
בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

קדושים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:45
19:02
18:42

20:00
20:02
20:02

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה
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03-5796643

פרסם
ותתפרסם

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. 

לפרטים:
050-6863794

מתארגנת קבוצה 
להוצאת 

דרכון פורטוגלי

במחיר
 קבוצתי

(דרכון אירופאי)

יבנה וסגניה 
יודע כל פקיד זוטר כי תפקיד סגן שר 
עיר  ראש  כסגן  כמוהו  מכהן,  שר  תחת 
התלוי למחייתו ולפרנסתו ברצונו הטוב 
הסגן  של  השפעתו  מידת  מעסיקו.  של 
תמיד  פחותה  תהיה  ביותר,  הדומיננטי 
מנוכחותו של ראש מטה השר במשרד. 
היונק  כעציץ  הוא  מכהן  שר  תחת  סגן 
 – השר  של  לשכתו  מאדמת  חיותו  את 
שמא  תמיד  ידאג  המצומצם  וממקומו 
אנשים  על  לכפות  ייסתם.  בעציץ  הנקב 
מקלב  כאורי  ודומיננטיים  פעלתנים 
בתואר  סגן  של  תפקיד  פרוש  וכמאיר 
ללא ממלכה משלהם זהו עוול כפול: הן 

להם והן למצביעים

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה | 
עמ' 10-12

 הדרישות 

ח"כ משה גפני  
ועדת הכספים

ח"כ יעקב ליצמן  
ח"כ יצחק כהן  סגן במעמד שר הבריאות

סגן שר באוצר
ח"כ אריה דרעי  

שר הפנים, הגליל, 
הנגב והפריפריה

ח"כ משולם נהרי 
 סגן שר בחינוך

ח"כ אורי מקלב  
סגן במעמד שר השיכון

ח"כ מאיר פרוש  
סגן במעמד שר בתיק נוסף/ 

סגן שר החינוך

 ש"ס  יהדות התורה 

עוד תפקידים:
משרד הדתות )מועמדים מובילים: מינוי חיצוני, ארבל, אבוטבול(

משרד השיכון )מועמדים מובילים: מרגי, מלכיאלי(
שני ראשי ועדות - עדיפות לחינוך וחוקה עוד תפקידים:

שני ראשי ועדות )מועמדים מובילים: אשר, אייכלר, פינדרוס(
נציג בועדה למינוי דיינים

חיים רצופים בסבל ומכאוב לא מנעו מכ"ק 
האדמו"ר מקאליב זצ"ל להפיץ לכל עבר את 

זיכרון השואה האמיתי ולבטאו בעצם תקומתו 
של עולם התורה והיראה בארץ ישראל • בגיל 

96 נפטר והותיר רבבות לבבות דוויים | עמ' 8

האדמו"ר מקאליב זצ"ל

| עמ' 13 

מוניות שרת
רמת בית שמש

02-9997777

> התחנה הגדולה ביותר
     > עם השירות

                   הטוב ביותר

24 שעות

דאע"ש מכה שוב 
321 הרוגים, יותר מ-500 פצועים

| עמ' 9 |

| עמ' 4 |

חסל סידור 
להיכן נעלמה החוברת של ח"ן חרדי

אחרי שנים בהם הורגלו ילדי העיר ומשפחותיהם בחגים גדושים ומלאים בתוכניות מעניינות, הפסח הזה, 
חוברת החג של ח"ן חרדי בוששה מבוא • מדוע זה קרה והאם חילופי השלטון בראשות העיר הם הגורם לכך, 

או שמא דווקא הוויכוח הפנים ליטאי? • ה'חן' שנעלם מח"ן חרדי

תאונה עבודה קשה 
חקלאי בן 60 נהרג | עמ' 6 



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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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

 תפילות חג בנוסח קרליבך
המועד  חול  מימי  באחד  טרנד.  למעין  הפך  כבר  זה 
חגיגית  שחרית  תפילת  שונים  כנסיות  בתי  מקיימים 
בעת  התפילה  בעל  את  מהלווים  נגינה  כלי  בליווי 
אמירת ההלל, אם תרצו נוסח קרליבך. גם לבית שמש 
כאלו  תפילות  האחרונים  ובחגים  התופעה  הגיעה 
אחיה  ברחוב  תפילה'  'אוהל  הכנסת  בבית  התקיימו 
השילוני ברמה ג', בהשתתפות בעל המנגן זלמן שטוב. 
זו  תפילה  של  מקומה  נפקדה  לא  הזה  הפסח  בחג  גם 
ובאוהל תפילה קיימו את התפילה החגיגית ביום ראשון 
א' דחול המועד, בהשתתפות זלמן שטוב. בנוסף, שתי 
תפילות דומות התקיימו ביום רביעי ד' דחול המועד, 
אוריה  נחל  ברחוב  'בית אברהם'  הכנסת  בבית  האחת 
ברמה א' בהשתתפות  בעל המנגן אריאל וועג והשנייה 
בבית הכנסת 'היכל הבעש"ט' ברחוב יחזקאל ברמה ג' 

בהשתתפות בעל המנגן אלי סלומון.

 בחול המועד: שריפה ביינות ביתן
של  הערב  בשעות 
חול  ראשון  יום 
שריפה  פסח  המועד 
בסופרמרקט  פרצה 
במתחם  ביתן  יינות 
הקניות ביג שבכניסה 
חמישה  שמש.  לבית 
פעלו  כיבוי  צוותי 
לכיבוי השריפה, תוך 
הלקוחות  כל  פינוי 
מהמקום, כאשר תוך 
ביצעו  הפעולות  כדי 
לשחרור  פעולות 
הסמיך  העשן 
במבנה.  שהצטבר 
בעקבות השריפה נזק 
ובחסדי  לסופר  נגרם 

שמים האירוע הסתיים ללא נפגעים.
צילום: דוברות כבאות והצלה בית שמש

 פגעה בעמוד ונפצעה באורח קל
בשעות הצהריים של יום רביעי 
פסח,  המעד  דחול  ד'  שעבר, 
נהגת רכב שהתנגשה עם רכבה 
הגטאות  מורדי  ברחוב  בעמוד 
עד  קל  באורח  נפצעה  בעיר 
כוחות הצלה שהוזעקו  בינוני. 
טיפול  לנהגת  העניקו  למקום 
ולאחר  בשטח  ראשוני  רפואי 
מכן היא פונתה להמשך טיפול 

בבית החולים.

