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היום ומחר 
נרתמים וזוכים

לברכת מרן שר התורה שליט"א

*4905

ההבטחה הנדירה וההיסטורית של 
נשיא הרשת מרן שר התורה שליט"א 

 לתורמי 'שובו'
"למעלה מכל ספק שיזכו 

 בשמחה בביתם השנה"

*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

רביעי חמישי
כ"ד-כ"ה אייר

29-30.05.19

היום!



ההבטחה הנדירה וההיסטורית של 
נשיא הרשת מרן שר התורה שליט"א 

 לתורמי 'שובו'
"למעלה מכל ספק שיזכו 

 בשמחה בביתם השנה"

*4905 נרתמים למען 
עתיד ילדי ישראל!

רביעי חמישי
כ"ד-כ"ה אייר

29-30.05.19

*4905

קול דמי אחיך זועקים
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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

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

הקרקס המולדבי
במשך למעלה משני עשורים דבקה בליברמן סטיגמה של 
פוליטיקאי בלתי צפוי שפועל על פי גחמה, אך למעשה מדובר 
במלאכת מחשבת של בניית תדמית הבריון של השכונה. ביום 
שבו נתניהו גרם לו לעזוב את לשכת מנכ"ל משרד רה"מ אי 
שם בסוף שנות התשעים, הוא נשבע לעצמו ששנית לא ייתן 

לאחרים - ובראשם נתניהו - לקבוע את גורלו

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 16-17

לא נשכח ולא נסלח
אם רק היה מדובר ביאיר לפיד - ליצמן, גפני ודרעי היו 
מצהירים שלא יישבו איתו בממשלה בגלל השנאה, ההובלה 
איווט,  היין,  לכוס  לחבר  כשמדובר  אבל  אחים.  למלחמת 
עיר.  ראש  מחר תקבל  תסית,  היום  אחרים.  נראה שהחוקים 
'אבל אשמים אנחנו'. זה מה שצריכים לשנן ראשי המפלגות 

החרדיות   

ישי כהן |  עמ'  14

הכרעה בדקה ה-90
מתח רב עם סגירת 

הגיליון: האם ליברמן 
ירד מהעץ בדקה ה-90, 

או שמא החרדים ילכו 
לקראתו צעד נוסף? 
• האם יימצא פיתרון 
בדמות עריק מ'כחול 

לבן' ומדוע עלו יחסי גנץ 
ולפיד על שרטון? • וגם: 

איחוד כולנו והליכוד, 
המתווך שהוזעק מלונדון 

והקרב המסתמן על 
הקול הרוסי | עמ' 18-19

האלימות המשטרתית שברה 
שיא נוסף בסוף השבוע האחרון, 
לאחר שחניך 'שיח סוד' הותקף 
עד זוב דם על ידי שוטרי מג"ב • 
המקרה המזעזע גרר בעקבותיו 

שורת גינויים מכל גווני הקשת 
הפוליטית • חכ"ל מיכאל בן ארי 

האשים: "יש פירות להסתה 
של הלפידים לדורותיהם, דם 

החרדים הותר" | עמ' 12

זעזוע: נער מוגבל הותקף בידי שוטרים
וגם דמו הנה נדרש

משטרת  ותדע  אלים  שוטר  כל  ידע 
ישראל, כי תם עידן בו ניתן להכות חרדים 
"תקפו  שהם  לקונית  ולנמק  הכיף  בשביל 
שוטרים", הציבור החרדי אינו שק חבטות 
יוצף  שכזה  מקרה  וכל  אלימים  לשוטרים 
שוב ושוב בכל האמצעים עד למיצוי הדין. 
לא נניח ולא נשקוט עד להרחקתם המלאה 
והסופית של השוטרים המעורבים בהכאת 
הנער ממשטרת ישראל. למען יראו וייראו 

אבי גרינצייג |  עמ'  14

"זעקנו לה': 'מזמור לתודה'"
תושבי מבוא מודיעים איבדו את בתיהם ורכושם, אך שמרו על 

אמונתם ושמחת החיים • 
שבוע אחרי השריפה הגדולה 

הם מביעים תקווה בשיחה עם 
'קו עיתונות' • רגעי השבר, 
ביתו של קרליבך, הפלאפל 

המפורסם ובית הכנסת 
המרכזי שניצל | עמ' 10

מחירי הדלקים הזולים באזור

בהילולא דבר יוחאי: 
העלייה למירון, ההדלקות ותהלוכות חב"ד | עמ' 6 
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תנסו

 עם מגוון מוצרי האיכות של השף הלבן לבישול ואפייה,
כל אחד יכול להצליח ולהיות השף של הבית.

עכשיו באריזות חדשות ומוצרים חדשים לחג!

תצליחו
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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

מבצע ההיערכות המורכב שהחל מיד אחרי ל"ג בעומר אשתקד הסתיים בהצלחה אודות לפעילות האחראיים, 
כאשר כ-6,300 תושבים נסעו בתח"צ לאתרא קדישא מירון במחיר מסובסד • מבצע שמירה משותף לעירייה, 

לכבאות ולשיטור העירוני לכיבוי ולפירוק מדורות מסוכנות • אלפי ילדים בתהלוכת חב"ד בעיר

בהילולא דבר יוחאי: העלייה למירון, 
ההדלקות ותהלוכות חב"ד 

מכלל  יצאו  בעומר  ל"ג  מדורות   
שליטה

רבי  ברחוב  מדורות שהודלקו  בעומר  ל"ג  בליל 
יהודה הנשיא בעיר יצאו משליטה, לאחר שהודלקו 
בניגוד לצו נציב כבאות והצלה ובעקבות כך כבאות 
ולמניעת  השריפה  לכיבוי  במקום  פעלו  והצלה 
התושבים  את  פינו  האש  לוחמי  האש  התפשטות 

מהמקום ופועלים לכיבוי השריפות. 
שישה  פעלו  בעומר,  ל"ג  חמישי,  יום  בבוקר 
קוצים  שריפת  התפשטות  למניעת  כיבוי  צוותי 
גדולה והגנה מהתלקחות על קו בתים בעיר. האש 
הוזנקו  ולמקום  נחשונים  יער  לכיוון  התפשטה 

מטוסי כיבוי שבאו לסייע במאמצי הכיבוי.
כיבוי  צוותי   8 פעלו  בערב  שלישי  ביום  בנוסף, 
בשריפת קוצים אשר התפשטה לכיוון יער נחשונים. 
לוחמי האש טפלו בכמה מוקדי שריפות בשטח וכן 

מנעו את התפשטות האש אל היער. 

הצעירים  הנהגים   – התהפך  רכב   
נמלטו

השבת  מוצאי  של  המאוחרות  הלילה  בשעות 
רכב התהפך על ארבע ברחוב אבטליון  האחרונה, 

כוחות  בעיר. 
ה  ל צ ה ה
ו  ק ע ז ו ה ש
למקום הופתעו 
לגלות תוך כדי 
החילוץ,   ניסיון 

פתחה  המשטרה  מהמקום.  נמלטו  הרכב  נוסעי  כי 
בחקירה.

 רכב התהפך ביער קולה
כוחות  הוזעקו  שלישי  יום  של  הבוקר  בשעות 
ההצלה ליער קולה הסמוך בעקבות דיווח על רכב 

בשטח.  שהתהפך 
'הצלה  מתנדב 
אלעד' אלעזר אגסי 
למקום,  שהגיע 
טיפול  העניק 
ראשוני  רפואי 
חובשי  ען  יחד 
הצלה'  'איחוד 
שהוזנקו למקום עם 
הארגון  טרקטורון 
נהג  בחילוץ  וסייעו 
שהתהפך,  הרכב 
מכן  לאחר  כאשר 
בן ה-20  נהג הרכב 
לבית החולים  פונה 

ועם  בינוני  במצב  כשהוא  תקוה,  בפתח  בלינסון 
חבלה בגפיים

 אלעד שער עם 'מעורב ירושלמי'
תושב העיר הזמר אלעד שער פותח בסערה את 
ומקפיצה.  חדשה  מחרוזת  עם  הקיץ  אירועי  עונת 
המשלבת  חפלה  מחרוזת   – ירושלמי"  "מעורב 
באווירה  נוסטלגיים,  לצד  להיטים עכשוויים  מגוון 
וההפקה  העיבוד  על  אוריינטלית.  ירושלמית 
הופק  כשלמחרוזת  קיסר,  יוני  הופקד  המוסיקלית 
וידאו-קליפ עליו חתומים דוידי נחשון ויהודה לביא.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום

אלי רובין

לוגיסטיות,  והכנות  מוקדם  תכנון  אחרי 
ביום  העיר  תושבי  המוני  הסעת  מבצע 
 6,300 כאשר  בהצלחה,  הוכתר  בעומר  ל"ג  
באתרא  הרשב"י  לציון  עלו  העיר  מתושבי 

קדישא מירון באמצעות מערך התחבורה. 
את  רב  בסיפוק  מסכמים  אלעד  בעיריית 
מספר  השנה  שכלל  תשע"ט,  מירון'  'מבצע 
הימים  במהלך  כאשר  חידושים,  של  גדול 
כרטיסי  כ-6,300  נמכרו  בעומר  ל"ג  שלפני 

נסיעה מסובסדים לתושבי העיר.
ונוחה  מסודרת  בצורה  נעשתה  המכירה 
רבי  ברחוב  החדש  המתנ"ס  מבנה  במשרדי 
וחברת  העירייה  של  פעולה  בשיתוף  חייא, 
ישיבות  לפעילות  כשקדמה  עילית,  קווים 
צוותי  עם  יחד  העיר  ראש  בלשכת  עבודה 
המבצע,  להצלחת  שהובילו  קווים,  חברת 
מחוויית  נהנו  הנוסעים  אלפי  שבמהלכה 

נסיעה קלה.  
הוציאה  הצהריים  אחר  רביעי  מיום  החל 
כאשר  נוסעים,  אלפי  כאמור,  קווים,  חברת 
גם  ובעקבותיו  הנוסעים  מספר  עלה  השנה 
על  שנמכרו  המסובסדים  הכרטיסים  מספר 
ידי החברה במכירות המוקדמות - ואם בשנה 
כ-5000,  על  עמד  הכרטיסים  מספר  שעברה 

השנה הוא עמד על 6,300 הכרטיסים.
כמיטב המסורת, בפעילות ראש העיר תרמו 
מיני  ו'טמפו'  'אסם'  הגדולות  המזון  חברות 
כאשר  שתיה,  בקבוקי  לצד  ומזון,  מתיקה 
אלו נארזו על ידי תלמידי הישיבה התיכונית 
מושבי  על  והונחו  באלעד  חכמה  ראשית 

האוטובסים על ידי מחלקת הנוער 
אוטובוס  בכל  והנערים,  העירונית 

שיצא לעיר. 
ומבורך  נוסף  פעולה  שיתוף 
'מלך  העסק  בעל  עם  נרשם 
כאשר  יעקב,  ראובן  האבטיחים' 
חולקו  הנוסעים  אלפי  לטובת 
שהרוו  צוננים,  אבטיחים  פלחי 
על  והקלו  הממתינים  צמאון  את 
ההמתנה לאוטובוסים בחום הכבד 

ששרר במהלך ל"ג בעומר.
היה  השנה,  ייחודי  חידוש 

כללית,  חולים  קופת  עם  פעולה  בשיתוף 
מההילולא  ישיר  שידור  מוקדי  שני  להצבת 
הישר מהציון של התנא האלוקי  מירון,  בהר 
רבי שמעון בר יוחאי, כשעל ידי כך התאפשר 
לתושבים שנותרו בעיר, ליהנות יחד עם מאות 

האלפים החוגגים במירון.
מבצע  התבצע  אף  בעומר  ל"ג  במהלך 
מיוחד  יחד עם כוחות הכיבוי והשיטור, לאחר 
בלשכת  שנערכה  משותפת  עבודה  ישיבת 
ומניעת  למאבק  משותף  במאמץ  העיר,  ראש 
ובסביבותיה,  העיר  בתוך  החורשות  הצתות 
הקיים  הגבוה  הסיכון  את  להפחית  במטרה 

לבתי העיר אלעד. 
השתתפו  בה  המקדימה,  העבודה  בישיבת 
ראש העיר, מפקד כבאות פתח תקווה, מפקד 
הציג  העירייה,  ובכירי  אלעד  משטרת  נקודת 
הקיים  הגבוה  הסיכון  את  הכבאות  מפקד 
לצמיחת  שגרמו  הברכה  גשמי  לאחר  השנה, 
גם  מסכנת  שבהתלקחותה  גבוהה,  עשביה 
נתונים  הראה  כשאף  הגבוהים,  העצים  את 

שריפות  עשרות  מציתים  שילדים  כך  על 
מסכנים  ובכך  ובסביבותיה  בעיר  בחורשות 
לפעילות  מפריעים  שהם  תוך  התושבים,  את 

כבאי האש.
הסברה  בפעילות  לצאת  הנחה  העיר  ראש 
הנהלות  מול  פעילות  גם  הכוללת  רחבה, 
מוסדות החינוך, כשבמקביל הוא הנחה לפעול 
בכל חומרת הדין נגד ילדים שנתפסו מציתים 
מדורות מסוכנות, כולל קניסת משפחותיהם. 

ראש העיר ישראל פרוש סיכם את ימי ל"ג 
בעומר ואמר כי, "אנחנו שמחים שהייתה לנו 
תושבים  לאלפי  לסייע  הזכות  את  השנה  גם 
הגדולה  בהילולא  להשתתף  להגיע  בעיר, 
בצורה  ישראל,  אלפי  מאות  עם  יחד  במירון, 
לחברת  להודות  המקום  זה  ומהירה.  נוחה 
קווים שנרתמה לנושא בכל המסירות. כמו כן 
'ראשית  התיכונית  ולישיבה  הנוער  למחלקת 
חכמה' על הסיוע בחלוקת המוצרים שנתרמו 
על ידי אוסם וטמפו, ולקופת חולים כללית על 

השת"פ המבורך".

צילום: איחוד הצלה אלעד

העיר  רחבי  מכל  תשב"ר  ילדי  אלפי  צעדו  בעומר  ל"ג  ביום 
התהלוכה  כשבראש  מרתק,  חינוכי  ובכינוס  מיוחדת  בתהלוכה 

צעדו ילדי ת"ת 'פאר מנחם חב"ד' שתופפו במקצבים מיוחדים.
ילדים תלמודי התורה המגוונים בעיר התאחדו וצעדו בקבוצות 
אחדות  שלטי  בידיהם  אוחזים  השונות,  המסכתות  שמות  לפי 
בליווי  מופתי,  בסדר  אורגנה  התהלוכה  כאשר  תורה,  ופסוקי 

שירה וזמרה,
רשב"י,  רחוב  דרך  ויז'ניץ  אולם  מרחבת  צעדה  התהלוכה 

עשיר  במיוחד,  מוצלח  כינוס  התקיים  שם  האמפי-פארק,  לרחבת 
בר-יוחאי,  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לכבוד  חינוכי  יהודי-  בתוכן 
כאשר המשתתפים הצעירים ישבו מרותקים להצגה חינוכית מיוחדת 
בשם 'עיירה בסכנה', אותה הפיקו במקצועיות רבה תלמידים מישיבת 

תומכי תמימים בעיר, שעמלו רבות לאחר הסדרים בהכנתה.
בד'  אמונה  של  החינוכיים  המסרים  בהדגשה  שולבו  בהצגה 

דברי  שמעו  הילדים  יהודי.  שבכל  האלוקית  הנשמה  והתעוררות 
קהילת  רב  ירוסלבסקי,  זלמן  שניאור  רבי  הרה"ל  מפי  וברכה  תורה 
כיבד  ובהכוונתו, כשבנוסף  חב"ד בעיר, שהאירוע מתקיים בברכתו 
בהשתתפותו ונשא דברים על מעלתו של רשב"י רב העיר הגאון רבי 

מרדכי מלכא.
פרקי תהלים נאמרו ע"י הרב יוסף יצחק סילברמן, מנהל בית חב"ד 
בעיר, כאשר לאחר מכן הילדים אמרו פסוקי תורה ותפילה וקיבלו 

שי מיוחד - ספרון סיפורי צדיקים שיצא לאור לרגל התהלוכה.
בסיום הכינוס נערכה ההגרלה הגדולה בה זכו אב ובן בטיסה 
יקרות  הגרלות  במעז'יבוז.  הקדוש  טוב  שם  הבעל  של  לציונו 
ערך נוספות הוגרלו בין המשתתפים: סטים מפוארים של ש"ס, 

רמב"ם, ועוד ספרי קודש, 5 זוגות אופניים ועוד.

אלפי ילדים בתהלוכת ענק שאיחדה את העיר

ל"ג בעומר תחבורה



תנסו, תצליחו!
  .  עם מגוון מוצרי האיכות של השף הלבן, כל אחד יכול להצליח ולהיות השף של הבית

 עכשיו באריזות חדשות ומוצרים חדשים לחג!

שמנת להקצפת קרם וניל
לקבלת קרם סמיך ויציב בטעם וניל

 בד“צ ועדת מהדרין

פתיתי מוצרלה
מושלם למאפים, פשטידות ופיצות

 בד“צ ועדת מהדרין

מלית למאפים
מצוינת למילוי מאפים מתוקים ומלוחים כאחד

 בד“צ ועדת מהדרין

קרם פרש
מעשיר רטבים ומטבלים

 בד“צ ועדת מהדרין

מסקרפונה
 נהדרת למגוון רחב של קינוחים וקרמים

בעלת מרקם עשיר מאד
 בד“צ ועדת מהדרין

שמנת להקצפה 38%
 בד“ץ העדה החרדית
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בריאות הנפש: 
מענים יפתחו 
בתחומי בעיר 

בשורה: הורחבו השירותים בעמדת 'ממשל זמין'

ביוזמת האגף לשירותים חברתיים: 
התארגנות להעצמת גיל הזהב בעיר

יוסי לוז

תושבי  כלל  עבור  יפתחו  הנפש  בריאות  לשרותי  מענים 
העיר העיר, כך סיכמו פורום ספקי 'סל שיקום' של משרד 
באגף  שנערכה  ישיבה  בתום  הנפש,  בתחום  הבריאות 

לשירותיים חברתיים.
ביוזמה  חברתיים,  לשירותים  באגף  התקיימה  הישיבה 
־ובהובלה של לבנת לבנשטיין מנהלת האגף והצוות המ

טפל בתחום ומ. שביב מנהל סניף עזר מציון, כולל נציגי 
המחלקה לבריאות הנפש בעמותה, כשהמטרה לעגן את 

נושא זכויות  התושבים הזכאים ל'סל שיקום'.
אנשי משרד הבריאות באגף בריאות הנפש במחוז גב' ט. 
שי 'סל  זכויות  את  השבוע  הציגו  לבוק  ד.  וגב'  ־בניאל 

קום' לזכאים המקבלים מספר רב של מענים ע"י משרד 
כמו:  עמותות  ידי  על  בעיר  מופעלים  שכיום  הבריאות, 
בית חם, עזר מציון, קידום, מעלות ועוד, הנותנים מענים 

לתושבי העיר.
במסגרת 'סל שיקום' הניתן כיום על ידי משרד הבריאות 
־זכאים שירותי חונכות, סומכות, דיור מוגן, תעסוקה נת

מכת, השכלה.
מני  העיר  ראש  ורמ"ט  קשש  זאב  אלעד  עיריית  מנכ"ל 
אמיתי, שהשתתפו בישיבה, ציינו את עמדת ראש העיר 
בהתכנסות  ותומך  לליבו  קרוב  שהנושא  פרוש,  ישראל 
החשובה, כשאף הביעו סיפוק רב מתחילתו של שיתוף 
־הפעולה עם משרד הבריאות, על מנת שתושבי העיר יק

את  להסיר  חוק, מתוך מטרה  פי  על  זכויותיהם  את  בלו 
החסמים ולתת מידע עדכני לתושבי העיר על הסל.

יוסי לוז
זמין,  ממשל  בעמדת  הדיגיטליים  השירותים  הורחבו  לאחרונה 
זאת כהמשך לשיתוף הפעולה של לשכת ראש העיר ישראל פרוש 
ושי"ל – שירות ייעוץ לתושב, הפועלת על ידי האגף לשירותים 

חברתיים.
עמדת השרות העצמי של 'ממשל זמין' הורחבה לאחרונה בשירות 
חדש: תשלום אגרת מבחן נהיגה מעשי. עם זאת, מדובר רק בשלב 
ראשון, כאשר בתיאום עם הגורמים הממשלתיים השונים, בקרוב 
ימשיכו בהנהלת 'ממשל זמין' להכניס למכונה שירותים נוספים, 

כמו הנפקת תעודות ממשלתיות שונות.
ניתן   ,1 גאון  ניסים  ברחוב  העירייה  בבניין  הממוקמת  בעמדה 

בירוקרטיה  ללא  ממשלתיים  משרדים  מול  פעולות  כיום  לבצע 
ומבלי לעמוד בתורים, בזמינות 24 שעות ביממה.

במשרדי  פעולות  מגוון  לבצע  לציבור  מאפשרות  העמדה 
־הממשלה, כמו בירור זכאות להטבות, מילוי טפסים, ביצוע תש

לעמוד  ומבלי  מיותרת  בירוקרטיה  ללא  אישורים,  וקבלת  לומים 
בתור, כאשר בתקופה הקרובה יוטמעו במערכת אפשריות נוספות 

אשר יקלו על הציבור. 
העמדות צפויות לשפר את השירות לתושבים ואת זמינות משרדי 
גם  שירותים  מתן  השירות  עמדות  מאפשרות  כן  כמו  הממשלה. 
מעבר לשעות קבלת הקהל הרשמיות, כמו גם מתן שירותים של 

המשרד במקומות שאין בהם לשכות קבלת קהל.

יוסי לוז

מגיל  אזרחים  בה  צעירה שאין  עיר  היא  לחשוב שאלעד  מקובל 
־הזהב, אולם בתקופה האחרונה ניכרת פעילות רבה של האגף לש

רותיים חברתיים לגיל השלישי.
בשבוע החולף התקיימה הופעה מרתקת במיוחד לכלל נשות גיל 
הזהב בעיר מגב' ש. זילברברג שכותרתה  "כל תחנה היא מתנה", 
ציבור  זקנה.כשלפני  ועד  מילדות  היום  מחיי  קטעים  שולבו  בה 
לשי האגף  מנהלת  ל.לבינשטיין  גב'  דברים  נשאה  ־המשתתפות 

רותיים חברתיים.

לשווין  המשרד  בשיתוף  שמחה"  "מיזם  במסגרת  נעשה  המיזם 
־חברתי, אשר החל בפעילות עניפה למען תושבי העיר  מגיל פרי

שה.
־באגף לשירותיים חברתיים מתארגנים לפעילות נוספות עבור צי
־בור זה, ולאור בקשות שהגיעו מציבור תתקיים אי"ה סדנת פרי

שה.
יצוין כי כבר מעכשיו מפעיל האגף מייל לשרות ציבור גיל הזהב 
־שם  ניתן לברר על הפעילות, וכן להרשמה עבור פעילות התנדבו

shilelad1@gmail.com :תיות

במסגרת הרחבת השירותים הדיגיטליים בעמדות 'ממשל זמין' ניתן יהיה לשלם אגרת מבחן נהיגה מעשי 
)טסט( • בעמדה ניתן לבצע פעולות מול משרדים ממשלתיים ללא בירוקרטיה ומבלי לעמוד בתורים, בזמינות 

24 שעות ביממה

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....
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"זעקנו לה': 'מזמור לתודה'"

אוריאל צייטלין, מבוא מודיעים

מחויכים  ואנשים  שחור  שקט,  ריח, 
רואים  שאנחנו  הראשונים  הדברים   –
מודיעים.  מבוא  למושב  בכניסה 
אחרי  לראשונה  לפה  "כשהגעתי 
כמו  לי  נראה  היה  זה  השריפה, 
מלחמה", משתף אותנו תושב. תיאור 
רואים  שאנו  ממה  כלל  רחוק  שאינו 
השבוע  שבסוף  השרב  בעיניים. 
בכמה  ענק  לדליקות  גרם  הקודם, 
מוקדים בארץ והלהבות אכלו את כל 

שנקרה בדרכם. 
תושבי קיבוץ הראל, לא יכלו להיכנס 
כבו,  שהלהבות  אחרי  גם  לבתיהם 
מסוכנים.  חומרים  הימצאות  בגלל 
נגרם  ביותר  המשמעותי  הנזק  אבל 
יפה  מושב  מודיעים.  מבוא  למושב 
והוא  דתיים  התושבים  רוב  ומטופח, 
השבוע  הגענו  מודיעין.  בחבל  נמצא 
משה,  אותנו  מקבל  ובכניסה  למושב 
תושב מחויך זונח אותנו לרגע על מנת 
לא  אתה  "למה  אחר:  תושב  לעודד 
מחייך? רק טוב יכול לצאת מזה. אתה 

תבנה בית חדש, יפה ונוצץ". 
נשרפו  לא   50 מתוך  בתים  כ-7  רק 
שלם  שנשאר  הכנסת  בית  ובנוסף 
גם  כי  לנו  מסביר  משה  לחלוטין. 

הבתים שאינם נשרפו, אינם יכולים להיות לבית 
נהרסו  התשתיות  שרוב  כיוון  התושבים,  עבור 

לחלוטין. אין חשמל, מים, ביוב וגז. כלום. 
עם  יוצאת  ואחותו  לביתו  אותנו  לוקח  הוא 
זה,  מה  תראה  לאלבומים,  "דאגתי  ענק:  חיוך 
לנו",  יש  זיכרונות  לפחות  נשארו שלמים.  הם 
כל  את  איבדה  לא  כאילו  בצהלה  אומרת  היא 
בישיבת  משפיע  מבוגר,  יהודי  משה,  ביתה. 
תקוע ובעלים של פלאפל במושב. בנוסף, הוא 
ראש 'צח"י' )צוות חירום יישובי(, הוא ראה את 
השריפה לפני כולם ודאג לעדכן את בני המושב 
כי השריפה מתקרבת אל בתיהם. בהמשך, הוא 
אחד  ובדק שאף  לדירה  מדירה  ילדיו  עם  עבר 

לא נותר מאחור. 
לי  יש  השם.  מאת  הכל  אבל  כלום,  לי  "אין 
ולחדש  חדשים  דברים  לרכוש  הזדמנות 
אומר  הוא  חדש",  עתיד  ולפתוח  הבית  את 
מאחורי  עומד  לא  הוא  כאילו  באופטימיות 
הבית שלו שנשרף כליל ובני משפחתו יוצאים 
שנבכה  אנחנו  "מי  תקווה.  מלאי  מחויכים 
כשב"ה אין אבדות בנפש", אומרת אחותו. היא 
מובילה אותנו לביתו של הרב שלמה קרליבך 
שהיה תושב המקום ובתוך הבית אנחנו רואים 

מחזה קשה לצפיה של ספרי קודש שרופים. 
אין  ברחובות  במושב.  בסיור  ממשיכים  אנחנו 

אנשים  רואים  לפעם  מפעם  חיה,  נפש  כמעט 
שהגיעו לאמוד את הנזק. על דלת בית שנשרף 
'לכאן  רשום  עליו  מפויח  שלט  תלוי  כליל, 
נכנסים רק בשמחה', אך הבית ריק לחלוטין ורק 
מסבירה  ברחוב  נוספת  אישה  משחור.  שחור 
להתראיין  נפשית  לה  קשה  שמאוד  בנימוס 
עכשיו, אך אנחנו רואים איך היא נכנסת לבית 
שלה שידע ימים ירוקים בהרבה. "אנשים רוצים 
שאבכה, אבל לא. הכל מאיתו יתברך. כשהגענו 
לבית וראינו שלא נשאר ממנו כלום, לקחתי את 
וזעקתי  הבית  על  להם  והצבעתי  אליי  הילדים 
איתם מזמור לתודה. אין דבר כזה רע מהקב"ה. 

