
לאורחים.  ומוגשת  מטבחנו  את  היוצאת  ומנה 
עמוסים  האוכל,  בחדרי  הענקיים  הבארים 
בעשרות סוגי מנות מכל הסוגים. צוות בינלאומי 
במאכלים  המתמחים  וקונדיטורים  שפים  של 
ואשכנז  מזרח  עדות  בנוסח  כשרים  יהודיים 
מלווים את הנופשים בכל חופשת הקיץ. הכמות 
עולים  במלון  האוכל  בחדרי  שתמצאו  והמגוון 

על כל דמיון.

טוב,  בכל  מוגשות  הארוחות 
מרקים,  דגים,  בשרים,  מיני 
קינוחים,  תוספות,  סלטים, 
ומעדנים.  קונפיטורות  עוגות, 
מפנסיון  נהנים  אתם  בשבת 
רבא  הקידושא  עם  מלא 

המיוחד של שינפלד.
כולל  שלנו  המורחב  הצוות 
מהשורה  וקונדיטורים  שפים 
בפרסים  שזכו  הראשונה 
צוות  בשיתוף  בינלאומיים. 

עוזריהם הם יעמלו ויכינו עבורכם תפריט אוכל 
מסעיר ומלהיב הכולל שפע של טעמים, צבעים 

וניחוחות, בטעם נפלא של עוד.
חופשי  באופן  לפניכם  פתוח  היום  במהלך 
הייחודי של שינפלד. מתחשק  הטרקלין האירי 
היכנסו  טעים?  במשהו  עצמכם  את  לפנק  לכם 
שתיה  קרה,  שתיה  עם  מבר  ותיהנו  לטרקלין 

חמה, פירות, עוגות ומבחר ליקרים.

 כל הדרכים מובילות למופעי השירה

 גם הקיץ הזה הולך להיות שמח ומעניין. אנחנו 
ההופעות  לוח  אחרי  לעקוב  לכם  ממליצים 
האמנים  גדולי  תיירות.  שינפלד  של  והתכניות 
בשרתון  הקרוב  הקיץ  במהלך  יופיעו  והחזנים 

גולף רומא:
במוסיקה  האמנים  מבכירי   – לפידות  ישי 
בהפקות  המעורב  הזמר  והישראלית.  החסידית 
ענק של מוסיקה יהודית ואת שיריו שומעים דרך 
בשינפלד  הופיע  ישי  משמח.  אירוע  בכל  קבע 
תיירות פעמים רבות וביניהם באירוע הענק של 

סיום הש"ס בהילטון דרזדן.
ישראל נחמן תורג'מן – מופיע לצדם של גדולי 
החזנים בעולם ולעמוד תחת שרביט הניצוח של 
מופיע בתדירות  הוא  סובול.  ומורדכי  יפה  אלי 
ועד  מאמסטרדם  אירופה  כל  ברחבי  גבוהה 

הריביירה הצרפתית.
ישראל פרנס – אומן ויוצר מגדולי הזמרים בעל 
ישראל  גדולה.  ונשמה  נלאות  בלתי  אנרגיות 
כולל  אפשרית  במה  כל  על  וחזן  כזמר  הופיע 
ב"גלגולו של ניגון" ו"מעגל החיים" בהם הוא 

שר ומנגן ומלהיב את הקהל.

כל הדרכים מובילות לרומא
 וסביבותיה

 אוקיי, נהניתם מהמלון, נהניתם משפע האוכל, 
 – האטרקציות  ומשאר  מהבריכה  מההופעות, 

אבל לאן הולכים לטייל?
באירופה,  היפות  הערים  אחת  רומא,  ובכן 
טיולים  של  שפע  בה  למבקרים  מציעה 
ואטרקציות. אנו מצידנו הכנו עבורכם אפשרות 
מדריכים  בליווי  מאורגנים  טיולים  של  לשורה 
להשתנות  עלולים  הטיולים  מקצועיים(מסלולי 
המדריכם,לבחירתכם:  להחלטת  בהתאם 

אפשרות גם לטיולי משפחות.
בכיכר  ביקור  העתיקה:  לרומא  מאורגן  טיול 
כיכר  נבונה,  פיאצה  ברומא  ביותר  היפה 
אלגנטית ובה מזרקת ארבעת הנהרות של ברניני. 
מבנה   – הפנתיאון  הוא  נוסף  מפורסם  אתר 
ומשמש  אדריאנוס  ידי  על  נבנה  אשר  מרשים 
היום למקום קבורתם של מלכי איטליה. מזרקת 

טרווי – מעוטרת בסלעים ומים זורמים. הכיכר 
אליה.  היורדות  במדרגות  הידועה  הספרדית 
הקולוסאום – האתר המרשים ביותר של רומא 
יועדו  אשר  מושבים   50,000 מכיל  העתיקה 
בין  האכזריות  הקרב  בזירות  הצופים  לקהל 
התבליטים  שעליו  טיטוס  שער  הגלדיאטורים. 
על  נושאים  היהודים  השבויים  את  המתארים 
גבם את אוצרות המקדש וביניהם מנורת שבעת 
שמגיע  יהודי  לכל  מרטיטה  חוויה   – הקנים 

למקום.
טיול מאורגן נוסף הוא לרובע היהודי ברומא: 
הרובע היהודי המכונה הגיטו של רומא, שוכן 
הגדול  הכנסת  בית  ובמרכזו  נהר הטיבר  יד  על 
של רומא והמוזיאון היהודי המגולל את סיפורה 
ביותר.  העתיקות  היהודיות  הקהילות  אחת  של 
סמטאות הרובע מוליכות אל תיאטרון מרצ‘לו, 
ונציה  פיאצה   – רומא  של  המרכזית  הכיכר 
היא  נוספת  תחנה  מרשימה.  אנדרטה  במרכזה 
מיכאל  ידי  על  עוצבה  אשר  הקפיטול  גבעת 
לשופינג  לנצלו  אפשר  זמן  ישאר  אם  אנג‘לו. 

ברחוב ויה קורסו המפורסם.
סיור בטיבולי: טיבולי היא עיירה ציורית קטנה 
מצפון לרומא. העיירה התפרסמה בזכות הגנים 
יצירה  שהם  ד‘אסטה  בוילה  הנמצאים  היפים 
אדריכלית מפוארת, עם למעלה מ-500 מזרקות 
שכל אחת מהם היא יצירת אומנות בפני עצמה. 
הגן והמזרקות בנויים על טרסות תלולות ובהם 

שפע של צמחים פסלים ובריכות מים.
טיול לנאפולי: נסיעה לנאפולי הנמצאת במחוז 
קמפניה, ומנאפולי הפלגה קסומה לנמל הגדול 
אנאקאפרי  בעיירה  קאפרי.  החלומות  אי  של 
"הר  סולרה  מונטה  לפיסגת  ברכבל  עולים 
השמש". מפיסגת ההר מתגלה נוף עוצר נשימה 
לטייל  כיף  קאפרי  בעיירה  והמפרץ.  האי  של 
ברחובותיה היפים ובגני אוגוסטוס המשקיפים 

על הנמל הקטן בצידו השני של האי.
את  תחמיצו  אל  בשופינג,  מעוניינים  אתם  אם 
מאות  תמצאו  שבהם  רומא  שליד  האאוטלטים 
המותגים,  הסגנונות,  כל  העולם,  מכל  מותגים 

המעצבים, הרשתות, הקניונים והשווקים.
קרקלה,  מרחצאות  את  להחמיץ  אסור  וכמובן 
שיט על נהר הטיבר, ביקור בטירת סנטאנג'לוס 

ועוד.
מגוון  לכם  לתת  ישמחו  תיירות  שינפלד  נציגי 

הצעות לטיולים ברומא ובסביבותיה.

אכן, כל הדרכים מובילות לרומא.

ועכשיו לממהרים להירשם- 
הנחה של 1,000 ש"ח

לפרטים ולהרשמה: 03-6189999.

את מלון שרתון גולף רומא מכירים עשירי העולם מהחופשות הפרטיות שלהם. הקיץ הזה יש לכם הזדמנות ליהנות מחופשת קיץ חלומית במלון הפאר, 
בכשרות מהודרת, עם שפע של אטרקציות, מופעים, שפע קולינרי וחוויה גסטרונומית מהשורה הראשונה וכמובן: טיולים בעריה הציוריים של איטליה
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המופת של הגר"ח: "תלמדו בכורות ושם העיר ישונה"
מעט יותר מ-60 שנה אחרי שהוקמה, נצרת עילית צפויה לעבור 'שינוי השם' בעוד כחודש והיא תיקרא 'נוף הגליל' • מה הוביל 
להחלטה זו, מדוע ראש העיר החליט להחליף את השם, ההוראה המפתיעה של מרן שר התורה ולימוד הדף היומי שהשפיע על 

ההצבעה העתידית • הסיפור המלא

אלי רובין

אחרי קרוב לעשור מאז עלה רעיון החלפת שם 
העיר נצרת עילית, בעוד כחודש צפויים תושבי 
העיר  שם  שינוי  את  סופי  באופן  לאשר  העיר 
פרוצדורלי  שנראה  השינוי  אך  הגליל',  ל'נוף 
שהגיע  מעניין  מופת  בתוכו  טומן  לחלוטין 
רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  של  הוראה  לאחר 

חיים קנייבסקי.
ההליך הרשמי של החלפת שם העיר החל לפני 
ידי ראש העיר הקודם שמעון  על  כתשע שנים 
ומאות  דיונים  של  ארוכה  תקופה  לאחר  גפסו. 
הצעות לשמות חילופיים, שזרמו לעירייה מצד 
במועצת  סופית  החלטה  התקבלה   - התושבים 
שאינה  מסיבה  אך  השם,  את  להחליף  העיר 
שם  ושינוי  כלשהו  בשלב  נתקע  ההליך  ברורה 

העיר לא התבצע בפועל.
פעם  העיר  שם  החלפת  רעיון  את  שהחיה  מי 
נוספת הוא ראש העיר הנוכחי רונן פלוט. לפני 
בה  הבחירות  מערכת  סיכום  בכנס  שנה,  כחצי 
קיבל  כי  הודיע,  הוא  שניה  לקדנציה  נבחר 
זאת  כשנימק  העיר,  שם  את  לשנות  החלטה 
בכך שהוא רוצה, כי לנצרת עילית תהיה זהות 
עצמאית משלה וכן שלא יהיה בלבול בין הערים 
נצרת ונצרת עילית. "62 שנים אזרחי ישראל לא 
קלטו את ההבדל וחשבו כי נצרת עלית היא כמו 
עפולה עלית ויקנעם עלית", אמר פלוט, "אנחנו 
לא שכונה של נצרת, אלא עיר נפרדת. אין מנוס 
כל  כולם  את  לתקן  במקום  שם.  להחליף  אלא 

הזמן, צריך לתקן את הטעות פעם אחת ולתמיד, 
אותה  שמבדל  שם  עילית  לנצרת  להעניק 

מנצרת". 
לעצמאות  הרצון  בשל  שהגיע  העיר  שם  שינוי 
נצרת הערבית מצטרף למאמצי  ובידול מהעיר 
בשנים  השם.  לשינוי  בעיר  החרדי  הציבור 
האחרונות החלו אנ"ש להתיישב אף הם בעיר, 
כאשר לפני כחמש שנים הוקמה קהילה במרכז 
להתאכלס  החלה  מכן  אחר  ושנתיים  העיר 
משפחות  עשרות  ידי  על  ג'  יונה  הר  שכונת 
ומחסידות  הליטאי  מהציבור  בעיקר  חרדיות, 
להתאכלס  צפויות  הקרובות  כשבשנים  בעלז, 

בשכונה מאות משפחות נוספות.
הקהילה,  להתפתחות  ובהתאם  השנים  במהלך 
פרנסי הקהילה במקום נכנסו ונכנסים מעת לעת 
לגדולי ישראל ליעוץ והכוונה, כשלא פעם אלו 
העירו להם על שם העיר המגיע מאותו שורש 
של נצרות, כשאף העיר השכנה נצרת משמשת 

כסמל ומושג לדת זו. 
היו מרן ראש  זה  מי שבלטו בהתנגדותם לשם 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ויבלט"א מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שאמר שוב ושוב 
כי יש לפעול לשינוי שם העיר ולא פעם התבטא 
הקהילה  מעסקני  אחד  שבכך.  הבעייתיות  על 
הפעמים  באחת  כשנתיים,  "לפני  כי  מספר, 
שאל  הגר"ח  מרן  בעיר,  לכולל  בקשר  שהגענו 
שוב על שם העיר. שאלנו מה נעשה עד שיוחלף 
השם, האם לסגור את הכולל? הגר"ח ענה: 'חס 
שהסביר  תוך  בכורות',  מסכת  תלמדו  וחלילה, 

בה  ויש  מומים  על  בה  שלומדים  מסכת  שזו 
מרפא לכל התחלואים". 

ברצינות  ההוראה  את  קיבלו  העיר  תושבי 
בערב  בעיון.  זו  מסכת  למדים  החלו  ובכולל 
גם  זו  מסכת  ללמוד  החלו  האחרון,  פסח 
י"ד  יום,  באותו  ובדיוק  היומי  הדף  במסגרת 
העיר  לשינוי שם  ההליך  כי  רה"ע  הודיע  ניסן, 
נכנס לישורת האחרונה לאחר שעבר את אישור 
והוועדות  העיר  ממועצת  החל  הגורמים,  כל 
הרשות  הפנים,  משרד  דרך  לכך,  הקשורות 
לפיתוח הנגב והגליל ועדת השמות הממשלתית 

רק  ונשאר   - לכך  הקשורים  הגורמים  ושאר 
מנת  על  העיר,  תושבי  בקרב  עם  משאל  לקיים 

שיאשרו את ההצעה.
בשמחה  הבשורה  את  קיבלו  החרדית  בקהילה 
השבוע  בסוף  הבא.  ל'מופת'  ציפו  לא  אך 
שעבר עדכן אותם רה"ע רונן פלוט, כי התאריך 
הבעל"ט  סיון  ט"ו  הוא  העם  למשאל  שנקבע 
המועד  כי  התברר,  לתדהמתם   .)18/6/19(
שנקבע הוא יממה לאחר שיסיימו את כל מסכת 

בכורות בדף היומי. ויהי לפלא!

בית זה נוח
 משרד זה
עוד לקוח!

בית זה נוח

workup.co.il - 077-9973485 - בר כוכבא 23 ב"ב

פ א ק ר ו ו ב ם  י ר צ ו י יש לנו מתחם יוצרים?
מיוחד בשבילכם!

 WorkUp – מתחמי עבודה משותפים
כי מגיע לך להרחיב את מעגל הלקוחות, ליצור שיתופי פעולה ולהגדיל משמעותית את הרווחים 

 קומות נפרדות
לגברים ונשים

 מתחם מפואר
בסטנדרט בינלאומי

משרדים פרטיים 
וחדרי ישיבות

 פרטיות מוחלטת
ואזורים שקטים

החל מ-990 ש"ח לחודש < במתחם ה-BBC בני ברק 
סוגרים ל-3 חודשים ומקבלים חודש מתנה!

ד ב ו ע ה  ז  . פ א ק ר ו ו
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חברה קדישא חדשה לציבור הליטאי בירושלים
בעקבות אפליית הציבור הליטאי בשירותי הקבורה בירושלים, מוקמת חברה קדישא חדשה 

שצפויה לטלטל את המערכת • חברי הכנסת נותנים גיבוי, עסקנים ורבנים נרשמו כחברי עמותה, 
גבירים מחו"ל גויסו והמהלך יוצא לדרך – כל הפרטים

ישראל פריי

מהלך דרמטי: בשבועות האחרונים מתגבשת 
קדישא  חברה  להקמת  יוזמה  הקלעים  מאחורי 
את  לשמוט  שצפויה  יוזמה  בירושלים,  חדשה 
האחיזה הלופתת של החברות הקיימות, הנהנות 
בשלבים  נמצאת  היוזמה  עוצמה.  רב  מכוח 
עמותה  מוקמת  ראשון,  כשבשלב  מתקדמים 
שמזוהה עם בכירי 'דגל התורה', רבנים ואנשי 
קדישא  'חברה  יקראו  החדשה  לחברה  חסד. 

הדגל'.
ומצטברות  הולכות  ארוכה,  תקופה  מזה 
הציבור  על  הנמנות  משפחות  של  תלונות 
הליטאי בירושלים, על כך שבבואן לקבור את 
יקיריהן, הן נתקלות בקושי רב. המקרה האחרון 
שסוקר בהרחבה ב'קו עיתונות' ושדחף ליציאת 
היוזמה החדשה לדרך, היה בפטירתו של הרב 
שלום דוד ביננפלד ז"ל, מחשובי אברכי 'מיר', 
החברות  ידי  על  נדחה  ומענות  טענות  שבשל 
גופתו  את  להלין  נאלצה  ומשפחתו  קדישא 

ולבסוף לרכוש חלקת קבר בכסף רב.
את  להבין  חשוב  המצוקה,  את  להבין  בכדי 
היום  השולטים  והגורמים  השוק"  "כוחות 
במתי ירושלים. על הנייר, המדינה חייבת לספק 
את  שמקצה  זו  והיא  נפטר,  לכל  חינם  קבורה 
המשאבים עבור החברות קדישא דרך הביטוח 
הלאומי, הקצאת שטחי קבורה ותשלום. בשנים 
האחרונות ולאור מצוקת מקום, יכולה החברה 
שלא  דבר  בקומות,  קבורה  להציע  קדישא 

מקובל בציבור החרדי.
במצב הזה, עולה כוחן של החברות קדישא 
להחליט  ובידיהן  קבורה  בחלקות  המחזיקות 
קיימים  קדישא  חברה  לכל  והיכן.  ייקבר  מי 
ומי  חינם  לקבורה  לזכאים  שונים  קריטריונים 
שלא – נאלץ לשלם במיטב כספו. בין החברות 
'קהילת  את  למנות  ניתן  בירושלים  הגדולות 
ו'חברה  פרושים'  קדישא  'חברא  ירושלים', 

קדישא חסידים'.
בסיטואציה שנוצרה במהלך השנים, השליטה 
נמצאת  קדישא  החברות  במרבית  המרכזית 
בידי אנשים המזוהים עם הציבור החסידי, מה 

שמביא לטענת רבים, למצב של אפליה.
עיתונות'  'קו  לידי  שהגיעו  פניות  במספר 
קשות  טענות  עולות  ביסודיות,  ושנבדקו 
הליטאי,  מהציבור  משפחות  של  ומבוססות 
שמצאו את עצמן בשעתם הקשה, מול מצב בלתי 
חוסר  קדישא,  החברא  מצד  סירוב  של  אפשרי 
הצלחה להשיג מקום קבורה, היטלטלות מגורם 
אחד למשנהו, ובעיקר מחסור בכתובת מרכזית 
שתעניק מענה. בכל פעם זה נופל על קריטריון 
אחר, אך השורה התחתונה מעלה תחושה של 
בחלק  לקראת המשפחות.  להגיע  נכונות  חוסר 
מהמקרים הושגה חלקת קבר רק לאחר הפעלת 

אינספור מנופים, קשרים ותחנונים.
עסקנים  החליטו  האחרונים  בשבועות 
להפשיל  הקורה,  לעובי  להיכנס  ליטאיים 
תוקם  התכנית,  פי  על  לדרך.  ולצאת  שרוולים 
רשמי  באופן  שתורכב  חדשה  קדישא  חברה 

'דגל  מאנשי  ומלא 
בירושלים,  התורה' 
בחברות  וש"תתחרה" 
מדובר  הקיימות.  קדישא 
שכרוך  מורכב  במהלך 
בהקמת  הראשוני  בשלב 
עמותה ובהמשך בעמידה 
קבלת  הרשויות,  מול 
הקצאות למקומות קבורה 
האופרציה  כל  והקמת 

שסביב הקבורה.
מורכבות  לאור 
חברי  נרתמו  המהלך, 

ל'קו  בהקמה.  לסייע  התורה'  'דגל  של  הכנסת 
עיתונות' נודע כי מי שנמצא בסוד העניינים עוד 
הכספים  ועדת  יו"ר  הוא  הראשונים  מהשלבים 
מלאה.  התגייסות  על  שהודיע  גפני  משה  ח"כ 
מלשכת גפני סירבו להתייחס לפניותינו בנושא.
ההקמה  את  וארגונית  כלכלית  שמלווה  מי 
ויועץ  פיננסים  איש  כלכלן,  נאמן,  יפתח  הוא 
ניתן  העתידית  העמותה  חברי  ברשימת  עסקי. 
ציבור  בקרב  ביותר  דומיננטיים  שמות  למצוא 

בני התורה בירושלים, ביניהם:
הרב יצחק שולזינגר, מנהל קופת הצדקה של 
גמ"ח  מנהל  גרשוני,  משה  הרב  שלמה;  רמת 
מונק,  הכהן  בנימין  הרב  בירושלים;  מרכזי 
צבי  הרב  ישיבת מיר;  ועסקני  החסד  מאנשי 
פוברסקי, ראש ישיבת דברי אמת; הרב שלמה 
חנוך ורנר, מנהל קרן רא"ם ור"מ בישיבת דברי 

המסילה;  ישיבת  ר"מ  שרם,  יוסף  הרב  אמת; 
הרב שלום קולדצקי, מנהל איגוד בני הישיבות; 

והרב מרדכי מנחם ויינגוט, יועץ חינוכי.
בימים הקרובים, יעלו היוזמים לבתיהם של 
גדולי ישראל לקבל את ברכתם לקראת הקמת 

העמותה.
לצרכי  משאבים  גיוס  מסע  החל  במקביל, 
ההקמה, כשמספר אילי הון כבר התחייבו לתרום 
2 אמבולנסים לחברה קדישא. "השאיפה שלנו 
הציבור  אפליית  את  ולתמיד  אחת  לפתור  היא 
בשעת  משפחה  לכל  הכתובת  ולהיות  הליטאי 
ואינטרסים  בירוקרטיה,  עיכובים,  ללא  האבל, 
המעורבים.  הגורמים  אחד  אומר  סמויים", 
לסחוט  לא  היא  שלנו  השאיפה  "בנוסף, 
משפחות בתשלומים ולהתבסס על כספי ביטוח 

לאומי עם תגבור של נדיבי עם".

חשיפה

‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?

מרכז ייעוץ והרשמה: 

1-800-071-500

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

 יותר התאמה
 תכנית ייחודית וגמישה. 

התאמת תכני הלימוד לציבור החרדי.

 יותר נוחות
 במרחק הליכה מתחנת הרכבת. 

מערך מלגות נרחב ופעוטון. 

המכללה לחינוך תלפיות - יטבתה 7 חולון

תלפיותר
תואר בחינוך שמותאם לך יותר!

 יותר בכיר 
 השלמה מתעודת בכיר 

לתואר אקדמי B.Ed בזמן קצר.
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הבקשה של ראש הממשלה מהחברים החרדים, 
"להנמיך   - בעומר  ל"ג  בו  שחל  בשבוע  ודווקא 
הלפידים  מנושאי  כמה  את  תפסה  הלהבות",  את 
ההדלקה  על  ההדלקה.  מלאכת  של  בעיצומה 
ידובר תכף ומיד, אך הבעירה  ברחוב החילוני עוד 
החרדי.  המתחם  בתוך  דווקא  יוקדת  יותר  הגדולה 
יש מי שמדליק ויש מי שנכווה. יש מי 

שרוקד ויש מי שעולה על המוקד. 
של  הסתר  הקלטות  לשורת 
ציבוריים  ואישים  רוחניים  מנהיגים 
- ממרן הגר"ע יוסף זצ"ל ועד לגפני 
ודרעי – ששיחות הסתר שלהם הוצאו 
מהקשרן הרחב והתפרסמו בשער בת 
הצטרפה  מדנים,  להרבות  כדי  רבים 
שהודלפה  נוספת  הקלטה  השבוע 
כמה  על-ידי  החילוניים,  לערוצים 
מתוכנו שלא שמעו כנראה על מוסר 
רבי  תלמידי  הסתלקות  של  ההשכל 

עקיבא. 
ודווקא  אש,  לסכסך  הניסיונות 
העציצים(,  )לא  העצים  בצמרות 
של  ההקלטה  פרסום  חדשים.  אינם 
הגר"י  ישראל  אור  ראש-ישיבת 
הגר"ב  עם  בצוותא  שנתבקש  רוזן 
ולגלות  אחריות  לקחת  סולובייצ'יק 
לחוק  התיקונים  בניסוח  מעורבות 
הסכמה  כל  לטרפד  נועד   – הגיוס 
מעמדם  את  שתסדיר  עתידית 
רוזן  הגר"י  הישיבות.  בחורי  של 
חוק  על  טובות  שמדבר  כמי  נשמע 

כלפי  פחות  קצת  )ובטוב  הגיוס 
המיידי  וההקשר  לו(  המתנגדים 
להצעה  התייחס  לדברים  שניתן 
השולחן  על  המונחת  הנוכחית, 

ועומדת בליבת המחלוקת. 
עיוני,  ישיבתי  שתחקור  אלא 
החלקי  התוכן  על  בהתבסס 
שהושמע, העלה כי ראש-הישיבה 
התייחס  דעתו,  על  שלא  שהוקלט 
שהונחה  קודמת  בגרסה  להצעה 
הבחירות  לפני  עוד  השולחן  על 
להצעה  ולא  בשעתו,  ונדחתה   –
הביטחון,  משרד  של  הנוכחית 

שעומדת כעת על סדר היום.
אישיות  שיחות  הקלטת  של  החולה  הרעה 
והוצאתן לרשות הרבים, לא פוסחת גם על גדולי 
הרבנים שנכנסים לעובי הקורה ומוכנים להקדיש 
מזמנם היקר למען הכלל. היא באה לעולם דווקא 
יוזמה  נוטלים  הישיבות  ראשי  גדולי  בה  בשעה 
ולוקחים על עצמם את המלאכה הלא משתלמת 
והבלתי מתגמלת בעליל של הסדרת חוק הגיוס 
– כשהם מתעלמים מרעשי הרקע, הן של החוגים 

ודגל.  אגודה  בש"ס,  היריבים  של  והן  הקנאיים 
שלושתן יחד וכל אחת לחוד.