 ילדה נפגעה מרכב ונפצעה בינוני
בשעות הצהריים של יום ראשון השבוע הוזעקו כוחות 
ילדה  בעקבות  בעיר,  ב'  ברמה  ריב"ל  לרחוב  ההצלה 
'איחוד  חובשי  במקום.  חולף  מרכב  נפגעה  ש   4 כבת 
בזירה  ראשוני  רפואי  טיפול  לילדה  העניקו  הצלה' 
ולאחר מכן היא פונתה להמשך טיפול בבית החולים, 

כשמצבה מוגדר בינוני. 

     נפל מפיגומים ונפצע בינוני
הוזעקו  השבוע  שני  יום  בבוקר   10:00 לשעה  בסמוך 
כוחות ההצלה וכחות חילוץ של כב"ה לרחוב בן איש 

חי בשכונת חפציבה בעיר, בעקבות 
בניה.  באתר  מפיגום  פועל  נפילת 
לחילוצים  )יחידה  יל״מ  חוליית 
הפועל  את  חילצו  מיוחדים( 
שזה  לאחר  לחייו,  ה-60  בשנות 
מטרים   4 של  בגובה  לרמפה  נפל 
חילצו  ייעודית  אלונקה  ובאמצעות 

להמשך  אותו  והעבירו  אותו 
החולים  בבית  רפואי  טיפול 
הדסה עין כרם, במצב בינוני 

וכשהוא סובל מחבלת בטן. 
צילום: דוברות כב"ה

על המקום
החדשות המקומיות של     בית שמש
freyisrael@gmail.com :לעדכונים

אלי רובין

בגיליון  אלו  בשורות  האחרונות,  בשנים 
שלאחר החג, קראו תושבי העיר על עשרות 
פעילויות שנערכו לילדי העיר ובכלל, כאשר 
שמחות  עשרות  להם  נוספו  הסוכות  בחג 
בפסח  ואילו  שניות  והקפות  השואבה  בית 
הישיבות   לבחורי  מיוחדות  חג'  ב'שמחות 
על  הפסח  טרם  שנערכו  פעילויות  עם  יחד 
מנת להקל על ההורים בהכנות לחג, כאשר 
שהוזרמו  תקציבים  בעזרת  נערכו  אלו  כל 

ממחלקת ח"ן חרדי.
מעט  ולא   - הורגש  השוני  הזה  בחג 
- בשל העובדה  זאת בקרבתם  חוו  תושבים 
התקיימו  ולא  כמעט  אלו  מעין  הפעלות  כי 
הקודם  השלטון  חילופי  מאז  העיר.  ברחבי 
בראשות העיר לפני כעשור, יחד עם הגדלת 
גרינברג  שמואל  של  והצבתו  חרדי  ח"ן 
התושבים  התרגלו  בראשו,  רה"ע(  סגן  )אז 
חג  ערב  כל  שהמתינה  מושלמת  לתכניה 
וסיפקה להם  בתיבת הדואר הביתית שלהם 
ערב  למשל  כמו  מגוונות,  חוויות  ספור  אין 
בדיקת חמץ, בו ערכה המחלקה יום כייף עם 
מתנפחים ועוד בשכונות השונות בעיר, לצד 

הופעות, טיולים, הקרנות סרטים וכדו'.  
לכולנו  גורם  הראשוני  האינסטינקט 
לחשוב כי מה שגרם להעדר תכניה מעין זו, 
שהביאו  הבחירות  בתוצאות  שם  אי  תלויה 
על העיר ראש עיר חדשה שאינה משתייכת 
למגזר החרדי וממילא אינה מרגישה מחויבת 
הסיבה  אך   - הזה  הסוג  מן  אירועים  להפיק 
האמתית נמצאת איפה שהוא באמצע, כשגם 
לא  חלק  יש  מגזריות  הפנים  למחלוקות 

מובטל בזה.
להן  התקיימו  מאז  שחלפה  השנה  בחצי 
עליזה  את  העיר  בראשות  והציבו  הבחירות 
העיר  מועצת  חברי  כל  כמעט  נכנסו  בלוך, 
מסיעת  חברים  שלושה  למעט  לקואליציה, 
היו המפלגות של  להיכנס  הראשונים  ש"ס. 
המגזר הכללי והדת"ל, אחריהן סיעות אגודת 

ישראל ונציג עץ, ואחרונה דגל התורה. 
בין  שפוזרה  הקואליציונית  העוגה 
מאשר  תארים  יותר  הייתה  החברים, 
הכוח  מרכז  את  כשבעצם  סמכויות, 

על  בידיה  העיר  ראש  השאירה  והשליטה 
מנת לשמור על יציבות וחלוקה שווה, זאת 
במטרה לרצות, בראש ובראשונה, את ציבור 
וירגישו  העיר  ראש  לכס  שהביאוה  תומכיה 

מנצחים ומרוויחים וחלילה לא להיפך.
הקודם  העיר  ראש  כאשר  עשור,  במשך 
משה אבוטבול עמד בראשות, התרגלו נציגי 
העירייה לביזור סמכויות מצדו של אבוטבול 
וממילא למרכז כוח בידיהם, כשבעקבות כך 
בלוך,  עליזה  דברים.  לא מעט  לעשות  יכלו 
ובכדי  שונה  בגישה  הגיעה  זאת,  לעומת 
נמצאת  שלשיטתה  העירייה,  את  לייצב 
רוב  את  להשאיר  החליטה  טוב,  לא  במצב 

הכוח בידיה וכך לשלוט על הנעשה.
העוגה )הקואליציונית( עליה כתבנו קודם 
יהיו  לפרוסות,  ולא  לפרורים  הפעם  חולקה 
שיאמרו בשיטת 'הפרד ומשול', וככזה ח"ן 
חרדי. המחלקה שהוחזקה משך שנים בידיו 
של שמואל גרינברג והפך למושג בקרב ילדי 
העיר - מצא עצמו מפוצל לחלקיקים, כאשר 
נציג 'עץ' מלאכי כי טוב מחזיק רשמית בח"ן 
חרדי, אך באופן מעשי מתחלק עם נציג 'דגל 
התורה' חיים זמורה שקיבל לידיו את פנאי 
נוער  ותנועות  קהילתיים  פרויקטים  חרדי, 

חרדיות.
בנוסף לשני הנציגים שהתחלקו בתיק זה, 
חלק ניכר מההשפעה על התיק, קרי תקציבים 
העיר  מועצת  חבר  של  לידיו  הועבר  וכדו', 
את  לידיו  שקיבל  מ'הליכוד',  שטרית  משה 
השליטה במתנ"סים כולל בשכונה החרדית 
רמב"ש א', בתרבות, נוער, קידום נוער ועוד.