יש דבר מאתגר", היא אומרת. 
משה אומר שלצערו לא כל בני המושב קל להם 
להיות  להם  חשוב  היה  לכן  אופטימיים,  והם 
נמצאים  המושב  בני  כל  מקום.  באותו  כולם 
כעת ביישוב יד בנימין שבנחל שורק ואין להם 
במושב,  ההערכות  פי  על  ימשיכו.  לאן  מושג 
יחזור לקדמותו.  4-5 שנים עד שהמושב  ייקח 
מספר  כליל  הלך  רכושו  שכל  נוסף  תושב 
שמעתי  שמעון,  ר'  של  בהילולה  "הייתי  לנו: 
יחד  במירון  לרקוד  המשכתי  שריפה,  שיש 
נישבר.  שלא  לעצמנו  והבטחנו  המשפחה  עם 
הגענו לפה וראינו שאין כלום ובית כנסת שרק 
וזה  התורה  ספר  עם  כולו  נשרף  בניתי  עכשיו 
לי.  זה הדבר שהכי קשה  אותי.  שבר 
אני  ומפה  בבוקר  שישי  ביום  בכיתי 
שהקב"ה  בידיעה  קדימה  מסתכל  רק 
על  )מדובר  מקום"  לכל  איתי  הולך 
בית כנסת פרטי נוסף שהוקם ביישוב. 

א.צ.(. 
בהצתות  מדובר  כי  כעת  הערכה 
היו  עדויות  פי  שעל  כיוון  מכוונות 
למושב,  מסביב  שריפה  מוקדי  כמה 
שמישהו  שמלמד  מה  זמן,  באותו 
ואכן  במידה  האש.  את  להצית  ניסה 
הרי  לאומני,  באירוע  ומדובר  כך 
שהתושבים יקבלו פיצויים מהמדינה. 
בהמוניו  נחלץ  ישראל  עם  אז,  עד 

לסייע לתושבים.

תושבי מבוא מודיעים איבדו את בתיהם ורכושם, אך שמרו על אמונתם ושמחת 
החיים • שבוע אחרי השריפה הגדולה הם מביעים תקווה בשיחה עם 'קו 

עיתונות' • רגעי השבר, ביתו של קרליבך, הפלאפל המפורסם ובית הכנסת 
המרכזי שניצל

ראיונות נוספים, עדויות, 
פרטים חדשים ותיעוד 

בסוף השבוע ב-

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית

‹ 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?



« הנתונים קשים מאוד: 1 מכל 6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל 50, עלול להיפגע 
שלקו  ואישה  איש   120,000 מ-  למעלה  כיום  חיים  ובישראל  חייו  במהלך  מוחי  משבץ 
בשבץ, כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ-15,000 קורבנות * הבשורה הטובה היא שיש מה 
לעשות: זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים 

הצלת חיים ומונעים נכות ומוגבלות

אומרים
       לשבץ מוחי!

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם 
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

לא
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
כדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד ירד 

בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב הדיבור 
והמילים בוטאו בבהירות?

חייך אלי
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל

או שהפה עקום מעט?

הרם ידיים
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. האם 

הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
אין להתפנות באופן עצמאי לבית החולים!

מצילים חיים בצעדים פשוטים
גם אתם  יכולים

ישנם מצבים רפואיים המעלים את הסיכון ללקות 
בשבץ: יתר לחץ דם, סוכרת, רמות שומנים גבוהות 
ופרפור  קצב  הפרעות  משקל,  עודף  עישון,  בדם, 

פרוזדורים.
דרכים להפחתת הסיכון:

אחר:  בשנה  פעם  לפחות  מעקב  בדיקות  בצעו   
רמת  דם,  לחץ  פרוזדורים,  ופרפור  הלב  קצב 
הסוכר בדם, רמת השומנים והכולסטרול בדם. 

 הפסיקו מידית לעשן. 
 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן. 

 בצעו פעילות גופנית סדירה.
 הימנעו מעודף משקל.

האם אתם בקבוצת סיכון?

פרטים נוספים בקו המידע והתמיכה של עמותת 
נאמ"ן: 077-4665213

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה 
האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר  כבכל 
את  ופתחו  המדרש  בית  בהיכל  נפגשו  הם 
היומי.  ללימוד בחברותא של הדף  הגמרות 
מתקשה  חיים  שר'  לכך  לב  ישראל  ר'  שם  פתאום 
בדיבורו. הוא החל לומר משפט ואז נתקע... הוא ניסה 

להמשיך לדבר ללא הצלחה.
הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה  בעדינות 
שבקריאתם החל החברותא שלו, אולם נמלך בדעתו. 
לאחר  ורק  ההצלה  לכוחות  חייג  פתאום  בהחלטת 
'מה  עצמו:  את  שאל  המקום  את  עזב  שהאמבולנס 

התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

למרבית הצער, ר' חיים הוא בקבוצת מיעוט. רק 9%  
מהלוקים בשבץ מגיעים לבית החולים בפרק הזמן שבו 

ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח.
שבץ  הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים 
לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד  ועל  חיינו  על 
ממקרי התמותה בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו 
מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש  בלבד.  בקשישים  פוגע 

לגיל 70 וכ-10% מהם אף מתחת לגיל 50. 
מעבר לאיום על החיים, השבץ הוא הגורם מספר אחד 
ומוגבלויות  קבועה  נכות  שהשלכותיו  נוירולוגי  לנזק 
חוזרים  לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות 

למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר.

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו זקוק לאספקת דם 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
מתרחש כאשר נוצרת הפסקה פתאומית באספקת דם 
שבמהלכו  העצב,  ותאי  המוח  מרקמת  לחלק  וחמצן 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
"תגובת שרשרת"  נפגעים, מתחילה  עצב  מרגע שתאי 
שתגרום למות התאים באזור ממנו נמנע החמצן ולנזק 

לתאים המקיפים את אזור הפגיעה.
לעתים מופיע שבץ קטן וחולף הנמשך דקות ספורות 
בניגוד  – אולם  זהים לאלו של שבץ  בלבד.  תסמיניו 
לו הם הפיכים, והתופעות הנוירולוגיות חולפות בתוך 
זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה.  כ-10% עד 15% מאלו 
נרחב  שבץ  לעבור  צפויים  הזה  האירוע  את  שעברו 
יותר ב-90 הימים שלאחריו. הימים הראשונים לאחר 
נראה  וגם אם  ביותר,  השבץ החולף הינם המסוכנים 
חולים  לבית  להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות 

במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים והשגחה.

מוחי? מתחילת השבץ  לאחר שבץ  יינתן  טיפול  איזה 

יש חלון הזדמנויות שנמשך כ4.5 בלבד במהלכו  אם 

הממיס  טיפול  ויקבל  החולים  בבית  יאובחן  החולה 

קרישי דם במתן לווריד, או במקרים מיוחדים, יבוצע 

צנתור דחוף של כלי הדם החסום,יגדלו סיכויו להינצל, 

בעזרת השם, וב-30-50 אחוז להישאר ללא מגבלה או 

עם מגבלה מזערית בלבד.

על  הבריאות  משרד  הכריז  אלה  בימים  עושים?  מה 

תכנית לאומית להורדת התחלואה בשבץ מוחי, והוא 

ולדרכים  עושה כל מאמץ להעלאת המודעות למחלה 

למניעתה, שכן אפשר וצריך להילחם בשבץ המוח, ניתן 

לצמצם את נזקיו, לשפר את איכות חיי הנפגעים ובני 

משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול הכבד והמורכב, 

ולמנוע את השבץ הבא.

למהלך הזה הצטרפה עמותת נאמן, הפועלת מזה שני 

עשורים למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה 

הטיפול  בנטל  הנושאים  משפחותיהם  בבני  ולתמיכה 

בנפגעים. 

כל אחד יכול להציל חיים
הכר את הסימנים

חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:

רגל, או הפנים  יד,   חולשה או שיתוק פתאומי של 

בצד אחד של הגוף.

או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   

לא  רגל שנרדמה, אולם היא  או  ליד  )בדומה  ברגל 

חולפת מיד(

 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.

 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   

ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.

לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם   

חלף  הסימן  אם  וגם  מהסימנים,  אחד  רק  מזהים 

לבית  מידי  לפינוי  לדאוג  יש  דקות,  מספר  כעבור 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 

לא להגיע בעת הצורך.

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

50, עלול להיפגע  6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל  1 מכל  הנתונים קשים מאוד:   
משבץ מוחי במהלך חייו ובישראל חיים כיום למעלה מ-120,000 איש ואישה שלקו בשבץ, 
כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ -15,000 קורבנות • הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות: 
זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים הצלת חיים 

ומונעים נכות ומוגבלות

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה כבכל ש
נפגשו  הם  האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר 
בהיכל בית המדרש ופתחו את הגמרות ללימוד 
בחברותא של הדף היומי. פתאום שם ר' ישראל לב לכך 
ואז  שר' חיים מתקשה בדיבורו. הוא החל לומר משפט 
נתקע... הוא ניסה להמשיך לדבר ללא הצלחה. בעדינות 
שבקריאתם  הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה 
בהחלטת  בדעתו.  נמלך  אולם  שלו,  החברותא  החל 
פתאום חייג לכוחות ההצלה ורק לאחר שהאמבולנס עזב 

את המקום שאל את עצמו: 'מה התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

 9% רק  מיעוט.  בקבוצת  הוא  חיים  ר'  הצער,  למרבית 
שבו  הזמן  בפרק  החולים  לבית  מגיעים  בשבץ  מהלוקים 
ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח. שבץ 
הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים על חיינו ועל 
התמותה  ממקרי  לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד 
בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו פוגע בקשישים בלבד. 
מהם  וכ-10%   70 לגיל  מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש 
על החיים, השבץ הוא  50. מעבר לאיום  לגיל  אף מתחת 
הגורם מספר אחד לנזק נוירולוגי שהשלכותיו נכות קבועה 
לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות  ומוגבלויות 

חוזרים למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר. 

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

דם  זקוק לאספקת  מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
באספקת  פתאומית  הפסקה  נוצרת  כאשר  מתרחש 
ותאי העצב, שבמהלכו  וחמצן לחלק מרקמת המוח  דם 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
שרשרת"  "תגובת  מתחילה  נפגעים,  עצב  שתאי  מרגע 
ולנזק  נמנע החמצן  שתגרום למות התאים באזור ממנו 
לתאים המקיפים את אזור הפגיעה. לעתים מופיע שבץ 
קטן וחולף הנמשך דקות ספורות בלבד. תסמיניו זהים 
לאלו של שבץ – אולם בניגוד לו הם הפיכים, והתופעות 
הנוירולוגיות חולפות בתוך זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה. 
צפויים  15% מאלו שעברו את האירוע הזה  עד  כ-10% 
הימים  שלאחריו.  הימים  ב-90  יותר  נרחב  שבץ  לעבור 
הראשונים לאחר השבץ החולף הינם המסוכנים ביותר, 

האם אתם בקבוצת סיכון?
ללקות  הסיכון  את  המעלים  רפואיים  מצבים  ישנם 
גבוהות  שומנים  רמות  סוכרת,  דם,  לחץ  יתר  בשבץ: 

־בדם, עישון, עודף משקל, הפרעות קצב ופרפור פרו
זדורים.

דרכים להפחתת הסיכון:
 בצעו בדיקות מעקב לפחות פעם בשנה אחר: קצב 
הלב ופרפור פרוזדורים, לחץ דם, רמת הסוכר בדם, 

רמת השומנים והכולסטרול בדם.
 הפסיקו מידית לעשן.

 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן.
 בצעו פעילות גופנית סדירה.

 הימנעו מעודף משקל.

כל אחד יכול להציל חיים

גם אתם יכולים

הכר את הסימנים
חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:
הפנים  או  רגל,  יד,  של  פתאומי  שיתוק  או  חולשה   

בצד אחד של הגוף.
או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   
ברגל )בדומה ליד או רגל שנרדמה, אולם היא לא 

חולפת מיד(
 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.
 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   
ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.
לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם 

מזהים רק אחד מהסימנים, וגם אם הסימן חלף 
כעבור מספר דקות, יש לדאוג לפינוי מידי לבית 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 
לא להגיע בעת הצורך.

להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות  נראה  אם  וגם 
לבית חולים במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים 
והשגחה. איזה טיפול יינתן לאחר שבץ מוחי? מתחילת 
בלבד  שעות   4.5 כ  שנמשך  הזדמנויות  חלון  יש  השבץ 
במהלכו אם החולה יאובחן בבית החולים ויקבל טיפול 
לווריד, או במקרים מיוחדים,  הממיס קרישי דם במתן 
סיכויו  יגדלו  החסום,  הדם  כלי  של  דחוף  צנתור  יבוצע 
ללא  להישאר  אחוז   30-50- וב  השם,  בעזרת  להינצל, 
מגבלה או עם מגבלה מזערית בלבד. מה עושים? בימים 
אלה הכריז משרד הבריאות על תכנית לאומית להורדת 
להעלאת  מאמץ  כל  עושה  והוא  מוחי,  בשבץ  התחלואה 
וצריך  ולדרכים למניעתה, שכן אפשר  המודעות למחלה 
להילחם בשבץ המוח, ניתן לצמצם את נזקיו, לשפר את 
בנטל  הנושאים  משפחותיהם  ובני  הנפגעים  חיי  איכות 
הטיפול הכבד והמורכב, ולמנוע את השבץ הבא. למהלך 
עשורים  שני  מזה  הפועלת  נאמן,  עמותת  הצטרפה  הזה 
למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה ולתמיכה 

בבני משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול בנפגעים.

מצילים חיים בצעדים פשוטים
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
ובכדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי 
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד 

ירד בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב 
הדיבור והמילים בוטאו בבהירות? 

חייך אלי 
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל או 

שהפה עקום מעט?

הרם ידיים 
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. 
האם הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם רק אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
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זעזוע: נער מוגבל 
הותקף בידי שוטרים

אלי רובין

'זכתה'  פעם  שלא  המשטרתית  האלימות 
רב  כוח  להפעלת  בטענה  שליליות,  לכותרות 
בסוף  שברה  שונות,  אוכלוסיות  כלפי  מדיי 
השבוע שעבר שיא חדש, לאחר ששוטרי משמר 
עם  מיוחד  נער  מזוויעה  בצורה  היכו  הגבול 

מוגבלות שכלית, חניך 'שיח סוד' בירושלים.  
הרקע לסיפור שהתרחש בשעות אחה"צ של יום 
רביעי שעבר בשכונת מקור ברוך בירושלים, הוא 
פירוק בניית מדורה שהוכנה לל"ג בעומר, שחל 
באמצעות  העירייה,  מכן.  לאחר  ספורות  שעות 
מסיבות  המדורה  את  לפרק  ביקשה  המשטרה, 
נערים  של  בהתנגדות  נענתה  אך  בטיחותיות, 

שהיו אחראיים להקמתה.
כוח  להפעיל  החלה  המשטרה  כלשהו  בשלב 
לידיהם  קורבן  שנפל  מי  אך  נערים,  אותם  נגד 
לאחר  מקום,  בקרבת  ששהה  הנער  אותו  היה 
ששוטרת בלבוש אזרחי טענה כי הוא פגע בה. 
בסרטון שפורסם לאחר מכן נראו שוטרי מג"ב 
יענקי  ישע,  חסר  נער  אותו  את  בחוזקה  מכים 
מדובר  כי  צועקים  שהנוכחים  אף  על  שמו, 
הנער  כשבמקביל  נפשית,  בעיה  בעל  בבחור 
עצמו זועק בבי קורע לב ומתוך מצוקה: "מאמי, 

רוצה הביתה", בתקווה כי תהיה לו למושיע.
תוך  אף  שנעשתה  הברוטאלית,  התקיפה 

כוח  הפעלת 
נוכחים  נגד  נוסף 
שניסו  במקום 
שוב  להסביר 
מדובר  כי  ושוב 
מיוחד  בנער 
להניא  בניסיון 
השוטרים  את 
הנבזה  מהמעשה 
הסתיימה  לא   -
האכזריות  במכות 
לפניו  שגרמו 
אלא  לדמם, 
בעיכוב  המשיכה 
אשר  הנער, 
לאחר  רק  שוחרר 

התערבות מנהל 'שיח סוד' שהגיע למקום ופעל 
לשחררו ולתת לו את הטיפול הרפואי המתבקש.

הנער:  של  אמו  אמרה   '11 'כאן  עם  בשיחה 
צועק  אותו  שומעים  שבסרטון  "כששמעתי 
פוצע  זה   – בזה  נזכרת  שאני  פעם  כל  'אמא', 
אותי. הוא בחור באמת ערני, הוא ראה שיש שם 
שם  היה  מה  קורה.  מה  לראות  ונעמד  פעילות 
בדיוק אני לא קבלתי עדיין מידע, אין לי מושג 
גם כן עד רגע זה מה היה. אני לא מסוגלת לראות 

את הסרטון וגם לא אראה אותו".
מדוע  הסביר  שהותקף,  הנער  יענקי,  של  אביו 
לא יראו את הסרטון הקשה: "אנשים שקרובים 
לנו  ממליצים  לא  ממש  שהם  לנו  אמרו  אלינו 
 - מאמע'  'טאטע,  צעק  הוא  זה.  את  לראות 
שמעתי את זה, זה זעזע אותי. כשאני חושב על 
נשמה  הוא פשוט  אותי מבפנים.  קורע  זה   - זה 
הקשיים  מתוך  גם  שלומד  אדם  בן  הוא  טובה, 
שלו. אבל איך זה יושב לו שם בפנים, אף אחד 

לא יודע וברור שקרה שם משהו".
אחריו  גרר  המזעזע  המקרה  צפוי,  באופן 
במקום.  המשטרה  התנהלות  נגד  גינויים  שורת 

אמר  אנושית",  ובלתי  מבחילה  הילד  ״תקיפת 
לגנות.  אזולאי שהיה הראשון  ינון  חבר הכנסת 
ראוי  ולא  סדיסט  הנער,  את  שהיכה  "השוטר 
לשרת במשטרה. אני קורא לשר לבט"פ להדיח 
שאר  ולהשעיית  לצמיתות,  המכה  השוטר  את 
השוטרים שהיו בזירה ולא מנעו זאת עד לבירור 

העניין".
סגן שר החינוך, חבר הכנסת מאיר פרוש אמר, 
כי "הלב דומע כשחושבים על אותו נער מיוחד 
האלימות  בתיעוד  הצפייה  שעבר.  מה  ועל 
הקשה שספג היא בלתי נסבלת והשנאה וחוסר 
מתחת  היא  השוטרים  שמפגינים  האנושיות 
דורש ממפכ"ל המשטרה  אני  אנוש.  בן  להבנת 
באופן  הדין  את  למצות  פנים  לביטחון  ומהשר 
מידי עם האחראים לפשע הזה ולהשעות אותם 

מהמשטרה לאלתר".
במהלך מליאת הכנסת ביום שני השבוע העלה 
התקיפה  דבר  את  אייכלר  ישראל  הכנסת  חבר 
ואמר, כי "פורסם סרטון וידאו שהרעיד כל לב 
בן אנוש בארץ. בסרטון נראה נער חרדי מוגבל 
בשכלו מוכה באכזריות על ידי קבוצת שוטרים 
כך  כדי  עד  בעומר,  ל"ג  מדורת  לפזר  בניסיון 
וזעקתו  פניו  על  והדם  הארץ.  על  ניגר  שדמו 

נשמעו מסוף העולם ועד סופו".
ואמר,  אייכלר  הוסיף  וגעשה",  רעשה  "הארץ 
כולם   – החברתיות  הרשתות  של  "לשבחם  כי 
כאבו  את  זעקו 
הקורא  הנער  של 
לאמו,  נואשות 
השוטרים  אבל 
הושעו,  לא 
לא  המפקדים 
הודחו. השוטרים 
ת  ו ר ט ו ש ה ו
את  שהסתירו 
זכות הצילום של 
מוכים,  אזרחים 
אל  הוצבו  לא 
הקלון.  עמד 
להיות  צריך  לא 
על  דגול  חוקר 
על  לעמוד  מנת 
ברורות  התמונות  כי  המכים,  השוטרים  זהות 

והסרטון מדבר בעד עצמו".
אייכלר הוסיף כי "השוטרים והשוטרות שביצעו 
פשע השנאה והאלימות נגד הנער, טרם הועמדו 
לדין והם עדיין בשירות סדיר במשטרת ישראל 
והם מסוכנים לציבור. אין מילים שיכולות לתאר 
אדם  וכל  יהודי  כל  לב  בתוך  האצור  הזעם  את 
נשגב  הזו.  נתפסת  הבלתי  האכזריות  למראה 
מבינתי בשביל מה צריכים לשלוח מג"ב לפרק 
כך  על  לעבור  אפשר  כיצד  בעומר,  ל"ג  מדורת 

לסדר היום". 
דומה  מכתב  אייכלר  שיגר  זה,  לנאום  בנוסף 
וכתב: "אבקש  גלעד ארדן  פנים  לשר לביטחון 
את תשובתך באשר להשעייתם המידית של כל 
שיתברר  עד  המעורבים,  והשוטרות  השוטרים 
מכתימים  הם  אחרת  המחריד.  לפשע  האחראי 
את כלל השוטרים בכתם האלימות השלטונית".

הוא  אף  התייחס  מלכיאלי  מיכאל  הכנסת  חבר 
במליאת הכנסת לסרטון הקשה ואמר: "אנו כעת 
תלמידי  אלף  וארבע  עשרים  העומר.  בספירת 
רבי עקיבא נפטרו כי לא נהגו כבוד זה בזה. אני 

בזה  זה  כבוד  לנהוג  ישראל  ממשטרת  מצפה 
ובוודאי בילדים כל כך מסכנים ומקווה כי יסיקו 

את המסקנות כלפי אותם שוטרים". 
הורי  עם  שוחח  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן 
כי  למשטרה  "הודעתי  ואמר:  המותקף  הנער 
ספק  לכל  מעל  מוכיח  הקשה  המקרה  תיעוד 
התעללות  תוך  מיותרת  בהתנפלות  שמדובר 
בחסר ישע. זהו מקרה חמור שאין לעבור עליו 

לסדר היום".
"האלימות  כי  אמר,  טסלר  יעקב  הכנסת  חבר 
כפי  הישע,  חסר  נגד  השוטרים  של  המזעזעת 

שנחשפה בסרטון. מחייב טיפול שורש".
הכנסת  חברת 
ינקלביץ'  עומר 
"כאמא,  אמרה: 
התקשיתי להירדם 
אחרי  בלילה 
הללו,  התמונות 
אלימות  של 
נגד  קשה  שוטרים 
זב  אוטיסט,  נער 
בבכי.  ממרר  דם, 
מהמשטרה  מצפה 
בליקוי  לטפל 
הזה  הפנימי 
באותה  לפחות 

נחישות ש'טיפלה' בנער המסכן".
קשה  למקרה  מצטרף  הזה  "האירוע  לדבריה, 
יצאה  בריאה  לא  כשאישה  שבוע,  מלפני  נוסף 
עם כשידיה שבורות ממפגש עם שוטרים. תגובת 
עומד  הציבור  אמון  מביכה.  המשטרה  דוברות 
ירושלים,  לממ"ז  בדחיפות  פניתי  למבחן.  כאן 
ניצב דורון ידיד בנושא, ובנוסף הגשתי שאילתא 

דחופה בנושא לשר לביטחון פנים".
רק  הגיעו  לא  המשטרה  התנהלות  על  הגינויים 
אחריהם  גררו  אלא  החרדיים,  הח"כים  מצד 
קצוות הקשת הפוליטית, שחלקם  ביקורת מכל 
על  הארגון  את  לתקוף  הזדמנות  בכך  ראו 
מוחלשות.  אוכלוסיות  נגד  הכללית  התנהלותו 
יו״ר מרצ, חברת הכנסת תמר זנדברג כתבה, כי 
הדמוקרטיה  על  איום  היא  ״אלימות משטרתית 
מוחלשים,  כלפי  קודם  מופנית  תמיד  והיא 
המשטרה  למפכ״ל  פונה  קול.  חסרי  מיעוטים, 
למצות  ברצינות,  המקרה  את  לחקור  בדרישה 
ורוחב  עומק  מסקנות  להסיק  ובעיקר  הדין  את 

להתנהלות המשטרה מול אזרחים״. 
של  "תכליתו  כי  אמר,  יברקן  גדי  הכנסת  חבר 
כל שוטר היא לשמור על בטחון הציבור. נדמה 
את  מפרשים  והיס"מ,  הסיור  משוטרי  שחלק 
נכון. לכאורה  הסמכות שנתן להם המחוקק לא 
מסוימות  אוכלוסיות  סימנה  שהמשטרה  נראה 
ושיימינג  תודעתי  ולעשות טרור  לדכא  מנת  על 

ציבורי כלפיהם".
ח"כ אילן גילאון כתב, כי "תוכן הסרטון מדאיג 
כי  כבד  חשד  ומעלות  מזעזעות  והתמונות 
הופעל כוח בלתי סביר, תוך התעלמות מוחלטת 

ממוגבלותו של האזרח".
חבר הכנסת יאיר לפיד כתב, כי "זה סרטון מזעזע 
המשטרה  הדם.  את  ומרתיח  הלב  את  שפוצע 

חייבת לבדוק את העניין הזה בדחיפות".
צד  הביא  ארי  בן  מיכאל  לשעבר  הכנסת  חבר 
להסתה  פירות  "יש  כי  וכתב,  לביקורת  נוסף 
הותר.  החרדים  דם  לדורותיהם,  הלפידים  של 

אחד  שוטר  היה  לא  ואטימות.  רוע,  אכזריות, 
הצרוף.  הרוע  את  הטירוף,  את  לעצור  שניסה 
היה  כבר  אוטיסט  ערבי  בילד  מדובר  היה  אם 
דיון באו"ם והשוטרים היו עם אזיקים בתא של 
הבנה,  הסכמה,  שקט,  כאן  אבל  אזריה.  אלאור 

הוא חרדי אז נפוצץ אותו".
מנכ"ל שיח סוד, הרב שמעון לוי, הגיב למקרה 
המקרה  על  מצטערים  "אנחנו  ואמר:  הקשה 
המקצועי  לטיפול  במקביל  והמיותר.   החמור 
שניתן לנער. אנו פועלים בתיאום עם המשפחה 
זכויותיו.   על  לעמוד  מנת  על  משפטי  ובליווי 
נקיים שיח עם המשטרה ונעשה הכל כדי שמקרים 
לא  כאלו  קשים 

יישנו".
כתיבת  לשעת  נכון 
במשטרת  השורות, 
הוקיעו  לא  ישראל 
המקרה  את 
בתגובות  והסתפקו 
"במהלך  פושרות. 
המשטרה  פעילות 
לאכיפה של הקמת 
העלולות  מדורות 
אדם  חיי  לסכן 
אסורים  בשטחים 
בשכונת מקור ברוך בירושלים, נתקלו השוטרים 
שכללה  מתפרעים  עשרות  מצד  באלימות 
זריקות אבנים, חפצים ותקיפת שוטרים", אמרו 
של  ראשוני  "מתחקור  כי  והוסיפו,  במשטרה 
האירוע עולה שבמהלך הפעילות תקף צעיר את 
אחת השוטרות. במהלך המעצר החשוד התנגד, 
ועם  מעצרו  לאחר  מיד  בפניו.  ונפצע  התפרע 
שנכח  המשטרה  קצין  החליט  מוגבלותו  בירור 
במקום  טופל  והוא  לאלתר  שחרורו  על  בשטח 
ע״י מד״א. יחד עם זאת, נסיבות האירוע נבדקות 

ויתוחקרו במלואן".
לאחר  יממה  הביקורת,  את  להדוף  בניסיון 
במחוז  הבירה  לב  תחנת  מפקד  נפגשו  המקרה 
ישראל  משטרת  ורב  גור  נתי  נצ"מ  ירושלים 
נצ"מ רמי ברכיהו, עם בכירי 'שיח סוד' ופתחו 
את השיחה בהזדהות והבעת צער על התמונות 
ייבדק  המקרה  כי  והבטיחו  מהאירוע  הקשות 
בשלב  כי  שהסבירו  תוך  ושקוף,  יסודי  באופן 
לשוטרים  ברור  היה  לא  והמעצר  התקיפה 
שניסו  תוך  מיוחדים,  שצרכיו  בנער  שמדובר 
שלמרות  בכך  הנורא  המעשה  את  להסביר 
מחויבים  השוטרים  במקום,  הנוכחים  קריאות 
לברר את זהותו ופרטיו של חשוד לאחר ביצוע 
המעצר שכן ישנו קושי אמיתי לעמוד על מצבו 

הנפשי של חשוד בעת הניסיון להביא למעצרו.
למקרה  הגיב  ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  השר 
ישראל,  "משטרת  כי  נאמר,  שפרסם  ובהודעה 
בבדיקת  החלה  המיידית,  להנחייתי  בהתאם 
נפגשו  המשטרה  פיקוד  ונציגי  לעומק  האירוע 
והתחייבו  סוד'  'שיח  עמותת  הנהלת  עם 
של  מקיפה  בדיקה  תבצע  ישראל  שמשטרת 
בכוונתי  באירוע.  השוטרים  ותפקוד  התנהלות 
ושהלקחים  יעשה  שכך  אישית  ולוודא  לעקוב 
להדגיש  ראוי  במלואם.  יופקו  הקשה  מהאירוע 
ידי  על  מצבו  שהובן  ברגע  שוחרר  הצעיר  כי 

המפקדים בשטח".