בשעה שחברי הכנסת צפו בחרדה מהולה בחוסר 
לאיווט,  ביבי  שבין  הידיים  כיפופי  בקרב  אונים 
ומש"ס  התורה  מיהדות  הישיבות  ראשי  המשיכו 
לשבת על כל אות ותג בחוק הגיוס, בניסיון להשיג 
פשרה קצת יותר הגיונית מזו שניסחו כמה מעורכי 

הדין שירו לכל הכיוונים. 
ישימים  הבלתי  המשפטיים  הרעיונות  בזאר  את 
בעליל להסדרת משבר הגיוס, אפשר להציב בשורה 
אחת עם ביזיון איסוף החומרים מלשכת היועמ"ש 
עורכי  ללשכת  המועמדים  שבין  הרחוב  וקרבות 
של  ונוסחאות  יסוד  חוקי  של  פתרונות  שלל  הדין. 
מאמצים  היו  הפלס  עורכי  שאפילו  חוק  הצעות 
כבסיס למאמר מערכת – נפסלו על הסף עוד לפני 
שבאו בשערי צוות המו"מ של הליכוד, שלא לדבר 
ועד  מכחלון   - הפוטנציאליים  השותפים  שאר  על 
לפני שתי  היינו  איפה  "כמה מאיתנו שכחו  איווט. 
קדנציות תחת שעבוד מלכויות של לפיד כשר אוצר, 
תאבון  קיבלו  הם  קואליציה  שנות  ארבע  ואחרי 
חרדי  ח"כ  עצור  בכעס  השבוע  התבטא  מפותח", 

שהגדיר עצמו כאחד מאחרוני השפויים.
מי שעמדו על המשמר וניסו להכניס מעט היגיון 
נקלעו  כי  כשהבינו  הישיבות.  ראשי  הם  בשיגעון 
לקרב-רב בין כמה מחצרות הבתים, הם נטלו יוזמה 
ונפגשו עם כל הצדדים. פגישה אישית אף התקיימה 
יעקב  הרב  לבין  דגל  מטעם  הישיבות  ראשי  בין 
קנייבסקי, נאמן ביתו של מרן הגר"ח – וזאת חרף 
מול  גם  וההקלטות.  הרכילויות  הרעות,  הלשונות 
הממסד הרבני החסידי נפתח ערוץ ישיר, כשהצלע 

אישיותו  היא  בש"ס  לתהליך  השותפה  הספרדית 
הדיסקרטית של השר לשעבר אריאל אטיאס. 

נייר  כאשר  גם  כבודם  על  הישיבות מחלו  ראשי 
לשיעור  הכנה  מעין  מבושל,  ובלתי  ראשוני  עמדה 
כללי, הודלף על ידי אחד מחברי הכנסת הבהולים 
והועבר ישירות ליו"ר צוות המו"מ של הליכוד יריב 
מדי  ארוך  הנייר  כי  הייתה  לוין  של  תגובתו  לוין. 
ראשי  של  לדעתם  כיוון  ובכך   – דיו  ממוקד  ואינו 

הישיבות שביקשו שלא להעבירו. 
מלהיות  רחוק  הנוכחית  במתכונתו  הגיוס  חוק 
ליברמן  צודק  לפיד.  ממשלת  סטייל  גיוס"  "גזירת 
הקדנציה  בשלהי  להעברתו  ייחלו  שהחרדים 
חברי-הכנסת  פחות  לא  צודקים  אך  הקודמת, 
החרדים שדורשים להכליל בו תיקונים מתחייבים. 
מעורבותם של ראשי-הישיבות מהדור הצעיר יותר 
שיודעים  ממש(,  המועצת  צעירי  פלוס,  )שבעים 
האם  ולהכריע  ותג  אות  כל  יסודית  בצורה  לנתח 
לייתר או להוסיף, חיונית מתמיד. עבור כלל הציבור 
לקוות  רק  נותר  אחראי,  למבוגר  שמייחל  החרדי 
החכמים  תלמידי  את  יבריח  לא  הרכילות,  שאבק 
מחיינו  ולהיעלם  אמות  בדלת  להיסגר  להם  ויגרום 

הציבוריים. 

שוויון חברותי
כמנהג  מתרחש  המרכזית  ההדלקה  על  הקרב 
ראשי  החסידית.  הגזרה  בתוך  והיום,  המקום 
שבוע  לפני  אך  דרשו  ישראל  מאגודת  הקהילות 
להיפגש עם ראשי יהדות התורה כשעיניהם צופיות 
סגן  ללשכת  בעיקר  בערוצים,  עוין  תחקירן  כמו   –
להמתין  ממשיכים  הם  עתה,  לעת  הבריאות.  שר 

במסדרון כאחרונת הזקנות.
הולכת  כך  ההמתנה,  תקופת  שגוברת  ככל 
שעבר  בשבוע  העצבית.  המערכת  לה  ומתרופפת 
בצוות  בכיר  גורם  של  מפיו  הציטוט  כאן  הובא 
המו"מ של הליכוד – שליבה את הגחלת. "הבעיה 
היא לא אצלנו, אלא אצל החרדים האשכנזים", הוא 
אמר וגם יסף, "יש תחושה שיותר ממה שהחברים 
שלחברים  להם  חשוב  לעצמם,  לדאוג  רוצים 
לא  בכיר משלהם. ההוא  יהיה תפקיד  לא  האחרים 
סביב  יותר  נמוך  המדורג  החבר  את  לראות  רוצה 
לפרוש  לפרגן  רוצה  לא  וליצמן  הממשלה  שולחן 
המעמד  את  שישווה  מלא-מלא  סגן  של  תפקיד 
פסחה  לא  הזאת  המיסקלקולציה  שניהם".  של 
בשתיקה  יעבור  לא  "זה  אמונים.  שלומי  על  גם 
באגודה  בכירים  גורמים  הבטיחו  תגובה",  ויחייב 

המתמחים בפעולות תגמול. 
בלשכת ליצמן אפופת האש מבית ומחוץ - יענק'ל 
חייבים.  נותרו  לא   - אנפין  בזעיר  האש,  בכבשן 
לא  בידיו,  כשמטפים  יתגונן  ליצמן  כי  שציפה  מי 
מכיר את האיש, שמגיב על שריפה עם להביור ביד 
וכמו השותף שנמוג נפתלי בנט - ממש לא מתכוון 

ההדלקה המרכזית

מעורבות ראשי-
הישיבות מהדור 
הצעיר יותר )שבעים 
פלוס, צעירי המועצת 
ממש(, שיודעים 
לנתח בצורה 
יסודית כל אות 
ותג ולהכריע האם 
לייתר או להוסיף,  
חיונית מתמיד. 
עבור כלל הציבור 
החרדי שמייחל 
למבוגר אחראי, נותר 
רק לקוות שאבק 
הרכילות, לא יגרום 
להם להיסגר בדלת 
אמות ולהיעלם 
מחיינו הציבוריים

יענק'ל בכבשן 
האש. סגן שר 
הבריאות. צילום: 
פישל רוזנפלד

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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להתנצל. 
סביבת  כי  השבוע  התעקשו  ליצמן  בלשכת 
המו"מ בין נתניהו לחרדים סטרילית ונטולת צלמי 
את  מנהלים  התורה  יהדות  של  "מהצד  פפראצי. 
יריב  רק  נתניהו  של  ומהצד  וגפני  ליצמן  המגעים 
 2.5 של  מדד  על  דיבר  נתניהו  שבו  מהרגע  לוין. 
במעמד  שרים  סגני  שלושה  דרשנו  לתיק,  מנדטים 
אמר  מצדו  הממשלה  ראש  התורה.  ליהדות  שר 
של  בכיר  כתפקיד  תמיד  חושבה  הכספים  שוועדת 
שר ולכן הציע לנו את תפקיד השר לאיכות הסביבה 
לתרום  נוכל  מה  טוב  לחשוב  צריך  המדע.  שר  או 
על  להתעקש  צריך  לא  והאם  כאלה  בתפקידים 
שר  סגן  בלשכת  מוסיפים  משמעותיים",  תיקים 
הבריאות ובכך מחסנים את הגורמים בדגל התורה 
שדורשים תיקים משמעותיים יותר כמו הכלכלה או 

המשרד לשוויון חברתי. 
לקחת",  כדאי  תפקיד  איזה  השאלה  "בצד 
השוויון  בענייני  ליצמן  בלשכת  להעמיק  מוסיפים 
"האמירה  ומקלב,  פרוש  החברים  של   – החברותי 
הברורה שלנו מול דגל היא – שלמועמד השני של 
בחשיבותו  זהה  תפקיד  מגיע  פרוש,  מאיר  אגודה, 
של  הבחירה  ההסכם  שלפי  למרות  דגל.  של  לזה 
חייבת  היא  התורה,  דגל  בידי  השלישי  התפקיד 
להיות זהה במעמדה לתפקיד הרביעי שיינתן למאיר 
פרוש. להפוך אותנו לכאלה שמוותרים על תפקיד 
מקרה  ובכל  היוצרות.  היפוך  זה  לאגודה  שנועד 
נסכים  לא  הזאת  שבפעם  הממשלה,  לראש  אמרנו 
למצב שבו ש"ס מקבלת תפקיד אחד יותר מאיתנו, 
גם לא של ראשות הוועדה לבחירת דיינים". יש דין 
ויש דיין. מה שנותר זה להמתין ולראות האם יהיה 

גם דיל – בעוד שבעה ימים. 

אשם תורם
מתפוצץ  הוא  כסף.  על  מתפוצץ  לא  "שידוך 
הנשיא  אמר  הקשר",  את  רוצה  באמת  לא  כשהזוג 
אטיאס  אריאל  לשעבר  לשר  פרס  שמעון  המנוח 
ראש  של  התפטרותו  שלאחר  סוכות  בחול-המועד 
ראש-הממשלה  אולמרט.  אהוד  לשעבר  הממשלה 
הראשון - ולעת עתה גם האחרון - ששאף את ריח 
היום  ועד  מאז  הספיק  הסורגים,  מאחורי  הליזול 
שלטון.  וטוהר  שחיתות  לענייני  לפרשן  להפוך 
והמסכים,  האתר  גלי  מעל  הטהרנית  נוכחותו 

מזכירה את הקבס שמעלה פיזורו של מטהר אוויר 
בניחוח בשמים מפורסמים.

הכל,  בסך  לאחור  עשור  רחוקים,  ימים  באותם 
כמועמדת  עצמה  שמצאה  לבני  ציפי  זו  הייתה 
השנייה בהיסטוריה של מדינת ישראל שכשלה ולא 
הצליחה להרים את הנטל ולהרכיב ממשלה – למרות 
שקיבלה את הקרדיט לכך מנשיא המדינה. הראשון 
'התרגיל המסריח' משנת  עצמו, כשקלון  פרס  היה 
כשפרס  לנשיא.  מינויו  ליום  ועד  מאז  בו  דבק   '90
אירח במעונו את אטיאס, שניהל – אז כהיום – את 
המו"מ מטעם ש"ס אל מול מפלגת השלטון, הוא 
לא האמין לגרסה ולפיה פיצוץ המו"מ נובע מאי-

הסכמה להעברת מיליארד שקלים לקצבאות. "אם 
היה רצון אמיתי להקים ממשלה", אמר אז הנשיא 
"הייתם  נצרב בבשרו לשר הצעיר מש"ס,  שהלקח 

מוצאים את הדרך לפשרה".
המוטו של האריה הקשיש תקף גם למשא-ומתן 
בישיבת  פיו  את  פתח  ליברמן  בו  מהיום  הנוכחי. 
הפוטנציאליים  השותפים  על  מורא  והטיל  הסיעה 
חברי  על  רבתית  התגוללות  נרשמה  לקואליציה, 
בעוד  התורה.  מיהדות  בעיקר   - החרדים  הכנסת 
כמיטב  השתיקה  זכות  על  שמרו  מש"ס  החברים 
המסורת, התקשו כמה מחברי ועסקני יהדות התורה 
שעל  ומדינה  דת  סוגיות  במספר  לשונם  את  לנצור 

סדר היום. 
וכך, בעיצומה של התקופה הרגישה שבמהלכה 
רשימת  את  ולהגיש  ברבים  דממה  על  לשמור  יש 
מהחברים  כמה  נתפסו  חדרים,  בחדרי  הדרישות 
האירוויזיון,  בסוגיית  לדעת  עצמם  מזייפים  כשהם 
בפיניציה  מהבקבוק  הדתי  השד  את  מוציאים 
ולא  חיות,  לגן  הפוליטית  המערכת  את  והופכים 
רק במובן המטאפורי. הדרישה להימנעות ממכירת 
בירושלים,  התנ"כי  החיות  גן  בשערי  כרטיסים 
יותר  קצת  בנוסחה  החולף  השבוע  במהלך  הומרה 
פתיחת  כי  שהוסבר  למי  שהוסבר  אחרי  מרוככת, 
מטיילים  המוני  להתנפלות  תביא  חינם,  השערים 
שירמסו את השבת, לא ברגליהם - בתור לתשלום 
המובילים  בכבישים   - בגלגליהם  אלא  בקופות, 

לכלובי הקופים.
ממה  מהחברים  כמה  לפחות  לפטור  אפשר  אי 
שמכונה בעגה המשפטית - אשם תורם. כשליברמן 
סנדל את עצמו והצהיר על מדיניות של 'אף שעל' 
בחוק הגיוס, הוא הגיב ולא יזם – לנוכח האווירה 

דת  בסוגיות  יכולתך  ככל  חטוף  של  הציבורית 
ומדינה והקצן כראות עיניך בסוגיית הגיוס. בעיניים 
נתפסות  הללו  הרהב  הצהרות  חילוני  אזרח  של 
כניסיון חרדי להזיז את הגבינה שלו מהמרכול התל-

אביבי ביום השבת. 
התובנה  זאת,  כל  ובצד 
המנוח  הנשיא  של 
אם  כיום.  גם  רלוונטית 
רוצה  באמת  ליברמן 
הוא  לממשלה,  להצטרף 
להאריך  הדרך  את  ימצא 
כהגדרתו   - הפתיל  את 
פעולה  ולשתף   - בעבר 
בתהליך של מציאת פתרון 
הלא  לתיקונים  מוסכם, 
בחוק  במיוחד  מהותיים 
עד  של  ליברמן  הגיוס. 
יום שני שעבר נשמע כמי 
למגע,  בחתירה  שמעוניין 
החרדיות  ובמפלגות 
הובעה השבוע אופטימיות 
עם  פגישתו  לנוכח  זעירה 
נתניהו, המסרים השקטים 
שהועברו לכמה מהחברים 
של  הימנעותו   – ובעיקר 
נוספות  מהכרזות  איווט 
בישיבת הסיעה השבועית, 
לפחות  מעמד  שמחזיקה 
עד למועד כתיבת השורות. 
עד  נותר  ימים  שבוע 
למועד החתונה. ההזמנות 
הקייטרינג  מוכנות, 
התפריט  הכנת  על  עמל 
סידור  על  והאמרגן 
לאורחים.  המקומות 
הפוליטית  במערכת 
החרדית מקווים ומאמינים 
לבסוף  יתרצה  שהחתן 

 – יתרצה  לא  ליברמן  אם  האולם.  בשערי  ויופיע 
אנו עלולים עוד לשבת שבעה במקום לחגוג שבע 
ברכות. שדכנים מדופלמים יודעים שהאלטרנטיבה 
קשה   – החתונה  לפני  רגע  שידוך  ביטול  של 

מגירושין שאחרי כמה שנות נישואין.

שבוע ימים נותר 
עד למועד החתונה. 

ההזמנות מוכנות, 
הקייטרינג עמל על הכנת 

התפריט והאמרגן על 
סידור המקומות. אם 

החתן ליברמן לא יתרצה 
– אנו עלולים לשבת 

שבעה במקום לחגוג 
שבע ברכות. שדכנים 

מדופלמים יודעים 
שהאלטרנטיבה של ביטול 

שידוך רגע לפני החתונה 
– קשה מגירושין שאחרי 

כמה שנות נישואין

תיקון הכללי. ראש הישיבה הגר"י רוזן בהתייעצות אצל מרן שר התורה
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אחרי המשבר: החרדים קרובים לחתימה
ש"ס ויהדות התורה צלחו את המשברים האידיאולוגיים ומרבית נושאי הליבה כבר הוסכמו במו"מ הקואליציוני • עדיין בדיון: חלוקת התפקידים 

והתיקים, סוגיית הדיור החרדי וההתנהלות מול איווט ליברמן • וגם: ב'איחוד מפלגות הימין' נדחקו לסוף הרשימה, ליברמן במשבר אמון מול נתניהו 
והקרב הפנימי בליכוד מתעורר

אלי כהן

של  ובעיצומה  הבחירות,  לאחר  מחודש  יותר   
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  שקיבל  הארכה 
ולו  חתמה  טרם  ריבלין,  רובי  המדינה  מנשיא 
מפלגה אחת על הסכם קואליציוני עם הליכוד. 
אמנם, המשברים והמתיחות שאפפו את הרכבת 
יו"ר  שקטו,  האחרונים  בשבועות  הקואליציה 
מלשגר  נמנע  ליברמן  אביגדור  ביתנו  ישראל 
ומדינה  דת  בנושאי  מתריסות  הודעות  שוב 
מגיעים  כי  דומה  החרדיות  במפלגות  ואילו 
להבנות מסודרות בנושאים הרגישים, ובהם גם 

חוק הגיוס שנמצא בלב המו"מ.
ועדיין, נכון לשעת כתיבת השורות אף מפלגה 
כל  כאשר  קואליציוני,  הסכם  על  חתמה  לא 
אחת מסיבותיה היא עדיין מנהלת מו"מ. לראש 
ממשלתו  את  להרכיב  שבוע  נותר  הממשלה 
ולאשרה בכנסת, כאשר בשלב מסוים אף הוצע 
של  מצב'  'צילום  מעין  יערכו  עתה  לעת  כי 
מלחץ  להימנע  בכדי  רק  הנוכחית  הממשלה 
הזמן, ובהמשך ישבו ברוגע לפתור את סוגיות 
בחלוקת  והן  העקרוניים  בהיבטים  הן  המו"מ, 
החוברות  המפלגות  כשמנגד,  התפקידים, 
בחוק  לתמוך  עדיין  יתחייבו  לא  לקואליציה 
חוקים  ובשאר  נפרדת(  ידיעה  )ראה  החסינות 

שנתניהו ירצה להעביר.
נחלקות  שם  התורה,  יהדות  במפלגת  נפתח 
הדרישות במו"מ הקואליציוני לשלוש חלקים. 
קוו  הסטטוס  בשימור  עוסק  הראשון  החלק 
גורמים  לדברי  כאמור,  הגיוס,  חוק  ובפתרון 
בכירים במפלגות החרדיות הסוגיות הללו כבר 
בהם  שהושגה  לומר  ניתן  וכמעט  מאחורינו 
ישראל  שיו"ר  בתקווה   – מוחלטת  הסכמה 
ביתנו לא יקצין שוב ולא יעלה את רף הדרישות 

בנושאים הללו.
הנושא השני עוסק בתעסוקת חרדים, בהשוואת 
שונים  בחלקים  ובסיוע  והזדמנויות  תנאים 
החרדי,  האזרח  של  היומיום  לחיי  הנוגעים 
ודרישות  כולל דגש משמעותי בסוגיית הדיור, 
ייחודית  ובניה  ייעודיים  לתקציבים  קונקרטיות 
ערים  של  ארוכה  בשורה  החרדי  המגזר  עבור 
דורשת  המו"מ  של  השלישי  בחלק  ויישובים. 
המפלגה תפקידים שונים, מלבד ועדת הכספים 
בהתאמה  ללכת  שצפויים  הבריאות,  ומשרד 
ויעקב ליצמן. באופן  לחברי הכנסת משה גפני 
שר  סגני  שני  לפחות  המפלגה  דורשת  רשמי 
עבור  השיכון  משרד   – נוספים  שר  במעמד 
ח"כ  עבור  הרווחה  ומשרד  מקלב,  אורי  ח"כ 
ובנוסף, ועדת הפנים או הכלכלה  מאיר פרוש. 
)במידה וזו תוצא מידי האופוזיציה( עבור דגל 

התורה וועדה נוספת לאגודת ישראל.
בליכוד לא ממהרים לספק את הסחורה וטוענים 
כי שמונה מנדטים אינם שווים ארבעה תפקידי 
לתפקיד  נחשבת כמקבילה  )ועדת הכספים  שר 
המפלגה  כי  מזכירים  התורה  ביהדות  אך  שר(, 
לה  מגיע  ומשכך  שרים  תפקידי  נוטלת  אינה 
התיקים  בחלוקת  הרגיל  מהמפתח  יותר  אף 

בקואליציה.
ל'קו  אומר  התורה'  ב'יהדות  גורם  בנוסף, 
השר  כי  להציע  במפלגה  הנטיה  כי  עיתונות' 
שטייניץ יהיה זה שימונה כ'שר על' במשרדים 
אותם תיקח המפלגה, כאשר יהיה ברור ומוסכם 
השוטפות  בהחלטות  מתערב  אינו  שהוא 
במשרד ורק מתפקד כשר כאשר יש הכרח בכך. 
מינוי כזה גם יאפשר ליהדות התורה לקחת את 
משרד העבודה והרווחה מבלי לחשוש מהצורך 
לחתום על היתרי העבודה בשבת, עליהם חותם 

השר.
בש"ס שומרים על שתיקה מוחלטת בכל הנוגע 

"בניגוד  כי  מסביר  במפלגה  בכיר  למו"מ, 
היחיד  הוא  דרעי  השר  בש"ס  התורה,  ליהדות 
שמנהל את המו"מ באמת ומשכך איש אינו יודע 
דבר מלבד השיחות הסגורות שהוא מנהל", עם 
זאת, במפלגה מציינים כי גם ח"כ משה ארבל, 
שנשא ביום שני השבוע את נאום הבכורה שלו 
בכנסת, מצוי בסוד המו"מ ואף צפוי לו תפקיד 
של ממש כבר בקדנציה הראשונה, ככל הנראה 

כיו"ר ועדה נחשבת.
במפלגה מתמקדים ראשית כל בשימור התיקים 
וגליל  נגב  דתות,  )פנים,  בידיהם  הקיימים 
למשרד  התכנון  מנהל  השבת  תוך  ופריפריה( 
לענייני   – נוסף  משרד  לקבל  ובתקווה  הפנים 
בש"ס  דורשים  בנוסף  קליטה.  או  ירושלים 
לפחות  מהן  באחת  כאשר  ועדות,  ראשי  שני 
ומשפט.  חוק  חוקה  ועדת  את  לקבל  מתכוונים 
בנושא  קשות  להחלטות  יידרש  דרעי  השר 
חלוקת התפקידים הפנימית, כאשר שני הבאים 
אחריו ברשימה, איציק כהן ומשולם נהרי, יהיו 
מאחר  לשנתיים,  זמניים  מינויים  מקרה  בכל 
והתחייבו ל'מועצת חכמי התורה' לפרוש בתום 

המועד הנקוב.
ח"כ  הם  משמעותי  קידום  לקבל  שצפויים  מי 

על  מדווחים  בסיעה  שגורמים  מרגי,  יעקב 
דרעי  השר  ובין  בינו  ממש  של  התקרבות 
בקדנציה האחרונה, ח"כ יואב בן צור שפטרונו 

תיק  לקבל  עבורו  נאבק  בעדני  הגר"ש  הרוחני 
ממשלתי ולמצער ועדה נחשבת, וחברי הכנסת 
הצעיר  הדור  אזולאי,  וינון  מלכיאלי  מיכאל 
האחרונה  בקדנציה  בסערה  שהשתלב  והנמרץ 
בכנסת. השניים, שנחשבים נאמנים ביותר לשר 

דרעי, צפויים לקבל תגמול של ממש על כך.
הם  כי  חוששים  הימין'  מפלגות  ב'איחוד 
ח"כ  שהפגין  העקשנות  בתור,  האחרונים 

סמוטריץ' בנושא תיק המשפטים טרם הוכיחה 
את עצמה, ולעת עתה נראה שהם ייאלצו לרדת 
פרץ  רפי  עבור  החינוך  בתיק  ולהסתפק  מהעץ 
לא  אם  שיכון,  או  פנים  ביטחון   – נוסף  ותיק 
יינתן ליהדות התורה – עבור סמוטריץ. במפלגה 
לשינוי  המפליגות  בדרישותיהם  גם  מתמקדים 
מאסיבי במערכת המשפט, אם כי נראה כי כאן 
ראש  וגם  מאחר  פתוחה,  לדלת  מתפרצים  הם 
הממשלה עצמו מעוניין בכך. ועדיין, נדמה כי 
המשפטן  את  הרגיש  לתיק  למנות  מעדיף  הוא 

ואיש הליכוד השר יריב לוין.
ביותר,  הטבעית  השותפה  היא  כולנו  מפלגת 
מתנהל  המו"מ  עיקר  שונים  פרסומים  פי  ועל 
במישור אחר לחלוטין – השתלבותו של כחלון 
רוב  לדברי  הליכוד,  ממפלגת  אינטגרלי  כחלק 

המעורבים כחלון ככל הנראה ימשיך בתפקידו 
התפקיד  הקרובה  שבקדנציה  אף  האוצר,  כשר 
בשל  מהרגיל  ומורכב  מאתגר  להיות  צפוי 

הגירעון החריף אליו נקלעה כלכלת ישראל. לא 
החוץ,  תיק  את  לבסוף  יבכר  כחלון  כי  מופקע 
עבור  בינוני  גודל  בסדר  תיק  ידרוש  ובנוסף 
הסיעה  חברי  שני  גם  כהן.  אלי  הכלכלה  שר 
ביטון,  שאשא  ויפעת  פולקמן  רועי  האחרים, 

צפויים לקבל תפקידים.
הגזרה הסבוכה ביותר היא זו של ישראל ביתנו. 
ליברמן  בהם  סוערים  ראשונים  שבועות  אחרי 
עבר,  לכל  ודרישות  מתלהמות  הצהרות  שחרר 
מתמקדות  כרגע  במעט.  נרגע  הוא  כי  נדמה 
סמכויות  כולל  הביטחון  בתיק  דרישותיו 
מהותיות לשימוש והפעלת כוח צבאי, בהעברת 
המקצועית,  הועדה  של  כלשונה  הגיוס  חוק 
גם  ליברמן  ועוד.  למחבלים  מוות  חוק  העברת 
ש"ס(  מעוניינת  גם  )בו  הקליטה  בתיק  חושק 

ובועדת הפנים )בה חושקת יהדות התורה(.
שהציג  הדרישות  רשימת  רק  אינה  הבעיה  אך 
ליברמן, אלא חוסר האמון המובנה השורר בינו 
נתניהו לא  נתניהו.  ובין ראש הממשלה בנימין 
ממשלת  עם  לדרך  ולצאת  סיכון  לקחת  מוכן 
של  הצהרתו  למרות  מו"מ  כדי  תוך  ח"כים   60
ליברמן ש"לא יפיל ממשלת ימין", מאחר והוא 
חושש שברגע האחרון יצביע ליברמן נגדו ויפיל 
אותו. מנגד, ליברמן חושש שמיד אחרי העברת 
מכיסאו  אותו  ישליך  נתניהו  החסינות,  חוק 
ויכניס במקומו את 'חוסן לישראל', בהנחה שזו 
תיפרד מ'יש עתיד' ומתל"ם וגנץ ידרוש את תיק 
טוענים  הפוליטית  במערכת  גורמים  הביטחון. 
השניים  בין  הקשר  איש  מהווה  דרעי  השר  כי 

ומנסה להגיע להסכמות.
מלבד זאת, צפוי לנתניהו קרב לא פשוט בתוך 
הליכוד. ההחלטה המהותית העיקרית שיצטרך 
והשר  הליכוד  בכיר  של  למעמדו  נוגעת  לקבל 
לשעבר גדעון סער. מקורביו של סער מבהירים 
כי הוא לא יסכים להתבזות ולקבל תיק 'פשוט', 
היותר  מהתיקים  אחד  את  לקבל  ידרוש  וכי 
מדובר  כאשר  הליכוד,  בידי  שיישארו  בכירים 
משפטים  תחבורה,  החוץ,  בתיקי  הנראה  ככל 

ובטחון פנים.
מלבד המקום הראשון ברשימה, יולי אדלשטיין, 
שכבר הבטיח את תפקידו כיו"ר הכנסת, ידרשו 
ולכל  בממשלה,  תיקים  הרשימה  בכירי  גם 
הפחות ישראל כץ, גלעד ארדן, מירי רגב, יואב 
יריב לוין, זאב אלקין, אופיר  ניר ברקת,  גלנט, 
אקוניס, אבי דיכטר, חיים כץ, צחי הנגבי ויובל 
חוטובלי  ציפי  גמליאל,  גילה  גם  שטייניץ. 
שר.  לתפקידי  להתמנות  צפויים  אוחנה  ואמיר 
ביטן  דוד  הכנסת  חברי  בשררה:  חושקים  עוד 
האחרונים  קיש.  יואב  גם  וכמו  אמסלם,  ודוד 
בכירות.  ועדות  בראשות  להסתפק  עשויים 
בנוסף, ח"כ מיקי זוהר שואף להתמנות לתפקיד 

יו"ר הקואליציה.
סיום  של  הרשמי  לתאריך  נותר  שבוע  כאמור, 
הרכבת הממשלה, ויש לקוות שבשבוע הקרוב 
ההסכמים  וייחתמו  הממשלה  הרכבת  תושלם 

הקואליציוניים הנכספים.