אירועים  פוצל  התיק  שלמעשה  אף  על 
הנציגים  אילו  לפועל,  לצאת  יכלו  אלו 
ומחליטים  עצמם  על  מתעלים  היו  החרדים 
היו  לבין עצמם, כאשר  בינם  פעולה  לשתף 
מנצלים יחד את התקציבים ולאחר מכן אף 
אולי היו מצליחים לקבל תקציב נוסף מנציג 
'הליכוד', שמצדו מביע נכונות לעזור לקיום 

אירועים אלו באמצעות המתנ"ס.
תעסוקה  היעדר  על  המרמור  קולות 
מכל  נשמעו  הארוכים,  החג  בימי  לילדים 
אך את הביקורת  בעיר,  גווני המגזר החרדי 
ספגו בעיקר הנציגים הליטאיים, חיים זמורה 
מ'דגל' ומלאכי כי טוב מ'עץ', חרף העובדה 
מחזיקים  ישראל'  'אגודת  נציגי  גם  כי 
זה,  לתחום  ישיר  באופן  שקשורים  בתיקים 
)שלומי  פרנקל  אברהם 
נוער  כממונה  אמונים( 
ויסמן  וישעיהו  חרדי 
פעילות  כממונה  )בעלזא( 
היא,  הסיבה  קהילתית. 
ככל הנראה, בשל העובדה 
כי הציבור הורגל שאירועי 
מגיעים  החרדים  התרבות 
הציבור  מקרב  בעיקר 
החסידי  ופחות  הליטאי 

שדואג יותר לפעילויות קהילתיות.
שני  בידי  וכפי שצוין,  האמור  כל  אף  על 
יכלו  הם  בו  כלשהו  תקציב  היה  הנציגים 
להרים מספר אירועים לילדי העיר, אך אלו 
בין  לישיבות  הכספים  את  להזרים  העדיפו 
הזמנים ולשמחות חג עבור בחורי הישיבות, 
תוכניות  לקיום  האחריות  את  הפילו  ובעצם 
עבור ילדי העיר האחד על השני, וכך חלף לו 
הפסח, כשרק בחורי הישיבות נהנו מפעילות 

חווייתית, אך גם היא בהיקף מינורי. 
גורם ב'דגל התורה' מספר ל'השבוע בבית 
בשנים  חג  ערב  כל  כמו  "בדיוק  כי  שמש', 
גם  חרדי  ח"ן  מנהלת  עמלה  האחרונות, 
הפעם על הכנת חוברת מושקעת עם תוכניות 
לימי החג, אך אלו לא התקדמו לכדי ביצוע, 
בשל העובדה כי ממונה המחלקה, נציג 'עץ' 

מלאכי כי טוב, לא היה מעוניין בקיומם".
"יתירה מכך", מוסיף אותו גורם, "מחלקת 
ח"ן חרדי בראשותו, פרסמה מודעה תמוהה 
'עיריית בית שמש מודיעה כי  בה נכתב, כי 
בכוונת מחלקת ח"ן חרדי לבחון השתתפות 
לזכרו  הזמנים  בין  ישיבות  מסגרות  בביצוע 
אוירבך  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  של 
זצוק"ל'. וכי מה דינם של שאר ישיבות בין 

הזמנים?".
גורם נוסף ב'דגל' מנסה להנמיך את חיצי 
להדרה  בטענה  העיר  ראש  כנגד  הביקורת 
חילקו  לא  תקציבית  "מבחינה  כי  ומסביר, 
פחות. מי שביקש ועבד קיבל", כשהוא אף 
מרכך את הביקורת כנגד נציג 'עץ' ואומר, כי 

"גם מי שביקש ממנו קיבל". 
פנינו לעיריית בית שמש על מנת שיגיבו 
לטענות שהועלו וזו לשון תגובתם: "עיריית 
עמלים  ואנו  גרעון  תחת  נמצאת  שמש  בית 
נאלצנו  היתר  בין  האפשר.  ככל  לצמצומו 
לקצץ באירועים בחופשת הפסח המיועדים 
לכלל תושבי בית שמש. אנו נמשיך להתנהל 
באחריות במטרה לצמצם את הגירעון ולצד 
באירועים  להרבות  הניתן  ככל  נעשה  זה 

לרווחת הציבור".
בתוך כך, ל'השבוע בבית שמש' נודע, כי 
במהלך הימים האחרונים התקבלה החלטה 
ח"ן  מחלקת  מנהלת  את  למנות  בעירייה 
חרדי רבקה קרויזר לנהל אף את פנאי חרדי, 
פרויקטים קהילתיים ותנועות נוער חרדיות, 
יצמיח  זה  מינוי  כי  היא  התקווה  כאשר 
שמחה  ויביא  הנציגים  בין  פעולה  שיתופי 

לילדי העיר.
ילדי  של  ההחמצה  תחושת  כך,  או  כך 
בין  הבא,  האתגר  זמן.  למשך  תשאר  העיר 
כבר  חודשים,  כשלושה  בעוד  אב  הזמנים 
ניצב לפתחם של הממונים. האם הם יצליחו 
להתעלות על עצמם ולעבוד יחדיו במשותף 
לטובת תושבי העיר, או שמא יעדיפו לעשות 

פוליטיקה על גב ילדי העיר? ימים יגידו.