האלימות המשטרתית שברה שיא נוסף בסוף השבוע האחרון, לאחר שחניך 'שיח סוד' הותקף עד זוב דם על ידי שוטרי מג"ב • המקרה המזעזע גרר 
בעקבותיו שורת גינויים מכל גווני הקשת הפוליטית • חכ"ל מיכאל בן ארי האשים: "יש פירות להסתה של הלפידים לדורותיהם, דם החרדים הותר"

ינקלביץ': "האירוע הזה מצטרף למקרה 
קשה נוסף מלפני שבוע, כשאישה 

לא בריאה יצאה עם כשידיה שבורות 
ממפגש עם שוטרים. תגובת דוברות 
המשטרה מביכה. אמון הציבור עומד 

כאן למבחן"

אייכלר: "השוטרים והשוטרות שביצעו 
פשע השנאה והאלימות נגד הנער, טרם 

הועמדו לדין והם עדיין בשירות סדיר 
במשטרת ישראל והם מסוכנים לציבור. 

אין מילים שיכולות לתאר את הזעם 
האצור בתוך לב כל יהודי וכל אדם למראה 

האכזריות הבלתי נתפסת הזו"



לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

עם סורגדור יוצאים ידי חובה 
למהדרין מן המהדרין 

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות 

ושערים | מרפסות תלויות | 
קונסטרוקציות

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום מהמתקדמות ביותר

מחירים מיוחדים 

לקבוצות רכישה

תהיו רגועים שהילדים שלכם בטוחים.

תעשיות ברזל ואלומניום

www.aluminum.soragdoor.com :אלומניום www.soragdoor.com :ברזל

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות 

זכוכית | גגות הזזה

איכות לאורך 
שנים

עד 8 שנות 
אחריות

תהליך כימי 
למניעת 
קורוזיה

עפ"י תקנים 
מחירים

צביעה 
בתנור בשיטת 
אלקטרו סטטי

עיצוב ויופי 
מנצח

בשם השם נעשה ונצליח

סגור

פתוח

כבל פלדה לקשירה

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות ושערים
 מרפסות תלויות | קונסטורוקציות

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות | חלונות בלגיים

 תריסים | מעקות |זכוכית | גגות הזזה

עם סורגדור יוצאים ידי חובה
מבצעים חמיםלמהדרין מן המהדרין!

למרפסות תלויות!

מחמירים
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וגם דמו הנה נדרש
חמור  מקרה  אירע  שעבר,  רביעי  ביום 
משטרה  במדי  בריונים  חבורת  בירושלים, 
התנפלה על צעיר חרדי, תלמיד חינוך מיוחד, 
כפשוטו.  דם,  זוב  עד  מכות  בו  והפליאה 
הנער  על  דורך  אחד  שוטר  נצפה  לקינוח, 
תוך שעשרות  זאת  כל  והאחר מושך באזנו, 
עוברים ושבים מנסים להסביר לשוטרים כל 
בנפשו,  בריא  שאינו  בנער  מדובר  כי  העת 
אותי.  תצילי  'מאמי,  בוכה  עצמו  הנער  ואף 
- שהופץ  אני חינוך מיוחד'. בסיום התיעוד 
השוטרים  נצפו   - בעומר  ל"ג  בליל  כבר 

משליכים את הנער אזוק לניידת.
באותו  כבר  החלה  הזעקה 
לילה, הרשת וכלי התקשורת 
במגזר  )גם  במחאה  פצחו 
נמוך  במינון  כי  אם  הכללי, 
בהרבה מהמצופה. לו רק היה 
הנער בן לעדה האתיופית או 
בוקר  עם  ערבי...(,  ממוצא 
הפוליטיקאים,  גם  הצטרפו 
אפילו חברי הכנסת של מר"צ 
מהמפכ"ל  תשובות  דרשו 

ומהשר לביטחון פנים.
ונניח  לרגע  נעצור  עכשיו 
במדינה  חיים  שאנחנו 
משטרה  עם  נורמלית 
היה  טבעי,  באופן  מתוקנת. 
מפרסם  המשטרה  דובר 
הודעת התנצלות כנה, מודיע 

על  לתחקור  יוזמנו  המדוברים  שהשוטרים 
חוש  גם  לו  היה  ואם  באירוע  התנהלותם 
תקשורתי מינימאלי, היה דואג לביקור מהיר 
למפגש  הנער,  בבית  המשטרה  בכירי  של 

פיוס וריצוי.
בשלב זה נקיץ מהחלום למציאות האומללה, 
בה דובר המשטרה מתייחס לאירוע בשעות 
ומוסיף  משולש,  שקר  באמצעות  הצהריים 
חטא על פשע בהשמצה של הציבור החרדי 

בכלל והנער האומלל והמוכה בפרט.
למקום  שהגיעו  השוטרים  הדובר,  לפי 
הותקפו באבנים וחפצים אחרים, הנער תקף 
שוטרת והתנגד למעצר והשוטרים בסך הכל 
מצבו  להם  שנודע  עד   - לסיטואציה  הגיבו 

הרפואי של הנער והוא שוחרר...
התפרסם  יממה  בתוך  הדובר,  של  לצערו 
האירוע  לפני  עוד  שמתחיל  נוסף  תיעוד 
בזה אחר  וחושף את שקרי המשטרה  עצמו 
כוח המשטרה  על  הושלך  לא  ראשית,   - זה 

פקקים.  לא  ואפילו  בלוקים  לא  מאומה, 
שנית, הנער לא תקף את השוטרת, למעשה 
היא זו שפצחה בתגרה אתו. ושלישי ואחרון, 
מצבו הרפואי של הנער נודע לשוטרים כבר 
בשעת מעשה, בתיעודים נשמעים שוב ושוב 
עוברים ושבים מסבירים לשוטרים כי הנער 

לוקה בנפשו. לשווא.
במקום לתקן את תגובתה באופן מידי, נהגה 
שני  כששלחה  שוב,  בצביעות  המשטרה 
לפגוש  כדי  סוד'  ל'שיח  פורמאליים  נציגים 
הנער המוכה  )הוריו של  את הנהלת המוסד 
מה(  משום  לפגישה,  זומנו  לא  עצמו  והוא 
ולהבטיח להם הרים וגבעות.

נשמעה  לא  הבושה,  למרבה 
זה,  בביקור  התנצלות  שום 
זו, דובר המשטרה  זו אף  לא 
החצוף הוציא לאחר הפגישה 
השקר  על  שחוזרת  הודעה 
שתקף  זה  הוא  הנער  כביכול 
משתמע  כשהפעם  שוטרת. 
סוד'  'שיח  אנשי  גם  כאילו 
מיותר  הזו...  לטענה  הסכימו 
ולא  דובים  שלא  לציין 

זבובים.
פנים  לביטחון  השר  נכון,  אז 
תגובה  שיגר  ארדן  גלעד 
ובה  יממה  לאחר  מגומגמת 
לעקוב  שבכוונתו  הבטיח 
שמשטרת  אישית  ולוודא 
להתנהלות  מעמיקה  בדיקה  תבצע  ישראל 
יופקו  ושהלקחים  באירוע,  השוטרים 
במלואם. אבל על פניו מדובר במילים ריקות 
מתוכן, ותעיד על כך העובדה שנכון לשעת 
כתיבת השורות )שישה ימים לאחר האירוע 
על  ולו  המשטרה  הודיעה  לא  המחפיר( 
מעמיק  לבירור  המעורבים  אחד  של  זימונו 
או בדיקה. כמה זמן לוקח לתחקר אירוע כה 
כאן במבצע חשאי  והרי לא מדובר  בסיסי? 

של מעצר פושע באזור עוין.
ישראל,  משטרת  ותדע  אלים  שוטר  כל  ידע 
בשביל  חרדים  להכות  ניתן  בו  עידן  תם  כי 
הכיף ולנמק לקונית שהם "תקפו שוטרים", 
לשוטרים  חבטות  שק  אינו  החרדי  הציבור 
ושוב  שוב  יוצף  שכזה  מקרה  וכל  אלימים 
נניח  לא  הדין.  למיצוי  עד  האמצעים  בכל 
ולא נשקוט עד להרחקתם המלאה והסופית 
הנער  בהכאת  המעורבים  השוטרים  של 

ממשטרת ישראל. למען יראו וייראו.

אבי גרינצייג / על סדר היום

 ידע כל שוטר אלים ותדע משטרת ישראל, כי תם עידן בו ניתן להכות 
חרדים בשביל הכיף ולנמק לקונית שהם "תקפו שוטרים", הציבור 

החרדי אינו שק חבטות לשוטרים אלימים וכל מקרה שכזה יוצף שוב 
ושוב בכל האמצעים עד למיצוי הדין. לא נניח ולא נשקוט עד להרחקתם 

המלאה והסופית של השוטרים המעורבים בהכאת הנער

"

לא נשכח ולא נסלח

ראשי המפלגות החרדיות צריכים למחוק את 
החברים'  מ'רשימת  ליברמן  אביגדור  ח"כ 
להיפך.  החרדים.  ידיד  אינו  ליברמן  שלהם. 
־בחודשים האחרונים הוא התגלה כאחד מג

דולי אויבי הציבור החרדי. מה שיאיר לפיד 
לא העז - ליברמן עושה.

־ביום שישי האחרון ליברמן הכליל את הצי
בור החרדי וטען כי אינו משלם מיסים. עזבו 
את זה שמדובר באשמת שווא ושקר גס; איך 
העלאת נושא המיסים קשור לוויכוח ענייני - 

לשיטתו - בנושא חוק הגיוס.
הסיעה.  בישיבת  ראשון,  ביום  גם  קרה  כך 
'ממשלת  מדיניות  את  לתקוף  החל  ליברמן 
וחוסר  לחמאס  הכספים  העברת  הימין', 
תגובה כואבת לארגון הטרור חמאס. ואז זה 
זו ממשלת  ימין,  "זו לא ממשלת  בא, שוב: 
נוסף  גם  והפעם  ליברמן.  התבטא  הלכה", 
"בערים  האיש:  של  מדרשו  מבית  חידוש 
- אמירה  120 אחוזי הצבעה"  היו  החרדיות 
־מכוערת, שקרית, כזו שנועדה להסית ונשל

פה מרפרטואר ההסתה העתיק וה'טוב'.
־ליברמן לא מחפש דיון ענייני, אלא רק לת

קוף ולהסית נגדנו, הציבור החרדי. גם גדול 
בין  ההקשר  את  להבין  יצליח  לא  אוהביו 
דבריו על התשלומים לחמאס לבין 'ממשלת 

הלכה' וזיופי הצבעה כביכול אצל החרדים.
־כאמור, אם רק היה מדובר ביאיר לפיד - לי

יישבו  שלא  מצהירים  היו  ודרעי  גפני  צמן, 
־איתו בממשלה בגלל השנאה, ההובלה למל

חמת אחים. אבל כשמדובר לחבר לכוס היין, 
איווט, נראה שהחוקים אחרים. היום תסית, 

מחר תקבל ראש עיר.
'אבל אשמים אנחנו'. זה מה שצריכים לשנן 

הב בערב  כבר  החרדיות.  המפלגות  ־ראשי 
מי  יש  ההסתה.  במסע  פתח  ליברמן  חירות 
שהספיקו לשכוח את הסרטון בו השווה בין 
החמאס,  למחבלי  הקדושה  התורה  לומדי 
צמאי הדם היהודי. אז ביקשו הפוליטיקאים 
החרדים שלא לתקוף את איווט. הם הסבירו 
התק היחס  את  ומחפש  מדבר',  'רק  ־שהוא 

שורתי לדברי ההסתה. כעת מתברר עד כמה 
הם טעו. השתיקה שלהם ערב הבחירות, היא 
ליברמן  של  ההזויות  למתקפות  שהובילה 

ערב הקמת הממשלה.
הנוכחית  הסאגה  של  ובסופה  במידה  גם 
תוקם ממשלה, וליברמן יהיה חבר בכיר בה, 
־הנציגים החרדים חייבים לזכור לו את הדב

רים הקשים שהעליל על הציבור החרדי. את 
השק ואת  ההסתה  את  ההזויות,  ־המתקפות 

רים. נזכור ולא נשכח. יהודי חרדי אינו יכול 
להיות חבר של אויב החרדים, ובטח שנציג 
ציבור לא יוכל לשבת במרתף היין עם אויב 

הציבור שלו.
החרדים  הפוליטיקאים  נעלמו  לאן  ולסיום: 
סגורות,  בשיחות  ושוב,  שוב  לנו,  שהסבירו 
של  מקורבו   - ליאון  משה  של  בחירתו  כי 
איווט - מבטיחה את חוק הגיוס. איפה אתם? 
־כששכנעתם את גדולי ישראל שעדיף את הנ

- באמצעות  יוסי דייטש  ציג הדת"ל על פני 
טענת חוק הגיוס, האם חלקכם ידע שמדובר 

בשקר - ולמרות זאת השתמש בטענה זו? 
להבין שכללי המ צריך  ליברמן  כך,  או  ־כך 

נגד הציבור החרדי  שחק השתנו. מי שיסית 
ברוב  עיר  ראש  מחר  לקבל  יוכל  לא  היום, 

קולות חרדים. לא נשכח ולא נסלח!

כאמור, אם רק היה מדובר ביאיר לפיד - ליצמן, גפני ודרעי היו מצהירים 
שלא יישבו איתו בממשלה בגלל השנאה, ההובלה למלחמת אחים. אבל 
כשמדובר לחבר לכוס היין, איווט, נראה שהחוקים אחרים. היום תסית, 

מחר תקבל ראש עיר

"

 | ישי כהן 

חברים לכוס היין, דרעי וליברמן בימים יפים יותר. צילום: יעקב כהן
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קירות טיפוס
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מתחם כח וכושר
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אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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לפניי  שיודע  מי  של  זחוחה  הבעה  פניו  כשעל 
נכנס  לכאורה,  הטבעיים  שותפיו  נפש  את  ולפנים 
כשהוא   – ביתנו  ישראל  סיעת  לישיבת  ליברמן 
מתמוגג מכל דקה. בדרך למשכן הכנסת הוא נהנה 
הפוליטיים  הפרשנים  איך  לשמוע 
ימים  חודש  לפני  אך  אותו  שהספידו 
החסימה,  אחוז  את  יעבור  שלא  כמי 
את  לנתח  כדי  הראש  את  שוברים 

מהלכיו המפתיעים.
במשך למעלה משני עשורים דבקה 
פוליטיקאי  של  סטיגמה  בליברמן 
גחמה, אך  פי  על  בלתי צפוי שפועל 
למעשה מדובר במלאכת מחשבת של 
השכונה.  של  הבריון  תדמית  בניית 
את  לעזוב  לו  גרם  נתניהו  שבו  ביום 
שם  אי  רה"מ  משרד  מנכ"ל  לשכת 
נשבע  הוא  התשעים,  שנות  בסוף 
 - לאחרים  ייתן  לא  ששנית  לעצמו 
גורלו.  את  לקבוע   - נתניהו  ובראשם 
בכל  מפתיע  איווט  היום,  ועד  מאז 
פעם את הפרשנים והחברים. בסיבוב 
יותר מכל  הנוכחי, ההשתאות גדולה 
הסבבים הקודמים. לא בגלל אלמנט 
התעוזה.  גודל  בשל  אלא  ההפתעה, 

כדבר הזה עוד לא היה.
חרדים  כנסת  חברי  עשר  שישה 
ומינו עוזרים –  שכבר תפרו חליפות 
תקווה  בין  ונדים  נעים  עצמם  מצאו 

כמו  לאור.  חושך  בין  לייאוש, 
הדב  על  הנוגה  החסידי  בסיפור 
ללוליינים בעל  המרקד, הם הפכו 
שמנהל  מולדבי  בקרקס  כורחם 
אחוז  את  בקושי  אך  שצלח  מי 
שפל,  של  רגע  בעוד  החסימה. 
אחרי שליברמן שם ללעג וקלס את 
התקדים  חסרת  החרדית  ההסכמה 
וסנקציות  יעדים  על  לפשרה 
אי   – ממשלה  בהחלטת  שייקבעו 
מלהזכיר  להימנע  היה  אפשר 

נשכחות, מעבר שאינו כה רחוק. 
ערב הבחירות לעיריית ירושלים 
מחברי-הכנסת  אחד  נתפס   –
איווט,  של  בקרקס  השבוע  שהורקדו  החרדים 
חרדים  עיתונאים  שני  עם  סוד  ממתיק  כשהוא 
הקוראים  השני,  את  מהם.  אחד  היה  )הח"מ 
שנחשב  הבכיר  הח"כ  מכירים(.  כבר  הנאמנים 
לראשות  ליאון  במשה  התמיכה  ממובילי  לאחד 
כדי  לחדרו  הסוד  שותפי  את  זימן   – העירייה 
לחדד את הנרטיב של המפלגה. על כשרותו של 
במעשיו  לרגע.  שאלה  הייתה  לא  משה  האיש 

לאורך השנים, האיש הוכיח את עצמו כבן בריתם 
במהלך  בבירור  נראה  שגם  כפי   – החרדים  של 

החודשים מאז נבחר לראשות העיר.
הייתה,  האוויר  בחלל  היחידה שריחפה  השאלה 
במועמד  ולא  סרוגה  כיפה  בחובש  לתמוך  מדוע 
שכיפתו שחורה. בשלב הזה הנמיך הח"כ את קולו 
עליכם  סומך  אני  הגיוס.  "הגיוס,  לאוזננו:  ולאט 
לנו  יש  מחייבת.  האחריות  כי  מילה  תוציאו  שלא 
הבנות שקטות עם ליברמן וחבל להתגרות בו בעניין 
הזה של ירושלים ולהרוס הכל". האחריות שחייבה 
לשתוק בשעתו, מחייבת לפרסם את הדברים כיום. 
את  הניעו  נסתרים,  ולא  גלויים  נוספים,  שיקולים 
דגל התורה וש"ס לתמוך בליאון – במהלך שצלח 
הופך  הפייק  בהם  בימים  אך  התוצאה,  במבחן 
חשיפת  גם  ראשיות,  לכותרות  והספין  לחדשות 

פיסת אמת נסתרת היא אופציה חדשותית.
של  במאבקו  ערובה  כבני  החרדים  לקיחת  על 
כן  לפני  אך  ידובר,  עוד  הממשלה  בראש  איווט 
של  הקרובה  שבסביבתו  מכך  להימנע  אפשר  אי 
ליברמן טענו כל העת כי הוא את שלו עשה. איווט 
כך הוסבר, ובמידה רבה של צדק, פרע את חשבון 
מידתית  חוק  הצעת  הגשת  בעצם  בליאון  התמיכה 
שדוחה את הקץ בשש שנים תמימות. ההצעה, הם 
הקלעים  מאחורי  תואמה  כיום,  ומזכירים  שבים 
כולם,  מול  לא  החרדים.  הכנסת  מחברי  חלק  מול 
אגב, כפי שנחשף כאן בשעתו. ואולי גם כאן טמון 
הגרוע  בטיימינג  רגלינו  תחת  שמתפוצץ  המוקש, 

מכל.

סרבנות חוק הגיוס וחוסר הנכונות להכיל פשרה 
– אפיינה בשעתו דווקא את האגף החסידי ולא את 
לשכתו של איווט. ייאמר ברורות: בעיקרי טענותיו 
של איווט יש ממש. הצעת החוק של משרד הביטחון 
הייתה מתונה בהרבה מהצפי הראשוני של החרדים. 
דברים ברוח זו נשמעו בעבר מפורשות כמעט מכל 

חברי הכנסת החרדים, גם באגף החסידי.
איווט  של  התעקשותו  טרופה,  נשימה  ובאותה 
כיום שלא לשנות פסיק מהחוק – סותרת את הדברים 
כאן  והובאו  בלשכתו  בעבר  שנשמעו  המפורשים 
בשם אומרם )בי"ס לפוליטיקה, 17.10.18 "נעימה 
ביותר  הקרובה  בסביבתו  ליטאי"(.  בלחן  חסידית 
של ליברמן הובעה נכונות עקרונית לשינויים בנוסח 
השולחן  על  השבוע  שהונחה  לוין-אטיאס  הצעת 
החסידית.  המועצת  של  המאוחר  לאישורה  וזכתה 
שליברמן  העובדה  לפשר  בשעתו  שניתן  ההסבר 
היה,  לפשרה  נכונותו  על  פומבית  מהכרזה  נמנע 
ואחר כך לחטוף מקלחת  שהאיש חושש להתפשר 

קרה מהמועצת החסידית שתתמיד בסירובה.
החתום מעלה מעולם לא נחשד בשנאת ליברמן, 
אם כבר להיפך, אך בשבוע שכזה אי אפשר להימנע 
לטעון  אפשר  כהווייתם.  הדברים  את  מלהביא 
פספסו  שהחסידים  חדשה  להודעה  ועד  מכאן 
בלתי  אך  הקודמת,  הקדנציה  בשלהי  הרכבת  את 
אפשרי להתכחש לעובדה שנהג הקטר איווט סטה 
שנזרקו  החרדים  הנוסעים  את  ודרס  מהמסילה 
תחנת  באותה  עמם  יחד  עלה  לא  כביכול  מהקרון. 

מוצא של רכבת ירושלים – מרובת התקלות.

שלום בית
האיש שאך תמול שלשום שיחר לפתחם של רבני 
ירושלים ובא בחצרותיהם של גדולי בני ברק, מטיח 
בוץ ורפש בציבור החרדי וזאת דווקא בתקופה בה 
נדמה היה לרגע שהאנטי-חרדיות יצאה מהאופנה. 
שום תירוץ שבעולם לא מצדיק את ההשתלחות של 
האיש בציבור החרדי והפיכתו למוקצה מחמת גיוס. 
ממי שיוצא ובא בחצרות רבנים ואדמו״רים מצופה 
כבדות  בליסטראות  בנו  ליידות  שלא  הפחות  לכל 
החתם  לבעל  המיוחסת  לאמרה  בהתאם  משקל, 
בכך  כלפיו תתבטא  הטוב  הכרת  כי  סופר, שביקש 

שישליכו עליו אבנים קטנות ולא גדולות.
איווט,  עם  להיעשות  בצד חשבון הרפש שצריך 
אי אפשר להימנע מחשבון נפש פנימי ובפרט לנוכח 
הכתובת שהייתה על הקיר, בו נכנסנו חזיתית - עם 
עליו  ישראל  גדולי  בין  בוויכוח  לא מדובר  הראש. 
חיים.  אלוקים  דברי  ואלו  אלו  חז״ל:  אמרו  כבר 
לנצחיות  שבועיות  שהוכחות  הרי  עניין,  באותו 
האחרון  בסופ״ש  חסרות.  לא  חכמינו,  מימרות 

הקרקס המולדבי

אפשר לטעון מכאן 
ועד להודעה חדשה 
שהחסידים פספסו 
בעבר את הרכבת, 
אך בלתי אפשרי 
להתכחש לעובדה 
שנהג הקטר איווט 
סטה מהמסילה ודרס 
את הנוסעים החרדים 
שנזרקו מהקרון. 
כביכול לא עלה עמם 
אך תמול שלשום 
באותה תחנת מוצא 
של רכבת ירושלים – 
מרובת התקלות 

מחאה נטולת 
שנאה. סגן שר 
הבריאות ליצמן. 
צילום: פישל 
רוזנפלד

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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מכתב  רוזן  הגר״י  ישראל  אור  ישיבת  ראש  שיגר 
ביקש  במסגרתו  מגור,  האדמו״ר  מרן  לכ״ק  אישי 
הגערר-רב׳ה  סליחת  את  הליטאי  הישיבה  ראש 
והשמעתה  סילופה  אישית,  שיחה  הדלפת  לנוכח 
ברבים, תוך פגיעה בכבודו של כ״ק האדמו״ר מגור 
שליט"א )למי שחצה את גיל הארבעים, המשפט מן 
בכנס  גפני  משה  של  הראשון  מנאומו  זכור  הסתם 

היסוד של דגל התורה(.  
עצמה  בשיחה  ידועה.   – שסרח  המדליף  זהות 
הושתלו כביכול שאלות שנועדו להשיג שתי מטרות. 
באדמו"רים.  הפגיעה  תחושת  את  להעצים  האחת, 
זהות  את  פעולה  באותה  לטשטש  לנסות  השנייה, 
הושגה,  הראשונה  )המטרה  לשיחה  השני  הצד 
אישית  בשיחה  שמדובר  למרות  נכשלה(.  השנייה 
שחלקים ממנה הודלפו וסולפו, לא נחה דעתו של 
שישב  עד  תורה,  ומרביץ  כמחנך  הישיבה,  ראש 
שבעה נקיים וניסח מכתב אישי לכ״ק מרן האדמו״ר 

מגור שנכללו בו התנצלות ובקשת סליחה. 
קדמה למהלך הבעת מחאה של סגן השר ליצמן, 
כחסיד המגן על רבו מכל פגיעה. לזכותו של ליצמן 
ייאמר שהוא ברר את מילותיו ובחר להביע מחאה 
המימרא.  בעל  את  גם  מכבדת,  אך  ברורה  בשפה 
מעשה  שעשה  הישיבה  ראש  של  היה  הבא  הצעד 
ובמטרתו,  בסגנונו  בהיר  מכתב  לכתוב  והתיישב 
בהיכל  רוזן  הגר"י  שיעורי  של  המסורת  כמיטב 

הישיבה.
החסידית  התורה  גדולי  מועצת  שנשיא  יצא  כך 
הגיע  לא  חלקיה  בית  ביישוב  אלה  בימים  השוהה 
במעונו  התכנס  אך  התורה,  גדולי  מועצת  לכינוס 
וקרא את מכתבו האישי של ראש הישיבה הליטאי 
שביקש את סליחתו. תלמידי חכמים מרבים שלום 
השבוע  באה  המגזרית  האחידות  ותחושת  בעולם 
נוסחת  את  אימצה  האגודאית  כשהמועצת  לשיאה 
אטיאס שהתקבלה זה מכבר על דעת חברי המועצות 
לסכסך  שביקש  לאיווט  וש״ס.  התורה  דגל  של 
בדבריו בין מועצות גדולי וחכמי התורה צריך לומר 
השבוע: די להסתה ולהצתה. הפסק להסית ברחוב 
החילוני וחדל מניסיונך להצית אש בצמרות העצים 

של ההנהגה הרוחנית החרדית.