שבוע לתום המועד
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ברגע האחרון:
נתניהו הסיר את מועמדת החרדים

קרב הישרדות:
הוגש חוק החסינות

משנה: דרמה של ממש במרוץ לתפקיד מבקר המדינה: לאחר שמועמדותה של עו"ד מיכל רוזנבוים כבר נסללה בתמיכת אגודת ישראל וש"ס, שעה וחצי לפני 
תום הזמן החוקי – החליט ראש הממשלה לשנות כיוון • מועמד הקואליציה – מתניהו אנגלמן, מועמד האופוזיציה – גיורא רום • הבחירות – בעוד שבועיים

 ח"כ מיקי זוהר מהליכוד הגיש את התיקון לחוק החסינות שיאפשר לנתניהו להמשיך לכהן כראש ממשלה גם אם היועמ"ש יחפוץ להגיש נגדו 
כתב אישום • ב'כחול לבן' תקפו בחריפות: "כל מי שעוסק במו"מ שמוזכר בו במשתמע חוק החסינות נגוע בפלילים"

ישראל פריי

נדרשו  הקואליציוני,  המו"מ  של  הלחץ  בתוך 
מבקר  מינוי  לסוגיית  הפוליטיים  השחקנים 
כשבועיים  בעוד  תיערכנה  הבחירות  המדינה. 
עד  אך  הכנסת,  חברי  בין  חשאית  בהצבעה 
לחצות ליל שני, היה על המועמדים להגיש את 
מועמדותם, בצירוף תמיכה של 10 חברי כנסת.

מטבע  הופכות  המדינה  למבקר  הבחירות 
אלא  קואליציה-אופוזיציה,  לקרב  הדברים 
בתוך  נרשמה  האמיתית  הדרמה  שהפעם, 
הקואליציה, עם מהפך שהתחולל ברגע האחרון.

הממשלה  ראש  על  המועדף  המועמד  במקור, 
חוקר  ימין,  איש  דיסקין,  אברהם  היה  נתניהו 
שלו  אמירות  לצוף  החלו  שאז,  אלא  ומרצה. 
יכלו  לא  החרדיים  שהנציגים  אמירות  מהעבר, 
להשלים עמם. המתקפה המתוזמנת נגדו הובלה 
על ידי גורמים שניסו להכין את השטח לבחירת 

מועמד אחר.
לא  שהוא  כשהבין  לסגת  נאלץ  נתניהו  ואכן, 
הבא.  לשלב  ועבר  שותפיו,  תמיכת  את  יקבל 
לישורת האחרונה הגיעו שניים: מיכל רוזנבוים, 
 – רבים  חרדים  גורמים  שייצגה  מוכרת  עו"ד 
על  ונתמכה   - ודרעי  ליצמן  בסביבות  בעיקר 
ידם; ומתניהו אנגלמן, דתי לאומי, רו"ח, בעל 

עבר עשיר בשירות הציבורי.
היה  נראה  שני,  יום  של   22:30 לשעה  עד 
מיכל  תהיה  לתפקיד  הקואליציה  שנציגת 
קצוות  סגרה  בכנסת,  הסתובבה  היא  רוזנבוים. 
ודרכה  המפלגות,  נציגי  עם  נפגשה  אחרונות, 

הייתה סלולה.
סביב  האופוזיציה  נציגי  התכנסו  במקביל, 
אלוף  רום,  גיורא  הוא  הלא  משלהם,  מועמד 
במיל', איש חיל האוויר ובהמשך מנכ"ל רשות 
הלאומית  הרשות  ויו"ר  האזרחית  התעופה 

לבטיחות בדרכים.
הפנתה  לבן',  'כחול  סיעת  ישיבת  בפתח 
המפלגה.  ליו"ר  שאלה  שלו  טל  העיתונאית 
האם תמיכתכם הצפויה בגיורא רום לא משחקת 
לידיו של נתניהו, שלראשונה שובר מסורת של 
עשוי  ובכך  לתפקיד,  בדימוס  שופט  בחירות 
להחליש שומר סף נוסף? שאלה. גנץ ענה מה 
שענה, אך בישיבה הסגורה שלאחר מכן הובעה 
וחלק מהחברים סברו  התנגדות לתמיכה ברום 

שצריך לתמוך במועמד אחר שהוא שופט.
סיעות  יתר  עם  ובתיאום  דבר,  של  בסופו 
ואכן  רום  בגיורא  לתמוך  הוחלט  האופוזיציה, 
מועמדותו הוגשה למזכירות הכנסת. טרם ברור 
שתהילתו  במי  הערביות  הסיעות  יתמכו  כיצד 
כטייס  המופלאות  ביכולותיו  היתר  בין  היא 

בצבא הגנה לישראל.
להגשת  האחרון  המועד  חצות,  לקראת 
של  לשכתו  המפנה.  התחולל  המועמדויות, 
ובאו,  יצאו  אנשים  ככוורת,  רחשה  נתניהו 
בלבד  דקות   3 לבסוף,  להשתנות.  החל  והשיח 
לפני השעה שתים עשרה, שיגר דובר של נתניהו 
את ההודעה הבאה: "סוכם על ידי כל מפלגות 
לתפקיד  הקואליציה  מועמד  כי  הקואליציה 

מבקר המדינה הוא רו"ח מתניהו אנגלמן".
מה הביא את נתניהו להפוך את התכנית המקורית 
לתמוך במיכל רוזנבוים? על כך גרסאות רבות. 
לכיוונו של  האצבע  את  מפנות  חלק מהטענות 
יאיר נתניהו, בנו הדומיננטי של ראש הממשלה. 
בהתכתשות פומבית בטוויטר, גילה עו"ד אלדד 
הוא  כי  נתניהו,  נגד  הנמרצים  מהמוחים  יניב, 
מחזיק בקשרי ידידות עם רוזנבוים. ואם לא די 
בזאת, התברר כי לרוזנבוים קשר עקיף לגדעון 
סער, עוד מישהו שרחוק מלהיות 'כוס התה' של 

משפחת נתניהו.
לווטו  הסיבה  מעורבים,  גורמים  לטענת 
שהטיל נתניהו על מיכל רוזנבוים נעוץ בהבנת 
הבין  כשנתניהו  לדבריהם,  הסיטואציה. 
החרדים  הגורמים  של  מעורבותם  עומק  את 
החליט  הוא  שנעשו,  המהלכים  ואת  בסביבתה 
לא להעניק את גבו לסיבוב פוליטי של אחרים 

מבחינתו,  הנוח  המועמד  לבו,  לנטיית  וחזר 
אנגלמן.

ובתפקידו  הטכניון  מנכ"ל  בעבר  אנגלמן, 
להשכלה  המועצה   – המל"ג  מנכ"ל  האחרון 
הקשר  הוא  חייו  בקורות  מעניין  פרט  גבוהה. 
לקרן פיצ'וטו, שמימנה במיליוני שקלים בניית 

עשרות בתי כנסת בישראל.
את  איבדה  ברזיל,  מעשירי  פיצ'וטו,  משפחת 
בנם אברהם ז"ל, שנחטף ונרצח על ידי כנופיה 
החליט   ,21 בגיל  שנרצח  בנו  לזכר  מקומית. 
בתי   21 לבניית  לתרום  פיצ'וטו  אדולפו  אביו 
ממשיכה  המכסה,  תום  אחרי  שגם  אלא  כנסת. 

קרן פיצ'וטו לתרום רבות.
לציון  הראשון  הוא  הקרן  בראש  שעומד  מי 
הגאון רבי אליהו בקשי דורון, ולצדו כמורשה 
חתימה נוסף, נמצא רו"ח מתניהו אנגלמן, כעת 

מועמד מוביל לתפקיד המבקר.
ביום שני, 3 ביוני, ייגשו חברי הכנסת לאחורי 
מבקר  לתפקיד  בחירתם  את  וישלשלו  הפרגוד 
אנגלמן  של  בחירתו  האם  הבא.  המדינה 
לא  שהקואליציה  העובדה  האם  מובטחת? 
הגישה מועמדות נוספת כגיבוי תתברר כטעות 
פטאלית? האם מאחורי הפרגוד מישהו מחברי 
לתוצאות  ויביא  עצמאות  יגלה  הקואליציה 

מפתיעות? ימים לא רבים יגידו.

אלי רובין

בניגוד להצהרות מצד ראש הממשלה ומקורביו 
לא  החסינות  חוק  לתיקון  החוק  הצעת  לפיו 
בימים  הקואליציוניים,  בהסכמים  תיכלל 
האחרונים הניח חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד 
הצעה שתאפשר הענקת חסינות לרה"מ בנימין 

נתניהו.
 200 הכנסת  נשיאות  אישרה  השבוע  שני  ביום 
שלהם  החקיקה  שהליכי  ראשונים  חוקים 
יקודמו במהלך השבועות הקרובים, כאשר אחד 
חברי  חסינות  חוק  הצעת  הוא  החוקים  מאותם 
בקריאה  להצבעה  לעלות  שמתוכננת  הכנסת, 
הבא,  הלועזי  החודש  בתחילת  כבר  הטרומית 
חקיקתו  את  לסיים  מקדמיו  בכוונת  כאשר 
לסוף מושב הקיץ  עד  ושלישית  בקריאה שניה 
השימוע שצפוי  קודם  לסיימו  במטרה  הנוכחי, 
שלושה  הגשת  לקראת  הממשלה  ראש  לעבור 

כתבי אישום בתיקים בהם נחקר. 
המשא  צוות  יו"ר  פרסם  שישי  ביום  כזכור, 
לוין,  יריב  התיירות  שר  הליכוד  מטעם  ומתן 
החסינות  חוק  תיקון  קידום  בעניין  הודעה 
נכונים.  אינם  כי  וטען  השיחות  במסגרת 
"בניגוד  כי  נכתב,  מטעמו  שיצאה  בהודעה 
אינו  החסינות  נושא  ולפרסומים,  לשמועות 
חלק מההסכמים הקואליציוניים שאנו פועלים 
ידי  על  אושרו  אף  אלו  דברים  כאשר  לגבש", 

דובר ראש הממשלה. 
הוא  זוהר  הכנסת  בהצעת החוק שהגיש חברת 
עד  נהוג  שהיה  למה  המצב  את  להחזיר  הציע 
לשנת 2005, אז ההליך היה בצורה כזו שבמקרה 
כתב  להגיש  ביקש  לממשלה  המשפטי  והיועץ 
אישום נגד חבר כנסת מסוים הוא נאלץ לבקש 
כאשר  חסינותו,  את  להסיר  הכנסת  מוועדת 
ויחזרו  במידה  כי  בטוחים  נתניהו  בסביבת 
יהיה  שלליכוד  כך  על  ובהסתמך  זו  למתכונת 
היועץ המשפטי  אם  גם   – הכנסת  בוועדת  רוב 

יבקש להסיר חסינות לא יאשרו לו. 
במהלך דיון שנערך בוועדת הכנסת ביום שלישי 
מספר  להגדלת  החוק  חקיקת  נדון  בו  השבוע, 
מיקי  הכנסת  חבר  התייחס  וסגניהם,  השרים 
"החוק  כי  ואמר,  החסינות  חוק  להצעת  זוהר 
הוגש כבר בתחילת המושב וכשאומרים שהוגש 

עכשיו זה שקר מוחלט". 
מיקי זוהר הוסיף, כי "שמעתי גם את ח"כ לפיד 
מכנה אותי 'שליחו של נתניהו', זה ניסיון לפגוע 
בי ולהציגני כנער שליחויות. נדבר על האמת: 
החסינות  חוק  את  הקודמת  בכנסת  בלם  רה"מ 
הצהיר  הוא  הנוכחית  בכנסת  אותו  וכשהגשתי 
ואני  הקואליציוני  מהמו"מ  חלק  אינו  שזה 
יקודם.  שהחוק  הזו  בכנסת  לשכנעו  מקווה 
בנימין  סביב  הכל  לא  משילות,  של  מושג  יש 

נתניהו".
את  גינו  לפיד,  יאיר  של  הביקורת  דברי  מלבד 

וטענו  רבים מהאופוזיציה  קידום החוק ח"כים 
מ'כחול  סגלוביץ'  יואב  הכנסת  חברת  לשוחד. 
בתווך  נמצא  הקואליציוני  "המו"מ  אמר:  לבן' 
בו  שמוזכר  במו"מ  שעוסק  מי  כל  הפלילי, 
אני  בפלילים.  נגוע  החסינות  חוק  במשתמע 
מזהיר אתכם לא לעשות טעות", תוך שעמיתיו 
לסיעה חברי הכנסת מיקי לוי ויעל גרמן אמרו 
הבטחות  על  בשוחד  הורשעו  ערים  ראשי  כי 

למשרות ללא כל שקל לכיסם.
העתידי,  האופוזיציה  ויו"ר  לבן'  'כחול  יו"ר 
חוק  על  שני  ביום  אמר  גנץ,  בני  הכנסת  חבר 
זה, כי זהו "עוד תרגיל של בניית מבצר משפטי 
שיהפוך את המערכת המשפטית והפרלמנטרית 
כי  שהוסיף,  תוך  לעבריינים",  מקלט  לעיר 
זה  הדמוקרטיה,  המגן של  חומת  נהיה  "אנחנו 
לא עניין ימני או שמאלי אלא משמר שמגן על 

הדמוקרטיה הישראלית".
יו”ר ‘כחול לבן’ פנה אף לח”כי הליכוד ואמר, 
כי "יש שתיקת כבשים בליכוד, כי הם חוששים 
ייזכר לדיראון  זה  מיו"ר המפלגה שלהם, אבל 
עולם. אני מסתכל להם בעיניים ואומר שאסור 
להם להיכנע לסחטנות ולפחד. זה חוסר היושר 
הבחירות  לפני  אחד  דבר  שאמר  נתניהו,  של 
מדובר  אחר.  דבר  הבחירות  אחרי  ומקדם 
פנה  דבריו  בשלהי  מוסרית".  רגל  בפשיטת 
את  תעצור  פשוט  גבר,  "תהיה  ואמר:  לנתניהו 

זה. אתה הולך רחוק מדי ולא ניתן לזה".

שניים  אך  הליכוד,  חברי  את  תקף  אמנם  גנץ 
גדעון  הכנסת  חבר  החוק.  נגד  יצאו  כן  מתוכם 
כי  זה,  חוק  על   ’12 ל’ערוץ  בראיון  אמר  סער 
יהיה מזה "אפס תועלת ומקסימום נזק", אך בד 
בבד סירב לומר כיצד יצביע במליאה על הצעת 

חוק כזו. 
החדשה  הח"כית  הצטרפה  סער  של  לדבריו 
מיכל שיר, עוזרתו הפרלמנטרית של של גדעון 
תנועה  היא  "הליכוד  כי  וכתבה,  לשעבר  סער  
עלינו  המעבירים  לאלו  בניגוד  דמוקרטית, 
ביקורת. ריבוי דעות אינו חסרון אלא יתרון, גם 
ובמקביל  הממשלה,  בראש  תומכת  אני  היום. 
חושבת שחקיקה פרסונלית היא גם שגויה וגם 

מיותרת".
של  לקיתונות  השניים  זכו  לדבריהם  בתגובה 
חבר  כאשר  במפלגה,  עמיתיהם  מצד  ביקורת 
הכנסת דוד אמסלם כתב: "גדעון סער, תתבייש 
לך". מסביבת נתניהו מסרו בתגובה לדברים של 
סער: "לא לחינם תקשורת השמאל לא מפסיקה 
לחבק את גדעון סער, משום שהוא לא מחמיץ 
אף הזדמנות לחתור תחת נתניהו ולנסות להפיל 

אותו". 
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לאישה

טיפים

את  מכירים  רבים  הורים 
מלאה,  האמבטיה  הרוטינה: 
המגבת לייבוש מוכנה, בגדים 
יד,  הושטת  במרחק  נקיים 
הרחצה,  חדר  את  חיממנו 
למים  התינוק  את  הכנסנו 
לבכות  מתחיל  התינוק  ואז 
בהיסטריה. שלי לביא - יועצת 
למותג  תינוקות  להתפתחות 
בנושא  מרחיבה   NUBY
חלק  "אצל  כי,  ומסבירה 
עם  מתחיל  הבכי  מהתינוקות 
אחרים  ואצל  למים  הכניסה 
עד  הרחצה,  סיום  עם  מיד 
שהורים רבים פשוט מפחדים 
מהמים  התינוק  את  להוציא 
המלווה  שהבכי  הורים  וישנם 
משפיע  האמבטיה  זמן  את 
שלעיתים  כך  כדי  עד  עליהם 
על  לוותר  מעדיפים  הם 
לא  בכדי  רק  האמבטיה 

להתמודד איתו".

 למה הם בוכים?

לתינוק  העור  על  המים  תחושת   - יתר  גירוי   .1
המנח  את  לכך  נוסיף  עבורו.  גדול  גירוי  היא  קטן 
העור,  של  הסיבון  תחושת  את  באמבטיה,  שלו 
ואמבטיה  הסבון  ריח  ברקע,  האמבטיה  אורות 
חושית. מוצף  להיות  לתינוק  גורמים   ארוכה 
2. קור/חום של המים - חשוב מאוד להקפיד ולבדוק 
מדי  חמים  או  קרים  מים  המים,  טמפרטורת  את 

יגרמו לתינוק לחוסר נוחות.
 – הבהלה(  כרפלקס  גם  )המוכר  מורו  רפלקס   .3
אצל תינוקות קטנים )עד גיל 3-4 חודשים( רפלקס 
הישרדותי  ברפלקס  מדובר  במיוחד,  דומיננטי  מורו 
עמוקה  לשינה  להיכנס  לתינוק  מאפשר  לא  אשר 
הרפלקס  במהלך  נשימה.  הפסקת  מפני  עליו  ומגן 
למשל,  תנוחות  בשינויי  רבים  פעמים  שמופיע 
חווה  הלאה,  וכן  חזק  רעש  למקום,  ממקום  מעבר 

שליטה.  ואיבוד  נפילה  של  תחושה  מעין  התינוק 
במעבר  למשל  יופיע  מורו  לאמבטיה,  בהקשר 
התינוק  בהוצאת  וגם  לאמבטיה  שלנו  הידיים  בין 
ומבוהל. דרוך  להיות  לתינוק  גורמת   ממנה. הבהלה 
התינוק  את  מקלחים  אנחנו  לרוב   - יתר  עייפות   .4
היום. גירויי  מכל  ומוצף  עייף  התינוק   בערב, 
לאמבטיה  וכניסה  ביציאה  טמפרטורה  הבדלי   .5
נוחות  לחוסר  יגרמו  הטמפרטורה  הבדלי   -
מורו. לרפלקס  לגרום  עשויים  וגם  התינוק   אצל 
התינוק  את  מקלחים  רבים  הורים   - רעב   .6
מסדר  כחלק  וגם  שיפלוט  מחשש  האכלה  לפני 
יבכה  רעב  תינוק  שינה(.  )טקס  קבוע  פעולות 
לצורך. ומענה  אוכל  יקבל  שלא  עד  יירגע   ולא 
7. ישנם תינוקות שפשוט לא אוהבים להיות ערומים 
ערומים  להיות  אוהבים  שאינם  מהתינוקות  חלק   -

יבכו מחוסר נוחות.

 ועכשיו  לפתרונות: 

לקחת  צריכה  לא  אמבטיה   - מהירות  אמבטיות   .1

יותר מכמה דקות לתינוקות קטנים. ננסה 
הרצוי  כשהכיוון  במהירות  ולשטוף  לסבן 
 הוא מלמעלה למטה - קודם פנים ושיער.

שהמים  נוודא   - טמפרטורה    .2
שלנו  לתינוק  המתאימה  בטמפרטורה 
והטמפרטורה  האיזון  את  נחפש   -
שלנו. לתינוק  המתאימה   המדוייקת 

על  נתמודד  מורו  רפלקס  עם   - מורו   .3
למים  שלנו  התינוק  את  שנכניס  כך  ידי 
אל  נגלגל  ואז  כתף  קודם  הצד,  דרך 
מהאמבטיה  התינוק  בהוצאת  גם  הגב. 
הצדדים.  דרך  אותו  להרים   נקפיד 

חייבים  לא   - האמבטיה  שעת  שינוי   .4
אמבטיה  לעשות  אפשר  בערב,  לקלח 
הטוב  הזמן  את  נמצא  היום.  במהלך 
התינוקות  לכל  לא  ועבורנו.  לתינוק  ביותר 
מתאימה אמבטיית ערב - הזמן לאמבטיה 
במקביל. ולתינוק  להורה  להתאים   צריך 

ידי  על  למנוע  ניתן  טמפרטורה  הבדלי    .5
ובמהלך  אחרי  לפני,  והבית  האמבטיה  חדר  חימום 
והורדה  הרמה  על  נקפיד  כאן  גם  התינוק.  הלבשת 
במגבת(. עטוף  כשהתינוק  )גם  הצדדים   דרך 

ניתן להאכיל תינוק לפני אמבטיה - אחרי הנקה   .6
ולקלח,  בודדות  דק'  כמה  לחכות  אפשר  וגרפס 
דק.   20-40 בערך  נחכה  וגרפס  בקבוק   אחרי 

האמבטיה,  לפני  אכל  והתינוק  **במידה 
קטנה  במנה  נוספת  פעם  להאכילו  מומלץ 
מהתינוקות  חלק  עבור  האמבטיה.  אחרי  מיד 
מוגבר. לרעב  גורם  שבאמבטיה   הגירוי 

7. תינוק שאינו אוהב להיות ערום ניתן לעטוף בחיתול 
טטרה דק ולהכניס אותו יחד עם החיתול לאמבטיה. 
את  ונחשוף  לאט  החיתול  את  נסיר  המים  בתוך 
לאחר  התינוק  הלבשת  בעת  גם  התינוק.  של  גופו 

או  עבה  שמיכה  להניח  נקפיד  האמבטיה 
את  נכסה  ובהלבשה  תחתיו  יבשה  מגבת 
להשאיר  לא  כדי  פעם  כל  התינוק  של  גופו 

אותו חשוף.

ארגז חול לא פעם מעלה בנו זיכרונות טובים, של 
המלווה  מחוספס  משטח  על  ממושכת  שהייה 
ובעיקר  וכף  דלי  חברים,  ילדות,  חוויות  בהרבה 
האחרונות  בשנים  אולם  חיוביות.  אסוציאציות 
הבעייתיים  המוקדים  לאחד  הפך  החול  ארגז 
עבור  המזוהמים  מדויקים-  נהיה  ואם  לילדנו 
היקרים לנו מכל ומה שיגרום להם לגירויים בעור. 