חסל סידור:
להיכן נעלמה החוברת של ח"ן חרדי

ילדי העיר ומשפחותיהם בחגים גדושים ומלאים בתוכניות מעניינות, הפסח הזה,  אחרי שנים בהם הורגלו 
חוברת החג של ח"ן חרדי בוששה מבוא • מדוע זה קרה והאם חילופי השלטון בראשות העיר הם הגורם לכך, 

או שמא דווקא הוויכוח הפנים ליטאי? • ה'חן' שנעלם מח"ן חרדי

צילום: איחוד הצלה שערי החוברות האחרונות של מחלקת ח"ן חרדי





כ"ז ניסן תשע"ט 662/5/19 בבית שמש

פה לעירייה: דוברת 
חדשה לעיריית בית שמש

תאונה עבודה קשה: 
חקלאי בן 60 נהרג

בשבועות האחרונים מונתה דפנה כהן נוריאל לדוברת החדשה של עיריית 
בית שמש והיא תכנס לתפקידה בעוד כחודש וחצי • בשל העובדה כי 

הדוברת החדשה אינה תושבת העיר, תושבים בעיר העבירו ביקורת על שורת 
המינויים של ראש העיר שהעדיפה לבחור אנשים מבחוץ ושאלו האם זו 

'הבשורה' שהבטיחה במערכת הבחירות

במהלך עבודה חקלאית, פועל בשנות השישים לחייו נהרג לאחר שמכולת 
שתילים נפלה עליו • עובר אורח שעבר במקום וגילה את החקלאי חבול 

ומחוסר הכרה ללא דופק, הזעיק את כוחות ההצלה, אך אלו נאלצו לקבוע 
את מותו במקום • המשטרה פתחה בחקירה

יוסי לוז

שהציבו  הבחירות  תוצאות  אחרי  שנה  חצי 
את ראש העיר הנבחרת עליזה בלוך בראשות 
מונתה  הפסח  חג  במהלך  שמש,  בית  העיר 
דפנה כהן נוריאל לשמש כדוברת עיריית בית 
שמש, לאחר סיום תפקידו של דובר העירייה 
רוזנצוויג,  מתתיהו  האחרון,  בעשור  הקודם 
סיום  על  והודיע  אבוטבול  של  לצידו  שפעל 

תפקידו עם בחירתה של בלוך.
העיר,  תושבת  שאינה  כהן,  דפנה  של  מינויה 
של  חמתם  את  לעורר  הצליח  זה,  לתפקיד 
חוץ  היבוא  בשל  העיר  מתושבי  מעט  לא 
במינויים  העיר  ראש  שעשתה  ‘הסיטונאי’ 
טענו  תושבים  אותם  בעירייה.  השונים 
מירה  העירייה  מנכ”לית  את  מינתה  שבלוך 
מנס המתגוררת במושב תלמי מנשה, כמו גם 
מהנדס העיר משה לורברבום, יועץ התקשורת 
בעוד  העיר,  תושבי  שאינם  ועוד,  פאסי  אסף 
ויכלה למנות לתפקידים אלו אנשים לא פחות 
ראויים מקרב תושבי העיר, תוך ששאלו האם 
זה במסגרת ההבטחה  שתביא "את הבשורה 

החדשה לבית שמש".
שתכנס  נוריאל  כהן  דפנה  החדשה  הדוברת 
בעלת  וחצי,  כחודש  בעוד  בפועל  לתפקידה 
תואר ראשון בהצטיינות יתרה במדעי המדינה 
בדיפלומטיה  שני  תואר  ובעלת  ותקשורת 
בעלת  היא  כאשר  אביב,  תל  מאוניברסיטת 
ניסיון של למעלה מ-19 שנה בתחום הדוברות, 

יחסי ציבור, תקשורת וניהול משברים.

נוריאל  כהן  כיהנה  האחרונות  השנים  בחמש 
פרסום,  תקשורת,  דוברות,  אגף  כמנהלת 
על קשרי  והממונה  והסברה  מדיה  ניו  שיווק, 
ממשל ורגולציה של התאחדות חקלאי ישראל 
ושל תנועת המושבים בישראל ואף קיבלה את 
פרס 'פורצת דרך בחקלאות בתחום התקשורת' 

על הובלת מאבקי החקלאים. 
דובר  וכמ״מ  כסגנית  כיהנה  לכן  קודם 
דוברות  מערך  את  וניהלה  ההסתדרות 
דוברות  של  שוטף  דברור  לרבות  ההסתדרות 
הארגון, ניהול משברי עובדים, דברור שביתות 
ועוד.  ההסדרים  וחוק  מדינה  תקציבי  במשק, 
בנוסף, כיהנה כדוברת אגודת הסטודנטים של 
עיריית  ראש  דוברת  אביב,  תל  אוניברסיטת 
במגזר  נוספים  ובתפקידים  לשעבר  אשדוד 

הציבורי. 
בלוך,  עליזה  העיר  ראש  אמרה  בחירתה  עם 
לניהול  דפנה  כניסתה של  על  "אני שמחה  כי 
מערך הדוברות. אין לי ספק שיחד עם הכוחות 
המעולים שבעיר ועם יכולותיה המדהימות של 
המיוחדת  הבשורה  את  להביא  נצליח  דפנה, 

של בית שמש בצורה ובדרך הטובים ביותר".
אמרה:  נוריאל  כהן  דפנה  החדשה  הדוברת 
מערך  את  להוביל  ושליחות  ציווי  רואה  "אני 
ולחזק  העירייה  של  וההסברה  הדוברות 
שמש.  בבית  החברה  רבדי  כל  את  הסברתית 
אני שמחה על הזכות שניתנה לי לדברר עיר כל 
כך משמעותית בישראל, להסביר את סיפורה 
של בית שמש ואעשה הכל למען חיזוקה של 

החברה בבית שמש".

אלי רובין

רביעי  יום  של  המאוחרות  הבוקר  בשעות 
נהרג  חקלאי  פסח,  המועד  דחול  ד'  שעבר, 
לאחר שנפגע מחפץ כבד שנפל בשטח פתוח 
באזור הישוב שדות מיכה שבמועצה האזורית 

מטה יהודה, בסמוך לבית שמש.
לטרקטור  מחוברת  שהייתה  שתילים  מכולת 
נפלה על העובד בשנות השישים לחייו, בעת 
עבודתו בשטח חקלאי פתוח בשדות הסמוכות 
למושב שדות מיכה וכתוצאה מכך הוא נהרג. 
במקום  שעבר  אופניו  על  רכוב  אורח  עובר 
את  הזעיק  שארע,  את  וגילה  המקרה  לאחר 
החובשים  הצער  למרבה  אך  ההצלה,  כוחות 
חיים  סימני  ללא  אותו  מצאו  למקום  שהגיעו 

ונאלצו לקבוע את מותו במקום.
שהגיע  הצלה',  'איחוד  מתנדב  נחום,  מאור 
לזירה ראשון סיפר לאחר מכן, כי "כשהגעתי 
למקום מצאתי פועל כבן 50 ללא דופק וללא 
של  שתילים  ממכולת  שנפגע  לאחר  נשימה, 
ניידת  הפציעה  חומרת  עקב  לצערי  טרקטור. 