חזו חזו
שתואר  החכמים  תלמידי  שבין  ושיג  השיח  על 
כאן בשעתו בהרחבה, מיותר להכביר מילים במדור 
שנוגע  מה  בכל  תורנית.  ולא  פוליטית  שהגדרתו 
להיבט הפוליטי, לעומת זאת, מותר ואף צריך לבוא 
התוצאה.  מבחן  פי  על  ח״כינו  את  ולבחון  חשבון 
מחברי  כמה  שהשמיעו  הפוליטיות  התחזיות 
הובאו  משנה,  פחות  קצת  לפני  החרדים,  הכנסת 
אותן  לבחון  וראוי   - זה  מדור  במסגרת  השאר  בין 
יותר  )ואולי, נכון  בפרספקטיבה של אחרי בחירות 
חדשות.  לבחירות  קודמות  בחירות  שבין  לומר: 
הקוראים במהלך יום רביעי הגורלי, מן הסתם יהיו 

קצת יותר חכמים(.
הישיבות  ראשי  של  רשמית  הבלתי  עמדתם 
שהתכנסו בשעתו בביתו של הגרמ״ה הירש הייתה 
משרד  של  החוק  שהצעת  לכך  להביא  מוטב  כי 
עתיד  יש  ח״כי  של  בקולותיהם  תעבור  הביטחון 
ישגיחו  יימנעו,  האמיצים  שח״כינו  בשעה  בה   –
מחלונות היציע ויציצו מחרכי מסדרונות המליאה, 

כפי שאכן עשו בקריאה ראשונה. 
פרוש  השר  סגן  בשעתו  כאן  התראיין  מנגד,ֿ 
את  להבין  מתקשה  "אני  שונה.  תחזית  והשמיע 
הבהלה שאוחזת בכמה מהחברים", צוטט כאן פרוש 
שר  כשסגן   .)21.11.18 לפוליטיקה,  )בי"ס  בשעתו 
החינוך נשאל האם דחיית הקץ לא תביא עלינו עתיד 
שחור יותר, הוא ענה כהאי לישנא: "השבתי בשעתו 
לגאון רבי משה הלל הירש ששאל מה המהלך שלנו 
בחוק הגיוס, ואמרתי: הרי את מה שיש לנו – כבר 
יש לנו, אז למה למהר ולרוץ להעביר חוק כזה בלי 
שום שינוי בשנת בחירות? למה לא לנסות למשוך 
זמן עד אחרי הבחירות הקרובות? במקרה הכי גרוע 
הקדנציה  בתחילת  אבל  שהוא,  כפי  יישאר  החוק 
תהיה לנו אפשרות לנסות ולהכליל בו כמה שינויים 

לטובה". 
מענה  בבקשת  פרוש  מאיר  לח״כ  שפונים  לפני 
מחודשת, ראוי להטות את האוזן להסבר שהשמיע 
אחד מראשי הישיבות שהיה בשעתו באותה עצה. 
״יש הבדל גדול״, הוא הסביר השבוע, ״בין המצב 

והיה  התפרקה  הקואליציה  כאשר  בשעתו  שהיה 
ברור שאנו מוכנים לכך שהצעת החוק תעבור תחת 
מחאה הצהרתית, אך רק בדיעבד ובלי תמיכה שלנו, 
להיכנס  מאיתנו  מצפים  כאשר  כיום  המצב  לבין 
ובכך  בחוק  כך שנתמוך  דעת  על  לממשלה חדשה 

לגיטימציה  ניתן  בעצם 
יעדים  לקביעת  חרדית 
בחקיקה,  קשיחים 

לכתחילה ולא בדיעבד״.
הישיבתי  הפלפול 
ודעתם  לבם  על  שמתקבל 
בוגרי  התורה  שוחרי  של 
לא  העיוניות,  הישיבות 
קונה אחיזה אצל החברים 
שב  כשפרוש  האגודאים. 
הוא  מה  השבוע  ונשאל 
התחזית  לנוכח  מסביר 
שהפכה   - האופטימית 
הוא  סגרירית,  למציאות 
״מה  תשובה.  עם  חזר 
שאמרתי שיקרה – קרה", 
והסביר,  פרוש  השיב 
ניתן  כיום  גם  "הרי 
הצעת  אותה  את  להעביר 
רק  אם  ליברמן,  של  חוק 
להעביר  מסכימים  היינו 
אבל  שינויים.  ללא  אותה 
וכיום  הבעיה  בדיוק  זו 
לא  גם  הזאת  הבעייתיות 
ברור  במחלוקת.  שנויה 
בהצעה  שמדובר  לכולם 
לקבל  אפשר  שאי  רעה 
וחייבים  כלשונה  אותה 
כפי  שינויים  בה  להכליל 
גדולי  מועצות  שהורו 
וחכמי התורה מכל העדות 
נראית  כך  ואם  והחוגים״. 
האופטימית  התחזית 

לו התרחיש  ניראה כשיתגשם  כיצד  בהתממשותה, 
הרע?  

לא נחה דעתו של ראש 
הישיבה, כמחנך ומרביץ 
תורה, עד ששיגר מכתב 

התנצלות אישי לכ״ק 
מרן האדמו״ר מגור. כך 

יצא שנשיא מועצת גדולי 
התורה החסידית השוהה 
בימים אלה בבית חלקיה 

לא הגיע לכינוס המועצת, 
אך התכנס וקרא את 

מכתבו של ראש הישיבה 
הליטאי שביקש את 

סליחתו

לקח את החרדים כבני ערובה. יו"ר ישראל ביתנו איווט ליברמן והחרדים בימים יפים יותר. צילום: יוסי רוזנבוים
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הכרעה בדקה ה-90

ישאל פריי

בעוד כחמישה חודשים, ביום ז' חשוון תש"פ, 
לקלפיות  לצעוד  ישראל  אזרחי  היו  אמורים 
התרגלנו  נכון,  אז  ה-21.  לכנסת  בבחירות 
והב שלמה  קדנציה  שורדות  לא  משקואליציות 

חירות הולכות ותוכפות, אבל לתסריט מופרך, 
מבו עוד לפני התאריך המקורי של הבחירות לכ

נסת ה-21, נספיק להצביע כבר לכנסת ה-22 – 
איש לא פילל.

נתניהו  בליל הבחירות, ראש הממשלה בנימין 
לממ מנדטים   35 המופלג. נצחונו  על   התבשם 
פלגתו, רוב מוחלט לגוש הימין, וליתר ביטחון 
מהוא דאג לקבל טלפונים מראשי הסיעות המו

עליו  ורק  אך  להמליץ  התחייבותם  על  תשים 
להרכבת הממשלה.

בשא התנהל  הקואליציוני  המו"מ  ניהול  מגם 
ננות. הסעיפים שעלו וירדו בטיוטות ההסכמים 
חברים  בין  ידידותית  חלוקה  כמו  נראים  היו 
וותיקים. למעט קצת כותרות ושרירים שהפגינו 
מבמפלגות השותפות – הצדדים היו נראים לק

ראת סגירה, לשמחת לב כל הצדדים.
הרש הסיבה  התפוצץ.  הכל  השבוע  מבתחילת 
ממית – חוק הגיוס. ליברמן מתעקש שבלי העב

רת חוק הגיוס אותו גיבש כשר ביטחון, ככתבו 
מוכלשונו – אין ממשלה. הח"כים החרדים מנ

נתניהו מציע פתרונות, השר  פינות,  סים לעגל 
מסוים,  מתווה  משפץ  אטיאס  אריאל  לשעבר 
אך לשווא. מבחינת ליברמן, אין על מה לדבר.

יו"ר  במערכת הבחירות, מכונת התעמולה של 

'הליכוד' ירתה לכל עבר. הוא נלחם על קולות 
ממימין, לא נרתע לנגוס בשותפים טבעיים, ואפי

לו בציבור החרדי נתן את עינו בסדרת ראיונות 
של הרגע האחרון. בסקטור אחד הוא לא נגע. 
ציבור יוצאי מדינות חבר העמים. בהוראת ראש 
הממשלה, קמפיין הליכוד נמנע מלעשות חריש 
עמוק בתקשורת ובשפה הרוסית, מתוך מטרה 
כעת,  ליברמן מעל אחוז החסימה.  על  לשמור 
נתניהו מקבל כתף קרה ממי שהיה אמור להיות 

פרטנר מובן מאליו.

חידת ליברמן
כל  נגד  שלו  משמעיות  החד  האמירות  את 
כבר  הדרך.  כל  לאורך  ליברמן  פשרה, השמיע 
עיתונאים  במסיבת  הודיע  שעבר  שני  ביום 
שייענו  עד  וכי  טלפונים  מנתק  הוא  כי  חגיגית 
בתיק  סמכויות  )ביניהם  שלו  המ"מים  חמשת 
ביטחון, יד קשה מול עזה ופנסיות לקשישים( 

אין לו על מה לשאת ולתת.
בערב יום ראשון, התכנסה מועצת גדולי התורה 
של  במעונו  חלקי  בהרכב  ישראל'  'אגודת  של 
הרו מנהיגיה  בירושלים.  מביאלה  מהאדמו"ר 

ההתנגדות  נס  את  שהניפה  הסיעה  של  חניים 
מלחוק הגיוס, התכנסו להכריע כיצד ניתן להתג

מש בחוק המדובר. ההחלטה שיצאה מהפגישה 
אטיאס,  למתווה  הסכמה  יש  דרמטית.  הייתה 
משעיקרו, המכסות המיועדות לגיוס ייקבעו בה

חלטת מממשלה ולא יהיו חלק מהחוק.
למרות שמדובר בשינוי רחוק מהנוסח המקורי 

הוצב  שהנה,  היה  נדמה  ליברמן,  ביקש  אותו 
לקפל  מהעץ,  לרדת  לליברמן  שיגרום  הסולם 
'הלי הודעת  ניצחון.  של  חזות  ולהציג  מציוד 

כוד' ששוגרה תוך דקות חיזקה את הנראטיב. 
"מועצת גדולי התורה קיבלה את מתווה ראש 
דרך  פריצת  זאת  הגיוס.  חוק  בעניין  הממשלה 
משמאפשרת להשלים את חוק הגיוס. כעת הכ

יש  יסכים,  אם   - ליברמן  לאביגדור  עבר  דור 
ממשלת ימין עוד הערב", אמרו.

מהרה  עד  להתקפל.  חשב  לא  שליברמן  אלא 
לדבר,  מה  על  אין  כי  אמר  בה  הודעה  הוציא 
"לה מצליח  שלא  בכך  הליכוד  את  מוהאשים 

והרבנים  החרדיות  המפלגות  על  לחץ  פעיל 
שעומדים מאחוריהן". ח"כ בצלאל סמוטריץ' 
לליברמן:  כשכתב  בשכנוע  כוחו  את  ניסה 
"גלה אחריות ותן תשובה חיובית עוד הערב, 
ונשנה  טובה  ימין  ממשלת  נקים  בוא  ויאללה 
את העולם. פוליטיקה היא אומנות של פשרות 

ואתה יודע את זה". גם בטובות זה לא עבד.

אל הלא נודע
עשו  שני,  ביום  הכנסת  למשכן  הדרך  את 
היה  לכולם  פיג'מות.  כשבאמתחתם  הח"כים 
ארוך  עבודה  יום  לקראת  ניגשים  שהם  ברור 
בי לינה  סידורי  משמע  גורלי,  לילה  משאחריו 
רושלים ושעות של שעמום ועצבים מרוטים.

מעל-הבוקר, הגיש ח"כ מיקי זוהר, זרועו התו
לפיזור  חוק  הצעת  הממשלה,  ראש  של  רנית 
אפמ חלילה  למנוע  בכדי  וזאת   ,21 ה -הכנסת 

שרות שיחלוף המועד להרכבת ממשלה מבלי 
משתהיה לנתניהו קואליציה, או אז יחזרו המו

שכות לידי הנשיא ריבלין שעל פי חוק, אמור 
להעניק את הזכות להרכיב ממשלה לאחד מבין 
חברי הכנסת בעל הסיכויים להצליח במשימה.

אחד  מצד  ראשים.  בכמה  מתנהל  הקרב  כעת 
מנסים להגיע להסכמות עם ליברמן כדי למנוע 
מאת הסאגה של בחירות חוזרות, מצד שני צרי

כים להתחיל לגבש רוב להצעה לפיזור הכנסת, 
הסכמות על תאריכים, סוגיית מימון הבחירות 

ועוד כהנה וכהנה.
בחדריהן  הסיעות  מתכנסות  שני  בימי  לרוב, 
לתק ניתנת הצהרה  הישיבה  מבכנסת כשבפתח 

שורת ושאלות עיתונאים. התעניינות השגרתית 
גוד ביתנו' תואמות את  'ישראל  מבישיבות של 

לה, אך הפעם החדר היה דחוס לעייפה. מחוץ 
לחדר, בזמן שיו"ר המפלגה נשא דברים, נצפו 
מגדודי אנשים רכונים על המסכים, צופים בשי

דור חי בהצגה הכי טובה בעיר.
בכולם,  ליברמן  חבט  ארוכות,  דקות  משך 
לא  היא  הנוכחית  "הממשלה  בחרדים.  בעיקר 
לא  אנחנו  הלכה,  ממשלת  אלא  ימין  ממשלת 
שותפים להקמת ממשלת הלכה", שיגר חיצים. 
הוא תיאר את "ההקצנה החרדית" שמגיעה עד 
למאבקי שבת בגן חיות התנ"כי; האשים אותם 
ולקינוח  בבחירות,  הצבעה  אחוזי  ב-120% 
שכ כשהסביר  נתניהו  חשבון  על  מהשתעשע 

מויות הלחצים שהוא מפעיל עליו רק נותנות לו 
מוטיבציה להתבצר בעמדתו ולגרור לבחירות.

מעט לאחר ישיבת הסיעה של ליברמן, הודיעה 
לתקשורת  הצהרה  על  הממשלה  ראש  דוברות 
ורועמ גועשת  הכנסת  בינתיים,   .20:00  בשעה

שת. במליאה נישאים נאומי בכורה של ח"כים 
מנסים  מתרוצצים,  כולם  במסדרונות  טריים, 

מתח רב עם סגירת הגיליון: האם ליברמן ירד מהעץ בדקה ה-90, או שמא החרדים ילכו לקראתו צעד נוסף? • 
האם יימצא פיתרון בדמות עריק מ'כחול לבן' ומדוע עלו יחסי גנץ ולפיד על שרטון? • וגם: איחוד כולנו והליכוד, 

המתווך שהוזעק מלונדון והקרב המסתמן על הקול הרוסי

עוקבים בדריכות אחרי נאום ליברמן

ראשי כחול לבן בפתח ישיבת סיעה
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לגשש, לאלתר פתרונות.
שמואל  חדש.  מתווך  מלונדון  מוזעק  בינתיים 
וב עסקים  לאיש  שהפך  סבא  כפר  יליד  צחייק, 

כיר בקהילה היהודית בבירה הבריטית, המחזיק 
צבהשפעה כבדה על פוליטיקאים רבים. את ליב

רמן, הגדיר בעבר כאחד "מהמנהיגים הגדולים 
שקמו בארץ".

צמיטיבי רואי יכלו להבחין בין המתרוצצים במ
סדרונות שני אישים, מתניה אנגלמן וגיורא רום, 
צמועמדים יחידים לתפקיד מבקר המדינה, שמנ
צסים לגייס תמיכה לקראת ההצבעה בעוד שבו

עות מספר. אנגלמן הוגש כמועמד הקואליציה, 
צאך המצב בו אין קואליציה מרחיק אותו מהת

פקיד הנכסף.

כחלון חוזר לליכוד
הרכב  את  להנדס  מתחילים  בליכוד,  ובינתיים 
שבדרך.  בבחירות  שתרוץ  החדשה  הרשימה 
בין  לפועל  לצאת  שצפוי  המשמעותי  המהלך 
הוא  לשגרה,  יחזרו  אם  ובין  בחירות  יהיו  אם 
'הלי בתוך  כחלון  'כולנו' של  צהטמעת מפלגת 

כוד', תמורת שריונים של ארבעת חברי הכנסת 
במקומות ריאליים.

שפל.  בנקודת  נצמא  במקור,  ליכודניק  כחלון, 
אכזבה  תחושת  עם  סיים  הוא  הבחירות  את 
כבדה מהציבור שלטעמו לא גמל לו קולות על 
הוא  כעת  אוצר.  כשר  כליו  שהרעיף  הטוב  כל 
כמגן  בעבר,  הניף  אותו  הדגל  את  לקפל  נאלץ 
בית המשפט. שהלא, בכדי להיכנס לקואליציה 

כחלון  יצטרך  העתידית, 
החסינות  בחוק  לתמוך 
שיביא  הצעה  בכל  או 
עורו,  את  להציל  נתניהו 
התנגד  שבעבר  למרות 
כך  על  סופג  והוא  לכך, 
ביקורת צולבת מעמיתיו 

בכנסת ומהתקשורת.
פול רועי  מפלגתו  צחבר 
למפ השבוע  יצא  צקמן 

'כחול לבן' שהגיעו  גיני 
והסביר  ביתו,  לפתח 
שמ כך  לאור  כי  צלהם 

לארבעה  זכתה  פלגתו 
מנדטים בלבד, אין להם 
להשפיע  היכולת  את 
לחוקים  להתנגד  והכוח 
שמביא  הפרסונאליים 
ח"כ  פולקמן,  נתניהו. 
צמוערך ואיש רעים להת

רועע, לא ציפה לביקורת 
יספוג  שהוא  הנוקבת 
התיישב  שלא  מהתירוץ 

על לבו של איש.
מצדו של כחלון, השתלבות בליכוד היא כמעט 
במפגלת  אך  מהמצב,  כבוד  של  אחרון  מוצא 
'הליכוד' לא כולם שמחים בבואו. חברי הכנסת 
ישלמו  שהם  מכך  חוששים  הרשימה  בתחתית 
קדנציה  אחרי  עצמם  את  ויימצאו  המחיר  את 
קצרה מדי מחוץ למשכן, וגם חברי מרכז וראשי 
תזיז  משוריינים  שחבורת  אוהבים  לא  סניפים 

את הגבינה שלהם.
סופית.  נסגרו  הדברים  שלישי,  ביום  למחרת, 
מוסדות  לאישור  נתניהו  הביא  מהיר,  בתהליך 
יוצב  כחלון  'כולנו'.  נציגי  שריון  את  המפלגה 
במקום החמישי, השר אלי כהן מקום 15, השרה 
יפעת שאשא ביטון במקום ה-29, ואת המקום 

ה-35 יקבל ח"כ רועי פולקמן.
הלי מזכירות  לאישור  ההצעה  הובאה  צתחילה 

סמכות  ברת  אינה  היא  כי  שמסתבר  אלא  כוד, 
לעסוק בנושא. חברי הכנסת מיכל שיר ואריאל 
מהש פוטנציאליים  נפגעים  מהליכוד,  צקלנר 

ריונים של כחלון, עתרו לבית הדין של המפלגה 
צנגד הדיון במזכירות. נתניהו נערך לדברים ומג
שש את דרכו להצבעה מהירה של חברי המרכז.
צאיילת שקד, ללא ספק כוח אלקטוראלי משמ

ברור  טרם  אך  לליכוד,  דרכה  את  עושה  עותי, 
הדיווחים  הנוכחי.  בסבב  כבר  יקרה  זה  האם 
הח"כים  של  החרדה  מפלס  את  מעלים  בנושא 

גם  הזה  ובמקרה  השורות,  מציפוף  המכהנים 
מחשש  לכוננות,  נכנסים  הליכוד  שרי  בכירי 
לה בבואם  מולם  שתעמוד  חזקה  צלמתמודדת 
תמודד על הכתר, ביום שאחרי בנימין נתניהו.

מאתרים את נקודת התורפה
כל  נעשים  עריקות,  של  נואשים  ניסיונות  וגם 
לאתר  מנסים  הממשלה  ראש  בלשכת  העת. 
שתסכים  לבן',  ב'כחול  בעיקר  חלשה,  חוליה 
להצביע בעד הקמת הממשלה או לפחות לצאת 
מנדטי  חמשת  ללא  תיאורטית,  מההצבעה. 
בכדי  שתיעדר  אחת  אצבע  מספיקה  ליברמן, 
לכונן קואליציה, אבל בלשכת נתניהו הסתפקו 
האם ניתן לסמוך על אצבע אחת ברגע האמת, 
מנהיג  ייראה  הכיצד  תדמיתי,  חשש  גם  כמו 
ולבסוף  ואת העולם,  דגול שסחף את המדינה 

מקים קואליציה על חודו של קול.
במצב הרגיש, כל תיעוד אקראי של מפגש בין 
הכוננות.  יחידות  את  מקפיץ  במשכן  ח"כים 
יברקן  גדי  ח"כ  עם  הממשלה  מזכיר  תמונת 
תמורת  לו  שהוצע  תפקיד  על  דיווחים  גוררת 
ינקלביץ'  עומר  החרדית  הח"כית  על  עריקה; 
צנקשרות אגדות אורבניות על פניות מגדולי יש

ראל, ועוד כהנה וכהנה.
יותר תהפוך תמונה של גדעון סער עם  מאוחר 
כאילו  ממש,  של  לסנסציה  ליברמן  אביגדור 
תיאוריית  את  להוכיח  אקראי  מפגש  ובכוח 
ליברמן-סער שנועד  ציר  על  נתניהו  הקשר של 
להדיחו. גם תמונה של קבוצת ח"כים מהליכוד 
שיצאו בין ההצבעות 
ליבם  את  להיטיב 
ירושל צבמסעדה 

למשכן,  סמוכה  מית 
על  לדיווח  הובילה 
מורדים'  'קבוצת 
שה צפנים-ליכודית 

להתנגד  חליטה 
פיזור  חוק  להצעת 

הכנסת.

חריקות בכחול 

לבן
זה,  בשלב 
ה  י צ י ז ו פ ו א ב
בוחנים  התיאורטית 
המצב  צעדיהם.  את 
מבחי צהאופטימאלי 

נתם הוא להגיע ליום 
ליל,  בחצות  רביעי 
בו  המועד  פוקע  אז 
להקים  רשאי  נתניהו 
ממשלה, לא לתת לחוק לפיזור הכנסת לעבור, 
ואז הכדור יעבור למגרש שלהם, או שמא לנציג 
אחר מהליכוד שיקים איתם ממשלה. בפועל הם 

מבינים שמדובר בתסריט בלתי אפשרי.
מת החלבי,  למזנון  הסמוך  הגדול  נגב  צבאולם 

סיעה.  לישיבת  היום  בצהרי  לבן'  'כחול  כנסת 
משדר  גנץ  רשמיות.  הצהרות  ניתנות  ראשית 
נחישות להחליף את נתניהו, לפיד כצפוי תוקף 

את החרדים.
"באם אנחנו הולכים לבחירות, האם כחול לבן 
ברא גנץ  בני  עם  הנוכחית  במתכונתה  צתרוץ 
רבי לחלל  שאלה  השורות  כותב  הפנה  צשה?" 
לע לפיד  יאיר  את  מכבד  וגנץ  ההנהגה,  צעיית 

על  לבן,  כחול  זה  פה  רואים  "מה שאתם  נות: 
ובכך  לפיד  אומר  בהמשך",  נדון   - השאר  כל 
מאשש בעקיפין את הדיווחים על מתחים בלתי 

פוסקים בצמרת הנהגת פדרציית 'כחול לבן'.
רגעי  נרשמו  מכן,  שלאחר  הסגורה  בישיבה 
מבוכה בין החברים. נציגי תל"ם, צביקה האוזר 
ימין  ואנשי  נתניהו  לשכת  בוגרי  הנדל,  ויועז 
שקיימה  הענק  מחאת  את  החרימו  מובהקים, 
האופוזיציה במוצאי שבת בתל אביב, זאת לאור 
השתתפותו של ח"כ איימן עודה. החברים ביש 
על  מכך  יותר  אך  ההיעדרות  על  זעמו  עתיד 
הלהט  ברגעי  מכן.  לאחר  שהגיעו  התבטאויות 

הטיח לפיד בהאוזר: "אתה לא תטיף לי מוסר".
היא  אך  זכתה  'העבודה'  בשם  זעירה  מפלגה 
של  דיווח  בזכות  היום,  במהלך  נאה  לכותרת 
יובל קרני ב'ידיעות' על הצעה שקי צהעיתונאי 

בל יו"ר המפלגה אבי גבאי מצד אנשי 'הליכוד', 
צלהצטרף לממשלה תמורת וויתור על חוק הח

סינות ופסקת ההתגברות. ההצעה נדחתה.
הממשלה  ראש  מתייצב  וקצת,   20:00 בשעה 
את  ומדגיש  שב  הוא  המצלמות.  בפני  נתניהו 
ומסביר עד  חשיבות ממשלת הימין בראשותו, 

כמה ליברמן מחבל באינטרס במחנה.
מדהים  חיזוק  נתניהו  קיבל  קודם,  קלה  שעה 
להתערב  שבחר  טראמפ  דונלד  ארה"ב  מנשיא 
"אני  הבא:  בציוץ  הישראלי  הפרלמנט  בסערת 
צמקווה שהדברים יסתדרו וביבי ואני נוכל להמ
צשיך להפוך את שיתוף הפעולה בין אמריקה לי

מתמיד",  לחזק  שראל 
ונתניהו  טראמפ,  כתב 
צהציג זאת בגאווה גדו

לה.
נת שיגר  צלסיום, 

כואבת  עקיצה  ניהו 
"עדיין  לליברמן: 
אפשר  עוד  זמן.  נשאר 
 48 נותרו  להתעשת, 
לעשות  אפשר  שעות. 
ב-48  דברים  הרבה 
נתניהו  אמר  שעות", 
להבטח זכר  צבקריצה, 

לחסל  ליברמן  של  תו 
הנייה  איסמעיל  את 
יממות  שתי  בתום 
לכהונתו כשר ביטחון.

חוסר  של  בשעות 
מז 'הליכוד'  צבהירות, 

גזג בין הוראה לח"כים 
שלא להתקיף יותר את 
ליברמן אישית – אולי 
לבין   - פתרון  לקראת 

אש   - מחודשת  מצב  הערכת  "לאחר  הוראה 
נתניהו קובע ראיון לע נגד ליברמן".  צחופשית 

רוץ בשפה הרוסית - איתות להסתערות שלו על 
המגזר במקרה של בחירות – מבטל, ואז קורא 

לחדרו את המראיינת ומעניק ראיון קצר.
הולכים  והצדדים  ונוקפות,  הולכות  השעות 
ומתכנסים להצבעה בקריאה טרומית על הצעת 
צהחוק לפיזור הכנסת. החברים שחלקם כבר נמ
צוע את  "אם  למליאה.  הובהלו  בלשכות,  צנמו 

קת עליי אני לא נכנס", נשמע יו"ר הכנסת יולי 
אדלשטיין מטיח במרכזת הסיעה, שירתה צרור 

צעקות שהחרידו את המסדרונות.
הוועדה  של  לחדרה  עוברת  ההצגה  כעת, 
שאמורה  זוהר  מיקי  ח"כ  בראשות  המיוחדת 
היו"ר  של  לזחיחות  בניגוד  החוק.  את  להכין 
שנהנה מכל דקת השתעשעות באופוזיציה, הרי 

צשבפועל האופוזיציה בהובלת ח"כ אבי ניסנקו
רן וח"כ אחמד טיבי הצליחה לכופף את מפלגת 
הנושא  משמעותית.  מהלכים  בסדרת  השלטון 
לבחירות,  תאריך  בחירת  היה  שנדון  העיקרי 

לצד סוגיית המימון והפרוצדורה.
וההצצ סיום הדיון  2:00, לאחר   לקראת השעה
הכנסת  למליאת  הח"כים  עולים  בוועדה,  בעה 
בקריאה  הכנסת  פיזור  חוק  הצעת  על  להצביע 
ראשונה. החברים מוותרים על התענוג במיצוי 
החוק  זיזה  ובהצבעה  הבימה,  על  לנאום  זמנם 
החדש  הבחירות  תאריך  ניכר.  ברוב  מאושר 

הוא: י"ז אלול תשע"ט.
את  נותן  לא  השינה  חוסר  בבוקר.  שלישי  יום 
מלא.  תפקוד  על  שומרים  והניצים  אותותיו 
לר סדיר.  לא  בקצב  וירד  עולה  החרדה  צמפלס 

שהנה,  נדמה  געים 
הדרך  פריצת  נרשמת 
מה כולם  את  צשתוריד 

נראה  לרגעים  עצים, 
ועל  הקיצין,  כל  שכלו 
נגזרה  ה-21  הכנסת 

כליה בטרם עת.
כתיבת  לשעת  נכון 
גדול  ערפל  השורות, 
הפו השדה  את  צמכסה 

הכנסת  חברי  ליטי. 
המ במשכן,  צדרוכים 

תווכים השונים מנסים 
חי וכמובן,  כולם  צאת 

בלתי  האשמות  לופי 
פוסקים בין הדוברים.