עור  לרפואת  מומחית  אקרמן,  להבית  ד"ר 
קליניקות  שלוש  ובעלת  כללית  בריאות  בשירותי 
פרטיות לטיפולי עור, מציגה בפנינו את הסיכונים 

הכרוכים בארגז התמים ביותר: 

של  הפרשות  זה  בגנים  בחול  הבעיות  אחת   •
חיות כמו חתולים וכלבים אשר מוצאים את דרכם 
לתוך חצר הגן. ההפרשות הללו מכילות מזהמים,  
כגון חיידקים אשר עלולים לגרום לזיהומי עור לא 
קלים למשל: אימפטיגו. התנאים של חום, לחות 
הדברים  של  ההדבקה  את  מגבירים  רק  וצפיפות 
הללו. כמו כן פרוות החיות עלולה להכיל פטריות 

שגם הן עשויים לגרום לפריחה בעור.
 

להימצא  עלולים  שונים  חרקים  לזה,  בהמשך   •
יביא לעקיצות, תגובת  בארגז החול, מה שלבטח 

אלרגיה וגרד בעור.

ולהחליף  נקי-לכסות  חול  על  לשמור  מומלץ   •
ובכל  כל מה שקשור לטיפול בחול עצמו. במידה 
חול  על  שהיה  בעקבות  בעור  גרד  התפתח  זאת 
לאחר  ידיים  היטב  לשטוף  כל  קודם  יש  מזוהם- 
פריחה  ויש  במידה  ציפורניים.  כולל  בחול  משחק 

יש לפנות לרופא עור לקבלת טיפול ספציפי.

מחייבת  דופן  יוצא  במקרה   - הטיפול  שיטת   •
רגישים  ילדים  ויש  מאחר  עור,  רופא  של  אבחנה 
יותר  שצריכים  טיפול מוקדם ברגע שיש עקיצה 
באמצעות בתכשירים אנטיביוטיים ואנטיאלרגיים. 
ברגע שיש פצע פתוח בעור לא מומלץ מגע עם 
חול כיון שלזיהום קל יותר לחדור לעור דרך הפתח. 
ידיים  לשטוף  מומלץ  חול  עם  מגע  אחרי  בנוסף, 

ואם יש פצע או פריחה אז לגשת לרופא עור. 

כל טיפים לרחיצת תינוקות 
באמבטיה ללא בכי

רחצת הילדים באמבטיה היא פעולה לא פשוטה, אשר אצל רבים מההורים הופכת לחוויה 
יומיומית לא נעימה כאשר התינוק באופן קבוע ולא מובן בוכה בהיסטריה ⋅ עם קצת הבנה לגבי 

סיבות התופעה, ניתן בהחלט להתגבר עליה ולהפוך את זמן האמבטיה לשגרה נעימה ⋅ למה 
תינוקות בוכים במהלך או אחרי אמבטיה? ומה עושים כדי למנוע את הבכי?

ארגז חול – 
זה לא 

משחק ילדים 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

את מנת החומוס הישראלית כולנו אוהבים, אז בואו 
עם  טעים,  יותר  מעניין,  יותר  קצת  זה  את  נעשה 
טאץ' של בריאות וצבע שהם חגיגה לעיניים ולחיך. 
ישראלית,  הכי  למנה  מתכון  חולקת  כרמית  חברת 
להכנה קלה בבית לארוחת  ה"על האש המשפחתי" 

– חומוס סגול. 
מרכיבים:

וחתוכים  מבושלים  מקולפים,  בינוניים  סלקים    3
)ניתן להשתמש בסלקים בוואקום כי זה יותר מהיר(

1  פחית שימורי חומוס 
3  כפות טחינה גולמית איכותית

2  שיני שום כתושות
  מיץ מלימון אחד

  כף שמן זית
  מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה:
עד  וטוחנים  לבלנדר  המרכיבים  כל  את  1.מכניסים 

לקבלת מרקם חלק ואחיד.
2.טועמים ומתקנים תיבול במידת הצורך. ולהגיש.

*מתכון וצילום: תמר גולן

חומוס סגול

"
"
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מרס ישראל מרחיבה את מותג 
המסטיקים המוביל בישראל, 

Orbit, ומשיקה לראשונה 
בישראל Orbit Bags בעלת 

סגירה חוזרת לטעמים 
האהובים. מחיר מומלץ לצרכן: 

₪ 7.90

חברת "כרמית" מציעה לקיץ שלוקים 
בטעמים מוגזים: קולה, תותית וליים, ללא 

צבעי מאכל וללא גלוטן

לכבוד פתיחת עונת הרחצה טמפו 
מציעה משקאות אלכוהוליים לקיץ: 

STRONGBOW, סיידר התפוחים 
האלכוהולי, סטרונגבואו בתוספת דבש 

וסטרונגבואו בתוספת פירות יער. וכן אריזת 
בסקט עם שישיית בקבוקי 1/2 ליטר זכוכית 

של בירה גולדסטאר

חברת סידס מרחיבה את המגוון של 
מותג "בייבי דול" בישראל, ומשיקה את 
הסוכריות המוכרות והאהובות בפורמט 

חדש. אריזה מוגדלת במשקל  450 גרם, 
המכילה 50 סוכריות עטופות על מקל 

בטעמי פירות. מחיר מיוחד:  10 ₪ 

חדש מהוטפופ: הוטפופ 
קידס – הפופקורן למיקרוגל 

המוביל בישראל, עכשיו 
באריזת ילדים המכילה 5 

שקיות להכנת פופקורן + 5 
גביעי קרטון מאוירים

מותג השתייה Schweppes, משיק 
בשורה חגיגית ומלאת טעם לציבור חובבי 
משקאות האנרגיה. המבוססת על קפאין 
טבעי בלבד, ויטמינים ומינרלים, מיץ פרי 

וחצי מכמות הסוכר של משקאות אחרים 
בקטגוריה. בשלושה טעמים: אסאי, 

אפרסק וגווארנה. כשרות מהודרת

חדש בעלית מקבוצת שטראוס: 
חטיפי פסק זמן בטעמים של 

הקינוחים האהובים - פסק זמן 
בטעם אלפחורס ופסק זמן בטעם 

טראפלס. כשרות: מגדים – 
בהשגחת הבד"ץ העדה החרדית

חברת כרמית מרחיבה את סדרת 
Panini - פניני ומשיקה: סדרת 

קרקרים אפויים העשויים מירקות 
עם קמח שיפון מלא ב- 3 טעמים 

חדשים - סלק, גזר וקייל. ללא חומרים 
משמרים וללא כולסטרול

פעם ראשונה בהיסטוריה של שוקולד פרה 
- טבלת שוקולד בצורה של מפת תל אביב 

"sweet advisor"

חברת כרמית מרחיבה את 
סדרת Panini  - פניני ומשיקה: 

צנימים עגולים ב- 2 טעמים 
חדשים קלאסי בטעם טבעי 

וקמח חיטה מלאה. ללא 
כולסטרול וללא שומן טראנס

שופרסל נכנסת לקטגוריה חדשה: 
משיקה סדרת גלידות ושלגונים תחת 

המותג הפרטי

חברת כספי משקאות חריפים, 
משיקה מבחר משקאות שירעננו 

 :WHY NOT :לכם את הקיץ
קוקטייל פטל ורדים על בסיס 

בירה וקוקטייל אשכוליות על בסיס 
בירה. מחיר מומלץ לצרכן: 12 ₪ 

APPS: סיידר תפוחים אלכוהולי, 
משקה מרענן המיוצר מ100% 

מיץ תפוחים טבעי, מגיע בארבעה 
טעמים: אגס, קלאסי, חצי מתוק, 

דובדבן. מחיר מומלץ לצרכן: 8 
₪, בירה כרמליטן, כרמליטן חיטה 

וכרמליטן חיטה מחוזקת. מחיר 
מומלץ לצרכן: 12 ₪ 

מעדן קפוצ'ינו חלבי

כביסה עדינה לתינוק

חוגגים ונהנים והכתמים נעלמים

נחנך מרכז טוטו-פיס חדש בביתר עילית

החוקרות החרדיות שמסייעות למערכת הבריאות

הטובים ביותר בארץ 

'יקבי כרמל' הוכתרו כ'סופרברנדס' בישראל

שלושה ימי חופשה מתנה 

לשימוש מהיר ונוח במיוחד
קפוצ'ינו היא מילה באיטלקית שמשמעותה היא קפה 

הפוך. הכוונה היא לקפה המורכב מ1/3 קפה, 1/3 
חלב חם ו-1/3 קצף, שמוכנסים לכוס בסדר 'הפוך' 

מהמקובל:  קודם מוזגים את החלב והקצף, ולאחר מכן 
מוסיפים בעדינות את האספרסו- הקפה המרוכז. לרוב, 

מתקבל משקה ב-3 שכבות של צבע שמכוסה בחלב המוקצף והמפנק, אותו מכינים במכונת 
אספרסו מיוחדת. חובבי הקפוצ'ינו ידעו לספר על טעם ומרקם נפלאים ועל ארומה מיוחדת 

שאין בשום קפה אחר. שמרלינג'ס מציעה לחובבי הקפוצ'ינו בפרט והקפה בכלל, ליהנות 
משוקולד שווייצרי חלב מסדרת הרוזמרי, במילוי פרלין מענג בטעם קאפוצ'ינו.   מדובר 

בשוקולד חלומי מלא ארומה וניחוחות קפה ובעל טעם אנין ומשובח. נסו אותו לצד כוס קפה 
או לבד בפני עצמו, ותתמלאו באנרגיה מתוקה. כל השוקולדים של שמרלינג מיוצרים בשוויץ 

והם בכשרות המהודרת של בד"צ ציריך. ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

בסדרת סנו מקסימה תמצאו את סדרת 
"מקסימה בייבי" - סדרה הכוללת מגוון 
רחב של מוצרים ייעודיים לכביסת בגדי 

תינוקות המותאמים במיוחד לעורו העדין 
של התינוק. אבקה מרוכזת במשקל 1.25 

ק"ג ו- 3.25 ק"ג לבגדי תינוקות ולבעלי 
עור רגיש. ג'ל כביסה מרוכז מקסימה 

בייבי – ג'ל היפואלגרני לתינוקות ולעור 
רגיש במיכל 3 ליטר המספיק עד 60 

כביסות. מרכך כביסה מקסימה בייבי CARE  לתינוקות – בתוספת 
תמצית קמומיל המעניק לבד רכות מפנקת. תרסיס מקסימה בייבי 

למייבש הכביסה - לריסוס ישירות על האריגים בתוך מייבש הכביסה, 
ניתן גם לרסס ישירות בארון הבגדים של התינוק. כל המוצרים 

בסדרת מקסימה בייבי הם היפואלרגניים שנבדקו דרמטולוגית 
ומותאמים לעור רגיש במיוחד.

הריקודים, השירה והשמחה 
סביב מדורות ל"ג בעומר 
הן אירוע מיוחד של פעם 

בשנה. עבור הילדים זו 
חגיגה של ממש: החל 

משלב התכנון, האיסוף 
וסחיבת חפצי עץ- מלאכה 

שנעשית בתקופה שלפני 
החג, והן בל"ג בעומר עצמו, שכולל רגעים מתוקים עם ארטיקים 

לצד ארוחת 'על האש' וכיבוד נוסף ומגוון סביב המדורה. בוניש קליה 
גולד מזמינים אתכם ליהנות מהחגיגה בשחרור מלא ולתת לילדים 

להתעסק גם במלאכה שלפני וגם להתענג עם קרחונים גלידות וכו' 
תוך כדי האירוע. האבקה של ווניש קליה גולד מסירה כתמים של 

שוקולד, גלידה וכדומה ובאמצעותה ניתן לטפל בכתמים השונים 
בקלות וביעילות לאחר תום החגיגה ולקבל את הבגדים נקיים 

לחלוטין. הטיפול בכתמים עם אבקת ווניש קליה גולד הוא פשוט, 
נח ויעיל, גם במקרה של כתמים עקשניים במיוחד. את אבקת ווניש 

גולד להסרת כתמים ניתן להשיג בחנויות המובחרות באריזה של 470 
גרם  ובאריזת חיסכון של 1.35 ק"ג.

בשבוע האחרון נערך 
הטקס הרשמי לציון 

גמר בינוי מרכז 
טוטו פיס - "מתנ"ס 

פריימן" ברחוב 
החוזה מלובלין. 
הטקס התקיים 

במעמד ראש העיר 
ביתר עילית הרב  
מאיר רובינשטיין, 

מנהל אגף הקצאות במפעל הפיס, קובי בנבניסטי וסמנכ"ל הטוטו 
יואל שביט. מפעל הפיס בשיתוף טוטו מאפשרים הקמת מרכזי 

תרבות בכל רחבי הארץ על מנת לתת מענה הולם לצרכי הרשות 
וקיום פעילויות קהילתיות תחת קורת גג אחת: פעילויות, תחרויות, 
חוגים, טקסים ועוד .מרכז הטוטו - פיס נבנה הודות לסיוע בעלויות 
ההקמה שניתנו על ידי מפעל הפיס, הטוטו ומשרד השיכון בעלות 

כוללת של למעלה מ- 11.5 מיליון ₪.  המבנה מתפרס על שטח של 
כ- 1300 מ"ר וכולל בתוכו: אולם גדול, יציע עם מאות מקומות ישיבה, 

לצד חדרים נוספים המתאימים לשלל שימושים. ראש העיר מאיר 
רובינשטיין אמר באירוע, כי "המתנ"ס ופרויקטים נוספים של הפיס 

והטוטו בעיר, מהווים מרכזי תרבות מרכזיים בעיר, המשמשים לשלל 
אירועים". לדבריו, "מידת הכרה הטוב היא בסיס ביהדות, והוא מוסר 

את תודת העיר בשמם של עשרות אלפי ילדי ביתר עילית הנהנים 
מהמתנ"ס". מנהל אגף ההקצאות במפעל הפיס, קובי בנבניסטי, 

אמר באירוע: "מפעל הפיס משקיע רבות בביתר עילית במטרה 
לקדם את רווחת הקהילה ולשפר את רמת חייהם של תושבי העיר. 

המרכז החדש יאפשר לתושבי המקום ליהנות ברמה הגבוהה ביותר 

יום הצגת מחקרים במסגרת קורס סמינר מחקר, של 
המסלול לתואר ראשון בסיעוד, התקיים השבוע בקמפוס 

מכללת מבחר. החוקרות השאפתניות, הגיעו להישגים 
מרשימים, עם תחומי מחקר חשובים, המסייעים למערכת 
הבריאות בתרומת ידע מבוסס נתונים – באמצעותו ניתנת 
היכולת לשנות, לשפר ולמקצע ככל האפשר את מערכות 

הבריאות בארץ. המחקרים נסובו בנושאים שונים, כגון: 
אוריינות בריאות במגזר החרדי, בין היולדת למיילדת – קולן 

של הדולות תומכות הלידה, על טיפול רגיש תרבות, על התמודדויותיהם של ילדים להורים 
דמנטיים, על מערכת לזיהוי אוטומטי של סימפטומים למחלות כלי דם בזמן אמת ועוד. לדבריה 

של ד"ר חיה רז, ראש החוג לסיעוד במכללת מבחר (של המרכז האקדמי לב), היתרונות 
הבולטים של מחקר שמגיע מתוך הציבור החרדי, הינם בעלי חשיבות מיוחדת, המשפיעה 

ישירות על תחום הבריאות במגזר החרדי בפרט והמגזר הכללי בכלל, ועל כך יש להוקיר את 
הסטודנטיות היקרות, שפועלות במרץ ובמסירות למען המטרה החשובה והנעלה.

המרכז הרפואי שיבא מוביל בתחומי רפואת נשים ויולדות 
בפער גדול מול בתי החולים האחרים בישראל. זו השנה 

השישית שהמגזין הכלכלי "פורבס" מפרסם דירוג יוקרתי 
ואובייקטיבי של הרופאים הטובים בישראל. התוצאות 

מעניקות לרופאי המרכז הרפואי שיבא בתל השומר מקום של כבוד הן בדירוג הכללי של 
הרופאים הטובים בארץ, ובמיוחד בדירוג של רופאי הנשים. בתחום המיילדות והפריון: 10 
רופאים משיבא מופיעים ברשימה היוקרתית, פי 2.5 מבית החולים העומד במקום השני 

ברשימה! בתחום הגינקולוגיה: 8 רופאים משיבא מופיעים ברשימה – פי שניים מבתי החולים 
האחרים! "אני גאה בכך שרופאי המרכז נבחרו גם השנה לרופאים הטובים בארץ", אמר פרופ' 

איל סיון, מנהל אגף נשים ויולדות בשיבא, "זה לא מקרי – אנחנו מטפחים את הרופאים שלנו 
במשך שנים. הם זוכים להכשרות נוספות גם לאחר תקופת ההתמחות המפרכת, וכתוצאה מכך 
שומרים על רמת מקצועיות יוצאת דופן".  בין הרופאים הטובים ביותר שנבחרו נמצאים: פרופ' 

איל סיון, מנהל המרכז לנשים ויולדות, פרופ' שלי מזעקי טובי, סגן מנהל המרכז לנשים ויולדות, 
פרופ' איל שיף, מנהל מחלקת יולדות ב', ד"ר רועי משיח, סגן מנהל מחלקת גניקולוגיה ועוד.

יקבי כרמל הוכתרו כ'סופרברנדס' של ישראל, זו השנה השישית ברציפות, 
ובכך ביססו את מעמדם כמותג על בישראל. יקבי כרמל, מראשוני היקבים 

בארץ, מתהדרים בפריסת כרמים מרשימה, וביכולות טכנולוגיות ויינניות 
מתקדמות, לצד שימור מסורת היקב שייסד הברון רוטשליד. לאור זאת, 

לא מפתיעה בחירת הצרכנים, שהכתירו את 'יקבי כרמל' גם השנה ל'היכל 
התהילה' של מותגי העל בישראל. ארגון ה'סופרברדנס' הבינלאומי בודק כבר למעלה מ-25 

שנה, וביותר מ-70 מדינות, את עוצמות החיבור הרגשי בין מותגים לצרכנים. מדי שנה, מקיים 
הארגון מחקר מקיף בקרב הצרכנים, אשר מדרגים את המותגים וקובעים מי ראוי בעיניהם להיות 
מוכתר בתואר "מותג על" בישראל ולהפוך ל-Superbrands. כל יינות יקבי כרמל כשרים למהדרין, 

בהשגחת בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

רוצה להתאוורר, לנוח ולאגור כוחות בחופשה 
מפנקת? זו השנה השנייה שסימילאק למהדרין מבית 
אבוט שמח להזמין אותך להשתתף בפעילות חווייתית 

ולקבל הזדמנות נוספת לזכות בשלושה ימי חופשה 
מפנקת עם חברה, במלון גלי צאנז על שפת הים!  
המבצע החלומי של סימילאק למהדרין יוצא לדרך 

ומעניק שוב לאימהות המשקיעות את כל כולן בילדים 
ובבית, פסק זמן להתרעננות ולהחלפת כוחות באווירה חווייתית. ההשתתפות במבצע פשוטה 

ומעניקה לך הזדמנות קלה לזכות: קני פחית 900 גרם של סימילאק למהדרין, שמרי את הוכחת 
הקנייה, התקשרי לטלמסר 03-3738000 והשתתפי במשחק סימילאק למהדרין המשלב ידע 

ומהירות. בכל יום מימי המבצע תזכה המשתתפת שענתה את התשובה הנכונה ביותר ובמהירות 
הגבוהה ביותר בשלושה ימי חופשה במלון גלי צאנז, עם חברה נוספת לבחירתה! המבצע 

מתקיים בין התאריכים ט"ז אייר 21.5.19 עד מוצ"ש י"ב בסיוון תשע"ט 15.06.19 . בחופשה 
של סימילאק למהדרין במלון גלי צאנז תיהנינה המשתתפות משלושה ימים של שקט, שלווה 

והתרעננות, עם סדנאות העשרה מיוחדות למשתתפות החופשה של סימילאק למהדרין, ארוחות 
ועוד מגוון הפתעות ופינוקים! זוכות הפעילות בשנה הקודמת מספרות על חופשה מדהימה 
שבסיומה שבו הביתה מלאות חוויות וכוחות רעננים. עמית צנטר, מנכ"ל אבוט ישראל: "כמו 

תמיד, אנחנו בסימילאק למהדרין מחפשים להעניק לאימהות זכייה מיוחדת ומקורית שנותנת 
כוחות חדשים, חוויה והתרעננות. התגובות המדהימות שקיבלנו אחרי המבצע שנערך בשנה 

שעברה, הוכיחו לנו שהחופשה החלומית הגשימה את כל הציפיות ואף עלתה עליהם".

כביסה היא לא בהכרח משימה 
קשה, בסנו מציעים עבורכם את 

קפסולות ג'ל הכביסה של מקסימה 
BIO, ג'ל בתוספת אנזימים להסרת 

כתמים ולניקוי יסודי לשימוש 
מהיר ונוח במיוחד. קפסולות הג'ל 

של סנו מתאימות לשימוש בכל 
הטמפרטורות  ומותאמות לכל סוגי 

מכונות הכביסה. מארז הקפסולות של סנו מקסימה מגיע עם 28 
יחידות מסיסות המכילות ג'ל כביסה מרוכז במשקל 21 גרם כל אחת. 
טיפ מסנו: לשמירה על הבגד לאורך זמן יש לפעול תמיד לפי הוראות 

הכביסה של היצרן ולהקפיד על הטמפרטורה המומלצת.

'מיה תעשיות מזון' נכנסת לשוק מעדני 
הפרי ומשיקה סדרת מוצרים 100% 

פרי ללא גלוטן ותוספת סוכר. מעדן פרי 
תות שדה, מעדן פרי משמש, מעדן פרי 

דובדבן ומעדן פרי אוכמניות

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 י"ז אייר תשע"ט 622/5/19
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

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

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 2,820,000 

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

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

באר שבע

יז’-יט’ באייר תשע”ט
22/5-24/5/2019  

+5 חדרים  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(_____________________________________________  בניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

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

חד' עם כניסה נפרדת+ 
חניה גדולה, שמושכרת  

ב-3,100 ש"ח 3,000,000 
ש"ח גמיש. בלעדי. תיווך 

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

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

 בבילו 5 חד' 120 מ"ר _____________________________________________)7-7(050-5308742
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(_____________________________________________

בני ברק

 בקוטלר 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה 2 יחידות חדשות 
ומושכרות ב- 6,200 
ש"ח, אפש' לטאבו 

משותף, מאווררות ועם 
נוף פתוח 2,600,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)09-09(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 גמיש 
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 לחלק 
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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

2,980,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אופקים

בית שמש

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

מדהים, חדשה, כשנתיים 
מהקבלן, לל"ת
054-6287000)18-25(_____________________________________________

 ללא תיווך בחברון כ-5 חד 
+אופציה ,יפהיפיה 130 מ"ר 4 
כ"א קומה ב' 2,340,000 ש"ח

052-7633888 )18-21(_____________________________________________

 למכירה דירת סטודיו 24 
מ"ר משופצת קומפלט ללא 

תיווך. 480,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-22ל(050-8312667

 בדון יוסף 5 חד' + יחידת 
דיור ק. קרקע 2,380,000 
ש"ח. *ברבי עקיבא ק"ק 

מחולקת 1,580,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-22ל(052-7656970

 למכירה בבלעדיות 
דופלקס נדיר ברמת אלחנן 

180 מ"ר שווה לראות!
_____________________________________________)19-22(054-3182956 חני

 דופלקס גג 8 חדרים
, 240 מ"ר, במוהליבר, 

בבלעדיות.
_____________________________________________)19-22(רפי 055-6708295

וילות ובתים
 בית פרטי, אזור בית 

הכנסת הגדול, במחיר מציאה 
3,600,000. תיווך ב"ב

050-9094402)19-22(_____________________________________________

 3 חד' משופצת, קומה ג' 
ליד הקהילה 475,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ל(מושכרת. 050-4113791

אלעד

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 באפשטיין 3 חד' 
1,495,000 *באלישע 3 חד' 
1,595,000 *בחברון 3 חד' 
_____________________________________________)20-23(050-4141926 אלבה נדל"ן

 פרויקט חדש בבנית שלד 
ברבי עקיבא, דירות 4.5 חד' 
_____________________________________________)20-23ל(ישירות מקבלן. 03-5785777

 למכירה דירה 120 מ"ר 
במיקום הכי מרכזי ושקט 
בבני ברק ק"א, 6 דיירים 

בבנין, קרוב לפרויטק 
אוסם, ענקית שמורה.

_____________________________________________)20-23(לפרטים: 053-2475946

 בעמיאל דופלקס 7 חד' 
4 שירותים מטבח ענק לל"ת 

_____________________________________________)20-31(2,950 ש"ח. 058-5777040

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב. 03-5797756
050-5308742)20-20(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 למכירה 4חד' ק"א ברח' 
רגר, דקה מהאוניברסיטה 
משופצת מהיסוד, ניתנת 

להשכרה לסטודנטים ב-3,500 
ש"ח, 5% תשואה. לתאום, 
_____________________________________________)21-21(בית בית לאון 052-4462863

 בהרב-קוק השקט 4.5 
חד' מושקעת מאד! יפהפיה 

כחדשה ק"ב +מרפסת סוכה 
ענקית 2,490,000 ש"ח 

_____________________________________________)21-21(  "אפיק-נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות! באזור 
ס.אזר 4 חד' 90מ"ר יפהפיה 

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

053-3128884  )21-21(_____________________________________________

 באזור בן-פתחיה 
בגמר בניה 4 חד' 105 מ"ר 

1,970,000 ש"ח "אפיק-
נכסים" 03-5791514

053-3128884)21-21(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר 4.5 
חד', כ- 100 מ"ר + אפשרות 
לבניה כ- 70 מ"ר חדשה ויפה 

B.D.A 2,450,000 תיווך
_____________________________________________)21-21(  פאלפון 054-8449423

 בהזדמנות במרכז! 
בגמר שלד 3 חד' רק 

1,560,000ש"ח! *4 חד' 
+ מ.שמש *פנטהואז יחיד 

בקומה 180מ"ר + נוף 
"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884  )21-21(_____________________________________________

 להשקעה ז'בוטינסקי דירה 
מחולקת ל-2 יחידות )השיפוץ 

לפני שנתיים( 1,450,000 ש"ח 
גמיש. מספר נכס 6640

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)21-21(  אורי תיווך אדוארד

 נדירה! ליד יהודה הנשיא 
יוקרתי ושקט 170 מ"ר 6 

חד' ענקית סלון ענק )במקור 
2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 

מעלית 3,600,000 ש"ח מיידי 
_____________________________________________)21-21(  "אפיק-נכסים" 03-5791514

 בלעדי בהשלושה 6 חד', 
כל קומה 110 מ"ר, חזית, 

מפוארת + מעלית + חנייה 
3,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263  )21-21(_____________________________________________

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

ענקית 4,300,000 ש"ח מפתח 
ב-"אפיק-נכסים" 03-5791514   

053-3128884  )21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה' מיקום מצוין 
דירת גן 5 חד' 115 מ"ר 
+ חצר 30 מ"ר חדשה 

2,400,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308  )21-21(_____________________________________________

 באהבת שלום 5.5 
חד' 140 מ"ר משופצים 

ברמה גבוהה ,ק"ב, חזית 
+ יחידה 2,700,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

היתר לבניה מיידית של 
56 מ"ר )אופציה ליחידה(

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה' באיזור 
צירלסון  דופלקס משופץ 
5 חד' בק"ב + 2 יחידות 

מושכרות בקומה מעל.
2,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 להשקעה דירות החל 
מ-500 אלף ש"ח ומעלה, 

מאזור האוניברסיטה עד 
השכונות, אטרקטיבי ,מגרשים, 

בתי קרקע עם פוטנציאל 
הרחבה, דירות מפוצלות!!! 