טיפול נמרץ נאלצה לקבוע את מותו".
רפואת  וחובש  מד"א  פרמדיקית  זוהר,  דנה 

החירום של מד"א אשר אלפסי, שהיו אף הן 
גבר  ראינו  לשטח  "כשהגענו  סיפרו:  בזירה, 
כשהוא  כבדה  לעגלה  בסמוך  שוכב   60 כבן 
עם  נשימה,  וללא  דופק  ללא  הכרה,  מחוסר 
פגיעה קשה בפלג גופו העליון. רוכב אופניים 
שחלף במקום סיפר לנו שהוא ראה את הגבר 
שוכב במקום, הזעיק אותנו וביצע בו פעולות 
רפואיות  בדיקות  ביצענו  בסיסיות.  החייאה 
לא  ולצערנו  חיים  סימני  ללא  היה  הוא  אבל 

נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
"חוקרי  כי  מסרו,  המשטרה  בדוברות 
בחקירה  פתחו  למקום  שהגיעו  המשטרה 

לבירור הנסיבות".

צילום: דוברות איחוד הצלה

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

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

מונפורט פארק 

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

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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האדמו"ר מקאליב זצ"ל
חיים רצופים בסבל ומכאוב לא מנעו מכ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל להפיץ לכל עבר את זיכרון השואה האמיתי ולבטאו בעצם 

תקומתו של עולם התורה והיראה בארץ ישראל • בגיל 96 נפטר והותיר רבבות לבבות דוויים

יוסי גיטלר
צילום: באדיבות יעקב כהן, משה גולדשטיין, שמואל דריי, יהודה 
פרקוביץ, יהושע פרוכטר, שלומי טריכטר, יוחנן לוסטיג, אנשיל 

בעק וארכיון 'העולם החרדי'

דמעו  ישראל  וגדולי  רבנים  בראשות  רבבות 
אחד  של  מיטתו  אחרי  ראשון  ביום  השבוע 
משיירי כנסת הגדולה, כ"ק האדמו"ר רבי מנחם 
נשמתו  שהשיב  מקאליב,  זצ"ל  טאוב  מנדל 
ליוצרה בפתע פתאום, בעת שאיבד את הכרתו 
וכל  בירושלים  בית מדרשו ברחוב חנה  בהיכל 
הפעולות של כוחות ההצלה שהוזעקו במהירות 
למקום ופעלו להחיות את ליבו של צדיק, עלו 
למגינת  מעל  לשמי  נלקח  זי"ע  ורבינו  בתוהו 
שזכו  אלו  ובפרט  הם  באשר  יהודים  של  לבם 
את  ששרד  הרבי  של  קורתו  בצל  להסתופף 
עינויים  שעבר  תוך  האיומה  העולם  מלחמת 
ד"ר  של  הניסויים  ילדי  על  נמנה  כאשר  קשים, 
מנגלה ימ"ש וכל חייו פעל להנציח ולשמר את 
הגבורה  מהי  לכולנו  ולהזכיר  הקדושים  זכר 
האמיתית של יהודי מאמין ושומר תורה ומצוות.
שבטרנסילבניה  במרגיטה  נולד  זצ"ל  הרבי 
ביום כ' שבט תרפ"ג לאביו הרה''ק רבי יהודה 
בן  יהודה" בן אחר  יחיאל מראזלא בעל "עמל 
להרה''ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע. בברית 
היה הסנדק זקנו הגה"ק המקובל ר' פנחס חיים 
מראזלא זי"ע. למד תורה מפי רבותיו והסתופף 
תרצ"ז  בשנת  ראזלא.  לבית  הק'  אבותיו  בצל 

נתייתם מאביו ומאמו. 
האדמו"ר זצ"ל למד שנה אחת בישיבת סעקליד 
תורה  למקום  גלה  מכן  ולאחר  המפורסמת, 
מפארי  שהיתה  המעטירה  טאשנאד  לישיבת 

למדו  בה  בהונגריה,  ימים  באותם  הישיבות 
מרדכי  רבי  הגה"ק  של  בצילו  בחורים  מאות 
מהר"ם  בכינויו  הידוע  הי"ד  זצוק"ל  בריסק 
תורה  המידה  מלא  קנה  זה  במקום  מבריסק. 

וחכמה ונודע כאחד מטובי בחורי הישיבה.
השנים  אותם  את  לתאר  מרבה  היה  עת  בכל 
יתירה  לקרבה  זוכה  כשהוא  טאשנאד,  בישיבת 
כבנן  זצוק"ל.  בריסק  המהר"ם  ורבו  ממורו 
זצוק"ל  מראזלא  הרה''ק  של  בנו  קדושים,  של 
על  שבת  מידי  סועד  היה  מקודש,  ולמעלה 

שולחנו של המהר"ם מבריסק. 
בהונגריה  השואה  החלה  טרם  תש"ג  בשנת 
נשא את רעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה בתו של 
חמיו האדמו"ר הק' רבי פנחס שפירא מקעכניא 

זצוק"ל.
התרעלה  כוס  את  שתה  לימים  צעיר  נער  עודו 
תוך  וביגון  בסבל  השואה  שנות  עליו  כשעברו 
עינויים קשים ומרים. בחסדי השי"ת ניצל בסופו 

של דבר ויצא ממוות לחיים.  
תחת אחד השיחים העיד רבינו על ההתעללות 
של הנאצים הרשעים בו ובשאר היהודים ששהו 
התקופה  את  אשכח  לא  "לעולם  וורשה:  בגטו 
הקשה הרצופה חרפת רעב, סבל, מכות ועינויים 
וורשה.  בגטו  חלקינו  מנת  שהיו  הרף,  ללא 
לא  מצב  ובכל  מקום  בכל  הכל,  למרות  אולם, 