לקבוע  אפילו  קשה 
ייחשב  תרחיש  איזה 
המסלול  ומה  לנס 
אך במי ריאלי,  צהיותר 
יצט הצדדים  להסכמות,  יתכנסו  והצדדים  צדה 

רכו לחתום בחופזה על הסכמים קואליציוניים 
צולהתפלל שמלאך השכחה יגזור על כולנו לש

כוח מכמויות הרפש שהטילו זה על זה.
באם לא, קרוב לשעת חצות לילה שבין רביעי 
צלחמישי, תעלה בכנסת הצעת החוק לפיזור הכ

לבחירות  אותנו  תיקח  ותעבור,  שבמידה  נסת, 
חדשות, בעומק ימי הרחמים והסליחות.

לשעת  נכון  רלוונטיות  הפרשנויות  כל  כאמור, 
רביעי  )בין  הלילה  כבר  אך  הגיליון,  סגירת 
לחמישי( התקבלה ההכרעה הסופית, האם עם 
ישראל צועד שוב לקלפי, האם ההכרעה חזרה 
ריבלין או שמא הושגה  רובי  לידיו של הנשיא 

הסכמה של הרגע האחרון והוקמה ממשלה.  

 "מה שאתם רואים פה זה 
כחול לבן, על כל השאר - נדון 

בהמשך", אומר לפיד ובכך 
מאשש בעקיפין את הדיווחים 

על מתחים בלתי פוסקים 
בצמרת הנהגת פדרציית 

לסיום, שיגר נתניהו עקיצה 'כחול לבן'
כואבת לליברמן: "עדיין נשאר 

זמן. עוד אפשר להתעשת, 
נותרו 48 שעות. אפשר 

לעשות הרבה דברים ב-48 
שעות", אמר נתניהו בקריצה, 

זכר להבטחתו של ליברמן 
לחסל את איסמעיל הנייה 

בתום שתי יממות לכהונתו 
כשר ביטחון

באישון ליל, הוועדה מכינה את הבחירות. צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת
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ניתוח לסגירת חור בלב של ילד בשידור חי 

מהלכו של ניתוח לב בילד שהוטס לישראל, במסגרת פרויקט "הצל ליבו 
של ילד" שבוצע במרכז הרפואי וולפסון בחולון, שודר בעמוד הפייסבוק 

של בית החולים. בית החולים מסר כי הפרוצדורה המודגמת היא במסגרת 
אירועי כנס MEDICO 2019 המוקדש לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה 

בתחומי מחקר, אבחון וריפוי והשידור לקהל הרחב הוא חלק ממגמה כוללת 
של שיתוף הקהילה בשירותים הרפואיים הניתנים ב"וולפסון". הניתוח 

בוצע בידי ד"ר חגי דקל, מנהל מערך ניתוחי לב וחזה. ד"ר דקל מסר שללא 
הניתוח, צפויות היו לילד שנים ארוכות של סבל קשה וסכנה של מוות. "זה 

ניתוח בעל אחוזי הצלחה גבוהים ביותר, כאשר ההתאוששות ממנו אורכת כחמישה ימים. הילד הגיע ממדינה מתפתחת ולאחר 
הניתוח קיים סיכוי שיזכה לחיים נורמליים". עד היום בוצעו במסגרת הפרויקט ההומניטרי למעלה מ-5,000 ניתוחים מצילי חיים 
בילדים מכ-60 מדינות בעולם ועל כך זכה "וולפסון" לכמה פרסים ואותות הוקרה בינלאומיים, לרבות "פרס האוכלוסין" מטעם 

האו"ם. ד"ר ענת אנגל, מנכ"לית "וולפסון", ציינה: "הצגת הניתוח גם לצורך למידה לרופאים עמיתים וכן לקהל הרחב היא חלק 
מהחזון המכוון להעצמת האוכלוסייה בצורה מושכלת בתחומי הבריאות השונים ויצירת יכולת קבלת החלטות משותפת".

איך להרוויח מנכס 
מסחרי בארה"ב?

קבוצת 'בסדנו השקעות' מציעה 
לציבור הישראלי, באמצעות שלוחת 

 ,SIDRA הנדל"ן שלה בארה"ב
הזדמנות נדירה להרוויח מנכס 

מסחרי מניב אמריקאי מבלי לצאת 
מישראל. המדובר הוא פרויקט 

'ברלינגטון', מבנה במערב העיר 
ברלינגטון בגודל של כ 207,000 רגל 

רבוע, המונה 11 יחידות מסחריות 
בגדלים שונים להשכרה וכולל מגרש 

חנייה רחב ממדים. השקעה בעיר 
אמריקאית עם רמת תפוסה של 
שטחים מסחריים בגובה 99.9%, 
עם עלייה עקבית של 4.7% בדמי 

השכירות בשנה האחרונה.

מתלבטים במה להתמקצע? 

אלפים נהנו מחטיפי דוריטוס בהר מירון 

חג שבועות בוהק ושמח

ילדים ששותים חלב וילדים שלא שותים חלב כמה חכם, ככה חסכוני!

הזוכה הגדול ב 48- 
מיליון שקלים הגיע  

כבוד: חכי"ם חרדים חדשים 
בוגרי הקמפוס החרדי אונו 

בפני לא מעט המבקשים לצאת ולהתפרנס בכבוד, באישור ובהכוונת רבותיהם, 
עומדים לא מעט דילמות ולבטים. אפשרויות התעסוקה מרובות והצעות 
העבודה מגוונות. ההתלבטות קשה. כדי שתבחרו במקצוע המתאים לכם 

ביותר, כדאי שתעברו במרכז 'הכוון תעסוקתי' בני ברק. במרכז 'הכוון', מיסודם 
של משרד העבודה והרווחה ועיריית בני ברק, מציעים אבחונים תעסוקתיים, 

הכוונה וייעוץ מקצועי על ידי יועצים בכירים, ליווי מקצועי פרטני לבחירת מסלול 
לימודים המתאים לכישורים וליכולת של כל אחד ואחד. האבחונים התעסוקתיים 

והייעוץ המקצועי ב'מרכז הכוון' נעשים על ידי יועצים תעסוקתיים בכירים 
עם ניסיון רב בהכוונה תעסוקתית וניתנים במחיר מסובסד. לדברי מנהל המרכז להכוון תעסוקתי, ר' דוד שכטר: "במרכז 'הכוון 

תעסוקתי' בני ברק אנו מציעים מכלול של שירותים שנועדו אך ורק לדבר אחד – לסייע לחפצים בכך להשתלב בשוק העבודה. אנו 
מפנים דורשי עבודה למשרות המתאימות ובשכר מכובד כמו גם לקורסים מקצועיים שונים שבחלקם ניתנים מלגות מימון וקיום. 

כל פעילות המרכז הינה במטרה אחת – כדי שאף משפחה בבני ברק לא תישאר ללא פרנסה חלילה".

דוריטוס - החטיף המוכר והאהוב על כולם ממשיך לעשות הכל כדי להפתיע את הצרכנים 
ולהעניק להם חוויית טעם ייחודית מתוך חיבור למוסיקה שכולכם אוהבים. דוריטוס התחבר 
גם השנה לאווירת ל"ג בעומר במירון, שם נהנו הבאים מאלפי חטיפי דוריטוס, לצלילי ניגוני 
החג ולשמחת העולים מירונה שנהנו מהחטיף האהוב לאחר נסיעה ארוכה ומייגעת.  לדברי 

נועה פרי, מנהלת תחום דוריטוס בשטראוס עלית: "אנו שמחים גם השנה להמשיך את החיבור 
הנפלא בין אירועי המגזר החרדי, ובין חטיפי דוריטוס המגוונים. כחטיף משמח במיוחד, אנו רואים זכות להצטרף לשמחת 

הילולת ל"ג בעומר, לקחת חלק באווירה המיוחדת במירון ולהעניק לחוגגים טעימות של החטיף האהוב".

חג השבועות מתקרב ואיתו ההכנות, 
הבישולים, הקינוחים, הכלים, הבית, וכמו 
תמיד- גם הכביסות. החג הזה שמתאפיין 

בלובנו, חייב להיות בוהק מהרגיל. מאכלים 
חלביים ומעדני שולחן החג הלבנים, לצד 

קישוטי הפרחים המיוחדים מזמינים 
להצטרף לשולחן הערוך בהידור. כדי שגם 

הבסיס, מפת השולחן החגיגית תהיה בוהקת בלובנה, שווה להתכונן ולהכין אותה 
ואת שאר הפריטים הלבנים לחג. עם וניש קליה גולד תוכלי לעשות זאת בקלות 

וביעילות: השרי את המפה, המפיות, והחולצות הלבנות בגיגית של מים מהולים עם 
אבקת וניש קליה גולד לכביסה לבנה למשך חצי שעה  ומיד לאחר מכן הכניסי לכיבוס 

כרגיל במכונה. התוצאה: לבן יותר ב-3 דרגות. ניתן גם להוסיף את אבקת וניש קליה 
גולד לתא המיועד לאבקת הכביסה כתוספת לאבקת הרגילה וליהנות מתוצאות 

מעולות!

בלילה 
הפעלתם 

מכשיר נגד 
יתושים 

ובבוקר...
שוב 

שכחתם 
לכבות 

אותו? בדיוק בשבילכם, סנו מציגה 
פיתוח ייחודי, ראשון מסוגו בארץ: 
סנומטSMART – דוחה היתושים 
החשמלי הראשון בארץ עם מפסק 

ביטחון חכם המכבה את המכשיר 
אוטומטית לאחר כ- 8 שעות וחוסך 

שעות ארוכות של שימוש מיותר. 
השילוב של חומר יעיל לדחיית יתושים, 

בצירוף עם פיתוח חדשני החוסך לכם 
את הצורך בכיבוי המכשיר, הופך את 
סנומט SMART  לפתרון האידיאלי 

בכל הקשור לדחיית יתושים בבית. 
סנומט SMART מגיע באריזה הכוללת 

מכשיר סנומט SMART ומילוי עבור 
45 לילות,  ובאריזת חיסכון, עם 2 מכלי 

מילוי, המספיקים למשך 90 לילות.

על אף העלייה בשיעורי ההשמנה, 
ילדים רבים לא מצליחים להשיג את 

רכיבי התזונה החיוניים להם וזאת 
משום שמזונם עתיר קלוריות, אך 

עני מבחינה תזונתית. באוסטרליה 
60% מהילדים )בגילאי 9-16 שנים( 
לא מגיעים להמלצה היומית לסידן. 
חלב ומוצריו הם מקור חשוב לסידן 

בתזונת ילדים. חוקרים מאוסטרליה ניתחו נתונים של כ- 4500 ילדים בני 2-16 שנים 
מתוך סקר  לאומי העוסק בתזונה ובפעילות גופנית. הילדים חולקו ל 4 קבוצות לפי 

צריכת החלב: *שותי חלב רגיל, *שותי חלב רגיל וחלב בטעמים *לא שותים חלב 
כמשקה אך אוכלים חלב כחלק ממזון או דגני בוקר עם חלב *לא צורכים בכלל חלב 
 )BMI( צריכת חלב, אנרגיה, רכיבי תזונה, אנדקס מסת גוף .)גם לא כחלק ממזון(
והיקף מותנים נבדקו בקרב הקבוצות. תוצאות המחקר:  ילדים בשתי הקבוצות של 
שותי החלב )רגיל ובטעמים( נהנו מצריכה גבוהה יותר של סידן, זרחן, מגנזיום ,יוד 
ואשלגן יחסית לקבוצות הילדים שלא שותים חלב כמשקה ולא צורכים בכלל חלב . 

אחוז גבוה יותר מהילדים בקבוצות שותי החלב הגיעו להמלצה היומית לסידן יחסית 
לאלו שלא שותים חלב . נתון מעניין הראה כי למרות ששותי החלב בטעמים צרכו 
יותר סוכר ואנרגיה יחסית לשותי החלב הרגיל או הנמנעים ממנו, לא נמצא הבדל 
בין ארבעת הקבוצות באנדקס מסת גוף ,היקף מותניים או רמת פעילות גופנית. 
מסקנת החוקרים: שתיית חלב )רגיל ובטעמים ( קשורה לצריכה גבוהה יותר של 
רכיבי תזונה חיוניים וכי צריכת חלב יכולה לעזור לילדים להשיג את צריכת הסידן 

היומית המומלצת בלי השפעה שלילית על מדדי משקל הגוף.

באיחור אלגנטי של שבוע וחצי הגיע 
לבית מפעל הפיס הזוכה בפרס 

הראשון בסכום של 48 מיליון ₪. 
הזוכה, אדם בשנות ה-60 לחייו 

ומתגורר באזור המרכז, מילא טופס 
דאבל לוטו רגיל בעלות של 58₪. 
הזוכה בחר למלא את המספרים 

באופן אקראי באמצעות הלוטומט.  
מרגע הזכייה בפרס הגדול עברו 

כמעט עשרה ימים עד שעיכל את 
הזכייה והגיע לבית מפעל הפיס כדי 
לקבל את הפרס. במפעל הפיס כבר 
נערכו להתחיל בחיפוש אחר  הזוכה 

ובאותו יום הוא הגיע. יש לציין כי 
מדובר בפרס גדול במיוחד – למעלה 

מ48 מיליון ₪. מנתוני מפעל הפיס 
עולה כי מדובר בזכייה הגדולה ביותר 

בשנה האחרונה לזוכה יחיד. הזוכה 
הגיע לבית מפעל הפיס כשהוא נרגש 

מאד וביקש לשמור על אנונימיות 
"לא אספר לאיש על הזכייה" אמר 

והוסיף: "אתנהל עם הכסף בחכמה".  

בשנים האחרונות ניתן לראות את בוגרי הקמפוסים 
החרדיים של הקריה האקדמית אונו משתלבים 

בתפקידים בכירים במשק הישראלי, במשרדי הממשלה השונים, בפרקליטות 
ואף בכנסת. בבחירות האחרונות זכתה אונו לייצוג מכובד למדי של בוגרים 
שנכנסו לראשונה לתפקידם כחברי כנסת, ביניהם הרב משה ארבל, שהחל 

השבוע לכהן כח"כ והוצב במקום השביעי במפלגת ש"ס. הרב יחזקאל פוגל, 
יושב ראש הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו התקשר לברך את 

הרב ארבל ולאחל לו ברכת הדרך. הרב פוגל הביע את הערכתו על העשייה 
הברוכה שלו עד כה, בתפקידו כממונה על המשרד לענייני דתות וכן כמתאם בין 

משרד הפנים והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  לבין משרדי ממשלה 
אחרים ובתפקידים אחרים בהם כיהן ומכהן עד היום. בקמפוסים החרדיים של 

אונו באור יהודה ובירושלים נפתחות מכינות חדשות לגברים בחודש יולי )תמוז( 
הקרוב. לפרטים נוספים - 072-223-7551

תכשיטי PANDORA: בקנייה מעל 
499 ₪ תקבלי רול נסיעות לתכשיטים 

במתנה! בין התאריכים 30.5-10.6

DAVIS משיקים סיכות 
עניבה בקולקציית בוטיק 

בשילוב אבני קריסטל 
סברובסקי. 050-8737199

איב רושה: שלושה סוגי מסכות 
בוטניות באריזות קומפקטיות 

לנסיעות

 Pure קרליין בסדרת
Essence- טיפוח 

לשיער יבש עם קרטין 
ושמן ארגן. שמפו, מרכך 

ומסכה

מותג הרחצה "כיף": 
 BE EXTRA

 ORDINARY
שמפו ומרכך חדשים 
מועשרים בתמציות 

תפוח וזרעי צ'יה

תמנון: כל 
קולקציית הקיץ 

2019 לילדים 
עד 40 ₪ בלבד! 

עד ל- 10.6

קרמה בסדרת סבונים מוצקים: בוץ 
מים המלח, פילינג עם גרגירי פולי 

קקאו וסבון לחות בניחוח מאסק 
מלטף

SACARA בקולקציה לבנה וחגיגית 
לרגל חג השבועות 

שופרסל מרחיבה את 
קטגוריית 'שופרסל 

בייבי' ומשיקה 
קולקציית ביגוד 

ראשוני לתינוקות 
ואביזרים נלווים

FOX HOME מעניקה 40% הנחה על 
כל החנות עד ה-30.6.19

Laline: מגוון מתנות סוף 
שנה במקביל למבצע 3+3 

על כל החנות והאתר. קונים 
6 פריטים ומקבלים את 3 

הזולים מביניהם במתנה

 GOLF&
 KIDS

בקולקציה 
חגיגית בלבן 

לשבועות

רססו בבוקר ועדיין תריחו בערב: 
מבשמי האוויר והבדים היוקרתיים 
STORE והבלעדיים מבית מוריה

"BIODERMA": מים 
מיסלריים to go בגודל 
מוקטן לניקוי עור הפנים 

והאיפור

SCOOP: קולקציית נעלי 
נשים אלגנטית בלבן  

Life בסדרת טיפוח חדשה לגוף 
ולשיער בתוספת תמציות ושמנים 

טבעיים

רשת דיל תאורה 
משיקה את 

להיט הקיץ:  
נורה + קטלן 

יתושים – במוצר 
אחד!

פולגת 
בקולקציית 

חתונות 
לאביב- קיץ 

2019

 :AHAVA
תחליב לחות 

למיצוק 
והגנה 

SPF30

PAYOT משיק סדרת 
הגנה מלאה מפני השמש - 

PAYOT SUNNY לכל 
סוגי העור

מותג הטיפוח הספרדי 
pHformula מציעה 

מוצרים עשירים 
בחומצה הלקטוביונית

סדרת מוצרי ההגנה 
 Avene מהשמש של

ברשתות הפארם, 
בקופות החולים ובבתי 

מרקחת 

ג'ייד מציג: מראה איפור 
VINTAGE לקיץ 2019

מותג הבקבוקים 
המעוצבים S'well משיק 

לרגל שבועות קולקציה 
לבנה במהדורה מוגבלת
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הקצפת של מילקי אצלכם במטבח

מחסל את בעיית התיקנים 

קיץ קליל, טעים ומרענן 

האם האחיות יוכלו לתת אישורי מחלה ותרופות?

מי אמר מזגן ולא קיבל?

100% מימון ללימודי הנדסאות לנשים 

פרטיות כזו בסביבת עבודה - עוד לא הייתה!

עוגת גבינה משודרגת 

טילון 'אקסטרים' עם 
ליבת ריבת חלב

שדרוג המתכונים 
לחג השבועות 

משקפי שמש ב-50 ₪

לא יישאר פירור 

זו ההשתדלות שלך

רביולי וטורטליני במתכון משופר 
לקראת שבועות, משיקה שטראוס את 'הקצפת של מילקי' - שמנת לקצפת 

מתוקה בטעם הקצפת של מילקי. מהיום תוכלו להכין בקלות את הקצפת 
האהובה של מילקי אצלכם במטבח וליהנות ממנה במגוון הזדמנויות מפנקות 

- בהכנת מתכונים ביתיים של עוגות, קינוחים או אפילו תותים בקצפת. 'מילקי' 
של שטראוס הושק בשנת 1979. מתכון הקצפת הוא אחד מהסודות השמורים 
ביותר, ורק 5 אנשים יודעים את סוד הכנתה. לראשונה, משיקה החברה שמנת 

להקצפה בטעם המיוחד של קצפת המילקי, במומחיות בין פינוק טעים, לבין 
מוצר צריכה מוביל ויוצרת שמנת חדשנית ומגוונת במיוחד, שתשדרג בקלות כל 

קינוח מרשים לשולחן החג. 'הקצפת של מילקי' הינה שמנת לקצפת מתוקה, 
32% שומן, באריזה המכילה 250 מ"ל ובטעם הקצפת של מילקי, הקצפת הכי 

אהובה שיש. כשרות: בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

חברת סנו 
משיקה את 

סנו K3, פיתיון 
ג'ל שמחסל 

את בעיית 
התיקנים בבית 

ובחצר ומונע 
התרבותם 

בקלות וביעילות לאורך זמן וללא ריסוס. סנו K3 הוא 
קוטל תיקנים חדש בסדרת K, המבצע מיגור ומניעת 

התרבות חרקים בקלות וביעילות בנקודות מסתור 
שקשה להגיע אליהם. סנו K3 הוא פיתיון ג'ל המושך 

בעוצמה חרקים ותיקנים בזמן שהם מחפשים אחר מזון 
ומים. התיקנים אוכלים מהפיתיון ונושאים את החומר 

הפעיל בחזרה לנקודות המסתור, שם הם מרעילים 
וקוטלים את שאר התיקנים. סנו K3 קל ובטוח לשימוש, 

ומשווק באריזת מזרק המוכנה לשימוש מיידי. יש 
להשתמש בסנו K3 בהתאם להוראות השימוש. גודל 

האריזה: 10 גרם. ניתן להשיג ברשתות השיווק. המשרד 
להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד 

להוראות התווית עלול לסכן את בריאותך ואת איכות 
סביבתך.

אי אפשר שלא לחוש את הקיץ, הוא כבר כאן... ואנחנו 
מוכנים לקראתו עם פסטרמות בטעמים שיוצאים מגדר 

הרגיל. 'הוד לבן' מציגה  סדרת פסטרמות בטעמים 
שאסור לפספס: פסטרמה כפרית, פסטרמה ברביקיו, 

פסטרמה מקסיקנית, פסטרמה בדבש טהור, נקניק 
סלמי ונקניקיות. ובנוסף, כל הפסטרמות דלות שומן!  

עם פסטרמות הוד לבן תוכלי ליהנות מארוחה קלילה ומרעננת מצד אחד, אך גם בשרית, 
מזינה, עשירה בחלבון וכאמור- גם דלת שומן. קחי לך 2 דק' להכנת כריך מפנק, עשיר בערכים 

תזונתיים ופשוט טעים: לחמניית קמח מלא בתוספת עלי חסה טריים, מלפפון ירוק, עגבניה 
אדומה טריה וכמובן לא שכחנו את  המוצר שיהפוך לך את הכריך לארוחה בשרית טעימה 

ובריאה - פסטרמה מקסיקנית של 'הוד לבן' העשויה מהודו משובח.

מהפכת האחים והאחיות: תהיה או לא? בחודשים 
האחרונים מערכת הבריאות דנה בתפקיד החדש, 

שירחיב את סמכויות האחים והאחיות ועשוי לשנות 
באופן דרמטי את שיטת העבודה וניהול הבריאות 
של הציבור בקהילה. בין היתר יוכלו לבצע בדיקה 

ואבחון של חולים, רישום תרופות, חידוש מרשמים 
ומתן אישורי מחלה לילדים ומבוגרים. במכללת 

מבחר החרדית, שהכשירה עד היום אלפי אחיות ואחים לתואר ראשון ושני בסיעוד, 
מברכים על היוזמה. "באם תתקבל ההחלטה, תהיה זו פריצת דרך נוספת בהרחבת 

סמכויותיהם של האחיות והאחים האקדמיים, שעוסקים גם כך מדי יום במסירות 
נפש בהצלת חיי אדם". לפי 'דה מרקר': בסקר האחרון של מכון ברוקדייל נמצא 

כי 45% מהפונים לרופאי משפחה ב–2018 עשו זאת רק לשם קבלת טפסים או 
אישורים. במשרד הבריאות מקווים כי האחיות המומחיות יוכלו לקחת על עצמן את 

המשימות האלה, ובכך לאפשר לרופאי ורופאות המשפחה המומחים לפנות את 
הזמן לטיפול מעמיק בחולים מורכבים, כרוניים וקשישים. אם גם אתם רוצים לעסוק 

בקריירה רפואית, התקשרו למכללת מבחר ובדקו את התאמתכם למסלול הסיעוד. 
לפרטים: 03-5785030  

זהו. החלטתם שאתם מפסיקים לסבול. החלטתם 
לאמר 'שלום' לשרב ולסגור בפניו את החלון. סוף סוף 

החלטתם לרכוש מזגן. לנו, ברשת 'שיא החשמל והמיזוג', 
חשוב שתוכלו ליהנות מיד מהמזגן שלכם, ללא המתנה 

ממושכת. לכן פיתחנו שיטה מיוחדת שמקצרת את 
התהליכים בין ההחלטה החשובה לביצוע ההתקנה. לשם 

כך הבאנו מלאי חדש וענק של מזגנים מכל המותגים 
הגדולים: תדיראן, טורנדו, סמסונג, מיצובישי, אלקטרה, 
נורמנדה, סגה ופמילי, כדי שהדגם המדויק שתרצו יחכה 

לכם כבר במחסני המלאי שלנו. אצלנו, ב'שיא החשמל 
והמיזוג' מעסיקים את המתקינים המקצוענים ביותר, 
מתוך דגש על אמינות, יושרה והגינות. כל המתקינים 

שלנו עובדים לפי כללי הבטיחות המחמירים ביותר ולא 
מתפשרים על איכות ההתקנה. בכדי שתוכלו ליהנות 
מהמזגן – מיד לאחר שהזמנתם, תגברנו את מספר 
המתקינים שלנו ואת שעות הפעילות שלהם. נציגי 

השירות שלנו, כולם אנ"ש, יעניקו לכם ייעוץ מקצועי 
ויעזרו לכם לבחור את המזגן המתאים לכם בדיוק. כל 

המזגנים באחריות כפולה! גם של היבואן וגם אחריות של 
רשת 'שיא החשמל והמיזוג'. לבירור אודות הסניף הקרוב 

אליכם התקשרו: 03-5045000

כל מי שהספיק כבר להכיר את המסלול הירוק של המרכז החרדי, יודע לציין את שלוש התחנות המנצחות 
שהופכות אותו לדרך הישירה למקצוע מפרנס: הכוון למקצוע הנכון אישית לכל אחד מן הסטודנטים, תוכן לימודים 

עקבי ומעשי בדגש על ידע רלוונטי וכלים שימושיים לעבודה, ומחלקת השמה מקצועית המעניקה ליווי צמוד עד 
ההשתלבות בשוק התעסוקה. "אבל זה לא הכל", אומר אברהם הורן, מנכ"ל המרכז החרדי. "אנו מקיימים שיתופי 

פעולה המאפשרים להעניק לנרשמים הטבות נוספות". מסתבר שלמסלול הירוק יש פלוס גדול ומשמעותי: 
מימון מלא ללימודי מקצועות הנדסאות לנשים העומדות בקריטריוני מה"ט. המרכז החרדי להכשרה מקצועית 

מציע מערך ענף של קורסים חדשניים, עם כל הכלים למקצוע מעשי ומפרנס. בין הקורסים הנבחרים קיימות מגמת עיצוב מוצר – כולל תכנון, 
יצירה ושיווק, ומגמת מכשור רפואי – ביצוע בדיקות באמצעות מכשור מתקדם, הכנת ציוד ועריכת המידע. המגמות מקנות למסיימות דיפלומת 
הנדסאי של מה"ט. המלגות המוענקות לנכנסות למסלולי ההכשרה ההנדסאיים מאפשרות להשתלם במקצועות עכשוויים הזוכים לביקוש גבוה 

בשוק, ולהשתלב בו בהצלחה עם סיום הלימודים במרכז. חייגו עכשיו כוכבית 2245 ועלו על המסלול הירוק לפרנסה בכבוד.