שווה להתקשר
_____________________________________________)21-21(לאון 052-4462863

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור ברח' חוגלה, שכונה 
ה' מושכרות 5,200 ש"ח 

משופצות ברמה גבוהה במחיר 
מציאה. משה אלוש אבני דרך

054-3255667  )21-21(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
ענקיות בשכונה ג' ברח' הנדיב, 
112 מ"ר במחיר מציאה משה 
_____________________________________________)21-21(  אלוש אבני דרך 054-3255667

 על קנית דירה דרכנו 
ניהול נכס שנה בחינם הכוללת 

בעמלת התיווך משה אלוש 
_____________________________________________)21-21(  אבני דרך 054-3255667

 בחולדה הנביאה כ-4 חד' 
+ גינה +אופציה להרחבה 
כניסה פרטית 2,200,000 
_____________________________________________)21-21(  ש"ח, לל"ת 054-3979575

 בבלעדיות בקובלסקי  
דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר, קומה 4 + 
מעלית ,סוכה גדולה, 2 כ"א 

_____________________________________________)21-21(  תיווך 050-4122744

 בגבעת סוקולוב 3 חד' 
כ- 70 מ"ר + 2 יחידות דיור 

משופצת כחדשה חזית 
 B.D.A 2,580,000 תיווך

_____________________________________________)21-21(  פאלפון 054-8449423

 באזור העיריה דופלקס 6 
חד' + יחידה מושכרת  190 

מ"ר ק"ג חזית משופצת 
כחדשה 2,500,000 ש"ח  א. 

_____________________________________________)21-21(  פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשכונת אור 
החיים דופלקס 6 חד' 260 
מ"ר משופצת סלון גדול  

ק"ד + מעלית + חניה חזית 
3,300,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308  )21-21(_____________________________________________

 באליהו הנביא, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב , חזית 
+ אפשרות בניה על 

הגג - מיקום מווושלם 
ופוטנציאל אדיר. 
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)21-21(_____________________________________________

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

_____________________________________________)21-21(  תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)21-21(  בתשואה גבוהה 052-3260595

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 כונס נכסים 3 חד', 

מעלית, ממ"ד, מרפסת, ליד 
הקריה החרדית, בהזדמנות! 

050-9500075)21-21(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 תיווך 4 חד' אזור רמת 
אהרון, משופצת מהיסוד כ-82 

מ"ר, ש"כ. קרקע + אופציה 
לבנייה. 1.9 מיליון גמיש

 052-3611973 03-5444815
_____________________________________________)21-21(  יוסף

 בלעדי 4.5 באברבנאל 
ק"ג, גג בטון חזית משופצת 

מהיסוד 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)21-21(  אלטרנטיב 054-5500263 

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 4 חד' מושקעת,  + 
מחסן רק 1,430,000 ש"ח 

_____________________________________________)21-21(  גמיש 052-5752500

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 3 חד' מרווחת, נוף 

פתוח אופ' מבוטנת להרחבה 
054-9422194  )21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות! שיכון ג! 
5 חד' כחדשה! עלית + 

חניה + מחסן + מ.שמש 
גדולה + יח.הורים! נוף 

פתוח! + תוספות אלוני 
_____________________________________________)21-21(נכסים 052-7610603

 בלעדי דופלקס באזור חגי 
6 חד', ק"ג חזית, 1,850,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263  )21-21(_____________________________________________

 מציאה! בראשונים 
בבניין חדש מחולקת 

ל-3 חד' + יחידת דיור 30 
מ"ר קומה ראשונה מיידי 

ב-1,700,000ש"ח להב 
_____________________________________________)21-21(נכסים 050-4177750

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

אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,900,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465  )21-21(_____________________________________________

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

2,250,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

  050-4999465  )21-21(_____________________________________________

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

2,600,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )21-21(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )21-21(_____________________________________________

 בבניין-חדש בזכרון-מאיר, 
4חד' יפהפייה, חזיתית, 

2,250,000 ש"ח תיווך-יישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465  )21-21(_____________________________________________

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

4חד' ענקיות 1,850,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721  )21-21(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
 050-4999465 03-8007000  )21-21(_____________________________________________

 באזור תחילת הרב קוק 
כ- 4חד' משופצת מהיסוד, 
ק"א 1,930,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )21-21(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון-ה' 
דירת-נכה 5 חדרים, 130 
מ"ר בנוי + 70 מ"ר חצר 
פתוחה חדשה מהקבלן 

כניסה מיידית 2,600,000 
ש"ח"סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)21-21(_____________________________________________

 בלעדי בעמי /אהרון 
דב, 5 חדרים משופצת 

מהיסוד ק"ב + חניה 
+ אופ' לסוכה 10 מ"ר 
2,390,000 ש"ח גמיש 

054-4290600)21-21(_____________________________________________

וילות ובתים
 בית קרקע כ- 140 מ"ר 

בטאבו, מעולה לחלוקה, 
שכונה ג' בז'בוטיסקי במחיר 
מציאה משה אלוש אבני דרך 

054-3255667  )21-21(_____________________________________________

 א. צירלסון, 4.5 חד' 
כ-108מ"ר ק"א 3 כ"א מ. 

מהיסוד + מ.שמש 1,980,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690  )21-21(_____________________________________________

 א. קובלסקי, 4 חד' ק"א
90 מ"ר + 35 מרפסת 

מעטפת-40 מ"ר ס"ה-165מ"ר 
"מ.לנכה" 1,740,000 "תיווך-
_____________________________________________)21-21(  משגב-לדיור" 052-5222690 

 א. שלש-השעות, 4.5 
חד' ק"ב, כ-90 מ"ר + חניה + 
מחסן + מעלית "תיווך-משגב-

_____________________________________________)21-21(  לדיור" 052-5222690

 בשיכון-ה' 5 חד' כ-110 
מ"ר + יחי"ד 3 חד', כ-65 מ"ר 

ק"ב מ. מהיסוד, 2,500,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690  )21-21(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן זכאי 
בוולפסון  5 חד' 120 מ"ר ק"ב  
חזית 3 כ"א 2,100,000 ש"ח 

_____________________________________________)21-21(  א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור גבעת רוקח 
בקומה שלמה )3 דיירים בבניין( 

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

מצב מעולה  2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)21-21(  גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא רח' 
שקט בבניין בוטיק 7 חד' 160 

מ"ר ק"ג + מעלית + חניה 
חזית מצב חדש 2,950,000 
_____________________________________________)21-21(  ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מיידי! א. אברבנאל 
"דופלקס" 7חד', כ-180 מ"ר 

+ מעלית + חניה 2,350,000 
)נ.לחלוקה( "תיווך-משגב-

_____________________________________________)21-21(  לדיור" 052-5222690

 מבחר דירות חדשות 
ברחבי העיר! ישירות 
מהקבלן וללא תיווך! 

מבצעים חמים לחודש 
הקרוב! "אביחי מתווכים"

03-5701010)21-21(_____________________________________________

 ברמב"ם בניין לאחר 
שיפוץ 3 חד' מרווחים. סלון 
פתוח, מטבח במצב שמור, 
אזור מתחרד 919,000 ש"ח 
_____________________________________________)21-21(אלמוג סיסו 052-2285596

 הנרקיס דירה יפה, 
משופצת, 3.5 חד', 78 מ"ר, 

ריצוף חדש, מטבח חדש 
ומשודרג, דלתות חדשות, 

חלונות חדשים! אזור מתחרד
945,000 ש"ח  

_____________________________________________)21-21(דוד ארי 054-319-1310

פנטהאוזים ודירות גן
 ריב"ל דירת גן, 4 חד', 

107 מ"ר, גינה 35 מטר, מזגן, 
ממ"ד, גישה לכיסא גלגלים

1,450,000 ש"ח   
_____________________________________________)21-21(דוד ארי 054-319-1310  

 פרדס כץ - דב גרונר בגמר 
שלד * דירת גן מדהימה 3 חד' 

+ חצר פרטית 70 מטר + 
אופציה ** דירת 3-4 חדרים 
+ 2 מרפסות בלעדיות תיוך 

_____________________________________________)21-21(  המרכז 053-313-60-60

 4 חד' + ק"ב + מעלית + 
חזית לגינה + 50 מ"ר סוכה 

צמודה. 2,100,000 ש"ח
המפתחות ב"תיווך שפיצר" 

03-6188685  )21-21(_____________________________________________

 4 חד' 110 מ"ר + סוכה 
צמודה "א + חזית + מעלית. 

2,400,000 ש"ח
_____________________________________________)21-21(  "תיווך שפיצר" 03-6188685

 במרכז בבניין חדיש 4.5 
חד' + מרפסת שמש 120 
מ"ר ק"א חזית משופצת 

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308  )21-21(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא בן 
זכאי  4.5 חד' 100 מ"ר + 

אופציה 35 מ"ר כולל רשיונות 
ק"א + חניה א. פנחסי

03-5799308  )21-21(_____________________________________________

 יחיד במינו! קוטג' 6 חד', 
180 מ"ר, פינתי, גינה, גדולה 

ומושקעת מאד "הראשון 
_____________________________________________)21-24(  בתיווך" 054-3050561

וילות ובתים

 בבר אילן דירה מחולקת 
ל 2 יחידות תשואה מאוד 

גבוהה )5%( 1,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)21-21(  תווך יעקב 054-4901948

 באנילביץ בבניין חדיש  
דופלקס 5 חד' 130 מ"ר  

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

_____________________________________________)21-21(  ש"ח א. פנחסי 03-5799308

לפרסום
בלוח

03-6162228

 הזדמנות פז! בשלמה 
המלך, 5 חד', 130 מ"ר, 
1,920,000 ש"ח, דירות 
אחרונות 054-3050561 

_____________________________________________)21-22(  "הראשון בתיווך"

 מבחר דירות חדשות 
ברחבי העיר! ישירות 
מהקבלן וללא תיווך! 

מבצעים חמים לחודש 
הקרוב! "אביחי- 

_____________________________________________)21-21(  מתווכים" 03-5701010

 באבוחצרא בלעדי! 
4 חד' ק"ג חזית 95 מ' 
משופצת להכנס מיידי 

רק ב 1,580,000
ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080  )21-21(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חד' בלעדי! 
ק"ג חזית+ אופציות דירה 

מעולה במחיר לסגירה 
מדהים רק 1,550,000 
ש"ח 'אפיקי נדלן בועז' 

050-4156080  )21-21(_____________________________________________



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 
_____________________________________________)50-24/19(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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

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)21-21(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

יז’-יט’ באייר תשע”ט  22/5-24/5/2019

+5 חדרים

 בנוף פוריה חדשה מהקבלן 
3 חד' 80 מ"ר מוכנה למגורים + 
אופציה לחדר רביעי עם מעטפת 

850,000 ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)21-21(_____________________________________________

 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

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

חזית. מיידי 1,200,000 
גמיש. 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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 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 920,000 ש"ח. הקודם 

זוכה!!! פרטים אצלי בפרטי! 
 04-6716666

_____________________________________________)21-21(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)21-21(_____________________________________________

 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 

630,000 ש"ח סופי תיווך-הצבי 
053-3147717 04-6716666)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ביהודה הנשיא/דקר 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, 
במצב טוב חזית, ק"ב 

עם אופ' להרחבה ל-120 
מ"ר 2,000,000 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 
_____________________________________________)21-21(הצבי. 053-3147717

 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)21-21(_____________________________________________

 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"

04-6716666 ,053-3147717)21-21(_____________________________________________

וילות ובתים  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(_____________________________________________

דימונה

 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)21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 בק.שמואל, 125 מ"ר, 4 
חד' + נוף , ק"א+ חניה ומחסן 
בטאבו, מסודרת ויפה, 750,000 
ש"ח בלבד, סופי. "תיווך הצבי" 

04-6716666 ,053-3147717)21-21(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)21-21(_____________________________________________

 125 מ"ר, 4 חד' + 
מרפסת ענקית חלק ממנה 

סוכה + נוף לכנרת + אופציה 
לחדר חמישי, משופצת ויפה, 

מושכרת ב-2,800 ש"ח. 
770,000 ש"ח. "תיווך הצבי" 

053-3314717 04-671666)21-21(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בק. הרצוג 3 חד' קומה ב' 
+ אופציות בניה, 1,350,000 

ש"ח לל"ת. 050-8221132
_____________________________________________)18-21ל(053-2703924

ירוחם

 ביהושוע, בגן העיר 
4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 2,100,000 

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

_____________________________________________)12-24(יזמות-053-3180305

 בחבקוק 3 חד' 85 מ"ר 
ק"ב חזית 3 כ"א שמורה 

ומטופחת לל"ת 1,850,000 
_____________________________________________)20-21ל(ש"ח. 053-3117081

 בקריה החרדית 4 
חדרים + אופציה לחדר 

נוסף, מושקעת + 2 
מחסנים, נוף מהמם 

לכינרת ללא תיווך 
1,100,000 גמיש.

052-7691497)20-23(_____________________________________________

 באזור פנקס בבנין 
מטופח 3.5 חד' מרווחת 

+מרפסות ק"ג חזית +מעלית 
1,950,000ש"ח מיידי "אפיק-

_____________________________________________)21-21(  נכסים" 03-5791514

 באזור יגאל 3 חד' ק"א 
חזית 1,530,000 ש"ח מיידי 
"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884  )21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורק 3 חד' 
+ יחידה דיור ק"ד משופצות 

גג בטון "פנחס נכסים" 
0556789653  )21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות בסמטת רחל 3 
חדרים קו 2. 66 מטר, "פנחס 

_____________________________________________)21-21(  נכסים" 0556789653

 בבלעדיות בדנגור 3 חד' 
65 מ"ר, ק"א + סוכה, 2 כיווני 
אוויר משופצת "פנחס נכסים" 

0556789653  )21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות בפ"כ, 3 חד' 
ק"ב, אופציה בגג בצד, יש 

חתימות שכנים, "פנחס 
_____________________________________________)21-21(  נכסים" 0556789653 

 בטבריה-עילית 
במתחרדים דירת-גן פינתית 

3 חד' גינה ענקית, כניסה 
פרטית ללא שכנים, משופצת 
מהיסוד כחדשה, רק 620,000 

ש"ח. לתיאום פגישה בדירה 
זו ועוד מבחר גדול של דירות 

במתחרדים, התקשר
04-9991211

_____________________________________________)21-21(לוינגר-תיווך-לאנ"ש

 למהירי החלטה 
באברבנאל 3,5 חדרים גדולה 

ומרווחת, ק"ג, 90 מ"ר חזית + 
אופ' לעוד 60 מ"ר

_____________________________________________)21-21(  תיווך 050-4122744

 במנחם בגין 3 חד', 
משופצת מהיסוד ק"ק + חצר 

חזית, כניסה מיידית .
_____________________________________________)21-21(  תיווך 050-4122744

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

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

"מקסימום-נדלן"
052-2452820)21-21(_____________________________________________

 רמות ב': וילה גדולה 
ומקסימה 250 מ"ר, 4 

מפלסים 9 חד'. יח' דיור 
נפרדת. חצר, גינה ענקית 

)בריכה(, חניה פרטית, 
מרפסות, נוף. 5,000,000  
ש"ח AW נדל"ן והשקעות

052-9977704  )21-21(_____________________________________________

 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. תיווך 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות-זרחי: וילה 8 
חד' )230 מ"ר נטו( + גינה 

)200 מ"ר( עם יחידה + חלל 
)50 מ"ר(, נוף, גישה-נוחה. 

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-571-3375

 הר נוף- מגוון דירות 
למכירה בגדלים, מיקום,  

ומצבים שונים החל מ- 2.2 
ועד- 3 מיליון ש"ח AW  נדל"ן 

_____________________________________________)21-21(  והשקעות 052-9977704

1. בבני ברק, ברח' חיד"א, דירה בת 3 חדרים בקומה ב', במבנה בן 3 
קומות, חזיתית, כ-63  מ"ר+13 מ"ר מרפסת סוכה, מושקעת ומסודרת.

2. ביקור בדירה יש לתאם עם משרדי הכונסים הח"מ.
3. ההצעות תוגשנה בכתב, ע"פ נוסח המצוי במשרדי הח"מ, בצירוף 
מגובה   5% בסך  מטה  החתומים  הכונסים  לפקודת  בנקאית  המחאה 

ההצעה, וזאת עד יום 10/6/19
מצבו  את  לבדוק  המציע  ועל   )IS AS( שהוא  כמו  יימכר  הנכס   .4

הפיזי, התכנוני, ההנדסי, והמשפטי על חשבונו ובאחריותו.
אישור  ממועד  יום   90 תוך  שהציע  המחיר  להשלים  המציע  על   .5
במשרדי  הקיים  בנוסח  מכר  הסכם  על  לחתום  מתחייב  וכן  המכירה, 

הח"מ.
6. חזר בו המציע מהצעתו, לאחר שהצעתו התקבלה והוגשה לאישור, 
תחולט ההמחאה שניתנה על ידו כפיצוי מוסכם לטובת קופת הכינוס.

ו/או  ביותר  הגבוהה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבים  הכונסים  אין   .7
ו/ לנהל מו"מ עם המציעים השונים  יהיו רשאים  וכן  הצעה כלשהי, 

והכל  ו/או חלק מהם,  ובכן לערוך תחרות עם המציעים  או מי מהם, 
עפ"י שיקול דעתם המלא.

8. המכר כפוף לאישור כבוד בית המשפט לעניני משפחה בת"א

עו"ד רמי רובין
UMI רח' משה לוי 11, מגדל

קומה 6, ראשל"צ
טל': 03-9617500/1

פקס: 03-9617502

עו"ד חיים אוחיון
רח' ז'בוטינסקי 33, ר"ג

טל': 03-5755147
פקס: 03-5755149

הזמנה להציע הצעה לרכישת דירה בבני ברק

כונסי נכסים

 ברמות א': 4 חד' )80 
מ"ר נטו( + מרפסת סוכה, 
ללא מדרגות! מתאים לנכה 

או למבוגרים ע"י ביה"כ. 
1,800,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות ב': 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית. מחסן )8 מ"ר(. 
2,150,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 4 חד' בבניין 
חדש יוקרתי + 2מרפסות )35 

מ"ר( + גינה, מחסן, 2חניות 
פרטיות, נוף. 2,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 ברמות א': 5 חד' בבניין 
חדש יוקרתי )120 מ"ר נטו( + 

מרפסת סוכה 42 מ"ר, נוף! 
חדרים גדולים! 3,050,000 

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-571-3375)21-21(_____________________________________________

 באזור הנבאים 3 חד' 
גדולה מושקעת כחדשה 
+ אפשרות לריהוט מלא 
 B.D.A 2,180,000 תיווך

_____________________________________________)21-21(  פאלפון 054-8449423

 מציאה! בעלי הכהן 
3 חד' קומה שנייה 

ואחרונה בתהליך פינוי 
בינוי מתקדם ביותר! רק 
ב 1,550,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)21-21(נכסים 050-4177750

 בלעדי בסומך 3 חד' 65 
מ"ר ק"ד, גג בטון, כניסה 

מידית, 1,240,000 ש"ח גמיש, 
מספר נכס 7180.

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)21-21(  אורי תיווך אדוארד

 בלעדי 3 חד' בחיד"א 70 
מ"ר +סוכה ק"א, משופצת 
1,400,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263  )21-21(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ בניין 
חדש, ק"א, חזית, מפוארת, 

בנין אברכים 1,490,000 תיווך 
_____________________________________________)21-21(  אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי ז'בוטינסקי צד 
בני ברק )חזית( 2.5 חד', 55 
מ"ר ק"ג ואחרונה, גג רעפים 

1,210,000 ש"ח גמיש, מספר 
נכס 7440 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)21-21(  אדוארד

 בלעדי 2 חד' בפ"כ, 50 
מ"ר ק"א + אופציה לסוכה 

בניין אברכים 1,160,000 תיווך 
_____________________________________________)21-21(  אלטרנטיב 054-5500263 

 בגני טל! 3 חד + 
חצי )סוכה( כחדשה, 

מעלית + חניה + 
פוטנציאל ל-4 חד'! נוף 

פתוח! אלוני נכסים
052-7610603)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות! הקודם 
זוכה! בצייטלין! 3 

חד' )כ-60 מ"ר( ק"ב 
ואחרונה )גג בטון( + 

אפשרות הרחבה מהצד 
)כ-20 מ"ר( + אפשרות

בנייה על הגג )2 יח' 
דיור(! 1,680,000

אלוני נכסים
052-7610603)21-21(_____________________________________________

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

3חד' החל מ-1,560,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721  )21-21(_____________________________________________

 בגולומב 3.5חד' חדשה 
לאכלוס, ק"ב, 1,800,000 ש"ח 

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )21-21(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )21-21(_____________________________________________

 מציאה! ברבי-עקיבא 
3.5חד' ענקית ק"א 1,600,000 

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )21-21(_____________________________________________

 בבנייה בנורדאו 3חד' 
מרווחות 1,350,000 ש"ח  

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )21-21(_____________________________________________

 בבעל התניא 3חד' 
ענקית+ חניה, חזית, נוף 

מדהים, 1,870,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )21-21(_____________________________________________

 בשיכון-ג' 3חד' יפהפייה, 
חדשה מהניילונים! תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465  )21-21(_____________________________________________

 בהירדן 3.5 חד' משופצת 
ויפה ק"ג ואחרונה + אופציה 
1,680,000 ש"ח. אד"י נדלן 

054-8493483  )21-21(_____________________________________________

 באיזור צייטלין 3.5 חד' 
משופצת ויפה ק"ג ואחרונה + 

אופציה 1,680,000 שח אד"י 
_____________________________________________)21-21(  נדלן 054-8493483

 בלעדי מציאה  
בשמואל-הנביא 70 מ"ר 

ק"א, 2.5 חד' + מרפסות  
3 כ"א, זקוקה לשיפוץ, 

מיידית 1,250,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)21-21(_____________________________________________

 דירת 3 וחצי חד' צמודה 
למרכז המסחרי רק 340 אל"ש 

כל הקודם זוכה משה אלוש 
_____________________________________________)21-21(  אבני דרך 054-3255667

 דירת 2 וחצי חד' ק"ב, 
בנין משופץ, רק 305 אלף 

ש"ח, כל הקודם זוכה 
משה אלוש אבני דרך

054-3255667  )21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א. בנימין-
אברהם, 3.5 חד' כ-83 מ"ר 

ק"א "משופצת" + סוכה 
1,420,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)21-21(  לדיור" 052-5222690

 א. יגאל, 3 חד', כ-73 
מ"ר ק"א משופצת + סוכה 

1,520,000 א. להרחבה "תיווך-
_____________________________________________)21-21(  משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי!! ז'בוטינסקי, 
עורפ' כ. משיכון ה', 3 חד' 
כ-64 מ"ר א.להרחבה צד/
וג.בטון 1,315,000 ש"ח 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690  )21-21(_____________________________________________

 א. אברבנאל, 3חד' 
כ-55 מ"ר "מ.מהיסוד" קומה 

2.5 א.להרחבה בג.רעפים 
1.270.000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)21-21(  לדיור" 052-5222690

 א. שלמה-בן-יוסף, 
3 חד' כ-64 מ"ר ק"א, 

"משופצת" א.להרחבה 40 
מ"ר, 1,299,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)21-21(  לדיור" 052-5222690

 למהירים!! א. קובלסקי 
3 חד' כ-66 מ"ר כ-60 מ"ר 
מעטפת-בנוי'  1,470,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690  )21-21(_____________________________________________

 בשיכון-ה' "חדשה" 3 
חד' כ-72 מ"ר + מעלית 

+ מ/שמש )ה.עצמי-גבוה(  
1,480,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)21-21(  לדיור" 052-5222690

 לסגור!! א. בנימין-
אברהם, כ-2.5 חד' כ-58 

מ"ר ק"א שמורה א.לסוכה 
1,175,000 ש"ח "תיווך-משגב-

_____________________________________________)21-21(  לדיור" 052-5222690

 בסמטת רחל!
2.5 חד', ק"א, חזית 

+ היתרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי מתווכים"

03-5701010  )21-21(_____________________________________________

 יש לך חלום לבנות , 
אבל עייף מהבירוקרטיה? 
"אביחי מתווכים" דואגים 

לכם להוצאת ההיתרים 
מהתחלה ועד הסוף! 