פסקתי מללמוד ולהתפלל". 
בשנת  הגרמנים  ידי  על  הונגריה  כיבוש  לאחר 
אחיו  כל  עם  יחד   האדמו"ר  נשלח  תש"ד, 
הוא  שם.  נספו  אחיו  וכל  לאושוויץ  ואחיותיו 
שרד אך עבר עינויים קשים וכאוד מוצל מאש 
כשניצל  משפחתו  מכל  היחיד  לפליטה  נשאר 

לאחר  ה'.  וחסדי  רחמי  ברוב  לחיים  ממוות 
עם  שוב  התאחד  שם  לשוודיה,  עבר  השואה 
הרבנית ע"ה שהייתה לו לעזר על השנים עד יום 

פטירתה ביום כ"ד בכסלו תשע"ב.
ובשנת  לארה"ב.  עבר  שנים  מספר  כעבור 
בראשון  קאליב  חסידי  מרכז  את  הקים  תשכ"ג 
לציון. בתש"מ העתיק את משכנו לבני ברק, שם 
כהנמן.  ברחוב  קאליב  חסידות  מרכז  את  הקים 
ובשנת תשס"ב עבר להתגורר בירושלים והקים 

את האימפריה החסידית ברחוב חנה. 
את  להרבות  ודאג  פעל  חיה  אשר  ימיו  כל 
מישראל.  השואה  זכר  תשתכח  שלא  התודעה 
סיום  עם  ומיד  לנפשי,  מרגוע  מצא  לא  הוא 
המלחמה עלה במחשבתו כי המשימה המוטלת 
להדריך  ולעודד,  לעורר  לנסות  היא  כעת,  עליו 
הטוב  הדרך  אל  לשוב  ישראל,  כלל  את  ולכוון 
והישר בדרך ישראל סבא, ולמען יזכרו את עשה 

לנו העמלק הנאצי הצורר ימ"ש. 
חגיגה  ידו  על  נערכה  תשמ"ז,  בשבט  בט"ו 
המפעל  להקמת  שנים  י"ג  מלאת  לציון  גדולה 
יומא".  דחד  רב  בי  "בר  תורה  להפצת  הכביר 
ה'  ישראל  'שמע  אמירת  על  הכריז  זה  במעמד 

פעם  בכל  אחד'  ה'  אלוקינו 
"עלינו  תפילת  שמסיימים 
של  נשמתם  לזכר  לשבח", 
ישראל  נשמות  מיליון  ששת 
הקדושים והטהורים שיבקשו 

רחמים עלינו. 
דאג  יותר,  מאוחר  בשלב 
'שמע  סידורי  אלפי  להפצת 
ישראל' עם הקדמה מתאימה 
שנערכה על ידו ופסוק 'שמע 
לאחר  ששובץ  וכו'  ישראל' 
"עלינו לשבח" כרוח תקנתו. 

עבודה  לאחר  בהמשך, 
מאומצת של כשש שנים, יצא 
ובהשתדלותו  ידו  על  לאור 
"שמע  האנציקלופדיה 
מאות  תועדו  בה  ישראל" 
נפשם  מסירות  של  סיפורים 
לקיום  הי"ד  הקדושים  של 
גיא  בתוככי  ומצות  תורה 
רבות,  שנים  לפני  הצלמות. 
"תפילת  את  רבינו  חיבר 
רבים  ורופאים  הרופא", 
לפני  יום  מדי  אותה  נושאים 

עבודתם. 
את  הקים  תשל"ד  בשנת 
המפעל להפצת תורה "בר בי 
רב דחד יומא" במתכונת של 
תורה,  לימוד  של  שלם  יום 
אלפי  מאות  אצל  שהתקבל 

יהודים באהדה רבה, וגדולי ישראל גמרו עליו 
לימוד  ימי  נוסדו  זו  יוזמה  בעקבות  ההלל.  את 

דומים למאותיהם בכל רחבי הארץ. 
קיום  של  הכביר  הרעיון  את  יזם  אף  האדמו"ר 
ה"חפץ  בעל  הילולת  ביום  דיבור"  תענית  "יום 
שנים  מזה  רבה  לתהודה  שזכה  רעיון   - חיים" 
בקרב כ-200,000 תלמידים בבתי ספר ומוסדות 
מהללים  המחנכים  כאשר  בארץ,  החינוך 
ומשבחים את המגמה החשובה להטביע בלבות 
הדור הצעיר את החשיבות הגדולה לטוהר דיבור 
הגדולה  במשנתו  משתקפת  שהיא  כפי  האדם, 
של מרן ה"חפץ חיים" זיע"א, אשר ביום השנה 
להסתלקותו כ"ד אלול מתקיים המבצע הארצי 

מידי שנה.
הפועלים  'כוללים'  של  מסועפת  מערכת  הקים 
4 לפנות בוקר ועד  בלימוד רצוף החל מהשעה 
1 אחר חצות. תורותיו ודרשותיו הועלו  השעה 
קול  ו"פניני  מנחם"  "קול  בספריו  הכתב  על 

מנחם" על התורה ועל ד' חלקי שולחן ערוך.  
ת.נ.צ.ב.ה

כתבה נרחבת בסוף השבוע במוסף
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דאע"ש מכה שוב: 321 הרוגים, יותר מ-500 פצועים
גל רצחני של פיגועי טרור מתואמים הכה באי סרי לנקה במהלך חול המועד ⋅ כ-321 בני אדם נרצחו, בהם 45 ילדים ויותר מ500 איש נפצעו ⋅ דאע"ש 

לקח אחריות ועשרות חשודים במעורבות כבר נעצרו

אוריאל צייטלין

ההודי,  באוקיינוס  השוכנת  מדינה  לנקה,  סרי 
התעוררה לבוקר של טרור - ביום השני של פסח, 
מהם  הרוגים,  ל-321  קרוב  המועד.  דחול  א' 
פיצוצים  בסדרת  פצועים   500 ומעל  ילדים,   45