מתחם העבודה 'וורקאפ' שנפתח לפני כשבועיים הולך ומתמלא בלקוחות מרוצים – עוסקים פרטיים, הנהנים ממתחם עבודה ייחודי וחדשני ההופך 
למשרד פרימיום אישי עם מכלול השירותים המושלם, תוך שמירה על פרטיות ייחודית שעוד לא הייתה עד כה בענף מתחמי העבודה בישראל, 

כשבשתי קומות המתחם מתפרסים עשרות עמדות עבודה מקצועיות במנעד אפשרויות התאמה בהתאם לתחומי פעילות העסק. לצד עמדות 
העבודה השיתופיות, מציע המתחם משרדים פרטיים, כאשר במתחם כולו הושקעו ב'וורקאפ' מיליוני שקלים, מתוכם מאות אלפים לצורך בידוד 

מוחלט בין החדרים ברמה הטובה ביותר, כך שאנשי העסקים יכלו לנהל פעילות משרדית פרטית דיסקרטיות לחלוטין. ב'וורקאפ' מספרים כי לצורך 
מערך הבידוד נשכרה אחת החברות המובילות בתחום המייבאת מוצרים באיכות בינלאומית, כך שיעמוד בסטנדרטים הטובים ביותר למען הלקוחות 

של 'וורקאפ'. כל מה שנותר לכם לעשות זה לקפוץ לביקור ולהתרשם מהמתחם שנמצא ב-BBC בבני ברק. לתיאום התקשרו: 03-5-778-778

רגע לפני חג 
השבועות, 

ואחרי 
שהשקעת כה 
רבות בעוגות 

הגבינה 
המשובחות 

והקינוחים 
החלביים, 

אנו מזמינים אותך להעניק גם להם תוספת של טעם 
אנין ומראה אצילי שלא יישכח. עם שוקולד "הרמוני" 

לבן במילוי פרלין נוגט מפנק מסדרת "רוזמרי" של 
שמרלינג'ס, העוגה שלך תקבל טאצ' אחר לגמרי: גרדי 
במגרדת הגסה בפומפייה את השוקולד, ותקבלי סלילי 

שוקולד עדינים ב-2 צבעים, לבן וחום בהיר, שיעטרו את 
ציפוי העוגה במראה מלכותי ומעורר תאבון. את הסלילים 

פזרי על כל שטח העוגה, ותוכלי אף "להדביק" סלילים 
מכל צדדיה, בעזרת ציפוי העוגה. עם סלילי שוקולד 

רוזמרי לבן במילוי פרלין מסדרת שמרלינג'ס, העוגה 
תהפוך לענוגת טעם ומשובחת, ועם מראה עשיר ומיוחד. 

כי לנו חשוב שתהנו משוקולד חלב שווייצרי מעולה 
שיהפוך כל ביס שלכם- לחלומי. סדרת רוזמרי מציעה 

מגוון טעמים מנצח: רוזמרי חלב במילוי פרלין, קפוצ'ינו, 
אייס קפה, קרמל, שוקולד לבן במילוי פרלין ועוד.

לקראת הקיץ, 
משיקה 'נסטלה' 
טילון אקסטרים 

עם ליבת ריבת 
חלב, הפותח 

בעקבות הצלחתו 
המסחררת של 

טילון 'אקסטרים' 
לוז עם ליבת 

נוגט, שיצא בשנה שעברה. עם השקתו, 
מעמיקה 'נסטלה' את סדרת 'אקסטרים' 

האהובה, הכוללת טילונים מעולים 
בטעמי, בראוניז, פליק, מטבע שוקולד 
לבן וניל פליק, פקאן, וניל, ושוקו-וניל. 

חידוש נוסף ומרענן הינו השקתו של 
טילון אקסטרים שוקו-וניל פרווה באריזת 

מאגדת משפחתית, הזמינה לרכישה 
ברשתות השיווק, ומעניקה מענה מושלם 

לקינוח מפנק לסעודות שבתות הקיץ. 
מ'נסטלה' נמסר: "גלידות נסטלה מובילה 

את שוק הגלידות בארץ בכלל, ובמגזר 
החרדי בפרט. כשרות: בד"צ העדה 

החרדית. 

חג השבועות 
מתקרב והמטבחים 

נכנסים לכוננות 
אפיה, כדי לשדרג 
את העוגות שלכם 
כדאי לגוון במגוון 

מילויים. חברת 
'מעולה' יצרנית 

מוצרי המזון המובילה בישראל, מציעה 
לכם מגוון מילויים טעימים במיוחד. מלית 

תפוחים עם קינמון, מלית דובדבנים, 
מלית אוכמניות, ממרח תמרים, ממרח 
חלבה, ריבת חלב, קרם פטיסייר, וגולת 
הכותרת של המילויים היא ממרח קרם 

עוגיות בטעם לוטוס, היחיד בכשרות בד"צ 
העדה החרדית.

רשת 'עינית' 
יוצאת במבצע 

קיץ מיוחד; 
על כל רכישת 
עדשות מגע 

ב-400 ₪ 
ומעלה )תשלום 

בפועל(, 
מקבלים 

משקפי שמש 
מבית LUPO ב-50 ₪ בלבד. רשת 'עינית' מתמחה בכל 

הסגמנטים והקטגוריות הקיימות בשוק, ומהווה את 
אחת מהשחקניות הדומיננטיות ביותר בישראל בשוק 

האופטיקה. בתחום עדשות המגע, מצטיינת הרשת 
במגוון רחב במיוחד, המעניק פתרון לכל בעיה אופטית, 
גם במקרים רפואיים יוצאי דופן, כגון קרטוקונוס. סניפי 

הרשת מתייחדים בצוות מומחה ומקצועי, כך שכל לקוח 
זוכה להתאמה אישית לצרכיו. הרשת דוגלת בתקשורת 

ארוכת טווח עם הלקוח, והודות לצוות אנשי מכירות מסור, 
החברה מטפחת קשר רצוף עם לקוחותיה ורואה את 

עצמה כחברה ושותפה לדרך האישית של כל צרכן וצרכן.

עד שיעלה השחר לא יישאר פירור: את הסעודה החלבית 
של חג השבועות אף אחד לא מוכן לפספס. בחג 

השבועות אנחנו נותנים כבוד דווקא למאכלי החלב, וזו 
הזדמנות נהדרת להתנסות במתכונים חלביים מדהימים, עם  סדרת ממרחי 'השחר 
העולה', שהפכה כבר מזמן לטעם המועדף על ילדים ומבוגרים כאחד. רוצה לקצור 

מחמאות עד עלות השחר? כולם יודעים שאיכות חומרי הגלם הם סוד ההצלחה 
של כל עוגה או קינוח. לכן גם הקונדיטורים המובילים בישראל משתמשים בממרחי 

'השחר העולה', המשלבים איכות וטעם מושלם, מתיקות מעודנת ומרקם קרמי 
ועשיר. לסדרת השחר העולה כשרות מהודרת של הבד"ץ העדה החרדית - ירושלים. 

כשאת בוחרת מרכז רפואי ללידה את מתפללת ומאמינה שבס"ד הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר, אך במקביל עושה את מירב 
ההשתדלות. את בוחרת ללדת במקום המקצועי ביותר. לכל המטלות והמשימות הנלוות כמו בגד לברית, עוגות לקידוש וכו' - 

בוודאי יהיה מי שידאג, אבל את ורק את צריכה לדאוג ללדת במקום הנכון. המרכז הרפואי שיבא- תל השומר, הוא הגדול והמוביל 
בארץ בתחומי המחקר האקדמי, החדשנות הטכנולוגית והניסיון העשיר בטיפול בכל סיטואציה רפואית, גם המורכבת ביותר. 

הוא נמצא ברשימת עשרת המרכזים הרפואיים המובילים בעולם על פי דירוג הניוזוויק, כשהאגף לנשים ויולדות בשיבא מוביל 
בצורה בולטת גם במספר הרופאים המומחים ברשימת המגזין פורבס. גם בתחום הנשים והיולדות הדורש מיומנות מקצועית, 

ניסיון ויכולת להתמודד עם מגוון התפתחויות אפשריות מוביל המרכז הרפואי שיבא עם מחלקת היי ריסק מהמובילות בעולם, חדרי לידה הכוללים את החידושים 
הטכנולוגים המובילים בעולם, צוות מיילדות מקצועי ואדיב, מרכז מיוחד ללידה טבעית ונבחרת רופאים מנצחת הכוללת את גדולי הפרופסורים בארץ. "צריך לזכור" 

אומרת הגב' קרולין חישין-בץ– מנהלת השיווק של המרכז הרפאי שיבא – תל השומר, "שבבחירת מרכז רפואי לידה, הפרמטר הראשון יהיה רמת המקצועיות. כל 
נתון אחר, אינו ברמת חשיבות זו. לידה היא לפני הכל סיטואציה רפואית שבס"ד יכולה לעבור באופן המיטבי ביותר – רק שצריך שזה יקרה במקום הנכון, שידע לתת 

מענה לכל מצב. ניתן לומר שהמובילות הרפואית והמקצועית של שיבא לצד התנאים המותאמים לכל אחת, מכל מגזר מעניקים חווית לידה מושלמת".

אל סדרת הארוחות המוכנות תחת 
המותג "Eat Good"  שהושק 

לאחרונה, מצטרפת היום הפסטה 
המצוננת במתכון משופר ומופחת מלח 

)לא יסומן ברפורמת סימון המוצרים(, 
הכולל רכיבים איכותיים. חטיבת 

מזון טרי, חטיבת האוכל של שטראוס, שמה לה למטרה להתאים את המוצרים 
שמפתחת לצרכים המשתנים של ציבור הצרכנים שלה, ולספק להם מגוון רחב של 

פתרונות רלוונטיים. בתוך כך, הסדרה החדשה תציע גם טורטליני פטריות כמוצר 
נוסף בהכשר פרווה לצד הרביולי בטטה". יפתח עצמון, מנכ"ל חטיבת מזון טרי: 

"מתוך הקשבה והבנה של הצרכים המשתנים של הצרכנים שלנו, אנחנו רואים 
שאחת המגמות הבולטות כיום היא חיפוש אחר מוצרי מזון המספקים פתרונות 

טעימים ומהירים לארוחה, וזאת מבלי לוותר על רכיבים איכותיים ואורח חיים בריא.  
סדרת הפסטה המצוננת מגיעה בארבעה טעמים: טורטליני פטריות, רביולי בטטה, 

רביולי במילוי גבינות ורביולי תרד וגבינות. ניתן להשיג ברשתות השיווק. כשרות: 
פטריות ובטטה - פרווה. רביולי גבינות, חלבי, בכשרות מהדרין בד"ץ שארית ישראל.

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
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 להרשמה:
*2245  *המלגה להנדסאות גברים ונשים

  בכפוף לקריטריוני מה"ט. 

המסלול הירוק 
לפרנסה בכבוד!

לימודי נשים מעשיים 
ב-100% מימון*!

הקורסים החדשניים ביותר מחכים לך במרכז החרדי.
בואי ללמוד ולצאת עם כל הכלים למקצוע מעשי ומפרנס!

במגמת עיצוב מוצר תרכשי כלים 
מקצועיים בתחומי העיצוב התלת 
מימדי, מתכנון המוצר, יצירתו ועד 
לשיווקו והצגתו על המדף. תוכלי 
להשתלב בשוק המסחרי והפרטי 

כמעצבת מוצרים.

המגמה תתקיים בשלוחת בני ברק

במגמה תלמדי ביצוע בדיקות רפואיות, 
אולטרסאונד נשים, אקו לב, כלי דם 

ועוד, באמצעות מכשור רפואי מתקדם, 
הכנת הציוד ועריכת המידע.

 בוגרות המגמה מבוקשות במכונים 
רפואיים פרטיים, בתי חולים, קופות 

חולים, מרפאות וקליניקות.

המגמה תתקיים בשלוחות ב״ב וי-ם

מגמת עיצוב מוצר

3

2

1

המסלול
 

הירוק
 
למקצוע

מגמת מכשור רפואי

תעודה: דיפלומת הנדסאי של מה״ט

ההרשמה למגוון הקורסים בעיצומה
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"
לאישה

טיפים

תלונה  היא  בעיניים  גירוי 
על  מדווחת  שלעיתים  נפוצה 
עיניים  לרופאי  שחיינים  ידי 
מה  אז  ואופטומטריסטים. 
נגן  ואיך  לעשות  מומלץ 
בכתבה  שלנו,  העיניים  על 

שלפניכם.

בבריכה  הכימיקלים  איך 
משפיעים על העיניים?

מלחים  ותמיסות  כלור 
הבריכה  לחיטוי  משתמשים 
עם  יחד  חיידקים.  וקוטלים 
יכולים  אלו  כימיקלים  זאת 
שכבת  להרס  גם  לגרום 
מוגבר  ולאידוי  הדמעות, 
בדמעות.  המימי  הנוזל  של 

חסר  נשאר  העין  פני  ששטח  היא  התוצאה 
אחרים  כימיים  לחומרים  חשוף  והגנה,  סיכוך 

ולחיידקים במי הבריכה.
מזיקים  כימיקלים  מפני  העיניים  על  להגן  כדי 
השחייה,  בזמן  משקפת  להרכיב  יש  בבריכה 
בנוסף,  ביותר.  הטובה  ההגנה  את  שתספק 
בזמן  במים  העיניים  את  לשטוף  מומלץ 
הכלור  את  לסלק  כדי  שחייה  אחרי  המקלחת 
בנוסף,  והריסים.  העפעפיים  סביב  שנשאר 
 – סיסטיין  כגון  דמעות  בתחליפי  שימוש 
לסייע  עשוי  והרטבה,  לסיכוך  עיניים  טיפות 
מיידית  הקלה  ולספק  הדמעות  הרכב  בשחזור 

בסימפטומים של אי נוחות בעיניים.

הרכבת עדשות מגע בבריכה
רוחק  או  )מיופיה(  הראייה  מקוצר  שסובל  מי 
שימוש  להעדיף  עשוי  )היפרופיה(  הראייה 
האור  קרני  של  השבירה  לתיקון  מגע  בעדשות 
עדשות  שהרכבת  לדעת  חשוב  שחיה.  כדי  תוך 
מגע במהלך השחייה יכולה להיות מזיקה ביותר. 

עדשות המגע יכולות לשמש כמצע לכימיקלים 
ולהתיישבות  לצמיחה  וכמשטח  בבריכה, 
נוטות  גם  מגע  עדשות  בנוסף,  חיידקים.  של 
למים,  מתחת  יותר  רבה  במהירות  להתייבש 
מומלץ  לכן,  נוחות.  אי  לתחושות  לגרום  ובכך 
השחייה,  בזמן  מגע  עדשות  להרכיב  שלא 
מספר  בעלת  משקפת  של  ברכישה  ולהשקיע 

לתיקון הראייה.

מי הבריכה יכולים לגרום ליובש בעיניים
השכיחות  ההפרעות  אחת  היא  בעיניים  יובש 
האוכלוסייה,  בקרב  העיניים  בתחלואת  ביותר 
לייצר  יכולת  מהיעדר  כתוצאה  נגרמת  והיא 
הדמעות  ששכבת  או  מספקת,  בכמות  דמעות 
לא יציבה ומתאדה בקלות רבה מדי. הכימיקלים 
בבריכה יכולים להפריע ליציבות שכבת הדמעות, 
בכך  מהעין.  הדמעות  של  מוגבר  לאידוי  ולגרום 
והשחיין  לחות,  וחסרת  חשופה  העין  נשארת 
חש את חוסר הנוחות. גם במקרה זה משקפת 
ובנוסף  לכימיקלים.  החשיפה  בצמצום  תעזור 
בעיניים  מיובש  הסובלים  לשחיינים  מומלץ 

דמעות  בתחליפי  להשתמש 
המשקפת,  הרכבת  טרם 
שיעניק  מניעתי  כאמצעי 
של  נוספת  שכבה  לעיניהם 

הגנה.

שחייה לאחר ניתוחי עיניים
ניתוחי עיניים כיום הם הרבה 
מבעבר,  פולשניים  פחות 
מינימאלית  הרדמה  ודורשים 
חזרה  מבטיחים  שהם  תוך 
לאחר  לשגרה  מהירה 
החתך  זאת,  עם  הניתוח. 
פתח  מהווה  בניתוח  שנוצר 
החיצונית  מהסביבה  כניסה 
של  הפנימית  הסביבה  אל 
בתקופה  שבבריכה  לכימיקלים  חשיפה  העין. 
כאשר  הראשון(,  )בחודש  הניתוח  שלאחר 
וריפוי,  היסגרות  של  בתהליך  עדיין  החתכים 

יכולה לגרום נזק לעין. 
להיות  עלולה  בים  לשחייה  שגם  לזכור  כדאי 
השפעה על העין – אמנם אין בים כלור אך כמות 
זו  בסביבה  גם  כן  ועל  מאד  גבוהה  הינה  המלח 

חשוב להגן על העין.
מהרכבת  והימנעות  משקפת,  הרכבת  לסיכום, 
עדשות מגע, בזמן השחייה יכולה למזער ביותר 
את הסיכונים לעיניים. חשוב להיבדק אצל רופא 
אותו  ולשתף  האופטומטריסט,  או  העיניים 
עשיית  מרגיש.  שאתה  ובתסמינים  בחששות 
לך  יאפשרו  שלך,  בהרגלים  קטנים  שינויים 
בשחייה  הסיפוק  תחושת  את  ולחוש  להמשיך 

בבריכה למשך זמן רב בהווה ובעתיד.

ומנתח  רופא  ירון,  פינקלמן  *ד"ר 
במחלקת  הקטרקט  בתחום  בכיר 

עיניים במרכז הרפואי תל אביב

העסיסיים  העונה  פירות  אלינו  מגיעים  איתו  ויחד  כאן,  כבר  הקיץ 
סיבים  מינרלים,  ויטמינים,  מעט  לא  לנו  המעניקים  והמתוקים, 
האימונים  סטודיו  של  התזונאית  פארי  אלונה  גדול.  ועונג  תזונתיים 
למתיקות  ההתמכרות  "עם  כי  אומרת   BOOST הפונקציונליים
לב  לשים  וממליצה  דברים",  למספר  ערניים  להיות  יש  ולצבעוניות 

לכללים הבאים: 
וסיבים  מינרלים  ויטמינים,  בשלל  עשירים  הקיץ  פירות   .1
תזונתיים התורמים לבריאות - יחד עם זאת, הם מכילים לא מעט 
קלוריות וסוכר )גם אם הוא סוכר טבעי(, ולכן כדאי מאוד לשים לב 
לכמות הפירות הנצרכת ביום. פירות הקיץ כמו: אבטיח, מלון, ענבים 
ועוד הינם טריקים יותר מפירות אחרים, כיוון שקשה לספור ולשלוט 
בכמות הנאכלת. ניתן למדוד כוס קוביות של כל אחד מהפירות הללו, 
כמנת פרי אחת המכילה בסביבות 60 קלוריות. לעומת זאת, שזיף – 
שגם הוא פרי שמגיע אלינו הקיץ, מכיל בסביבות 20 קלוריות ליחידה 
פרי  כמנת  שזיפים   2 לאכול  ניתן  ולכן,  נמוך,  גליקמי  אינדקס  ובעל 

אחת. ההמלצה לאדם בריא היא צריכה של 2-3 מנות פרי ביום.
2. שייקים וסלטי פירות – בקיץ יש פיתוי רב לשתיית שייקי פירות 
מרעננים, ולתחושתנו גם בריאים. חישבו שוב, ואל תשכחו שחלקם 
וסוכר. לדוגמא, בשייק פירות על בסיס חלב  ממש לא דלי קלוריות 
אנו יכולים להגיע לכ-300 קלוריות, ולעבור את הכמות המומלצת של 
פירות ביום )בין 2-3(. כך גם בסלטי פירות, שבמקום לפזר על פני יום 
שלם את "הנשנוש המתוק", אנו מרכזים בארוחה אחת כמנת קינוח 
לרוב. רצוי לאכול את הפירות בשלמותם כמנות ביניים או בשילוב עם 

ארוחה, כך הם יהיו יותר משביעים ונוכל לשלוט בכמות שלהם.  

3. פרי יכול להוות תחליף לפינוקים מתוקים ולהשתלב בתפריט, 
ובוודאי עדיף על ממתיקים אחרים - ניתן לחלק את צריכת הכמות 
מאכל  צבעי  מכיל  אינו  טבעי,  הפרי  היום.  כל  פני  על  המומלצת 

וחומרים משמרים ועשיר בוויטמינים ובמינרלים.
4. יש לגוון בצריכת הפירות ביום על מנת להעניק לגוף ויטמינים 
שלו  הייחודיות  את  יש  פרי  לכל   - האפשר  ככל  רבים  ומינרלים 
פירות  ומינרלים.  ויטמינים  של  רב  מגוון  יש  מהפירות  אחד  ולכל 
מסייע  אשר  בליקופן  עשיר  אבטיח   ,C בויטמין  יותר  עשירים  הדר 
בהפחתת הסיכון לחלות במחלות לב, מלון עשיר בקרטנואידים אשר 
משמשים כנוגדי חמצון ועוד. לכן, רצוי לאכול 3 פירות שונים במהלך 

היום על מנת להינות מכל הטוב הזה.
5. הכי טוב פירות טריים – בפירות טריים ניתן למצוא מגוון גדול של 
ויטמינים ומינרלים. לפירות אופי רגיש והרבה תכונות מועילות שלו 
נהרסות בתהליכי עיבוד מסוימים כגון: בישול, אפיה, חימום. צריכת 
הפירות כאגסים אפויים ביין, פאי תפוחים, עוגת תפוזים ועוד, אינה 
דומה לצריכת פירות טריים והיתרונות הבריאותיים שמביאים איתם. 
6. אכילת פירות מרובה לא באה על חשבון שתיית מים בחודשי 
הקיץ – פירות הם בעלי תכולת מים גבוהה ועשויים להכיל 90% מים. 
בעל  אלא  מים,  שתיית  להחליף  אינו  בפירות  המצוי  המים  תפקיד 
תפקיד חשוב בסילוק החומרים הרעילים המצטברים בגופנו. בנוסף 

לצריכת הפירות עלינו לצרוך בממוצע 10 כוסות מים ביום.  

קיץ: רגע לפני שאתם קופצים 
לשחייה בבריכה

הקיץ הגיע ורבים מבלים את הזמן הפנוי בבריכה, שמהווה עבורם דרך מצוינת להתרעננות 
וכן ספורט מהנה לגילאים שונים • חשוב לדעת ששחייה במי הבריכה יכולה לגרום ליובש בעור 

ותופעות נוספות • ד"ר פינקלמן ירון, רופא ומנתח בכיר בתחום הקטרקט מסביר לנו כל מה 
שחשוב לדעת

טיפים לשילוב 
פירות הקיץ 
בצורה נבונה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

תפוחי אדמה ממולאים בטונה 
מצרכים )6 מנות(:

• 6 תפוחי אדמה בינוניים, לא מקולפים 
• 3 כפות שמן 

• 3 כפות רוטב צ'ילי מתוק
• מלח 

• פלפל שחור גרוס
למילוי: 

• קופסת 'טונה עם לימון ופלפל חריף'
• 2 בצלים ירוקים קצוצים

• ביצה
• מלח

• פלפל שחור גרוס
אופן ההכנה: 

• מחממים תנור ל-200 מעלות 
כל  ועוטפים  האדמה  תפוחי  את  שוטפים   •

ונייר אלומיניום. מכניסים  אחד בנייר אפייה 
לתנור כ-45 דקות עד שהם רכים

מהתנור  האדמה  תפוחי  את  מוציאים   •
ופותחים את הניירות.

תפוחי  מתוכן  חלק  מרוקנים  כף  בעזרת   •
האדמה כך שייווצר מקום למילוי. 

• מועכים את תוכן תפוחי האדמה ומערבבים 
בקערה את חומרי המילוי עם תוכן התפודים
• מערבבים בקערית שמן, צ'ילי מתוק, מלח 

ופלפל
ומבחוץ  מבפנים  התפודים  את  מברישים   •

בתערובת התיבול 
• ממלאים את תפוחי האדמה במלית 

באדיבות: סטארקיסט

"
"
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - הבשמים במקרא

אהלות, נטף, אהלים, נכאות, בשם, נרד, חלבנה, צרי, כופר, קידה, כרכום, קנה, לבונה, קנמון, לוט, קציעה

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תאמנדתאאנשתנאקשתא
נוירתהאסתטשאתיניג

ריתדלאתנגאפתנדרתא

תנגותגתרנתכנאהגצנ
תיתדתיתדגתראהגתתק

תאתנגלתתגנכנתלאצר

תתואכנגיטאוסחאיסנ

שסנאריאותבמשנענממ

הנקאנתלדלאנגהתשני

תנדנשתאגאתקנגבאתל

דתבתמנאנגניסנגדנה

יראלנותתהאתתאתנאא

תאנאחונתדתכופראנא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. רטוב,לח,בוצי. "בהו אלו אבנים ה___  המשוקעות בתהום שמהן יוצאין מים")חגיגה יב.(
)בלשוןיחיד,זכר(

6. משל לדברים קשים ועוקצניים ביותר.  "כמדקרות- _____" )משלי יב יח(
7. לקח בחוזקה,תפס בכוח. "מה הזאב הזה חוטף כך ___ שאול את המלוכה")בראשית רבה 

פרשה צט, פסקה ג(
9. נער עוזר לרועה-צאן.  "והשבתי ידי על ה___" )זכריה יג ז( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

11. קיצור המילים: ועיין לעיל.
12. עודף במשקל של אחת מכפות המאזנים."כשהוא שוקל ב___  הוא שוקל או עין בעין הוא 

שוקל")כריתות ה.(
13. קיצור המילים: הגבהה וגלילה. )בהיפוך אותיות(

14. רוטב של מלח.  "ומי גרע ממלח  ו____"          )ברכות לו.( )בהיפוך אותיות(
16. נהי, בכי, יללה. "לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא- ___  בהם" )יחזקאל ז יא(
18. כשהוא ביחידות, באין איש עמו.  "____  לבין עצמו" )יבמות מז.( )בהיפוך אותיות(
20. חלמיש,אבן קשה מאוד. בתקופת המקרא התקינו מאבן זו סכינים ומכשירים חדים. 