03-5701010  )21-21(_____________________________________________

 באברבאנל! 3 חד', 
חזית! ק"ג, מטופחת 

ויפה! אופציה מוחשית, 
רק 1,375,000 ש"ח  

בלעדי ל"אביחי   
_____________________________________________)21-21(מתווכים" 03-5701010

 חדש באהרונביץ  - 
לוי יצחק דירות 3 חד' 

גדולות + מרפסות ק"א            
בלעדיות תיווך המרכז

053-313-60-60  )21-21(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
מול גן העיר מיקום מעולה  3 

חד' 70 מ"ר ק"2.5 אחרונה 
א. בגג כולל היתרים 52 מ"ר 
משופצת חזית פונה לנוף+ 

חניה  1,670,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)21-21(  פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד' 75 מ"ר ק"ב חזית 

משופצת + סוכה גדולה 
1,550,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308  )21-21(_____________________________________________

 במימון 3.5 חד' 80 מ"ר 
ק"ב חזית + סוכה משופצת 
חלקית 1,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)21-21(  פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2 
חד' 50 מ"ר ק"א + אופציה 

ממשית 60 מ"ר חזית 
1,550,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)21-21(  פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

 בר' עקיבא 4 חד' ענקית 
+ סוכה גדולה + מרפסות + 

חניה בטאבו לל"ת.
_____________________________________________)19-22ל(050-7708276

 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(_____________________________________________

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעיד תיווך 

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

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד' ק"ק, 
חזית, מסודרת + חצר, 
נגיש. 1,760,000 ש"ח. 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)20-23(_____________________________________________

 בנווה אחיעזר 4 חד' 
ק"ק מוגבהת + 35 

מ"ר חצר, משופצת  
1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין בוטיק 
ומפואר ביותר 4 חד' כ-85 

מ"ר משודרגת + נוף 
ומעלית 3 דיירים בלבד! 

ב 2,150,000 ש"ח גמיש 
להב נכסים

050-4177750)21-21(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)21-21(_____________________________________________

 באבני נזר 3.5 חדרים 
ק"א+ מעלית "תיווך- אריה" 

053-3172172  )21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות נדירה דירת 3 
חד' ברח' בית יוסף

052-3330965  )21-22(_____________________________________________

 בגניחובסקי בלעדי! 
3 חד' ק"ב עם מעטפת 
סגורה 120 מ"ר מיקום 

מדהים רק ב 1,460,000 
ש"ח גמיש מיידי! 'אפיקי 
_____________________________________________)21-21(  נדלן בועז' 050-4156080

 בנורדאו 3 חד' ק"ב 
חזית+ סוכה+ מעלית+ 

חניה בטאבו רק ב 
1,380,000 ש"ח מיידי, 

בלעדי 'אפיקי נדלן בועז' 
050-4156080  )21-21(_____________________________________________

 באזור השניים 3 חד' 75 
מ"ר משופצת+ היתר ל 25 

מ"ר תיווך גוטליב.
_____________________________________________)21-22ל(  050-4196363

 1.5 חד', ק. קרקע 
מושקעת, עורפית, 
אפשרות להרחבה, 

באהרונסון מיקי פלוס 
_____________________________________________)21-24(  נדל"ן 052-2908682

1-1.5 חדרים

 ברמת שלמה כניסה 
פרטית, 5 חדרים + 

נוף + חצר, 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת. 

2,550,000 ש"ח
053-3133344  )21-24(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

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)22-23/19(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

 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)21-21(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)21-21(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)21-21(_____________________________________________  השקעה בקפריסין סמוך 

לקהילה יהודית מתפתחת 
החל מ- 50,000 יורו תשואה 

כ-10% 03-3761260
_____________________________________________)12-21(וואצפ- 35799670210

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-22(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-26/19(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)49-50/19(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 + 
_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

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

050-3070487)49-49/19(_____________________________________________

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)4-31/19(_____________________________________________

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

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-04/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-26(לבעלז. 052-7118100

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

שליט"א 058-7179228
054-848175)11-33(_____________________________________________

 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)19-44/19(_____________________________________________

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

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

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

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

055-6612221)14-26(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

דרושות דירות למאגר.
_____________________________________________)3-29("תיווך". 050-4105896

צפת

 דרושה דירה מרוהטת 
באיזור המרכז. 3 חדרי שינה + 
סלון. בתאריכים כ"א סיון - כ"ו 

תמוז )24.6 - 29.7(.
050-3541295)19-19(_____________________________________________

 להשכרה באלעד חנות 
28 מ"ר מרכז מסחרי אבטליון. 

מיידי 058-4420300
_____________________________________________)18-21ל(054-3456791

 בית ו-2 צימרים באור הגנוז 
לל"ג בעומר שבתות ולבין 
הזמנים עירוב מהישוב עד 

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

ירושלים

 במלצר 21 דירת 2 חד' 
מפוארת + סוכה ממוזגת 

ג'קוזי ומעלית. 52 מ"ר פינוי 
_____________________________________________)19-22(מיידי. 052-7613554

 2.5 חד' בבני ברק 
החרדית, ליד הבר-כל, 3,800 

_____________________________________________)19-22(ש"ח. 054-3350900

 בגיבורי ישראל, יחידה 
מרוהטת, ממוזגת ומושקעת 

שקטה, כניסה פרטית, לבודד. 
_____________________________________________)19-21ל(1,900 ש"ח. 055-6787524

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 
70 מ"ר, קומת קרקע 

מוגבהת + חצר ענקית 
600,000 ש"ח. תשואה 

5% א"א לקחת משכנתא 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 4 חד' 
קומה א', נוף מרהיב 
850,000 ש"ח מניב 

6-7% א"א לקחת 
משכנתא. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 15 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב.

053-4159884)19-22(_____________________________________________

 יחידה חדשה 2 חדרים 
בשיכון ה' בית יוסף,  

ק"5. מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

052-7610171)19-22(_____________________________________________

קריית אתא

קריות

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

 בהרצל 93, 4 חד' 
קומה 5 + מעלית, בניין 
בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 

_____________________________________________)11-21(איילה 050-5586335

 באשל אברהם דירת 
3.5 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים
 למכירה בסוקולוב, 4 

חד', ק"ג מיידית, 100 מ"ר, 
בהזדמנות. 730,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-21(050-6610501 סתיו

 בפנקס היוקרתי 4 
חד' בבנין יוקרתי מרווחת 

ממוזגת מושקעת גינה 
וכניסה פרטית 3 חדרי 
שירותים. 6,850 ש"ח. 
לפרטים 052-7133387 

_____________________________________________)20-21(לל"ת. 

 בר' יוסי דירת 4 חד', ק"א, 
מרוהטת )אפשר ללא( 4,500 

_____________________________________________)20-23(ש"ח. 050-2808555

 בזבוטינסקי 150 דירת 
3 חד' מרווחים מאוד 90 מ"ר 
ק"ב משופצת כחדשה - שווה 

לראות. 3,850 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ל(058-7606611

 בבעל שם טוב- 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ב. משופצת כחדשה. 
ממוזגת, ללא ריהוט. 5,000 

ש"ח. גמיש. תיווך
054-8468260  )21-24(_____________________________________________

 בשד'- גרשטנקורן 3 חד' 
ענקית )90 מ"ר( קומה א' 

מרפסות+ סוכה, חניה מיידי. 
052-7111717  )21-22(_____________________________________________

 בבורכוב 2 חד' יפה 
ושקטה, בבניין חדש 

נקי ושקט, ק"ב + 
מעלית, עדיף לזוג צעיר 

2,500 ש"ח.
_____________________________________________)20-23ל(053-2807550

 יחידת דיור 2.5 חד' אזור 
הרב שך מרכזי ושקט מאוד 
3500 גמיש בתהליכי סיום 

קומה ד' ללא מעלית. 
053-3120620)20-23(_____________________________________________

 בק. הרצוג 2 חד' כ-40 מ"ר 
ק"ג מרוהטת חלקית, אמבטיה, 
דו"ש, מטבח ענק 3,000 ש"ח. 

_____________________________________________)20-23ל(מיידי 052-2899085

 ברמב"ם, כ-25 מ"ר ק"1 
חדשה, יפה ממוזגת ומרוהטת 

קומפלט, דו"ש 2,200 ש"ח. 
_____________________________________________)20-23ל(052-6160852

 לארוך או קצר חדר 
ענק מרהיב ומרגיע, 2 

כיוונים קומפלט + 3 דק' 
_____________________________________________)20-22(מז'בוטינסקי. 054-8410545

 מפרטי!! 28 מ"ר משופץ, 
באיזור התעשייה בבני ברק 
בקרבת קוקה קולה, גישה 
לכביש גהה שירותים וחניה 

_____________________________________________)20-23ל(צמודה. 052-3112020

 קמפוס גדול ומרווח + 
בית מדרש וחדר אוכל חצר 
_____________________________________________)20-26(גדולה ויפה. 052-7142331

 2 יחידות קרקע יפיפיות 
חצר גדולה 10 מיטות, קרוב 

לרשב"י, שירות ביתי. 
_____________________________________________)20-21ל(052-5807850

+5 חדרים
 בעיר העתיקה )האר"י( 3 
יחידות נופש, להשכרה לטווח 
ארוך/למכירה. 052-8484726 

052-5844040)10-36(_____________________________________________

 בדף היומי! 3 חד' + חצי 
כ-90 מ"ר ק"א - ממוזגת! דוד 
שמש! מיידית!! 3,700 ש"ח. 

050-4811122)21-21(_____________________________________________

פתח תקווה

צפת
 למכירה חנות בעיר,

כ- 40 מ"ר, ללא תיווך.
052-7169562)1-25(_____________________________________________

 במרכז ר'-עקיבא ק"א 
חזית 65 מ"ר מפוארת חלון 
ראוה גדול לעסק או מגורים 

1,600,000ש"ח "אפיק-נכסים" 
03-5791514  )21-21(_____________________________________________

 במרכז! חנות 40 מ"ר 
לכל מטרה! 7,400ש"ח 

_____________________________________________)21-21(  "אפיק-נכסים" 03-5791514

 בפנקס 4 חד' גדולה 
ומטופחת ק"א + מעלית 
וחניה 5,600 ש"ח מפתח 

ב-"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884  )21-21(_____________________________________________

 בשכון-ג' 3 חד' 60 מ"ר 
משופצת ק"א 3,900 ש"ח 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884  )21-21(_____________________________________________

 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)21-21(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
קומה 1, כניסה פרטית, 4 

חד', 75 מ"ר, חזית, מתאים 
ל-משרד, קליניקה, סטודיו. 

_____________________________________________)21-21(  תיווך 050-4122744

 2 חד' כחדשה, יפיפיה, 
מאווררת, ממוזגת ומרוהטת, 

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

_____________________________________________)21-24(לזוג צעיר בלבד!

 משרד למכירה בניין כלל- 
מרכז העיר 100 מ"ר ברוטו 

קומה גבוהה נוף-מדהים. 
מעוצב-ומאובזר במלואו שיש/
זכוכית. 7 עמדות עבודה. חדר 
ישיבות. שוכר עם חוזה בנכס. 

1,250,000 ש"ח )גמיש(
AW  נדל"ן והשקעות

      052-9977704  )21-21(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהר נוף בחי טייב: 4.5 חד', 
102 מ"ר, יפה ושמורה. מוארת, 
אויר ונוף, מיזוג, מחסן, מעלית. 
כניסה ב- 1.7.19 שכ"ד: 6,200 
ש"ח  AW  נדל"ן והשקעות   

052-9977704  )21-21(_____________________________________________ 
2-2.5 חדרים

 בהר נוף יח' דיור כ- 30 
מ"ר  השכרה לזוג. מרוהטת. 

משופצת חדשה. חצר וכניסה 
נפרדת. כניסה 15.7.19.

שכ"ד: 3,300 ש"ח. AW  נדל"ן 
_____________________________________________)21-21(  והשקעות 052-9977704  

 בקניון רב-שפע. חנות 
להשכרה. מפלס 32 מ"ר + 
גלריה 32 מ"ר. מתאים לכל 
שימוש מסחרי/משרדי. דמי 

שכירות: 11,000 ש"ח 
AW  נדל"ן והשקעות

   052-9977704  )21-21(_____________________________________________

 במרכז העיר למסירה גן 
ילדים הפועל מעל 30 שנה              

   050-3528252  )21-21(_____________________________________________

 למכירה עסק פעיל-
ומצליח! רשת-חנויות לאביזרי-

אופנה יוקרתית במיקומים הכי 
טובים במגזר-החרדי ריווחיות-

גבוהה. לפרטים נוספים
"סלומון נכסים והשקעות"

054-4290-600)21-21(_____________________________________________

 בהרצוג ישעיהו, 
3 וחצי חד' משופצת 

מהיסוד ברמת בית 
מלון כולל סוכה, קומה 
ראשונה, חזית, מיידי 

ב 3,900 ש"ח להב 
_____________________________________________)21-21(נכסים 050-4177750

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)21-21(  אורי תיווך אדוארד

 בנימין אברהם 4 חד' ק"א 
מעלית, מרפסת סוכה 4,300 

ש"ח. מספר נכס 17639. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)21-21(  אורי תיווך אדוארד

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

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

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)21-21(  אדוארד           

 בקריות, חנויות במחירי 
מציאה במיקומים מרכזיים 

לרגל פרישה! המלצת השבוע! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)21-21(  פרוייקטים - 052-2790370

 דירות קרקע עם תשואה 
עוברת, )אופציה לחלוקה(, 

החל מ-540,000 ש"ח.
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)21-21(  פרוייקטים 052-2790370

 בחרדי, דירות קרקע 
מחירים אטרקטיביים, החל 

מ-650,000 ש"ח. 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)21-21(  פרוייקטים - 052-2790370

 הכי יפה בעיר! פנטהאוז 
ענק, מעלית פרטית, אפשרות 
לחלוקה לשני בתים, תשתית 

קיימת, פנטהאוז גדול  
במחיר קטן! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים - 

0522790370  )21-21(_____________________________________________

 דירות מחולקות, עם 
תשואה עוברת 6% לפחות  - 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)21-21(  פרוייקטים - 052-2790370

 בעלי נכסים - "המומחיות 
שלנו השקט שלכם" - משרדינו 

עוסק בניהול דירות, אחזקת 
מבנים, השבחת נכסים, קניה, 

מכירה, השכרה, תמ"א 38, 
מגרשים, עסקי ופרטי -  מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

04-8441111  )21-21(_____________________________________________

 דירות לחלוקה 100 מ"ר, 
מרפסת סוכה, מחיר מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)21-21(  פרוייקטים - 052-2790370

 תיווך דרושות בדחיפות 
דירות להשכרה לשוכרים 

טובים באזור ב"ב ופ"כ. כניסה 
מיידית.  מחירים טובים

 "רימקס עוצמה"_____________________________________________)21-21(  03-5444815 054-7477054
בייליס, קומה 3, כ-120 מ"ר,  

4 כ"א, מעלית, חניה.
_____________________________________________)21-21(צוות אביגד 072-3957393 

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 להשכרה חנות 20מ"ר 
בקוטלר 4, במשתלה 

מציאה תיווך BA יזמות 
054-4980159  )21-21(_____________________________________________

 חנות להשכרה 30 מ"ר 
מעל וקסברגר, רבי עקיבא 114

תיווך BA יזמות
 054-4980159  )21-21(_____________________________________________

 מציאה ברבי עקיבא משרד 
80מ"ר משופץ נגיש קומה א 

_____________________________________________)21-21(  תיווך BA יזמות 054-4980159 

 בדניאל 5 חדרים 
ק"ב ואחרונה משופצת 

חזית, מיידית, 6,000 
ש"ח "סלומון-נכסים-

_____________________________________________)21-21(והשקעות" 0544290600

 חנויות השכרה
בלעדי להשכרה חנות 
ברחוב ירושלים קרוב 
לרבי עקיבא 35 מ"ר 

חזית לכל מטרה 7,200 
ש"ח גמיש "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)21-21(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
ברחוב ירושלים קרוב לרבי 

עקיבא 22 מ"ר חזית 
משופצת לכל מטרה 
כניסה מיידית 3,600 
ש"ח גמיש "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)21-21(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
חנות במרכז רבי 

עקיבא 35 מ"ר חזית + 
גלריה 25 מ"ר 24,500 

ש"ח "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)21-21(והשקעות" 0544290600

 בלעדי!! חנות בפריים-
לוקיישן בזבוטינסקי-ב"ב 

כ-120 מ"ר ב. חדש 6,500 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690  )21-21(_____________________________________________

 מבחר דירות לחלוקה עם 
השבחה עתידית בבאר שבע 
דימונה וירוחם התקשרו עוד 
היום משה אלוש אבני דרך 

054-3255667  )21-21(_____________________________________________

 א.שבזי "פנטהאוז" 4 
חד' + מרפסות כ-120 מ"ר 
4 כיווני-אוויר קומה-6 6,500 

ש"ח "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690  )21-21(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בקרית הרצוג! 4 
חד', מסודרת + מעלית 

וחניה מפתחות ב"אביחי 
_____________________________________________)21-21(  מתווכים"03-5701010

 בשכון ה' 2 חד' גדולה 
מאד + מרפסת סוכה 10 מ"ר, 

ממוזגת, ללא ריהוט, מיידי.
053-3370813  054-7583272  )21-22(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

 בקרית צאנז 3 חד' 85 
מ"ר פינתי מול אהבת תורה 3 
כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 לל"ת. 

053-3166586)18-25(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד' ברמות ב' 
ק"ב + מרפסת סוכה, מיקום 

מרכזי. 1,675,000 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ל(052-4442266

 בגילה ב' בהנופך 3 חדרים 
70 מ"ר קומה ג' משופץ 

קומפלט 1,290,000 מיידי. 
052-7670012)20-23(_____________________________________________

וילות ובתים

2-2.5 חדרים

 בהדר גנים )רח' החליל( 
קוטג' מפואר 180/180 מ"ר 7 
חד' - מיידי!! 2,990,000 ש"ח. 
050-4811122 050-6610501)21-21(_____________________________________________

 בהדר גנים )קהילות 
יעקב( 4 חד' + חצי - 110 מ"ר 
בנוי + 115 מ"ר גינה - מושקע 

_____________________________________________)21-21(ויפה!! 050-4811122

 מחולקת ברמב"ם 2+2 
ק"ק הכנסה 6,000 ש"ח רק 

1,240,000 ש"ח.
050-4811122)21-21(_____________________________________________

 ביהודה הלוי המבוקש! 
2 חד' + חצי - מפואר מאוד. 
פוטנציאלית!! רק 1,200,000 
ש"ח. כ-70 מ"ר ק"ק - מיידי!! 

050-4811122)21-21(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז-
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מסודרות תשואה 5,300 ש"ח 
ק"ק 1,150,000 תיווך-יוחנן 

050-4104044)21-21(_____________________________________________

 חפץ-חיים/אחד-העם
3 חד' 74 מ"ר ק"2 1,150,000 

_____________________________________________)21-21(תיווך-יוחנן 050-4104044

 בהזדמנות במונטיפיורי 
3 חד' מרווחת משופצת 

ומסודרת ק"2 1,240,000 
_____________________________________________)21-21(תיווך-יוחנן 050-4104044

 באזור יהודה הלוי ) ליד 
העירייה( , קומת קרקע, 70 

מ"ר. 1,250,000 ש"ח
_____________________________________________)21-21(050-6610501 סתיו

 4 חדרים קומה 1 במרכז 
, ענקית. 110 מ"ר 1,280,000 

_____________________________________________)21-21(ש"ח 050-6610501 סתיו

 "רימקס עוצמה"
בעצמאות פנטהאוז 215 מ"ר,

נוף פתוח + בריכה בגג + 
מחסן 85 מ"ר 2350000 ש"ח.

_____________________________________________)21-21(שמעון 053-4218284

 קרית יובל- דיור מוגן הוד 
ירושלים. 2.5 חד'. 65 מ"ר 

למגורים לגיל השלישי בלבד! 
למכירה: 750,000 ש"ח 

להשכרה: 3,000 ש"ח
)*כלל פעילויות ושירותי הבית 

לדיירים בדמי ניהול 4,500 ש"ח 
לחודש( AW נדל"ן והשקעות  

052-9977704  )21-21(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור 4 חד' 
קומה ראשונה + מעלית וחניה

050-3528252)21-21(_____________________________________________

 בסלנט 4 חד' גדולים 
+מעלית וחניה  1,480,000 

_____________________________________________)21-21(ש"ח 050-3528252

 בגני הדר. דירת 4 חד' 
+ יחידת דיור מושכרת. + 

אופציה. עסקה חלומית
_____________________________________________)FOX 050-6925400)21-21 נדל"ן

 ברמות א': 3 חד' )57 מ"ר 
נטו( לשיפוץ + מרפסת סוכה 

+ ת.ב.ע. להוסיף 24 מ"ר 
ומרפסת, ק"ב. 1,420,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-571-3375)21-21(_____________________________________________

 בהדר גנים דירת גן 4 חד' 
240 מ"ר מגרש , יח' הורים, 
_____________________________________________)21-21(מעלית וחנייה. 052-3524841

 "רימקס עוצמה" 
במנחם בגין, 3 חד', 71 מ"ר, 

עורפית, קומה 4, מעלית, 
משופצת מהיסוד

_____________________________________________)21-21(דוד פכרט 058-7708856 

 בכפר אברהם דירת גג 4 
חד' + חדר בגג + יחידת דיור. 

סוכה  מעלית חניה
_____________________________________________)FOX .050-6925400)21-21 נדל"ן

 "רימקס עוצמה"
פינסקר/האחים שטרייט,

קומה 3, כ-60 מ"ר, 3 כ"א, 
עורפית, מצויינת

להשקעה/מגורים.
_____________________________________________)21-21(צוות אביגד 072-3957393

 ברוטשילד, מרוחת, 
ומשופצת, מתוכננת היטב 

כדאי לראות, -1,410,000 ש"ח 
_____________________________________________)21-21("בית ישראל-0548-070418"

 בסלומון, -3 חד' 
משופצת, ק"ג, מחיר מציאה 

1,275,000 בלבד! "בית 
_____________________________________________)21-21(ישראל-0548-070418"  

 בדב הוז, בבנייה, 
סטנדרט גבוה, בניין ייחודי, 

דירות -5 חד' ופנטהאוז "בית 
_____________________________________________)21-21(ישראל-0548-070418"  

 מבחר נכסים למשקיעים. 
במרכז, מושכרת ב-8,500ש"ח 
מחיר -1,400,000 ש"ח "בית 

_____________________________________________)21-21(ישראל-0548-070418"  

 בבן צבי -6 חד' 
מרווחת. בניין מפואר, ממ"ד, 

מ"ש, מחסן צמוד לדירה, 
-2,100,000 בלבד! "בית 
_____________________________________________)21-21(ישראל-0548-070418"  

 בסלומון/רוטשילד, שתי 
כניסות, מעלית וחניה, -130

מ"ר!, -1,690,000ש"ח "בית 
_____________________________________________)21-21(ישראל-0548-070418"

 ביהלום, ק"ב בניין מטופח 
,שמורה,מרפסת-שמש 

וחניה, כדאי לראות "בית 
_____________________________________________)21-21(ישראל-0548-070418"  

 5 חדרים מרווחת 
ומשופצת, ק"ג עם 
מעלית באנה פרנק

052-9244075)21-24(_____________________________________________

עפולה
 בית 6.5 חדרים קרקע, 

משופצת אזור מתחרד 
1,180,000 ש"ח

_____________________________________________)21-24(  058-7878356 גילה

 בחן הצפון דירת גג 
מרווחת, גג 80 מ"ר, ממ"ד 

+ סוכה + א. לבניה + חניה 
מקורה בטאבו + מעלית שבת 

054-5201888  )21-24(_____________________________________________

 במרכז השקט ברחוב 
ה-93 דירת 5 חד' גדולה 
מעלית+ חניה יהודה הס 

050-3003455  )21-24(_____________________________________________

רכסים

 מציאה! ברח' הרב 
שמעונוביץ- איכלוס מיידי 
דירת גן, 3 חד' + מחסן + 
ח. כביסה + 90 מ"ר גינה 
+ חניה 1,190,000 ש"ח 

052-2596194  )21-28(_____________________________________________

 דופלקס ייחודי בגבעה 
א', בנין חדש יוקרתי, 
סטנדרט גבוה, כניסה 
פרטית ונגישה, חניה 

וחצר. למהירי החלטה 
מיידי- 1,590,000 ש"ח

054-7728508  )21-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

 ביהודית! ק"ג, 3 חד', 
מרווחת ושקטה, נוף פתוח, 

4,000 ש"ח ללא תיווך 
_____________________________________________)21-24ל(052-7656748

 במוהליבר, 2.5 חד' כ 
65 מ"ר ק"א שקטה + 2 

מרפסות, ללא ריהוט לל"ת, 
_____________________________________________)21-24(  בשעות הערב 03-5327234

 דירת 3 חדרים משופצת 
בק. הרצוג בב"ב לזו"צ, דתי. 

_____________________________________________)21-24(  כניסה מיידית 054-2244524  

 דירת 2.5 חד' ק"ק שיכון 
_____________________________________________)21-22ל(  ה' כניסה מיידית 03-5785777

 מציאה! 2 חד' בטבריה/ 
קוק, מפוארת ומאווררת 

מרוהטת, מרפסת פרגולה, מ. 
אמריקאי, מחסן 2,700 ש"ח

_____________________________________________)21-24ל(  050-4196040 

 בפוברסקי 2 חד' ק"ק 
מרוהטת ממוזגת, מוארת 
ומאווררת 2,500 ש"ח מיידי

_____________________________________________)21-24ל(  052-8797653

 בבנימין אברהם, 2 חד', 
מפוארת, חדשה, מיזוג אוויר, 

38 מ"ר+ מרפסת ק"ג 2,900 
_____________________________________________)21-24(  ש"ח 052-7691171

 בק. הרצוג 2.5 חד' 
מושקעת, מרוהטת+ מרפסת 

סגורה ק"א, דו"ש, אמבטיה 
_____________________________________________)21-22ל(  053-3188822/11

 במינץ 2 חד' 50 מ"ר 
ק"ק+ מרפסת משופצת 

וממוזגת, לא מרוהט- מיידי 
_____________________________________________)21-22ל(  3,500 ש"ח 052-2723556

 יח' דיור בבנין חדש ברב 
שר- בן פתחיה מרוהטת, 

ממוזגת ומאווררת, 25 מ"ר, 
קומת מינוס. 2000 ש"ח. 