במדינה. 
מוקדמת  בוקר  בשעת  אירעה  הפיצוצים  סדרת 
יוקרה,  מלונות  ובשלושה  כנסיות  במספר 
רבים התכנסו  אירעו בשעה שנוצרים  הפיגועים 
לתפילות לרגל חגם, מהדיווחים ברשתות הזרות 
זרים,  אזרחים  הם  הרוגים   35 לפחות  כי  עלה, 
נפגעים  על  ידוע  לא  כי  נמסר  החוץ  ממשרד 

ישראלים. 
בין ההרוגים התפרסמו גם שמותיהם של שלושת 
מיליארדר  פובלסן,  הולך  אנדרס  של  ילדיו 
מדנמרק הנחשב לאיש העשיר במדינה ולמנכ"ל 
ילדיו של האיש  'אסוס'. ארבעת  חברת התוכנה 
העשיר בדנמרק שהו בנופש בסרי לנקה, ושלושה 

מתוכם נספו במתקפת הטרור הרצחנית.
הכנסיות  על  ההתקפות  את  גינו  העולם  מנהיגי 
אדם  בני   321 לפחות  נהרגו  בהם  לנקה,  בסרי 
סומיט  הצבא,  דובר  לפי  נוספים.  מאות  ונפצעו 
השתתפו  מתאבדים  מחבלים  שישה  אטפאטו, 
בפיצוצים שהתרחשו בתוך 20 דקות. המשטרה 
חשודים   40 כה  עד  נעצרו  כי  מסרה  המקומית 
הטילו  במדינה  הרשויות  באירועים.  במעורבות 
ברשת  “שהסתייע  מקומי  אסלאמי  ארגון  על 
הטרור.  למתקפת  האחריות  את  בינלאומית” 
כשלו  הביטחון  כוחות  כי  הודתה  גם  הממשלה 
שבועיים  לפני  שהתקבלה  אף  פעלו,  לא  כאשר 

התרעה על פיגועים אפשריים.
הודעת  פרסם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ישראל  אזרחי  בשם  הביע  בה  והזדהות,  גינוי 
זעזוע עמוק מההתקפות הרצחניות נגד אזרחים 
לסייע  נכונה  "ישראל  לנקה.  חפים מפשע בסרי 
לרשויות בסרי לנקה בשעה קשה זו. העולם כולו 
חייב להתאחד במאבק נגד נגע הטרור". יחד עם 

עוד  הצטרפו  הממשלה,  ראש 
העולם.  מרחבי  רבים  מנהיגים 
קיימים  המדינות  שתי  בין 
משנת  דיפלומטיים  יחסים 
מחזיקה  לנקה  סרי   .2000
את  ואילו  בישראל  שגרירות 
לנקה  בסרי  מייצגת  ישראל 

שגרירות ישראל בהודו. 
האסלאמית"  "המדינה  ארגון 
על  אחריות  קיבל  )דאעש( 
דיווחה  כך   – הטרור   מתקפת 
הארגון  של  הידיעות  סוכנות 
יומיים  הקיצוני, אעמאק. זאת, 
הפיגועים  שרשרת  אחרי 

האי  מדינת  את  שזעזעו  ובמלונות  בכנסיות 
הוכחות  סיפק  לא  הארגון  ההודי.  שבאוקיינוס 
לכך שאנשיו אכן אחראים למתקפה הקשה, אך 
טען כי "מבצעי המתקפה שמטרותיה היו אזרחי 
בסרי  ונוצרים  בקואליציה  החברות  מדינות 
המדינה  לוחמי  הם  לנקה 

האסאלמית". 
רקע  על  האחרונות,  בשנים 
נקלע  שאליה  המצוקה 
כוח,  להפגין  ובניסיון 
לכמה  אחריות  דאעש  נטל 
פיגועים שלא ברור עד כמה 
לו קשר אליהם,  באמת היה 
מתקפת  של  במקרה  אולם 
הטרור בסרי לנקה, שהייתה 
והצריכה  מתוחכמת 
הדגישו  רבה,  מיומנות 
כי  בינלאומיים  מומחים 

טביעות אצבעותיו של דאעש ניכרות בה.
המשטרה  חשפה  האחריות  נטילת  לפני  מעט 
המתאבדים  המחבלים  כי  עולה  שמהחקירה 
הם   – קינגסבורי  המלון  בבית  שהתפוצצו 
רוואן  במדינה,  ההגנה  שר  פי  על  אחים.  שני 
כתגובה  לפועל  הוצאה  המתקפה  וויג'וודרנה, 
קרייסטצ'רץ  בעיר  מסגדים  בשני  שאירע  לטבח 
בניו  הירי  במתקפת  מרץ.  בחודש  זילנד  שבניו 

זילנד נרצחו 50 בני אדם. 
אבטחה  ממצלמות  תיעוד  פורסם  יותר  מוקדם 
המראה את דרכו של המחבל שביצע את הפיגוע 
שבה  לנקה,  בסרי  סבסטיאן  סיינט  בכנסיית 
נרצחו לפחות 110 בני אדם מתוך 321 ההרוגים 
מתועד  המחבל  כולה.  הפיגועים  במתקפת 
כשהוא נושא על גבו תיק גב גדול, ונכנס לאולם 
בתוך  שהתפוצץ.  לפני  ספורים  רגעים  התפילה 
סורי  באזרח  מחזיקה  לנקה  סרי  משטרת  כך, 

לטובת תשאול בנוגע לפיגועים. AtullahRafi צילום

Sri-lanka@DDNewsLive
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אסון בביתר: מהחאלקה לגלגלי האוטובוס
אסונות החג: ילד חאלקה נהרג מפגיעת אוטובוס בביתר עילית • בן 11 נפצע באורח אנוש מפגיעת נהג שנמלט מהמקום והסגיר את עצמו • חרדי נהרג 

מפגיעת אוטובוס בכניסה למושב מירון • בחור ישיבה טבע למוות בכנרת

אריה לוין
צילום: דוברות המשטרה, זק"א ובאדיבות 

המשפחה

שורה של אסונות קשים נרשמו במהלך חג הפסח 
של  פטירתו  שבהם,  הראשון  החרדי:  במגזר 
אייזנברג  ברוך  הילד 
על  שיחק  ברוך  ז"ל. 
ברחוב  המדרכה  שפת 
בעיר  מלובלין  החוזה 
עילית  ביתר  החרדית 
ולפתע עזב את ידי אמו 
ופרץ לכביש. אוטובוס 
בו  פגע  במקום  שחלף 
ניסיונות  ולאחר  קשות 
נאלצו  הם  במקום,  ההצלה  כוחות  ע"י  טיפול 