"צפרה ___" )שמות ד כה(
21. היו רגילים לעשות, היה מנהגם. "מקום  ש___ לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות- 

עושין" )פסחים ד א(

1. בדיוק באמצע, בין שני הקצוות, לא לכאן ולא לכאן.    "___  ל____" )שקלים ז א(
2. שבירה, ריצוץ.  "חזיא לבהמתו על ידי  ___" )תוספות בבא בתרא יט:( )בכתיב 

חסר(
3. תחושו צורך גופני באכילה, תסבלו מחוסר מזון. "הנה עבדי יאכלו ואתם ___" 

)ישעיה סה יג( )בהיפוך אותיות(
4. לשד, שומן שבתוך העצמות.  "ו___  עצמותיו ישקה" )איוב כא כד(

5. אימרת – חכמים בגנותה של העצלות והרשלנות. "תחלת ____  שינה" )בראשית 
רבה פרשה יז, פסקה ה(

8. סעודת רעים,סעודה משותפת של חבורת ידידים. "ב__...במשתה של מריעות 
שעושין הנערים זה עם זה" )רש"י עבודה זרה יד.(

10. מחשבת-הבל,תוכנית-סרק.  "ו___  רוח" )קהלת ד טז(
15. מתנה, ביחוד מתנת מזונות.  "ושלחו ____  לאין נכון לו" )נחמיה ח י( )בלשון 

יחיד(
16. צמח בר בעל בצל ממשפחת השושניים, עלי העטיף של הפרח לבנים.  "____  

החלב" )שביעית ז א(
17. הטח ראשך בכותל!  אין לך בררה אלא לותר! בארמית: "רישיך  ו____" )חולין 

לט:(
19. באותו היום גופו.  "___  ביום" )ידים ד א(

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

כד’-כו’ באייר תשע”ט
29/5-31/5/2019  

+5 חדרים

 בניסנבוים השקט 
דופלקס בק"ג וק"ד עם 

מעלית, 4 חד', 3 כ"א + 
דירת 2 חדרים שמושכרת 

ב 3,100 ש"ח + חניה 
בטאבו 2,900,000 ש"ח

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

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

3 כ"א 2,075,000 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 מ"ר, ק"ב 90 מ"ר, 

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

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

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

 באחיה השילוני באיזור 
מנחם 3.5 חד', ק"ג + 

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת 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(_____________________________________________

בית שמש

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

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

 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(_____________________________________________

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

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, 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

 באהבת שלום 5.5 
חד' 140 מ"ר משופצים 

ברמה גבוהה ,ק"ב, 
חזית + יחידה מושכרת 
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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)22-22(  תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)22-22(  בתשואה גבוהה 052-3260595

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

1-1.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 4 חד' 110 מ"ר + סוכה 
צמודה 70 מ"ר+ ק"א + חזית 

+ מעלית. 2,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(  "תיווך שפיצר" 03-6188685

 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
_____________________________________________)22-22(  פאלפון 054-8449423

 באזור הרצוג ק"ג כ-110 
מ"ר + 2 מרפסת + מעלית 

חזית 4 חד', אפשרות לחלוקה 
 B.D.A 1,890,000 תיווך

_____________________________________________)22-22(  פאלפון 054-8449423

 בסוקלוב, 4 חד' חדשה, + 
מרפסת 80 מ"ר, קומה נוחה 
חזית, 2,400,000, תיווך-הנדלן

050-4177419  )22-22(_____________________________________________

 תיווך 4 חדרים אזור רמת 
אהרון, משופצת מהיסוד כ-82 

מ"ר, ש"כ. קרקע + אופציה 
לבנייה. בהזדמנות בלתי חוזרת 
 052-3611973 / 03-5444815

_____________________________________________)22-22(  יוסף 

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

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

וילות ובתים

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

_____________________________________________)21-22(  "הראשון בתיווך"

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

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

כחדשה ק"ג 1,820,000ש"ח 
"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884  )22-22(_____________________________________________

 בהרב-קוק השקט 4.5ח' 
מושקעת מאד! יפהפיה 

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

_____________________________________________)22-22(  נכסים" 03-5791514

 באזור רמבם 5ח' יפהפיה 
מושקעת ק"ד חזית +מעלית 
+נוף 2,350,000ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)22-22(  נכסים" 03-5791514 

 בזוננפלד 5ח' ענקית 
משופצת ק"ג +מעלית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884  )22-22(_____________________________________________

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

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

3,600,000ש"ח מיידי "אפיק-
_____________________________________________)22-22(  נכסים" 03-5791514 

 בקרית הרצוג 5 חד' 110 
מ"ר משופצת + יחידת הורים 

+ סוכה  ק"ב חזית + חניה 
1,950,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308  )22-22(_____________________________________________

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

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

053-3128884  )22-22(_____________________________________________

 דופלקס 6ח' מטופחת 
ומרווחת ק"ג באזור חגי 

2,450,000ש"ח "אפיק-נכסים" 
053-3128884 03-5791514  )22-22(_____________________________________________

 באזור בן זכאי העיריה  
דופלקס 5 חד' + יחידה 

)מושכרת ב 2,650(  160 
מ"ר+ גלריה 40 מ"ר ק"ג 

חזית משופצת כחדשה 
מושקעת ביותר נוף  + חניה  

2,650,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308  )22-22(_____________________________________________

 באנילביץ בבניין חדיש  
דופלקס 5 חד' 130 מ"ר  

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

_____________________________________________)22-22(  ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)22-22(  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 
_____________________________________________)22-22(  גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך/ השלושה  
רח' שקט 5 חד' 130 מ"ר 

)6 דיירים( ק"א מסודרת 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308  )22-22(_____________________________________________

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

אופציה  40 מ"ר כולל רשיונות 
ק"א + חניה א. פנחסי

03-5799308  )22-22(_____________________________________________

 באזור הרב קוק רח' שקט  
4 חד' 90 מ"ר ק"ג + א. בגג 
בטון + חניה חזית משופצת 

כחדשה 3 כ"א 
_____________________________________________)22-22(  א. פנחסי 03-5799308

 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  )22-22(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירת גן 6 חד' 130 מ"ר + 

חצר גדולה 150 מ"ר מושקעת 
ברמה גבוהה ביותר 

כניסה מיידית 4,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(  א. פנחסי 03-5799308

 מבחר דירות מחולקות 
ל-2 ול-3 יחידות דיור, מושכרות 

בתשואה גבוהה. משה אלוש 
_____________________________________________)22-22(  אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת בדימונה 
מושכרת 3,000 ש"ח במחיר 
450 אל"ש בלבד כל הקודם 
זוכה. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667  )22-22(_____________________________________________

 מבחר דירות בדימונה 
וירוחם החל מ-300 אל"ש עם 

השבחה עתידית. התקשרו עוד 
היום. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667  )22-22(_____________________________________________

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

מאזור האוניברסיטה עד 
השכונות, אטרקטיבי ,מגרשים, 

בתי קרקע עם פוטנציאל 
הרחבה, דירות מפוצלות!!! 

שווה להתקשר
_____________________________________________)22-22(  לאון 052-4462863

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב

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

 בשיכון-ה' "דירת-גן" 3 
חד' כ-58 מ"ר + חצר 72 

מ"ר, הרחבה 40 מ"ר )1 מ-8 
דו-קומתי( 1,570,000 "תיווך-
_____________________________________________)22-22(  משגב-לדיור" 052-5222690

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

ק"ב מ.מהיסוד 2,490,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690  )22-22(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון-ה' 
דירת-נכה 5 חד' 130מ"ר 

בנוי + 70 מ"ר חצר 
פתוחה, חדשה מהקבלן 

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

והשקעות"
054-4290600  )22-22(_____________________________________________

 בלעדי בעמי /אהרון 
דב, 5 חד' משופצת 

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

054-4290600  )22-22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)22-22(  לדיור" 052-5222690

 מבחר דירות חדשות 
ברחבי העיר ! ישירות 
מהקבלן וללא תיווך! 

מבצעים חמים  לחודש 
הקרוב! "אביחי   

_____________________________________________)22-22(מתווכים" 03-5701010

 בשדרות-גרשנקורן, 
ק"ק מוגבהת 120 מ"ר 

חזית לשדרה, אופציה גדולה 
2,200,000, תיווך-הנדלן

050-4177419  )22-22(_____________________________________________

 בבניה, בכהנמן, קבלן 
אמין, פנטאוז 5חד' + גג 

 .2,170,000
3 חד', מ-1,400,000.

4 חד', 1,800,000.
_____________________________________________)22-22(  תיווך-הנדלן 050-4177419

 בסמטת-מנשה, 115 
מ"ר חזית שמורה ומטופחת, 
+ חניה כיווני-אויר, ק"ב תיווך-

_____________________________________________)22-22(  הנדלן 050-4177419

 למבינים!!! בלעדיות! 
באיזור שיכון ג'!, 5 

+ מעלית + חניה + 
מרפסת שמש + סוכה 
+ מחסן! במצב חדש! 

3 שרותים + יחידת 
הורים + מיזוג + הרבה 
תוספות! שקטה ונוף 
פתוח! "אלוני נכסים"

052-7610603)22-22(_____________________________________________

 בלעדיות!!! 
בסמטאות הרב שך! 3 
)60 מ"ר( ק"ב אחרונה, 

גג בטון! + אפשרות 
הרחבה + אפשרות בניה 

על הגג! מתאים לשתי 
משפחות! "אלוני נכסים"

052-7610603)22-22(_____________________________________________

 בגני טל!!! 3 חד' + 
חצי, )סוכה(! גדולה! 

מעלית וחניה! כחדשה! 
פוטנציאל ל-4 חד'! נוף 

פתוח! "אלוני נכסים"
052-7610603)22-22(_____________________________________________

 בלעדי 4 חד' בברבנאל 
100 מ"ר קומה ג' חזית 

משופצת מהיסוד + גג בטון 
1,690,000 תיווך אלטרנטיב

054-5500263  )22-22(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס  6 חד' 
באזור חגי חזית קומה ג' 

1,800,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263  )22-22(_____________________________________________

 כנסו לוח דירות חינם. 
ללא רישום .ללא מנוי למכירה 
dira4me.co.il 22-22(  השכרה ונופש(_____________________________________________

 להשקעה ז'בוטינסקי דירה 
מחולקת ל 2 יחידות )השיפוץ 

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)22-22(  אורי תיווך אדוארד

 בלעדי! השלושה 75 מ"ר 
ק"א + אופציה בצד כ-30 מ"ר 

1,650,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(  050-4152330 "בנין עד"

 התחלנו לשווק! 
בנייה-חדשה בצירלזון, 3-4 

חד' החל מ-1,550,000 ש"ח 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721  )22-22(_____________________________________________

 בגמר-שלד בשיכון-ג' 
5חד' מרווחת+ גינה ענקית 

2,530,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465  )22-22(_____________________________________________

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

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
 050-4999465  )22-22(_____________________________________________

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

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

  050-4999465  )22-22(_____________________________________________

 בגמר-שלד בשיכון-ג' 4 
חד' מרווחת ויפה 1,900,000 

ש"ח  תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )22-22(_____________________________________________

 בבניין-חדש בזכרון-מאיר, 
4 חד' יפהפייה, חזיתית, 
2,250,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465  )22-22(_____________________________________________

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

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

 052-3344721  )22-22(_____________________________________________
 חדשה בבלעדיות ב"שחף 
נכסים" בעליון 3 חד' + יחידת 

הורים אופציה לבניה רק 
1,290,000 ש"ח

052-5752500  )22-22(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות ב"שחף 
נכסים" מציאה! 4 חד' גדולה 

ומושקעת רק 1,415,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(  גמיש 054-9422194

 כל הקודם זוכה    
מכירת הדירות בעיצומה 

בבניין החדש והיוקרתי
שייבנה ברבי עקיבא 63 . 

דירות 4-5 חד'.
שיווק בלעדי תיווך 

אשכנזי 03-5791770     
_____________________________________________)22-23(ישראל 052-5555882

 בר' עקיבא אזור 
הרב קוק  כ- 96 מ"ר, 

ק"ג + אופציה בגג 
בטון, מרווחת, 3 כ"א, 

פינוי מיידי, 1,850,000 
ש"ח תווך אשכנזי 

03-5791770 / שלומי  
050-2666711)22-23(_____________________________________________

 ברמב"ם בניין לאחר 
שיפוץ 3 חד' מרווחים. סלון 
פתוח, מטבח במצב שמור, 
אזור מתחרד 919,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(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  

_____________________________________________)22-22(דוד ארי 054-319-1310

 בביאליק 3 חד' במצב 
מעולה, מטבח במצב שמור, 

פינת אוכל מוגדרת, קומה 
2/2. אזור מתחרד, פינוי ובינוי 

בעתיד, 960,000 ש"ח.
_____________________________________________)22-22(דוד ארי 054-319-1310  

 ריב"ל דירת גן, 4 חד', 
107 מ"ר, גינה 35 מטר, מזגן, 

ממ"ד, גישה לכיסא גלגלים
1,450,000 ש"ח   

_____________________________________________)22-22(דוד ארי 054-319-1310  

 בהזדמנות! בבית וגן, 
קוטג', 200 מ"ר, בנוי, 7 

חד', 3 קומות+ 200 מ"ר 
גינה. מושקעת! לל"ת.

052-8935435)22-28(_____________________________________________

 בהזדמנות אחרונה- 
בית פרטי, 5 חד', 98 מ"ר 

נטו+ חצר פנימי ומחסן, 
בשכונה שומרי מצוות, 
ליד בית כנסת הכיפה. 
משופץ יסודי ומשודרג, 

פינוי מיידי, בקרבת 
מרכזים מסחריים, חניה 

קרובה, מקום שקט 
ומיוחד! 1,250,000 ש"ח

054-7911775)22-22(_____________________________________________

וילות ובתים

 בקרית אור שמח קומה 
שלישית 3 חדרים אופציה 

הרחבה לשני חדרים ללא גג 
80 מ"ר 1,400,000 ש"ח גמיש 

054-7997077)22-22(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בלעדי! באזור הרב שך/ 
השלושה בבנין בוטיק )8 

דיירים( דופלקס 6 חד', 220 
מ"ר מושקעת חדשה ק"ד+ 

מעלית + חניה חזית + 
מרפסת גג גדולה 

_____________________________________________)22-22(א. פנחסי 03-5799308

 בעמי, 3 כ"א, ק"ג, 
משופצת, מוארת, כחדשה. 

2,100,000 ש"ח, לל"ת, גמיש
054-2244679 052-5503921

052-8770126)22-25(_____________________________________________

 בר' עקיבא- גן ורשא 
4 חד' 92 מ"ר ק"ב חזית 
משופצת חלקית+ סוכה 

1,800,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)22-22(_____________________________________________



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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

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  )22-22(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

כד’-כו’ באייר תשע”ט  29/5-31/5/2019

+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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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

_____________________________________________)22-22(  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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)22-22(  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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )22-22(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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

 בקריה החרדית 4 
חדרים + אופציה לחדר 

נוסף, מושקעת + 2 
מחסנים, נוף מהמם 

לכינרת ללא תיווך 
1,100,000 גמיש.

052-7691497)20-23(_____________________________________________

 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 בלעדי 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באזור פנקס בבנין מטופח 
3.5ח' מרווחת +מרפסות ק"ג 
חזית +מעלית 1,950,000ש"ח 

מיידי "אפיק-נכסים"
 03-5791514  )22-22(_____________________________________________

 באזור יגאל 3ח' ק"א 
חזית 1530,000ש"ח מיידי 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884  )22-22(_____________________________________________

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

*4ח' +מ.שמש *פנטהוז 
יחיד בקומה 180מ"ר +נוף 

"אפיק-נכסים" 03-5791514 
053-3128884  )22-22(_____________________________________________

 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  1,650,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)22-22(  פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
3 חד' 75 מ"ר ק"ב חזית 
משופצת + סוכה גדולה 

1,500,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308  )22-22(_____________________________________________

 בלעדי! באזור יונה הנביא 
3 חד' 75 מ"ר ק"א חזית 

+ סוכה על רלסים שמורה 
1,750,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308  )22-22(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד' 
80 מ"ר + היתרים בגג ובצד 
1,820,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308  )22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות  בנורק 3 חד' 
+ יחידה דיור ק"ד משופצות 
גג בטון 1.620.000  "פנחס 

_____________________________________________)22-22(  נכסים" 055-6789653

 המציאה! בבלעדיות, 
בסמטת רחל 3 חד' ק"ב. 

66 מטר, 1.410.000 "פנחס 
_____________________________________________)22-22(  נכסים" 055-6789653

 המציאה! בבלעדיות, 
בפ"כ  3 חד' ק"ב. אופציה 

בגג בצד, יש חתימות שכנים, 
_____________________________________________)22-22(  "פנחס נכסים" 055-6789653

 בהזדמנות נדירה דירת 3 
חד' ברח' בית יוסף

052-3330965  )21-22(_____________________________________________

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

ממשית 60 מ"ר חזית 
1550000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)22-22(  פנחסי 03-5799308

 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 

_____________________________________________)22-22(  אדוארד

 ז'בוטינסקי 2.5 חד' כ-50 
מ"ר, קומה פרטר עורפי גינה 

כ-45 מ"ר )לא רשומה בטאבו( 
מחיר גמיש  077-2050410 

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)22-22(  אדוארד

 בז'בוטינסקי 60 מ"ר 
קומה 2 עורפית מחולקת 

ל-2 דירות, משופצות, 
מכניסה 4,500 ש"ח 

בחודש 1,290,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בהזדמנות!! א. בנימין-
אברהם 3.5 חד' כ-83 מ"ר 
ק"א "משופצת" + סוכה 
1,420,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)22-22(  לדיור" 052-5222690

 א. סמטת-אז"ר 3.5 חד' 
כ-85 מ"ר ק"ב + מ. סוכה 

+ א. להרחבה "שמורה" 
1,610,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)22-22(  לדיור" 052-5222690

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

1,498,000 אופ'להרחבה 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690  )22-22(_____________________________________________

 בלעדי!! ז'בוטינסקי-
עורפית כ. משיכון-ה', 3 חד' 

כ-64 מ"ר א. להרחבה צד/
וג.בטון 1,315,000 "תיווך-

_____________________________________________)22-22(  משגב-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  )22-22(_____________________________________________

 שיכון-ה' חדשה!! 3 
חד' כ-75 מ"ר + מעלית 

+ מ/שמש )ה.עצמי-גבוה(  
1,460,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)22-22(  לדיור" 052-5222690

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

ק"א שמורה אופ' לסוכה 
1,170,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)22-22(  לדיור" 052-5222690

 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  )22-22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)22-22(  פאלפון 054-8449423

 באזור הנביאים 3 חד' 
גדולה ומושקעת כחדשה + 
אפשרות לריהוט מלא חזית 

B.D.A 2,170,000 תיווך
_____________________________________________)22-22(  פאלפון 054-8449423

 בסימטת רחל!  2.5 
חד', ק"א, חזית + 

היתרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי מתווכים"

03-5701010)22-22(_____________________________________________

 באברבאנל ! 3 חד', 
חזית! ק"ג, מטופחת 

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

בלעדי ל"אביחי מתווכים"
03-5701010)22-22(_____________________________________________

 בנויפלד! 3 חד', ק"ב, 
חזית + מעטפת מוכנה! 

הזריז נשכר! "אביחי   
_____________________________________________)22-22(מתווכים" 03-5701010

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

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

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)22-22(  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 
_____________________________________________)22-22(  הכוכבים: 02-571-3375.

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

מ"ר( + גינה, מחסן, 2חניות 
פרטיות, נוף. 2,550,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(  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  )22-22(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)22-22(  הכוכבים: 02-571-3375

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)22-22(  הכוכבים: 02-571-3375

 בלעדי 2.5 חד' בפ"כ 
במתחרדים  קומה א' 

+ אופציה לסוכה גדולה 
1,160,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263  )22-22(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בפ"כ 
מתחרדים בבנייה בשלבי 
סיום חזית קומה 5 ללא 

סוכה 1,390,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)22-22(  אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בנורדו 3 חד' 
מושקעת קומה א' חזית + 

מעלית 1,490,000 תיווך 
_____________________________________________)22-22(  אלטרנטיב 054-5500263

 ברח' חברון, 2 חד', 44 
מ"ר, ק"ק, חזית, יפיפיה! 

+ אפשרות הרחבה
23 מ"ר. "מקסימום-נדלן" 

 052-2452820)22-22(_____________________________________________

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

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

 052-3344721  )22-22(_____________________________________________

 בגולומב 3.5 חד' חדשה 
מהניילונים, ק"ב, 1,750,000 

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )22-22(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )22-22(_____________________________________________

 בשבטי-ישראל 3 חד' 
מיידית, בניין-חדש 1,600,000 

ש"ח  תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )22-22(_____________________________________________

 בבנייה בנורדאו 3 חד' 
מרווחות 1,450,000 ש"ח  

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000  )22-22(_____________________________________________

 במרום-שיר 3 חד' ענקית 
+ חניה, חזית, נוף מדהים, 

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

050-4999465  )22-22(_____________________________________________

 אזור דובק / ר' עקיבא  
3 חד' מרווחת,  מסורגת, 
ממוזגת, סלון גדול, ק"ג, 

מעלית, תווך אשכנזי 
03-5791770)22-23(_____________________________________________

 3.5 חד' בתחילת 
ר' עקיבא, ממוזגת, 

מסורגת, ממ"ד, ק"ב, 
מעלית, חזית, סוכה 
סגורה, תווך אשכנזי

03-5791770)22-23(_____________________________________________

 בגניחובסקי בלעדי! 
3 חד' ק''ב עם מעטפת 

סגורה 120 מ''ר, 
מיקום מדהים רק ב 

1,460,000ש"ח מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)22-22(_____________________________________________

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

+ חניה בטאבו, רק ב 
1,380,000 ש"ח, מיידי, 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)22-22(_____________________________________________

 ביגאל אלון 3 חד' 
גדולים קומה ד' ואחרונה, 

עם אופציות בצד ובגג 
בלעדי ל"אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)22-22(בועז" 050-4156080

 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(_____________________________________________

 המציאה!! א. אהרונוביץ 
חדשה!! 4 חד' כ-90 מ"ר + 
מעלית מ/שמש 1,850,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690  )22-22(_____________________________________________

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

+ מ.שמש 1,980,000 "תיווך-
_____________________________________________)22-22(  משגב-לדיור" 052-5222690

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

מעטפת 40 מ"ר, סה"כ
165 מ"ר "מ.לנכה" 1,740,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
 052-5222690  )22-22(_____________________________________________

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

מחסן + מעלית 1,750,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690  )22-22(_____________________________________________

 לחטוף!! א. נחום, 
כ- 4 חד', כ- 90 מ"ר, סוכה, 
"שמורה", 1,690,000 "תיווך-
_____________________________________________)22-22(  משגב-לדיור" 052-5222690

דופלקסים
 ברמות א ייחודית דופלקס 
מחולקת לשתי דירות נפרדות 

150 מ"ר כניסות נפרדות 
עלות: 2,050,000 ש"ח גמיש 

יש אופציות הרחבה בדירה
054-7997077)22-22(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בסורצקין 4 חדרים 80 
מ"ר שופעת בשמש 3 כווני 

אויר מרפסת 2,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(קומה שנייה 054-7997077

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

פנטהאוזים ודירות גן

+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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)22-22(  הכוכבים: 02-571-3375

 בזכרון משה בפרוייקט 
חדש חדש, מיני פנטהאוז, 6 
חד', 160 מ"ר, 4 כ"א, סוכה, 

חניה כפולה, מפרט גבוה, 
_____________________________________________)22-22(  לל"ת. 055-9385311

 באזור יהודה הלוי, )ליד 
העירייה(, ק"ק, 70 מ"ר, 

1,250,000 ש"ח.
_____________________________________________)22-22(  050-6610501 סתיו

 בהדר גנים, דירת גן, 
4 חד', 240 מ"ר מגרש, יח' 

הורים, מעלית וחניה.
052-3524841  )22-22(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז- 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

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

_____________________________________________)22-22(יוחנן 050-4104044

 בקהילות יעקב )גני הדר( 
4.5 ח' 110/110 - מושקעת 

_____________________________________________)22-22(ויפה - 050-4811122

 בבן גוריון כפר גנים ג', 
6 חדרים, מחסן, מ. שמש, 

ממ"ד, 2 חניות 140 מ"ר 
2,690,000 ש"ח

_____________________________________________)22-22(עידן 053-2817721

 בבן צבי כפר גנים ב' 5 
חדרים, בנפרד ממ"ד, מרפסת 

שמש/ סוכה, מעלית, 130 
מ"ר. 1,890,000 ש"ח. 

_____________________________________________)22-22(אתי 054-3320655
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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  )22-22(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )22-22(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )22-22(_____________________________________________  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, משופץ 
מהיסוד בק"1 - עם 

מעלית, ללא דמי תיווך 
בב"ב בהרב קוק 23 2,500 

_____________________________________________)52-52(ש"ח. 054-6506501    

 "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(_____________________________________________

 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  )22-22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 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

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 70 

מ"ר, ק"ק 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' 

ק"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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

 באשל אברהם דירת 
3.5 חד' מרוהטים, ק"א, 

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

4-4.5 חדרים

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

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

 בז'בוטינסקי 150, 
דירת 3 חד' מרווחים 

מאוד 90 מ"ר ק"ב 
משופצת כחדשה - שווה 

לראות. 3,850 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ל(052-7606611

 בבעל שם טוב- 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ב. משופצת כחדשה. 

ממוזגת, ללא ריהוט. גמיש. 
_____________________________________________)21-24(  תיווך 054-8468260

 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

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

052-5844040)10-36(_____________________________________________

פתח תקווה

צפת
 למכירה חנות בעיר,

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

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

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)21-24(לזוג צעיר בלבד!

3-3.5 חדרים

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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 054-2464316  

 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

 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': 

_____________________________________________)21-24ל(  03-5709011

מבנים

 למכירה קראוון 7X7 תואם 
גן ילדים, משופץ ומתוחזק בגוש 

_____________________________________________)21-24ל(  דן 054-8424829

 במרכז העיר מבנה 600 
מ"ר להשכרה לישיבה וכד' 

_____________________________________________)22-22(  "אפיק-נכסים" 03-5791514

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

מפתח ב-"אפיק-נכסים"
053-3128884 03-5791514  )22-22(_____________________________________________

 בפנקס 4חד' גדולה 
מטופחת ק"א +מעלית 

וחניה 5,600 ש"ח מפתח 
ב-"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884  )22-22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)22-22(  אורי תיווך אדוארד

 להשכרה בבני ברק
במרכז! חנות 40 מ"ר לכל 
מטרה! 5,900 ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)22-22(  נכסים" 03-5791514

 יחידת דיור בנימין אברהם 
2.5 חד' ק"ה + מעלית + 

מרפסת 3,400 ש"ח. כניסה ב 
15.6.19. מספר נכס 17914. 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)22-22(  אורי תיווך אדוארד

 בשבטי ישראל 4 חדרים 
חדשה 4,800 תיווך

055-6789653  )22-22(_____________________________________________

 בלעדי!! חדשה!! בפריים-
לוקיישן זבוטינסקי-ב"ב כ-120 

מ"ר + מחסן 35 + חניה 
_____________________________________________)22-22(  6,500 אלף 052-5222690

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

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

נכסים-והשקעות
054-4290600  )22-22(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
במרכז רבי עקיבא 28 

מ"ר  חזית + גלריה 25 
מ"ר לכל מטרה לפרטים 

נוספים  סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600  )22-22(_____________________________________________

 בדניאל, 5 חד' ק"ב 
ואחרונה, משופצת, 

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

והשקעות"
054-4290600  )22-22(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרדים  

120 מ"ר + אופציה 
ל-2 חניות צמודות מיידי 
לפרטים נוספים "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600  )22-22(_____________________________________________

 למכירה עסק פעיל-
ומצליח !! רשת-חנויות 
לאביזרי-אופנה יוקרתית

במיקומים הכי טובים 
במגזר-החרדי ריווחיות 

גבוהה . לפרטים נוספים 
"סלומון נכסים והשקעות

054-4290-600  )22-22(_____________________________________________

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

_____________________________________________)22-22(  תיווך BA יזמות 054-4980159 

 משרד 80 מ"ר בבנין חדש 
קומת כניסה מושקע תיווך 
_____________________________________________)BA  )22-22 יזמות 054-4980159   

 משרד 35 מ"ר בר"ע ק"א 
נגיש ממוזג ומשופץ מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות
    054-4980159  )22-22(_____________________________________________

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק ? בשבילך 
 BA אנחנו כאן תיווך
_____________________________________________)22-22(  יזמות 054-4980159 

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4, חלק מהמשתלה, 

מציאה תיווך BA יזמות
054-4980159  )22-22(_____________________________________________

 חנות להשכרה 30 מ"ר 
מעל וקסברגר רבי עקיבא 114

תיווך BA יזמות
 054-4980159  )22-22(_____________________________________________

 בנורוק! 4 חד' , 
מסודרת + מעלית 

וחניה *בסוקולוב, 4 חד' 
מקסימה! מפתחות  

"אביחי מתווכים"
03-5701010)22-22(_____________________________________________

 תיווך דרושים בדחיפות 
שוכרים לדירות באזור ב"ב 
ופ"כ בנות 2-3-4 חדרים. 