054-8435566  )21-24(_____________________________________________

 בבילו, יחידת דיור יפיפיה, 
חדשה, מרווחת מרוהטת, 

ק"ה+ מעלית+ סוכה
_____________________________________________)21-22ל(  050-4164695

 סמוך לויז'ניץ חדר+ 
שירותים ומקלחת+מזגן, דו"ש, 

ליחיד או לפעילות שקטה 
_____________________________________________)21-24ל(  1,250 ש"ח 054-8525828

 דרושה דירת 3 חדרים בבני 
ברק לל"ת  במחיר 1,350,000 

_____________________________________________)21-22ח(050-6651365

 למסירה בבני ברק עסק 
פעיל בענף הדגים עובד כ- 25 

_____________________________________________)21-24ל(  שנה 053-7534148

 למכירה חנות יודאייקה, 
מסודרת ומושקעת שכר דירה 
נמוך, השקעה קטנה, במרכז- 

_____________________________________________)21-22ל(רמת גן 050-3260267

 להשכרה מתחם שמורכב 
מחנויות, משרדים, תעשייה 
ומחסנים. סה"כ 900 מ"ר 
באזור התעשייה בני ברק. 

ניתן להשכיר בחלקים. לל"ת, 
לתקופה ארוכה, מחיר למ"ר 

_____________________________________________)21-22ל(  35 ש"ח  052-6364614/3

 להשכרה, מיידית, 
חנות במרכז כהנמן,

60 מ"ר חזית מוארת, 
מזגן + שירותים טל': 

_____________________________________________)21-22ל(  03-5709011

מבנים
 למכירה קראוון 7X7 תואם 
גן ילדים, משופץ ומתוחזק בגוש 

_____________________________________________)21-24ל(  דן 054-8424829

לפרסום
03-6162228



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

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

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

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)47-21ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-24/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-28/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

מכירת רכב

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

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-23/19(_____________________________________________

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

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

 צימר לזוג מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-42/19(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 

_____________________________________________)25-28/19(מים מהדרין. 054-5742965

פוריה

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

058-4453986)1-25(_____________________________________________

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

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)04-04/20(_____________________________________________

תעוז

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

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

יז’-יט’ באייר תשע”ט  22/5-24/5/2019

רנו

מוצרים 
ושירותים

הובלות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

 קונה רכבים לפרוק 
_____________________________________________)05-05/20(ונסיעה. 058-7887050

קנית רכבים

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-22(לצפון. 050-4150357

הסעות

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

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)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-21(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-22/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-24(_____________________________________________

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

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-25(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-27/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-24(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-24(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-21/19(60 איש 052-8860953

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

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

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-27(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-28/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)42-21(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

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

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

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-32/19(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

אפשרות לקייטרינג מהדרין. 
054-3040770 050-5461155)19-34(_____________________________________________

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

בריאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג, ירושלים וב"ב, 

ואירועים, 053-3188842 
050-7532336)36-36/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמיןף מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-42/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

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

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-21/19(_____________________________________________

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)26-01/20(_____________________________________________

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)48-50/19(_____________________________________________

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-22/19(קרוב! 052-4484443

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-24/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-46/19(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-30/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-30/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/19(וחדר אוכל. 054-6987257

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-21/19(_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

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

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-27(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל
 וילה מאובזר + מרפסת 
ענקית לכנרת 4 חד' + סלון 

ומטבח, חצר + נדנדות 
_____________________________________________)19-30(ופיקניק. 054-6511250/350

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח +  בריכה + גינה 

לזוגות/משפחות.
052-4604609)20-23(_____________________________________________

 לרגלי ההר צימרים + 
בריכה + יחידה פרטית עם 

בריכה חדר אוכל מאובזר ונקי 
_____________________________________________)20-21(גינה גדולה ויפה 050-2004839

 לשבתות ול"ג בעומר 
דירת 4 חד' + מרפסת, כניסה 
פרטית וחניה. 053-6289228 

_____________________________________________)20-21ל(058-3238889

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים מאובזרת 

+ ג'קוזי לזוגות/משפחה. 
054-5259470)20-23(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הגהה
 מגיהה לשונית 

מקצועית נסיון רב! 
מחירים נוחים עמידה 
_____________________________________________)20-26(בלו"ז. 052-7114281

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)20-31(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 רנו גראנד סניק אוט', 
מודל 2011, יד ראשונה פרטי, 

7 מקומות, 28,000 ש"ח. 
053-4707059)21-21(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה, וג'קוזי ענק, 
משחקי חצר. פנוי לל"ג 

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

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

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

בר יוחאי

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

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

 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(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

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

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

ירושלים והסביבה

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-22/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים, גם לפסח. 
_____________________________________________)10-25/19(כניסה פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-25/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

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

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-27/19(_____________________________________________

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

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-24/19(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-09/20(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-07/20(_____________________________________________

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-30/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

הרי יהודה

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-31/19(טל': 04-9017575

 במבוא ביתר יחידת 
נופש באזור כפרי ושקט 

מאובזרת היטב מתאימה 
עד 4 נפשות

050-6243346)21-32(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

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

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(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)29-30/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

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

052-5440336)14-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

 לכל השנה! ולפסח! כשר 
למהדרין! למטיילים לזוגות 

ומשפחות דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-27(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכינרת ו-2 דק' 

מהשטיבלאך.
052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-6511250/350)19-30(_____________________________________________

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

050-2424042)19-22(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים 
במרכז גאולה, ממוזגת 

ומאובזרת, לשבתות 
_____________________________________________)19-26(וחגים 052-6500950

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)20-23(אזור חרדי. 050-4124556

 פנטהאוז לל"ג בעומר 
ולשבתות נוף מרהיב לכינרת. 

נקיה ממוזגת וחדשה. 
052-4669881 054-8475006)20-21(_____________________________________________

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)21-20/20(ג'קוזי. 050-4154145

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות ובבין הזמניםבשבתות  ובפסח

054-9900770

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק. שמואל מאובזרת 

עם חצר, קרובה לטיילת
054-7135350 052-7130111  )21-28(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

 טחורים ופיסורה-
עיצה המרפאה לחלוטין- 

והצילה רבבות אנשים 
ללא ניתוח ללא משחות 

050-6882047
02-5822586  )21-24(_____________________________________________
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

יז’-יט’ באייר תשע”ט  22/5-24/5/2019

 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

_____________________________________________)14-26(ק"ס: 052-7171228

 ארון קיר 4 דלתות 1,250 
_____________________________________________)19-20ל(ש"ח. 054-8143400

 ספרייה + ארון קיר 
סנדביץ 1,650 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ל(054-8143400

 ארון אמבטיה + שיש 
וכיור 1,450 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ל(054-8143400

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 אבדה שרשרת זהב עם 
תליון עגול לפני כחדושיים 

_____________________________________________)19-19ח(בב"ב. 054-8471154

 XSOS אבדה שקית 
בכנס ב"ארנה" בחוהמ"פ 

המכילה חפצי ערך.
_____________________________________________)19-19ח(054-8562188

 נמצאה מעטפה בערב 
פסח באזור רמת אהרון

_____________________________________________)19-19ח(03-591855 052-7658286

 נמצאה אבידה בפארק 
רעננה בחול המועד.

_____________________________________________)19-19ח(052-3323204

 אבד תיק גב בצבע אפור - 
ב"ב בתחמת אוטובוס האדמור 
מנדבורנא חזון איש בכ"ג ניסן 

_____________________________________________)19-19ח(אחה"צ. 052-7709547

 אבדו תפילין ברח' רבי 
עקיבא 60 בתוך שקית של 
XSOS )אקסוס( בבני ברק. 

_____________________________________________)19-19ח(050-4188980

וכן מכתבים 
מקוריים 

מגדולי ישראל

קונה ספרי קודש ישנים

052-7674348

 אנו זקוקים למכשיר בי. 
קיו. לייזר בדחיפות, אפשר 

בתשלום סימלי.
_____________________________________________)19-19ח(058-4439935

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה - מזגן קטן. 

_____________________________________________)19-19ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מסגן חלון 

_____________________________________________)19-19ח(אלקטרה. 054-4458379

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים. 
_____________________________________________)19-19ח(054-8439931

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)19-19ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)19-19ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)19-19ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תוקה בתרומה/

_____________________________________________)19-19ח(סימלי 054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-19ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מכשיר סמסונג 
_____________________________________________)19-19ח(יאנג בתשלום. 058-3299505

 נמצא לפני כחצי שנה נגן 
_____________________________________________)20-25ל(דוקו בקו 402. 052-7657518

 אבדה מצלמה ביום 
רביעי של חוה"מ פסק בפארק 

_____________________________________________)20-20ח(מודיעין. 053-3170716

 נמצא זוג אופניים של 
ילד/ה בגני יהושע בחול המועד 

פסח. יוחזר ע"פ סימנים:
_____________________________________________)20-20ח(054-8525828 

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)20-20ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה. 
_____________________________________________)20-20ח(054-8432271

 למשפחת אברך דרושה 
עגלת בייבי-ג'וגר אפשרי גם 

רק שלד בלי הריפוד. למסירה/
_____________________________________________)20-20ח(בתשלום. 052-7613645

 טוסטר אובן כחדש 
ממש, היה בשימוש פעם 
אחת בפסח- בשרי. 350 

ש"ח )מורפי ריצארד( 
054-8527470)20-25(_____________________________________________

 באלעד, תנור דו תאים + 
_____________________________________________)20-20ח(גז 450 ש"ח. 053-3155415

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
GUANGKE דגם 2100 + 
מיישר לפאות ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(050-6850138

 TEHA מקרר משרדי 
שמור 300 ש"ח. ג-83, ר-52, 

_____________________________________________)20-20ח(ע-55 בפ"ת 052-2786557

 אוזניות בלוטוס איכותיות 
נכנסות בתוך האוזן 20 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(058-3273451

 מכונת כביסה 
קונסורקטה במצב מצויין 500 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח גמיש. 050-4110991

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)20-20ח(או 053-3179093

 כיריים גז בקו 4 להבות 
)בילד אין( חדש באריזה, 

באחריות. 295 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(052-7687863

 טוסטר אובן גדול משוכלל 
כחדש רק 390 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(050-9089110

 מקרר יד שנייה "תדיראן" 
500 ש"ח. 050-3337530 

_____________________________________________)20-20ח(אבנר.

 מדיח כלים נירוסטה 190 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 חלקים של מקרר אמקור 
XL 500 תבניות ביצים, 5 

מדפים ועוד. 120 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(054-3419552

 ,HP מסך מחשב דגם 
מעולה 19 אינץ בר"ג, 100 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)20-20ח(054-5920011

 סט ספה 1+2+3 מצב 
מצויין חזק ויציה 490 ש"ח 

_____________________________________________)20-20ח(בלבד. 052-5737813

 למכירה ויטרינה תסוגה 
שקופה למכון יופי/תכשיטים/ 

וכו', מחיר 300 ש"ח איסוף 
_____________________________________________)20-20ח(מבני ברק. 052-3400588

 שולחן סלוני קטן מזכוכית 
_____________________________________________)20-20ח(300 ש"ח. 052-7126106

 מזנון מעוצב בצע לבן עם 
מגירה 300 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(052-7126106

 ארונית 2 דלתות לבנה 
 90X40X105 מעץ במידות

ס"מ - בר"ג. 220 ש"ח.
_____________________________________________)20-20ח(052-3300880 054-5920011

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן 360 ש"ח.
_____________________________________________)20-20ח(054-8420684

 ארונית מטבח 140 ש"ח 
+ עגלת שוק איכותית 40 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ספה איכותית 280 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(בלבד. 052-5737813

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח. בירושלים. גמיש 

_____________________________________________)20-20ח(050-4120285

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים. רק 

250 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)20-20ח(050-4120285

 סטנדר עומד, במצב 
מצויין, 150 ש"ח בירושלים.

_____________________________________________)20-20ח(053-3185402

 בסיס למיטה - חדש 400 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. טל': 050-6620655

 ספה דו מושבי 500 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(050-6620655

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(050-4110991

 מיטת הריזר ניפתח ל-3 
מיטות במצב טוב מאוד בצבע 
שיבוץ כחול-צהוב, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(053-3122039 03-6772684

 ארון לאמבטיה רק 150 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 054-5705546

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)20-20ח(500 ש"ח. 054-5705546

 קומודה + מראה צבע 
חום אגוז ב"ב 250 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(058-3265087

 ארון מעץ 3 דלתות מצב 
_____________________________________________)20-20ח(חדש 500 ש"ח. 052-7169084

 מיטה משולשת +  
מזרונים מעץ 500 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(052-7169084

 מיטה משולשת מעץ + 
3 מזרונים 500 ש"ח.

_____________________________________________)20-20ח(052-7169084

 ספה 4 מושבים + מגירה 
500 ש"ח. 050-3337530 

_____________________________________________)20-20ח(אבנר

 ספה מהממת ריפוד 
קטיפה מצב מצוין 

נפתחת למיטה זוגית 
1200 ש"ח!

054-8527470)20-25(_____________________________________________

 3 כסאות בר מרופדות 
וחזקות ומשובחות 

במיוחד כחדש! 300 ש"ח 
_____________________________________________)20-26(כל כסא. 054-8527470

3 ב-100&  מכנסי בנים 
 שמלות לחג 50 &

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

"אצל בתיה"

אלפי פריטים 
ב-10ש"ח

 03-5792841

לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

 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
_____________________________________________)51-27/19ל(052-2514960

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

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)31-32/19(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-22(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה
 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 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-7/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-46(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

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)16-42(_____________________________________________

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-28/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

רפואת שיניים

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

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

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

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

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-21/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

צבע
 צביעת דירות שפכטל 

ותיקונים כלליים צוות 
חרדי. שירות מקצועי 

_____________________________________________)10-22(ואמין. יאיר 054-7452543

 קורס קצר ויסודי מטפל 
בבעיות צרידות ויבלות במיתרי 

הקול, מחיר נוח.
_____________________________________________)11-23ל(052-7157785

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-23(_____________________________________________

עריכת וידאו

קורסים
 קורס ללימוד שפת האידיש 
לנשים ובנות יפתח אי"ה בבני 

ברק בחודש אייר.
053-3100975)18-21(_____________________________________________

 עריכת ודאו ומצגות 
לכל מטרה, מקצועי 

ומרשים!
_____________________________________________)18-21(שרי 050-4171813

ספרי תורה
 מחפש לקנות ס"ת ספרדי 

ברמה גבוהה וכן מזוזות. 
_____________________________________________)20-23(להתקשר בערב 050-4300283

לפרסום
03-6162228

 נאבד צמיד פנדורה אמיתי 
עם 5 תליונים באזור דובק/ גן 

ורשא/ רבי עקיבא.
_____________________________________________)21-24ל(  052-7114465

 אבד פלאפון C2 נוקיה 
באוטובוס לבית שמש לפני 

_____________________________________________)21-24(  פסח 052-7116399

 נלקחה בטעות שקית עם 
זוג נעלי גברים בחוף שרתון 

ביום שישי ער"ש אמור
050-4160390  )21-24(_____________________________________________

 נמצאה מצלמה בחוהמ"פ 
_____________________________________________)21-24(  בגני יהושוע 054-8405090

 נמצאו זוג אופניים של ילד 
בגני יהושוע בחול המועד. 

054-8525828  )21-24(_____________________________________________

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)21-22ח(מסאז' 052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)21-22ח(חילוף 050-6651365

 דרוש לאדם העובד 
כמסג'יסט טיפולי-רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
בתורת המסאג'.

_____________________________________________)20-20ח(052-7396092

 מעוניין בגמרות 
שוטנשטיין גדולות בעברית, גם 

_____________________________________________)20-20ח(בודדות. 054-5372210

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

054-7938941)21-22(_____________________________________________

 מעוניין לקנות מכתב של 
הרבי מחב"ד תמורת 1000 

_____________________________________________)21-22(ש"ח 050-4158682

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות רבנים ושאר אלבוני 

_____________________________________________)20-20ח(תמונות שיצאו 054-2509001

 כיריים גז בקו 4 להבות, 
חדש באריזה, באחריות 270 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7687863

 מחשב שולחני 
ליבה כפולה מצוין 

בהזדמנות+תוכנות 450 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(053-3346080

 רדיאטור 20 צלעות 
בירושלים 200 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7618093

 פנס שוקר חשמלי להגנה 
עצמית חדש באריזה בב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(180 ש"ח 054-5321885

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
  LCD "8 טושיבה מסך
_____________________________________________)21-22ח(240 ש"ח 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח, מנורה לפינת אוכל 

_____________________________________________)21-22ח(130 ש"ח 052-2727474

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בינוני ב 120 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב 100 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(050-6850138

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מחשב נייד מצויין 500 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7171228

 למכירה פקס קנון חדש 
לחלוטין בסך 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(058-3292985

 מזגן ג'וניור אלקטרה 3/4 
_____________________________________________)21-22ח(כוח 500 ש"ח 052-3595314

 ארונית מנירוסטה לפלטת 
שבת בבני ברק 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(03-5740224 054-8477988

 רדיאטור 12 צלעות- 100 
ש"ח בי-ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)21-22ח(15:00

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר- 50 ש"ח בי-ם

_____________________________________________)21-22ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מצלמה דיגיטלית פוגי 
8.1 כולל נרתיק 120 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(03-6168168

 מסחטת מיצים לגזר 
במצב מעולה בר"ג 150 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 מזגנית חימום- 50 ש"ח 
בי-ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)21-22ח(15:00

 מפזר חום- 50 ש"ח בי-ם 
_____________________________________________)21-22ח(050-4147729 אחרי 15:00

 סורק- 50 ש"ח בי-ם
_____________________________________________)21-22ח(050-4147729 אחרי 15:00

 למכירה מקפיא לבן 7 
תאים מצב מצויין 420 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד 052-5737813 

 מסך מחשב 19 אינץ' של 
HP מעולה בר"ג 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי-ם 050-4147729 

_____________________________________________)21-22ח(אחרי 15:00

 טלפון יונידן כחדש 40 
_____________________________________________)21-22(ש"ח 052-7658245

 מכונת תפירה זינגר+ 
_____________________________________________)21-22(ארגז 330 ש"ח 052-7658245

 מדיח כלים גדול 
bloomberg  במצב מצוין 

)בני- ברק( - 450 ש"ח בלבד 
054-7216671)21-22(_____________________________________________

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני- 
ברק(  - 150 ש"ח בלבד 

054-7216671)21-22(_____________________________________________

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני- ברק( - 150 ש"ח 

_____________________________________________)21-22(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה במצב מצויין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח גמיש 050-4110991

 ספפה עמינח 2 מיטות 
_____________________________________________)21-22ח(250 ש"ח 054-8408778 

 שולחן+ 6 כסאות 
מרופדים לסלון במצב מצוין, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 03-6193273

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 054-5705546

 מיטת הרייזר- מזרני 
קפיצים נוחים ונשלפים מצב 

מעולה רק 500 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(054-8423151

 2 כסאות )חום( מטבח 50 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7658245

 2 כסאות כורסאות סלון 
בוק מרופד 200 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245

 קומודה 6 מגירות בוק 
טבעי אדמדם 300 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245

 2 שידות בוק טבעי 
אדמדם 250 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245

 שולחן סלוני 70/70 חום 
ונגה כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7658245 

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן אורך 1.8 מ' רוחב 
97 ס"מ נפתח חום כהה 300 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 050-4116799

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק 

בהזדמנות )בני- ברק( 250 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני 140/70 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד 054-7216671

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת- 7 מ"מ מידות: 

100/155 ס"מ בר"ג 120 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 ארונית 2 דלתות מעץ 
בצבע לבן 90/40/105 בר"ג 

220 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(050-4110991

 כורסא עם קליילינר 
כחדשה במחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(בלבד י-ם פל'- 050-4191181

 שולחן מטבח זכוכית 
120/80 + 4 כסאות בב"ב 

_____________________________________________)21-22ח(450 ש"ח 053-3103049

 מיטת עץ 100 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 ארון 5 דלתות, סנדויץ' 
פורמייקה צבע לבן 500 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(054-8408778

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים+ מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )בני- ברק( - 120 
_____________________________________________)21-22(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנותי )בני- ברק( - 
_____________________________________________)21-22(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונות ושידה תואמת צבע 

דובדבן 360 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(054-8420684

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)21-22ח(80 ש"ח 058-4843223

 2 ארונות שירות במצב 
טוב 180/65 ס"מ, 120 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(כל אחד 050-4087927

 בבני ברק מיטה היי רייזר 
זוגית במצב מצויין ביותר צבע 
_____________________________________________)21-22ח(אדום 500 ש"ח 054-8499591

 מזנון לבן יפהפה מעץ 
מלא- כמו חדש 215/76/50 

ס"מ בר"ג 400 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 ארונית מטבח מסנדויץ' 
אדום כולל שיש וכיור ב 500 
ש"ח בבני ברק 03-5740224

054-8477988)21-22(_____________________________________________

 ספה פינתית מעור איטלקי 
שמנת 500 ש"ח 1.9/2.98 
_____________________________________________)21-22(חזקה ונוחה 052-7652256

 פינת אוכל נפתחת 
אליפסה+ 4 כסאות, צבע עץ 

בהיר, מחיר 300 ש"ח גמיש 
050-8918009)21-22(_____________________________________________

 שולחן נפתח ל 3 מ"ר+ 
6 כסאות מרופדים במושב, 

מעץ מלא, מעוצב חדש- פחות 
משנה בשימוש. 2,500 ש"ח 

*אפשרות לשולחן או כסאות 
_____________________________________________)21-28ל(  בנפרד 052-4227714

 למכירה ספה 4 מושבים+ 
מגירה 500 ש"ח 

050-3337530  )21-22(_____________________________________________

 מזנון גדול + זכוכית 
_____________________________________________)19-21ל(2,250 ש"ח. 054-8143400

 שולחן כתיבה ענק + 
כוורת ספרים לחדר ילדים של 
חמישה נגרים, במצב מצויין. 

_____________________________________________)19-20ל(בבני ברק. 052-3400588

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
31 ספסלים נירוסטה. *מכונה 

לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

יז’-יט’ באייר תשע”ט  22/5-24/5/2019

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(_____________________________________________

 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

 אדם מעוניין לטפל 
_____________________________________________)20-20(בקשישים 055-6672036

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

 נעליים לגברים חדשות 
בקופסא דגם כאט קונסול 

צבע שחור מידה 41 עם 
שרוכים ס"ה 200 ש"ח כחצי 

_____________________________________________)19-19ח(מחיר. 054-8525547

 אופני הרים גדולות 
כחדשות. 400 ש"ח בב"ב.

_____________________________________________)19-19ח(054-8456883

 מפה מיוחדת לבנה 
לשולחן 2.5 מטר 25 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 אגרטל זכוכית 25 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 בושם 40 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 ממחטות אף חדשות 
באריזה 6 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 ציור נוף מהמם בסגנות 
צבעי שמן 80 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 מצלמה קנון 150 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 כיריים גז סאוטר 4 להבות 
במצב טוב מאוד. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(054-5388999

 מכשיר סודה סטרים 
בצבע לבן במצבן מצויין 100 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 054-5388999

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה גיזרה רחבה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3155415

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)19-19ח(200 ש"ח. 054-8464909

 זוג תוכים פינקים צעירים 
ב-25 ש"ח ליחידה.

_____________________________________________)19-19ח(052-7102011

 רמקול בזוקה נייד חזק 
ועוצמתי כחדש 199 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3188804

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, בי-ם 
_____________________________________________)19-19ח(054-8415306

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

 בעל תואר ותיק, תואר 
שני בתקשורת נסיון במדיה, 
ב"קירוב" בהסברה ובניהול, 

במשרה בכירה
_____________________________________________)20-20ח(050-4160390

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

 ראש בובה עם שיער 
ללימוד תסרוקות ב"ב 120 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 058-3265087

 להשכרה שמלות 
חתונה צבע ורוד בהיר מידות 
_____________________________________________)20-20ח(36,38,40 ב"ב. 053-3325028

 אופניים STITCH מחיר: 
_____________________________________________)20-20ח(350 ש"ח. 050-3337530

 למשפחתון או גן ילדים 
צעצועים ומשחקי קופסא 10 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 052-5737813

 תכולת בית פקס + 
מזוודה + עגלת שוק + מיגוד 

+ מסך מחשב 50 ש"ח כל 
_____________________________________________)20-20ח(דבר. 052-5737813

 שמלת ערב ירוק פיסטוק 
מקסי מהממת, 500 ש"ח 
_____________________________________________)20-20ח(בירושלים. 053-3185402

 בימבה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(052-7126106

 עגלת קניות מברזל 150 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 052-7126106

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 20 אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(050-6850138

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת "חסית" 

בר"ג. 300 ש"ח.
_____________________________________________)20-20ח(052-3300880 054-5920011

 מזנון יפיפיה מעץ מלא 
כמו חדש 215X76X50 ס"מ 

בר"ג 400 ש"ח. 052-3300880 
_____________________________________________)20-20ח(054-5920011

 3 שטיחים צמר מצב 
מצויין לחדרי ילדים בערך 

3X165 מ' 150 ש"ח כל אחד.
_____________________________________________)20-20ח(054-3419552

 נעליים לילדה מידה 24 
נקנה בחנות שוזים 120 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(052-7642964

 למכירה/השכרה 4 
שמלות מפוארות ומושקעות 
בגוון סגול מידות 1,6,12,38 

_____________________________________________)20-20ח(לפרטים: 052-7642964

 זיכוי בחנות מאנטש - 
ילדים ח"ח נמכר ב-170 על 

סכום של 200 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(לפרטים: 052-7642964

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)20-20ח(350 ש"ח. 053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצך יראות 
_____________________________________________)20-20ח(לסלט 85 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר אפור כהה 
גיזרה רחבה 160 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(053-3155415

  2 שטיחים לקיר תמונות 
דיוקן של הרב מרדכי שרעבי 
והבבא סאלי רק 150 ש"ח 

כ"א במצב מצוין בירושלים. 
_____________________________________________)20-20ח(050-4120286

 אובן טוסטר יד שניה 100 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 052-7188017

 מיטת עץ 100 ש"ח. )לא 
_____________________________________________)20-20ח(נפתחת( 052-7188017

 מכשיר פופקורן - 70 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח חדש. 052-7188017

 אורגנית כחדשה ברמת 
גן. 120 ש"ח. 052-3300880 

_____________________________________________)20-20ח(054-5920011

 נעלי ספורט לבן-בת חדש 
בקופסא. צבע לבן. סקוטש, 
מידה 29 מדליק אורות עם 

הטענת יו אס בי )נקנו ב-160 
ש"ח( 60 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)20-20ח(054-8063853

 ערכת ניקוי בקיטור - דגם 
קנווד, בר"ג 350 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(052-3300880 054-5920011

 מסחטת מיצים לגזר 
במצב מעולה בר"ג. 150 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(052-3300880 054-5920011

 חליפת גשם לגבר 
)2חלקים( לקטנוע בר"ג. 80 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)20-20ח(054-5920011

 מעיל עליון איכותי מרופד 
לאופנוע-דגם SPOOL במידה 

לארג' - בר"ג. 470 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(052-3300880 054-5920011

 כפפות מגן לקטנוע/
אופנוע במידה מדיום ר"ג.
50 ש"ח. 052-3300880

_____________________________________________)20-20ח(054-5920011

 ש"ס וילנא כריכה רכה 
פורמט קטן, כחדש מהאריזה 

_____________________________________________)20-20ח(90 ש"ח. 03-5793185

 למכירה חבילת מצות 
מכונה ירושלמי 2 קילו ב-40 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 050-4145512

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(054-7432035

 מזגן חלון 500 ש"ח.
_____________________________________________)20-20ח(054-7938941

 שמלה לנשים/נערות 38 
אופנתית ארוכה ומפוארת 

לארועים, חדשה 150 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס 
_____________________________________________)20-20ח(180 ש"ח. 058-4843223

 גיטרה קלאסית 2/1 כולל 
נרתיק "בל" 220 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(055-6765595

 בידורית פרוקסימה 360 
ש"ח בלוטוס ואוקס. סוללה 8 

שעות 480 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(055-6765595

 למסירה קלטות לטייפ 
חדשות באריזה באזור ירושלים. 

_____________________________________________)20-20ח(052-7692405

 סיר לקובנה קוטר 20 35 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 058-7041019

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(058-7041010

 תיק לסמינר לפי תכנון 
הסמינר 130 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(058-7041010

 כיור פינתי חדש התקנה 
ימנית ע םמתקן מגבת 500 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 050-4144730

 דפי פרשת שבוע ישנים: 
ארשת, מן הבאר... למסירה 

_____________________________________________)20-20ח(חינם. 050-9827997

 מזגן חלון קטן מצויין 400 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 054-4526211

 בהזדמנות 3 קרטונים 
של קרמיקה לקיר אמבטיה 

ומטבח 80 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(050-9089110

 מכשיר סודה סטרים חדש 
כולל בלון + בקבוקים ב-190 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח בלבד. 053-3166396

 טרמפיסט אוברסינלי 150 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח בלבד. 052-7164165

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)20-20ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת מגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-20ח(בירושלים. 054-8415306

 כרית הנקה מצב חדש 
ממש דגם מעולה, נוחה מאוד, 

200 ש"ח. בני ברק. 
_____________________________________________)20-20ח(052-7146546

 זוג פינקים ב-60 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(052-7154651

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)20-20ח(ברק( 80 ש"ח. 054-7216671

 מטרנה גדולה- 35 ש"ח 
_____________________________________________)20-20ח(לא שלבים. 052-7188017

 ברה"ע למכירה אופניים 
ורודות "24 אינץ ב-190 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(050-6850138

 ציוד לדגמי נוי, לבעלי 
החיים. דניאל- 050-5291073

_____________________________________________)20-20ח(אבנר- 050-3337530

 זוג בלונים חברת סופר-גז 
+ ווסט + סלילים + מכסה 

_____________________________________________)20-20ח(500 ש"ח. 052-2786557

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(052-7171228

 שואב אבק + פקס 70 
ש"ח בלבד כל דבר. מצב מצוין 

_____________________________________________)20-20ח(052-5797813

 אסימון טלפון ישן 5 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(052-7154392

 שטר 1 ש"ח רמב"ם 20 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 052-7154392

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלים. 30 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(052-7154382

 אופניים קטנים + 
צעצועים ומשקחי קופסא 

איכותי + לגו 20 ש"ח
_____________________________________________)20-20ח(052-5737813

 אופני ילדים לגילאים 3 
ו-6 במחיר מציאה 130 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(054-2819921

 3 חליפות לגבר איכותיות 
בצבע שחור של יהושע בן-נון 
במידה 48 - בר"ג. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(052-3300880 054-5920011

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי 7 מ"מ 

במידות 100X155 ס"מ בר"ג. 
120 ש"ח. 052-3300880 

_____________________________________________)20-20ח(054-5920011

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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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

 מטרנות מהדרין ללא תינוקות
שלבים 40 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)20-20ח(050-4110991

 מזרון כחדשה לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)20-20ח(80 ש"ח. 058-4843223

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(050-6850138

 מכשיר בייבי סיטר חשמלי 
_____________________________________________)20-20ח(300 ש"ח. 052-7154392

 למכירה מיטת תינוק 
חכברת "segal" חדשה ב-400 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח.  052-7642964

 אמבטית תינוק על 
עמודים ב-50 ש"ח.

_____________________________________________)20-20ח(052-7642964

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)20-20ח(קשת 85 ש"ח. 053-3155415

 מיטת תינוק + מזרון 
במצב מעולה, צבע עץ, 250 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 052-7653321

 עגלה משולבת כחדשה 
בצבע כתום שחור רק 300 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 050-9089110

 טרמפולינה לתינוק מבנגן 
ורוטט מצב חדש ממש, צבע 

ורוד, בני ברק. 200 ש"ח.
_____________________________________________)20-20ח(052-7662125

 נדנדה חשמלית ד"ר בייבי 
כחדשה עם מנגינות ופעלולון 

רק 300 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)20-20ח(050-9549670

 עגלת ג'וי במצב מצוין 
צבע סגול אמבטיה וטיולון 

ואביזרים נילווים בירושלים 500 
_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 050-9549670

 מיטת תינוק כחדשה + 
מזרון חדש 350 ש"ח.

_____________________________________________)20-20ח(052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש חב' 
_____________________________________________)20-20ח(צ'קו 120 ש"ח. 052-7188017

 בהזדמנות עגלת אירי 
בייבי במצב מצויין 200 ש"ח.

_____________________________________________)20-20ח(050-4160457 י-ם

 בהזדמנות!! עגלת 
תאומים במצב מצויין 150 

_____________________________________________)20-20ח(ש"ח. 050-4160457 י-ם

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)20-20ח(050-6850138

 פלאפון סמסונג במצב 
חדש 250 ש"ח. 053-4156771 

_____________________________________________)20-20ח(להתקשר 13:00-16:00

 סמסונג טאצ' כשר 
C3300 ב-200 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)20-20ח(052-7558801

תקשורת

 פלאפון C2 פתוח 
לחברות פלאפון והוט כחדש, 

_____________________________________________)19-19ח(ב-190 ש"ח. 052-7630089

 אוזניות ספורט בלוטוס 
כולל דיבורים חברת מיניסו 

היפנית 130 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(054-5990390

 LG G4 טלפון סלולרי 
כולל מגן איכותי במצב חדש 

_____________________________________________)19-19ח(500 ש"ח. 054-7561146

כללי

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
+ 3 ספסלי נירוסטה.

*מכונה לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 מגן ילדים שנסגר, ציוד 
עשיר כולל חצר, שידת מגירות, 

ספסלים, שולחנות, בתים, 
מטבחים, מזרונים, ספרים 

מנוילנים ועוד.
_____________________________________________)20-23ל(052-6420120

 זיכוי לחדר הורים 
מחברת רהיטי שפיצר 

בפחות 700 ש"ח 
_____________________________________________)20-23(מהמחיר. 053-3120620

 דרושים עובדים חרוצים 
לפיצריה בב"ב+ רשיון לאופנוע

054-2146510  )21-24(_____________________________________________

 חרוצה, לעבודות בית 
קלות, וטיפול בתינוקת 4 
שעות בבקרים, בבני ברק 

_____________________________________________)21-22ל(  058-6183288

 למשרד רו"ח דתי בת"א 
תחבורה נוחה דרושות מנה"ח 

למלאה נסיון בחשבשבת חובה 
סביבת עבודה דתית קו"ח 
לפקס 03-5379105 מייל

gcpa@netvision.net.il  )21-24(_____________________________________________

 דרוש נהג/ מחסנאי בבני 
ברק מ 6:00-14:00. תנאים 

_____________________________________________)21-22ל(  מצוינים 052-6364614/3

 דרושים מפיצים 
למכירת נר יקנה"ז, 

מיוחד להבדלה בליל חג 
_____________________________________________)21-22ל(  השבועות 058-3201834

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ה מכירות 
טלפוני לתאום פגישות. 

תנאים סוציאליים 
מצוינים! 4 משמרות 

_____________________________________________)21-29(  בשבוע. 054-2328926

 אשה נכה בת 50 
מחפשת מתנדבת עם נסיון 

לעזרה בקניות וכמו כן מקום 
המכין אוכל כשר שיכול להביא 

לביתי ברחובות מייל:
bat3107@012.net.il  )18-21(_____________________________________________

 לתינוקיה איכותית דרושה 
מטפלת, משרה מלאה, מרכז 

בני ברק תנאים מצוינים!
054-5841018)21-24(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בבני 
ברק דרושה מזכירה למשרה 

מלאה. עבודה במשמרות. 
לפחות 3 משמרות ערב. 

מגורים בבני ברק והסביבה 
חובה. קו"ח:

officeorthodontics04@
gmail.com  )21-24(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
להתקנות במיזוג אויר. באזור 

המרכז לפרטים:
_____________________________________________)21-24ל(  058-7348517

 מזכירה לאחה"צ -15:00
18:00 למשרד רו"ח ברמת גן, 

נסיון, שליטה באופיס 
_____________________________________________)21-24ל(  03-7551500

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ 15:00 
עד 19:00. מגורים בבני 

ברק חובה לפרטים 
_____________________________________________)21-21(  נוספים 052-7652801

 לגן חב"ד ברמת גן דרושה 
מובילת קבוצה לכיתת מעון 

_____________________________________________)21-24ל(  לפרטים 050-4140298

 דרוש עובד אחראי 
למכבסה בירושלים משרה 

מלאה+ רשיון נהיגה ידני חובה 
054-3090601  )21-22(_____________________________________________

 למעון דתי בפתח תקווה, 
דרושה מיידית סייעת חרוצה, 

חייכנית ואחראית, לגילאי שנה 
וחצי 052-8530061

_____________________________________________)21-28ל(  052-8226582

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)21-22ח(לפי שעה 054-7938941

 מינשא לתינוק כחדש חב' 
_____________________________________________)21-22ח(צ'יקו 100 ש"ח 052-7188017

 מטרנה גדולה 35 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות מצוין+ 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח( 052-7188017

 בהזדמנות!! בגדי 
תינוקות מגיל 0-3 100 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(052-4747667

 שידת החתלה, 4 מגירות, 
משכל מצב מצויין, שמנת, 

_____________________________________________)21-22ח(400 ש"ח 054-8408778

 עגלת תאומים מאונטן 
באגי, צרה, מעט דהויה 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-8408778

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון במצב מצוין 
_____________________________________________)21-22ח(200 ש"ח 058-3245685  

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלת בייבי 
ג'וגר תאומים ויחיד 50 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(058-3245685

 חלקים למשאבת אונט 
_____________________________________________)21-22ח(ידנית 50 ש"ח 058-3245685

 YOYO גגון אפור לעגלת 
_____________________________________________)21-22ח(100 ש"ח 058-3245685

 מזרן למיטת תינוק/ 
עריסה חדש 50 ש"ח -058

_____________________________________________)21-22ח(3245685

 כסא אוכל לתינוק במצב 
_____________________________________________)21-22ח(מצוין 100 ש"ח 058-3245685

 עגלת GRACO )גרקו( 
מצוינת+ תיק ומשחק ב 500 

בירושלים מקור ברוך 
_____________________________________________)21-22ח(054-8498685

 מיטת תינוק בהזדמנות!!! 
צבע חום בוק מצב מצוין 350 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 053-3346080

 טיולון תאומים "מקלרן" 
חדש!+ נילון לגשם, 450 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(053-3103049

 אמבטיה סיליקון 
מתקפלת, מצב מעולה רק 50 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 054-8423151

 מיטת תינוק+ מזרן איכותי 
כחדשה 350 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 למכירה בהזדמנות 
ציוד לציפורים כולל 

כלובים. מחיר מציאה! 
054-8527470)21-24(_____________________________________________

 שעון יד גברי סיטיזן 
טיטניום 50 מטר כרונגרף 

חדש באריזה 900 ש"ח 
_____________________________________________)21-24(  גמיש 053-3120620

 גמבוי 2 מסכים נינטדו 
המקורי כחדש 400 ש"ח

053-3120620  )21-24(_____________________________________________

 חליפת גשם לגבר לקטנוע 
2 חלקים בר"ג 80 ש"ח 

____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 מעיל איכותי מרופד 
לאופנוען- דגם spool במידה 

L- בר"ג 470 ש"ח 
____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 כפפות מגן לקטנוע/ 
אופניים במידה M בר"ג 50 

ש"ח 052-3300880 
_____________________________________________)21-22ח(054-5920011

 למכירה שמלת כלה לבנה 
מידה קטנה 230 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 סולם מאלומיניום יחיד 
בגובה 305 ס"מ תוצרת 

"חגית" בר"ג 300 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 3 חליפות לגבר איכותיות 
מאד בצבע שחור במידה 48 

M בר"ג 250 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(052-3300880 054-5920011

 שמלה לנשים/ נערות 38 
אופנתית ומפוארת לאירועים 

חדשה 150 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס 180 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 058-4843223

 כספת חדשה בקרטון 
מצויינת 160 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח( 054-8420684

 סיר לחץ סולתם תשעה 
ליטר חדש 110 ש"ח פל'- 

_____________________________________________)21-22ח(054-2013391

 למסירה מחיצות 
_____________________________________________)21-22ח(בחינם 058-8509076

 אוסף נדיר של טלכרטים 2 
ש"ח ליחידה. בירושלים 

_____________________________________________)21-22ח(052-7618093

 תיק לכינור מרופד 50 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(058-3245685 

 נעלי נייק מידה 43 חדשות 
באריזה לגבר 150 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(058-3245685

 מכשיר פופקורן חדש 70 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח 052-7188017

 גמרות לישיבות 50 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(כל אחד 050-4131038

 תיק חדש לנשים 45 ש"ח 
_____________________________________________)21-22ח(כל אחד 050-4131038

 ספרי קריאה על גדולי 
ישראל 10 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)21-22ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים 37.5 
_____________________________________________)21-22(200 ש"ח 050-4131038

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש 400 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)21-22(בערב

 מצלמת פילם + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)21-22(03-6199806 בערב

 תלת אופן גדול עם ארגז 
אחורי מתאים להובלות 300 

_____________________________________________)21-22(ש"ח 052-7315697

 למכירה רמפה מברזל 
במצב מצוין לקומת קרקע עד 

5 מדרגות בסכום סמלי 
_____________________________________________)21-22ל(050-4115136

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב 60 ש"ח טל':

052-7154652  )21-22(_____________________________________________

 Hermes בושם הרמס 
לגבר 75 מ"ל 250 ש"ח 
במקום 380 ש"ח טלפון:

054-8443855  )21-22(_____________________________________________

 למכירה בפ"ת גלגל 
קידמי לאופני הרים מידה "26 

)קומפלט( 100 ש"ח
050-9340317  )21-22(_____________________________________________

 שמלת ערב מידה 38-40 
יבוא מפריז חדשה. 500 ש"ח

052-7143037  )21-22(_____________________________________________

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)21-22(  ש"ח טל': 052-2727474

 אוגרים סיביריים למכירה 
)מוגבל( 15 ש"ח לאוגר 

לדאגנים ואחראיים בלבד 
055-6797107  )21-22(_____________________________________________

 2 אופני הרים לנערים מגיל 
12 שנים והלאה מידה "24 כל 
_____________________________________________)21-22(  אחד- 280 ש"ח 054-2819921

 אסימון טלפון ישן 5 ש"ח 
052-7653753  )21-22(_____________________________________________

 מטבע ברכה חסידות בעלז 
_____________________________________________)21-22(  350 ש"ח 052-7653753

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח 

052-7653753)21-22(_____________________________________________

 חליפת גבר גוון אפור מידה 
50 חדשה גזרה רחבה 200 

_____________________________________________)21-22(ש"ח 054-8430025

 פיטום הקטורת על קלף+ 
מנורה רק 260 ש"ח 

054-8430025)21-22(_____________________________________________

 מזגן חלון 500 ש"ח 
054-7938941)21-22(_____________________________________________

 שולחן גיהוץ חדש )בני- 
_____________________________________________)21-22(ברק( - 80 ש"ח 054-7216671

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
לבן במצב מצויין 350 ש"ח 

_____________________________________________)21-22(גמיש 050-9340317

 אופניים לילד לגיל 5 שנים 
והלאה - 130 ש"ח טל': 

050-9340317)21-22(_____________________________________________

מכונת תפירה משוכללת 
במצב מצוין, דגם מרדיקס 

_____________________________________________)                                                                             )21-22(מחיר 500 ש"ח 050-5385055                                             

 שטר 1 שקל רמב"ם- 20 
_____________________________________________)21-22(ש"ח 052-7154392

 נגן MP3 עם שירים+ 
מתאם למחשב+ אוזניות 

חדש- 30 ש"ח 
טל': 050-2897977

)21-22(_____________________________________________

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)21-22(ש"ח טל': 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה 
_____________________________________________)21-22(טל': 050-2897977

 מעילים חמים, חדשים 
ואיכותיים לילדות מידות 8-12 

40 ש"ח כ"א 058-3232259
02-6522251)21-22(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ 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

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 

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 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-24/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 דרושה קלדנית 
לפעמיים בשבוע, ימים: 

שני ושלישי, מאזור 
המרכז, היכרות עם 

אינדיזיין - יתרון, הקלדה 
עיוורת - חובה, קו"ח 

yair@kav-itonut.co.il :למייל

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

יז’-יט’ באייר תשע”ט  22/5-24/5/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה מזכירה עם 

יכולת שיווקית, תנאים טובים 
למתאימות. 

m7030840@gmail.com
03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למרפאת שיניים גדולה 
בב"ב דרושה סייעת

03-5786530/1 055-6663886)11-23(_____________________________________________

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-24(מצויינים. 053-6532507

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)21-28(_____________________________________________

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

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

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

 למעון ברמת גן דרושה 
סייעת למעון לגילאי 2-3. 

שעות עבודה
מ- 8:00-16:00

_____________________________________________)19-23(לפרטים 052-2801555

 דרוש עובד עם נסיון 
לחנות פלאפל בב"ב שכר נאה

055-6774085)18-21(_____________________________________________

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-21(_____________________________________________

רותי: 058-7674132

דרושה מטפלת מנוסה 
אווירה נעימה ומשפחתית

הסעה מב"ב

למעון חרדי בתל אביב

 לחב' שליחויות דרוש 
נהג רציני עם רשיון עד 12 טון 
מאזור המרכז. 074-7030025 
DB0747030025@gmail.com)19-22ל(_____________________________________________

 דרושה גננת לתחילת 
שנה לקבוצת בוגרים למשרה 

מלאה שכר גלובלי!
052-5456295)19-22(_____________________________________________

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
בוקר/ערב + עובד מטבח 

למשמרת בוקר.
052-6607070)19-22(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א 36 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)19-26(קרוב לב"ב 052-7690437

 דרושים נהגים מיומנים 
לעבודה במרכז רשיון מעל 3.5 

טון לשינוע שטיחים ווילונות. 
_____________________________________________)19-22ל(050-6563426

 דרושה סייעת לתינוקיה, 
חרוצה ואוהבת ילדים בק. 

הרצוג ב"ב מ-7:30-16:00 שכר 
_____________________________________________)19-22ל(נאה למתאימה. 050-4146721

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)18-21(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים. 
052-6580906)18-21(_____________________________________________

 למטבח מזון בפתח תקוה 
דרוש עובד לעבודה מ-3:00 
בלילה עד 10:00 בבוקר 5 

פעמים בשבוע, לבעלי רכב. 
052-6744228)18-21(_____________________________________________

 למעון איכותי בב"ב-פרדס-
כץ מטפלת איכותית לכיתת 

התינוקיה תנאים טובים 
054-8413913)18-21(_____________________________________________

 לסטודיו לפאות ושמלות 
כלה בב"ב דרושה פאנית 

מומחית ואופנתית
_____________________________________________)19-23ל(050-7111483

 לחנות "שי מתוק" ב"רב 
שפע" וב"ב, עובדת למשמרות 

+ ידע בעיצוב מתנות, דוברי 
_____________________________________________)19-23(אידיש יתרון 053-3180602

דרוש/ה
קלדן/נית מעמד/ת 

ליומיים בשבוע בב"ב 
הקלדה מהירה ומדויקת 

שליטה באופיס

קו"ח למייל:
yair@kav-itonut.co.il
או לפקס: 077-2204728

 למעון ברמת אביב 
דרושה מנהלת בעלת 

נסיון, ומטפלות אחראיות 
_____________________________________________)20-24ל(ומסורות. 054-4605711

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 למוקד ייחודי בפתח 
תקווה מתאמת פגישות לענף 
הביטוח, נסיון בתאום פגישות. 

Riki@tlp-ins.co.il
054-2604225)20-23(_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
בבני ברק חרוץ ונמרץ בין 

השעות: 9:45-14:45
_____________________________________________)20-23ל(052-7120352

 דרושה מזכירה למרפאת 
שיניים חצי משרה, תנאים 

נוחים, קו"ח למייל: 
mazkira830@gmail.com)20-21(_____________________________________________

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
 למשרד רואי חשבון בגודל _____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

בינוני בתל אביב יועץ/ת מס' 
)גבריםו/או נשים( לעריכת 
דוחות אישיים/עבודה מול 

מס הכנסה. במשרד עובדות 
גם נשים חרדיות. שליטה 
במערכת שע"מ. שליטה 

בתוכנות אופיס. קו"ח לפקס 
03-7604646)20-23(_____________________________________________

 מעוניינת בעבודה ניהולית 
מהבית בסיפוק ומשכורת 
הולמת? מקומך איתנו! 

_____________________________________________)20-23/19(לפרטים, טובי: 054-8477787

 למעון יחודי בבני ברק 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה/חלקית.
08:00-16:00 / 10:30-13:00
052-7139090 053-3126010)19-22(_____________________________________________

 בר"ג, תופרת במכונה + 
יד ללא שישי, תנאים טובים. 

_____________________________________________)19-22(לפרטים: 03-5797279

 למעון חרדי בפתח תקווה, 
דרושה מטפלת לכיתת בוגרים 

תנאים טובים למתאימה! 
_____________________________________________)20-21ל(052-760-3242

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 

וחתונות, שעות נוחות, 37 
ש"ח לשעה. קריירה

072-22-222-62  )21-21(_____________________________________________

 לגביר חרדי מזכיר/ה 
רכז/ת מענקים בירושלים, 

אחריות על התרומות 
והמענקים של הגביר, 4-5 

שעות ביום. קריירה
072-22-222-62  )21-21(_____________________________________________

 למכון לימודי בירושלים 
מנהל/ת תיק לקוחות - משרת 

שטח, שכר גלובלי 10,000 
ש"ח + רכב צמוד. קריירה 

072-22-222-62  )21-21(_____________________________________________

 פקיד/ת בק אופיס 
למשרד סמוך לבני ברק, 

עבודה משרדית שקטה, 6,000 
ש"ח נטו. קריירה
072-22-222-62)21-21(_____________________________________________

 לישיבה בת"א עובדי 
נקיון, תנאים טובים,

050-4169775, קו"ח למייל: 
toravehoraa@gmail.com  )21-22(_____________________________________________

 לת"ת בת"א גננת 
משלימה, נסיון חובה. קו"ח 

mail: 6307420@gmail.com  )21-22(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה, גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

_____________________________________________)21-24(בונוסים 052-7144468

מחפשים מטפלת 
לצהרון מספטמבר 
במעון באיזור 

רכבת מרכז
לעבודה בשעות
13:10-17:00 
מעון משפחתי 

חם ותנאים טובים 
למתאימות!

לפרטים שרה:
054-7718401

קו עיתונות דתית / 8218595 / 

משמרות בוקר וערב

עובדי/ות ניקיון
למשרדים

 03-9525278
052-2393390

באזור קניון איילון
דרושים 

עובדים/ עובדות 
העבודה במשמרות 

כולל שישי
 לחנות למוצרי תינוקות
סניף פ"ת )קרוב לצומת גהה(

סניף בני ברק לפרטים
 054-742-8200

לפרטים נתי
054-2290591

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח!

דרושים/ות
סוכני/ות מכירות טלפונים לעבודה ברמת גן

30& לשעה + בונוסים! | משרה חלקית  )6 שעות(
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

??

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

רוצה 
להרוויח 

בגדול
כמהלהחליט רוצה 

 לחברת מימון ברמת 
החייל ת"א דרוש נציג/ה 

למחלקת בקרת חוזים. לא 
דרוש נסיון קודם. משרה לטווח 

ארוך. א'-ה' -12:00/15:00
20:00 וכל יום ו' 10:00-14:00 
 daniella@pama-list.co.il

_____________________________________________)20-21(או 054-8319653

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)19-22(לפרטים: 054-8408411

 לכיפות אלטמן, דרושה 
תופרת זריזה ל-5 ימים בשבוע, 

_____________________________________________)21-22(6 שעות ביום. 03-5782080

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב דרושים אנשי/ות 
מכירה תותחים )מוקד 
נפרד( שכר + בונוסים 
_____________________________________________)20-23(גבוהים. 072-2230781

 לאיחוד הצלה בירושלים 
ובבני ברק דרושות עובדות 

קבועות לטלמרקטינג 
לפרוייקט גדול, שיחות נכנסות 

_____________________________________________)20-21(ויוצאות 03-6001411

 עובדי נקיון ותברואה 
לבי"ח בלינסון, שעות נוחות, 

בונוסים וקידום, הסעות 
וארוחות, שכר ותנאי עבודה 

טובים, תנאים סוציאלים 
_____________________________________________)21-24(מלאים, מיידי. 054-6899999
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תורת חיים 1. 03-5179802 | קלי

רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | 
מאירות 10 |

שלים: פנים 
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קרית 

מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | 
שבי 15. 08-8523639 | חיפה: 

| הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ ר
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