כניסה מיידית. מחירים טובים 
 054-7477054 / 03-5444815  )22-22(_____________________________________________

 להשכרה חנות או משרד 
היתה מספרה  לשעבר 16 

מטר + חצר משופצת מהיסוד 
חזית לז'בוטנסקי הרב שך 

054-5500263  )22-22(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465  )22-22(_____________________________________________

 בזכרון משה בפרוייקט 
חדש, 3 חד', מרווחת, 3 כ"א, 

סוכה, חניה, מפרט גבוה, 
_____________________________________________)22-22(  לל"ת. 055-9385311

 בסוקולוב, 4 חד', ק"ג, 
מיידית, 100 מ"ר, בהזדמנות, 

730,000 ש"ח.
_____________________________________________)22-22(  050-6610501 סתיו

 "רימקס עוצמה" תל חי,
קומה 1, כ-100 מ"ר,

משופצת, ממ"ד, מ.שמש
מעלית, חניה.

_____________________________________________)22-22(  צוות אביגד 072-3957393      

 "רימקס עוצמה"                                                                                 
ביהלום המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, מעלית, חניה, 
ממ"ד, מרפסת שמש, שמורה 

ויפה מאוד, 2 דיירים בקומה,
3 כ"א, חזית, 

_____________________________________________)22-22(  אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה"                                                                                 
ביל"ו, קומה 1, כ-85 מ"ר,

שמורה.ללא עמלת תיווך                                                                            
3,900 ש"ח 

_____________________________________________)22-22(  צוות אביגד 072-3957393 

 במרכז השקט ברחוב 
ה-93 דירת 5 חד' גדולה 
מעלית+ חניה יהודה הס 

050-3003455  )21-24(_____________________________________________

 בדף היומי בקרבת 
הרב קוק 4 חדרים קומה 1 

1,390,000 ש"ח. 
אתי 054-3320655 
_____________________________________________)22-22(עידן 053-2817721

 ביהלום כפר גנים א' 4 
חדרים, מעלית חניה 130 מ"ר, 

1,970,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(אתי 054-3320655

 בשפירא/ בלפור עורפית 4 
חד' קומה 1 + מעלית + חניה 

ומרפסת שמש 1,570,000 
_____________________________________________)22-22(ש"ח 050-3528252

 בסלנט 4 חד' גדולים+ 
מעלית וחניה 1,460,000 ש"ח

050-3528252)22-22(_____________________________________________

 בחיים כהן היוקרתי!! 4.5 
ח'+ מעלית+ חניה מקורה+ 

מרפסת שמש )סוכה( 
מיידית!! - 1,790,000 ש"ח

050-4811122)22-22(_____________________________________________

 ברוטשילד בקרבת הרצל 
3 חדרים+ מעלית, 85 מ"ר, 

1,350,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(עידן 053-2817721

1-1.5 חדרים
 דירת חדר וחצי )בטאבו( 
בפרופסור שור השקט קומה 

א' משופצת מיידית בהזדמנות 
- 1,100,000 ש"ח 

050-4811122)22-22(_____________________________________________

 בנין חדש בבארי, 4 חד'+ 
מרפסת חצר פתוחה כולל 
כניסה נפרדת 6,500 ש"ח. 

052-3407231)22-25(_____________________________________________

 בהרצל 93, 4 חד', 
100 מ"ר שקט ומטופח 

4,800 ש"ח פינוי 1/7 
_____________________________________________)22-29(לפרטים 050-5586335

 להשכרה דירות 2 חד', 
קומת קרקע+ חצר מתאים 

למגורים/ נכה/ משרד,
בשיכון ה' ורח' החלוצים,

_____________________________________________)22-25ל(גמיש 052-7170938

 להשכרה, ברח' החלוצים  
2 חד'+מרפסת 2,600 גמיש

_____________________________________________)22-25ל(052-7170938

 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

 בפרדס כץ, יח"ד, חדשה, 
ק"ק, 2 חד'+ חצר, מרוהטת, 

_____________________________________________)22-23(2,800 ש"ח. 054-8480308

 בדוב הוז יח"ד 2 חד' 
חדשה מרוהטת קומפלט 

ממוזגת, מאווררת 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ל(052-7658456

 4 חדרים  במרכז החרדי, 
מרוהטת ברובה מאווררת 

_____________________________________________)22-25ל(054-2112542

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בפתח תקווה במרכז 
העיר למסירה גן ילדים הפועל 
_____________________________________________)22-22(מעל 30 שנה 050-3528252

 מבחר וילות מפוארות 
וצימרים באור הגנוז, בר יוחאי, 
_____________________________________________)22-29ל(מירון והסביבה 050-4105896

 "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(_____________________________________________

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

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

יבניאל

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 "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

 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(_____________________________________________

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)20-23(אזור חרדי. 050-4124556

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

 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

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק. שמואל מאובזרת 

עם חצר, קרובה לטיילת
054-7135350 052-7130111  )21-28(_____________________________________________

 למשפחות, במרכז טבריה 
עילית ממוזגת צמוד לישיבת 

קרלין, במחיר אטרקטיבי 
_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952
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 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)22-47ל(_____________________________________________

 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

 "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 
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(_____________________________________________

כד’-כו’ באייר תשע”ט  29/5-31/5/2019

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

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(_____________________________________________

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 30 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "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)16-43/20(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 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(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות ובבין הזמניםבשבתות  ובפסח

054-9900770

 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(_____________________________________________

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-09/20(_____________________________________________

 לכל השנה! כשר 
למהדרין! למטיילים, לזוגות 

ומשפחות, דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-27(_____________________________________________

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-22/19(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-07/20(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר", 
שיפצנו והתחדשנו, 
ברמה מאוד גבוהה! 
לקבוצות עד 40 איש

עם חדר אוכל
054-5990551)22-33(_____________________________________________

 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

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-22(זולים! 052-2523284

לפרסום
בלוח

03-6162228

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 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 

 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(_____________________________________________

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

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
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-25(שרי 050-4171813

ספרי תורה
 מחפש לקנות ס"ת ספרדי 

ברמה גבוהה וכן מזוזות. 
_____________________________________________)20-23(להתקשר בערב 050-4300283

 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(_____________________________________________

פדיקור
 פודיאטור מומחה לפדיקור 

רפואי לגברים, לסוכרתים, 
פטרת, יבלות ועוד.. 

_____________________________________________)22-23ל(052-3107184

 נמצאה בבני ברק שמיכת 
_____________________________________________)22-23ח(תינוק חורפית 050-4188923

 נמצאה שמיכת תינוקת 
_____________________________________________)22-23ח(בבני ברק 050-4188923

 נמצא כרטיס זכרון 
בתחילת חודש ניסן

באזור דסלר בני ברק
_____________________________________________)22-23ח(050-4188923

 נמצא ארנק של ילדה ברח' 
הירש ב"ב ע"פ סימנים

_____________________________________________)22-23ח(050-4126506

 אבדה שקית ובה מכנסים 
בערב פסח בחנות ג'רוזלם 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 052-7638379

 ביום שלישי נמצאה בימין 
משה- ירושלים שקית עם 

בגדים וכו' המאבד יפנה לטל':
_____________________________________________)22-23ח(054-8596874

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(_____________________________________________
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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

כד’-כו’ באייר תשע”ט  29/5-31/5/2019

 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

 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

 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

 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

 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  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

 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

 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(_____________________________________________

 כיסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנותי )בני- ברק( - 
_____________________________________________)21-22(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 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

לפרטים:
050-6863794

מתארגנת קבוצה 
להוצאת דרכון 

פורטוגלי

במחיר קבוצתי
)דרכון אירופאי(

25-29.8.19
054-3499887
054-4298899

                 המפוארחלומית במלוןחופשה
9.7 נשים בלבד7.7 נשים בלבד2.7 משפחות/זוגותבתאריכים

רק 850 ₪

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)21-22ח(מסאז' 052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/ 
אפשרי מקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)21-22ח(חילוף 050-6651365

 דרושים גלגלים לעגלת 
בייבי ג'וגר תאומים

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 מבקש טלפון כשר 
בתרומה/ תשלום סמלי

_____________________________________________)22-23ח(054-3429699

 דרוש- מצות לישיבה 
לבחורים ממה שנשאר מפסח. 

_____________________________________________)22-23ח(טריות בלבד 054-8494776

 מי שמעונין למסור לבחורי 
ישיבות מזגן נייד או מזגן חלון

_____________________________________________)22-23ח(054-8471038

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)22-23ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ונתקן אותה 

לצורך מצווה
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש לאדם העובד 
כמסז'יסט טיפולי- רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
_____________________________________________)22-23ח(בתורת המסאז' 052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תישמח לקבלו.
_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה

_____________________________________________)22-23ח(052-3595314

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)22-23ח(מסאג' 052-7396092

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך
_____________________________________________)22-23ח(052-7396092

 דרושה מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה 
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה או 
סמסונג בתרומה/אפשרי 
_____________________________________________)22-23ח(במקולקל 052-3595314

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים. 
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
עם קפיץ לשבת- קודש/ 

אפשרי במקולקל.
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 פקס קנון כחדש דגם 495 
+ צילום 210 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-6389446, בהזדמנות

 Teha מקרר משרדי 
שמור 300 ש"ח ג- 83 ר- 52 
_____________________________________________)22-23ח(ע- 55 בפ"ת 052-2786557

 מכונת תפירה ביתית 400 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3595314

 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

 למכירה מיטה יהודית 
מצב מצויין 260 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה ספה עור צבע 
_____________________________________________)22-23ח(קרם 240 ש"ח 0525737813

 למכירה כסאות פינת 
אוכל עץ מלא 45 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצויין. 

_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(טל': 052-2437292

 בהזדמנות!!! שולחן 
סלוני במצב מצוין- למכירה 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 050-4160457

 סטנדר עומד, מצב מצויין, 
150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)22-23ח(053-3185402

 ארון לאמבטיה+מראה 
מפואר רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 כסא משרדי במצב מצויין 
200 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)22-23ח(052-7122839

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110991

 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

 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 איכותית 280 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20ח(בלבד. 052-5737813

תינוקות

 מטרנות מהדרין ללא 
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

 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

 מיטת תינוק+ מזרן איכותי 
כחדשה 350 ש"ח

_____________________________________________)21-22ח(052-7188017

 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

 למכירה לול מצב מעולה 
כחדש לא היה בשימוש כמעט 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח 052-6140800

 בהזדמנות!! בגדי 
תינוקות בגיל 0-3 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-4747667

 עגלה משולבת כחדשה 
_____________________________________________)22-23ח(רק 270 ש"ח 050-9089110

 מטרנות מהדרין ללא 
שלבים 40 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)22-23ח(050-4110991

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 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

כד’-כו’ באייר תשע”ט  29/5-31/5/2019

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

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

 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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:
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 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 פלאפון סמסונג במצב 
חדש 250 ש"ח. 053-4156771 

_____________________________________________)20-20ח(להתקשר 13:00-16:00

תקשורת

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

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)21-22ח(לפי שעה 054-7938941

 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(_____________________________________________

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 052-5594713

 למשרד ממשלתי דרוש/ה 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לניהול יומן, ועבודה משרדית 
נעימה, שעות גמישות, 36 ש"ח 
לשעה. ותנאים של עובד מדינה. 

_____________________________________________)22-22(קריירה 072-22-222-62

 למשרד שקט בשכונות 
החרדיות בירושלים פקיד/ה 
לניהול תיקי לקוחות, שעות 

נוחות, שכר 8,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(קריירה 072-22-222-62

 לסניף בנק בבני ברק 
דרוש/ה טלר/ית, לא נדרש 
ניסיון, שכר התחלתי 7,000 

_____________________________________________)22-22(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 דרוש נהג בבני ברק לקו 
חלוקה למפעל ייצור - רישיון 

ב' 4 טון, שכר 10,000 ש"ח + 
רכב צמוד. קריירה
  072-22-222-62)22-22(_____________________________________________

למשרד תיווך בבני ברק 
דרושה מזכירה לשעות 

אחה"צ 15.00 עד 19.00. 
מגורים בבני ברק חובה 

לפרטים נוספים
052-7652801  )22-22(_____________________________________________

 מיידי למוסד תורני 
בב"ב, עובד תחזוקה, ידע 

באינסטלציה, חשמל, ביוב, 
דלתות ועוד. חרוץ, אמין, 

מסור ויעיל. 6 ימים בשבוע, 4 
שעות ביום בשעות הבוקר, עם 
אופציה להדגלת המשרה בזמני 
עומס, המלצות יתרון. 38 ש"ח 

_____________________________________________)22-23(לשעה. 03-5779500

 למשרד רואי חשבון 
בגודל בינוני בתל אביב, 

מתמחה ביעוץ מס, )גברים ו/או 
נשים( לעריכת דוחות אישיים, 

עבודה מול מס הכנסה. במשרד 
עובדות גם נשים חרדיות. 

שליטה במערכת שע"מ - יתרון. 
שליטה בתכנת אופיס - יתרון. 

_____________________________________________)22-25(פקס: 03-7604646

 למסעדה בדרום ת"א 
דרושים אחמ"ש, מלצרים, עובדי 

פס. נסיון חובה. שכר גבוה 
054-8096122)22-23(_____________________________________________

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/ מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)22-25(_____________________________________________

 דרושה גננת מ"מ, מיידי, 
לאזור המרכז, קו"ח

לפקס:08-9293576 למייל: 
zsma68@gmail.com)22-25(_____________________________________________

 למחסן בבני ברק דרוש 
עובד. 6 שעות ביום 5 ימים 

_____________________________________________)22-23ל(בשבוע 050-7926486

 לחנות קידס בגדי ילדים 
בב"ב דרושות עובדות לעבודה 

_____________________________________________)22-25(במשמרות 054-7694963

 לחברה פיננסית מובילה 
בר"ג דרוש/ה נציג/ה תותח/ית 

לעבודה מאתגרת שכר גבוה 
למתאימים/ות קו"ח למייל:

devorab@geva1.co.il)22-25(_____________________________________________

 דרושים נהגים חרוצים 
ושירותיים עם רישיון עד 12 טון 

מאזור המרכז 058-4175257
rozenbergbm@gmail.com)22-24(_____________________________________________

 רשם, אברך חסידי, 
לת"ת חסידי בב"ב,

3 שעות, 3 אלף ש"ח + 
_____________________________________________)22-25(בונוסים 052-7632114

 לרשת גנים בפ"ת 
גננות/ סייעות לקיטנות 

אוגוסט וכן לשנה"ל. 
להשאיר פרטים בטל': 

03-9160700)22-23(_____________________________________________

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 

052-6580906)22-25(_____________________________________________

 למרכז על"ה בב"ב דרושה 
מזכירה רפואית יכולת כתיבה 
ברמה גבוהה. אנגלית חובה. 

m.shlomo@aleh.org)22-25(_____________________________________________

 לנקיון חדרי מדרגות דרוש 
עובד חרוץ לרציניים בלבד!

052-4003742 054-2421996)22-23(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
פרטי בגבעת שמואל, לפרטים: 

_____________________________________________)22-25ל(ניקול 050-7250631

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בביתך 
תמורת מגורים/מגורים 
_____________________________________________)22-23ח(בתשלום 050-6651365

 אישה חרדית מעוניינת 
בעבודות בית קלות באזור בני 
_____________________________________________)22-23ח(ברק לפרטים: 054-8423182

 מחפש עבודה בלי הרבה 
מאמץ פיזי ולא עם לקוחות 

_____________________________________________)22-23ח(054-8504411

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)22-23ח(לפי שעה 054-7938941

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)22-23ח(0527396092

 בע"ת ותיק, בוגר נתיבות 
עולם, תואר שני, ניסיון בניהול, 
_____________________________________________)22-23(במשרה בכירה 050-4160390

 גיטרה קלסית+ תיק 
ומכוון 350 ש"ח 02-6537021

058-3235554)22-23(_____________________________________________

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח
052-2437292)22-23(_____________________________________________

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-2437292

 LG כונן דיסקים חיצוני 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח 052-2437292

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-7938941

 כיסוי למיטה+ וילון יורד 
מסביב. בד עמינח רחיץ, בז', 

כחדש. 390 ש"ח במקום 800 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בב"ב 052-7600336

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 סידור מיוחד לתלמיד, 
הדפסה צבעונית כ- 20 

סידורים 23 ש"ח ליחידה, 
חדשים. עדות המזרח

_____________________________________________)22-25ל(052-7146087

 הספר "כלים מתוקנים" 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח, 

_____________________________________________)22-24ח(054-8454536

 הספר "אחרי שלושים 
שנה" של ח. אלקנה ב- 10 

_____________________________________________)22-24ח(ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)22-24ח(054-8454536

 מסך מחשב 80 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 שטר חו"ל 10 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 בידורית פרוקסימה 360 
וואט+ בלוטוס ואוקס+ סוללה 

_____________________________________________)22-23ח(480 ש"ח 055-6765595

 מקרר אמקור 500 ליטר 
במצב טוב בבני- ברק 400 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3662700

 ארונית 2 דלתות מדפים 
80/175 בבני- ברק 300 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3662700

 שולחן וכסאות מעץ מלא 
בבני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3662700

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר+ 2 בלוני גז, 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר+ 2 בלוני גז, 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 מיטת תינוק+ מזרון 
איכותי כחדשה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מכשיר פופקורן חדש. 70 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7188017

 מיטת עץ 100 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש 
חב' צ'יקו. 100 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מטרנה גדולה 35 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות מצוין+ 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 משקפי שמש חדשות 
חברת "ארוקה" חזקות בשמש 

_____________________________________________)22-23ח(ב- 80 ש"ח 052-5918474

 שעון יד לגבר חדש אכותי 
בולט מהמם ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-5918474

 תיק גב ברמה של חברת 
"קרוקס" חזק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5918474

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח 058-3245685

 מטען 36v כחדש ב 100 
ש"ח 055-6795307 בשעות 

_____________________________________________)22-23ח(הערב

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדשה ב 65 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 מגבעת פנתר של ברון 
חדשה 460 ש"ח במקום 750

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 שעון יד לגברים חדש 
באריזה ב 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח טל': 050-2897977

 לול 170 ש"ח שיכון ג' ב"ב 
052-7655652/3

_____________________________________________)22-23ח(בשעות הערב

 חבילת  מצות מכונה 
ירושלמי קילו וחצי ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(באלעד. פל': 050-4145512

 אוסף נדיר של טלכרטים 2 
ש"ח ליחידה, בירושלים

_____________________________________________)22-23ח(052-7618093

 ערכת ציור אייר- בראש 
כחדשה במחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7151009

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7154392

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(02-6522251 058-3232259

 מנורת קיר לפרוזדור 20 
ש"ח 02-6522251

_____________________________________________)22-23ח(058-3232259

 סיר לחץ חדש סולתם 
תשעה ליטר 120 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-2013391

 ירחוני קטיפה כל אחד 
_____________________________________________)22-23ח(ב 6 ש"ח 054-2013391

 למסירה- בחינם שולחן 
לפינת אוכל- עץ בוק נפתח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2013391

 נעלי בריל חדשות מס' 43 
_____________________________________________)22-23ח(120 ש"ח 054-2013391

 מחזור עור פסח שבועות 
נוסח ספרד. 50 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(050-4131038

 חלקי מיקסר בוש קטן 30 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א 050-4131038

 ספרים על גדולי ישראל 10 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א 050-4131038

 גמרות לישיבות 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(כ"א 050-4131038

 בהזדמנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 050-9089110

 ארון לאמבטיה עליון עם 
מראה רק 170 ש"ח פל':

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 חליפה שחורה ישיבתית 
מעוצבת 65% צמר מידה- 48 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח 054-4514210

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים צבע קרם כחדשה 

400 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-4514210

 מציאה, שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 

באריזה רק 100 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-4514210

 טוסטר אובן קטן במצב 
_____________________________________________)22-23ח(מעולה 40 ש"ח 054-4514210

 קורקינט לגיל +8 מתכת 
גלגלי סיליקון. מתקפל כחדש 

_____________________________________________)22-23ח(- 180 ש"ח 052-3466398

 כרית עיסוי ומסאז' של 
ד"ר גב חדשה באריזה יוקרתית 

_____________________________________________)22-23ח(400 ש"ח 052-3466398

 למכירה מקפיא 7 תאים 
מצב מצויין 480 ש"ח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 עמודון מדפים חזק 210 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 כיריים גז כמו חדש 120 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-5737813

 נעליים חדשות באריזה 
בצבע בז' עם סוליה קש. מידה 

40. רק 100 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-8426680

 נעליים חדשות בצבע 
שחור לק עם שרוכים- יפות 

מאוד רק 65 ש"ח. מידה 39. 
_____________________________________________)22-23ח(054-8426680

 כספת ביתית חדשה 
בקרטון מצוינת 170 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8420684

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים 80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 058-4843223

 קשת לעגלה מתכוונן של 
טייני לאב 70 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(058-4843223

 להכנסת ס"ת!! 3 שלטי 
חוצות )לא מבד( בגודל 1/6 
גדולים מיוחדים לתלייה. 350 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. ב"ב. 054-3132330

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב 60 ש"ח טל':

_____________________________________________)22-23ח(052-7154652

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני- ברק( - 120 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כל שנה ב 2 כרכים. 

45 ש"ח לשנה- 2 כרכים.
_____________________________________________)22-23ח(052-7600336 בב"ב

 אופני ילד מצב מצויין מס' 
16 ב 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-7655617

 לחובבני צילום, מצלמה 
קלאסית וויטלנדר כחדשה - 

_____________________________________________)22-23ח(400 ש"ח 054-8448218

 3 תריסי הזזה חדשים 
1/0.7 מטר 150 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)22-23ח(050-4131038

 נעלי ניובלנס אפור ג'מס 
לאישה מידה 38. 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 שעון חכם כשר )בלי 
אפשרות לסים( 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 שוקר עם פנס נטען ב 
220 ש"ח 055-6795307 

_____________________________________________)22-23ח(בשעות הערב

 אוזניות בלוטוס עם כרטיס 
חדש ב 65 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט כמעט חדש, רק 

_____________________________________________)22-23ח(ב-100 ש"ח 054-8464909

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי
מצב חדש, 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 

בשימוש 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(טל:054-8464909

 גלגלים לאופניים מספר 
24 +צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(כ"א 052-3595314

 ציוד ספורט מקצועי, 
משקולות כל פריט 499 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8447111

 שמלת ערב סגולה לנשים 
40 נקנתה ב"מודה" 
למכירה ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(050-4186100

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב-60 שקל
_____________________________________________)22-23ח(טל: 052-7154652

 למכירה מזוודה + פקס + 
מסך מחשב כל דבר 80 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 052-5737813

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 פלאפון תומך כשר הוט 
מובייל כחדש ממש!! רק 130 
ש"ח. יפה מאוד בצבע לבן לא 

_____________________________________________)22-23ח(טאצ', גדול 054-8426680

 דרוש כרטיס טוקמן כשר 
ללא תשלום/ במחיר סמלי 

_____________________________________________)22-23ח(054-8426371 )ב"ב(

 samsung j1 פלאפון 
מושגח במצב מצוין במחיר 

_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח. 053-3186473

 סמסונג טאצ' כשר 
C3300 ב 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(050-4159062

 שעון חכם עם מצלמה, 
נגן ועוד. רק ב 170 ש"ח באזור 

_____________________________________________)22-23ח(פ"ת 054-2268995

 שמלת ערב מידה 38-40 
יבוא מפריז חדשה. 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7143037

 דפי פרשת שבוע במצב 
טוב: ארשת, מן הבאר. 

_____________________________________________)22-23ח(למסירה חינם 050-6827997

 שמלת ערב ירוק פיסטוק 
מקסי, 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)22-23ח(053-3185402

 תוכונים צהוב- ירוק. בבני- 
_____________________________________________)22-23ח(ברק 60 ש"ח 052-7652753

 הסקה שמתחברת למים 
30/45 בירושלים 150 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 מעיל עור בירושלים 200 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח טל': 054-8423405

 רמקול מוגבר 100 וואט 
לכנסים ואירועים עד 100 

איש. קל ונייד. 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)22-23ח(054-3132330

 לצילום סטודיו ואירועים 
מערכת תאורה הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה. 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח. ב"ב 054-3132330

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה
_____________________________________________)22-23ח(050-2897977



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 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

כד’-כו’ באייר תשע”ט  29/5-31/5/2019

 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

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-25(_____________________________________________

 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

 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

 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
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 למשרד רואי חשבון בגודל 
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

 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

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 

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)19-22(לפרטים: 054-8408411

 לחברת דיגיטל גדולה 
בב"ב דרושים אנשי/ות 
מכירה תותחים )מוקד 
נפרד( שכר + בונוסים 
_____________________________________________)20-23(גבוהים. 072-2230781

 עובדי נקיון ותברואה 
לבי"ח בלינסון, שעות נוחות, 

בונוסים וקידום, הסעות 
וארוחות, שכר ותנאי עבודה 

טובים, תנאים סוציאלים 
_____________________________________________)21-24(מלאים, מיידי. 054-6899999

קול העיר ב"ב (קו עיתונות דתית) / 8221189 / 

רשת צהרוני "חוויטף" 
בקריית אונו מחפשים אתכם
להשתלבות בקייטנות הקיץ

ליצירת קשר וראיון: 
חגית 050-8269883, שרון 050-2110326

גננים/ות, סייעים/ות ומורים/ות
קייטנות הקיץ יתקיימו בגני הילדים ברחבי העיר

בין התאריכים 1.7-31.7, בימים א-ה / 7:30-16:30
שכר גבוה למתאימים!!!

במעון פרטי
בגבעת שמואל

בוגרות סמינר 
לקייטנת קיץ

ניקול: 050-7250631

דרושות 

 לכיפות אלטמן, דרושה 
תופרת זריזה ל-5 ימים בשבוע, 

_____________________________________________)21-22(6 שעות ביום. 03-5782080

 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

 לגן חב"ד ברמת גן דרושה 
מובילת קבוצה לכיתת מעון 

_____________________________________________)21-24ל(  לפרטים 050-4140298

 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

 דרוש עובד אחראי 
למכבסה בירושלים משרה 

מלאה+ רשיון נהיגה ידני חובה 
054-3090601  )21-22(_____________________________________________

 למעון דתי בפתח תקווה, 
דרושה מיידית גננת חרוצה, 

חייכנית ואחראית, לגילאי שנה 
וחצי 052-8530061

_____________________________________________)21-28ל(  052-8226582



*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

קול דמי אחיך זועקים

28 שנה
רשת שובו קיימת

אלפים
מבוגרי שובו הינם

 שומרי תורה ומצוות

6,121 תלמידים
מתחנכים במוסדות

רשת שובו

חגגו בר מצווה 
בשנה האחרונה

נערים192  

מוסדות שובו ברחבי הארץ כוללים: 
גני ילדים, בתי ספר יסודיים, 

חטיבות ביניים, תיכונים 
וכוללי אברכים

מאות  בוגרים
ממשיכים ללמוד 

בישיבות הקדושות

ב-19 ערים ברחבי 
הארץ ישנם 

מוסדות של שובו

קרוב ל1,000  
עובדי הוראה ומנהלה

מועסקים בשובו

אלפי  ילדים
מחכים להצטרף למוסדות שובו
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