לקבוע את מותו. 
משפחתו  עם  יחד  שהגיע   3 כבן  בילד  מדובר 
ושהה  הפסח  ולחג  חאלקה  למסיבת  מארה"ב 
התאונה  קודם  בעיר  משפחתו  קרובי  בבית 
הקשה. קרוב משפחה שהיה עד ראייה לתאונה 
סיפר ל'קו עיתונות' כי הוא נהרג במקום לעיני 
לא  ובנס  להצילו  ניסתה  האם  ואחיותיו.  אמו 

נפגעה אף היא. 
חול  בתחילת  התרחש  והמצער  הקשה  האירוע 
המועד וכבר באותו הערב נערכה הלווייתו של 
הילד. האב נשא הספד מרגש ומחזק שלא הותיר 
עין יבשה, "אני לא יודע מה מותר להגיד ביום 
טוב, צריך להיות שמחים היום, אבא שלי ז"ל 
היה רוצה שאני אהיה שמח היום, ולכן הקב"ה 
של  ניסיון  יהיה  שזה  כדי  בחג,  זה  את  עשה 
זה תמיד  כדי שביארצייט  וגם  להיות בשמחה, 
זכרונות  שיהיה  וכדי  בחג,  שמחה  מתוך  יהיה 
טובים מבורכ'ל שלי )ברוך( לכן הקב"ה סיבב 

את הסיבות ככה", ספד האב.
בתוך כך, ממשיך להיות קשה מצבו של הילד 
בצומת  קשה  דרכים  בתאונת  שנפצע   11 כבן 
בעודו  מהזירה  שברח  הנהג  במקביל,  רמות. 
מפקיר את הילד, הסגיר עצמו בתחילת השבוע 
פסח,  חוה"מ  של  בעיצומו  כזכור,  למשטרה. 
אירעה תאונה קשה בשכ' רמות בירושלים, בה 
שהיה  אחיו  לעיני   ,11 כבן  ילד  אנושות  נפצע 
ולא  מהמקום,  נמלט  הפוגע  הנהג  עמו.  יחד 

נעצר להזעיק עזרה עבור הילד שנפגע. 
משטרה,  כוחות  פעלו  התאונה,  מרגע  החל 
הרכב  נהג  את  לאתר  במאמץ  וסמויים,  גלויים 
איתרה המשטרה את  ימים  לפני מספר  הפוגע. 
בירושלים.  זאב  פסגת  בשכונת  הפוגע  הרכב 
שמו  את  המשטרה  פרסמה  חריג,  במהלך 
לסייע  ע"מ  לציבור,  החשוד  של  ותמונתו 
נתנאל  החשוד,  הבין  הנראה,  ככל  באיתורו. 
ייתפס,  בו  ירחק הזמן  כי לא   ,23 כבן  סנדרוסי 
והחליט להסגיר את עצמו. מביה"ח 'שערי צדק' 
בו מאושפז הילד נמסר, כי מצבו ממשיך להיות 
לו  להוסיף  הורה  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  קשה. 
את השם חיים ושמו לתפילה: חיים בנימין בן 

שושנה רייזל.
ועוד בכבישים: הולך רגל בן כ-70 נהרג במוצאי 
מירון  לצומת  סמוך  אוטובוס  מפגיעת  שבת 
ופרמדיקים של  886 שבצפון. חובשים  בכביש 
מד"א ניסו להעניק לו טיפול רפואי וביצעו בו 
פעולות החייאה, אך בסיומן נאלצו לקבוע את 

מותו במקום.
״מדובר  סיפר:  צפון,  זק״א  מתנדב  גולן,  ברוך 
בהולך רגל כבן 70 שעמד בטרמפיאדה ביציאה 
בו,  רוורס פגע  נסע  ממירון, אוטובוס שככה״נ 
שכוב  הרגל  הולך  את  ראיתי  לזירה  כשהגעתי 

בצידי הכביש סמוך לאוטובוס עם פגיעה קשה 
וללא הכרה, לאחר פעולות החייאה מותו אושר 
במקום. מתנדבי זק״א צוות צפון טיפלו בגופת 
נסיבות  בזירה.  הממצאים  ובאיסוף  ההרוג 

התאונה נחקרת ע״י המשטרה.״
בחור  החג:  במהלך  נוספת  קשה  וטרגדיה 
קוסלבסקי  אריאל  בכנרת.  למוות  טבע  ישיבה 
שטבע  ה-18  בן  הנער  הוא  מירושלים,  ז"ל 
למוות במהלך שחיה בחוף לא מוכרז בכינרת. 
גופתו שוחררה על ידי המשטרה זמן קצר לאחר 
המנוחות  בהר  התקיימה  הלווייתו  איתורה. 
ברסלב,  ישיבת  הוא תלמיד  הנפטר  בירושלים. 
ד'  מרמות  קוסלבסקי  פנחס  ר'  של  בכורו  בנו 

בירושלים, הבעלים של "סנטר רמות". 
שביעי  ערב  חמישי,  ביום  התרחש  האירוע 
של  שעות  לאחר  אותר  ז"ל  אריאל  פסח.  של 
נכנס  הוא  בכינרת.  צוותים  ידי  על  חיפושים 
ולאחר  הנפרד  לחוף  בסמוך  מוכרז  לא  לחוף 
זמן שמו לב חבריו כי אינם רואים אותו ומיהרו 
במקום  החלו  קצר  זמן  תוך  סיוע.  להזעיק 
חיפושים נרחבים בסופם אותר הנעדר ללא רוח 

חיים. ת.נ.צ.ב.ה.

הילד ברוך אייזנברג ז''ל

חילוץ הגופה מעל מי הכנרתזירת התאונה בביתר עילית אב הילד ברוך אייזנברג סופד לבנו
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יהדות  קיימה  שידוכים  פגישות  וארבע  עשרים 
התורה עם החתן נתניהו עד שחתמה על הסכם בן 
בלבד  אחת  פגישה   .2015 בשנת  סעיפים  עשרות 
התקיימה בסבב הנוכחי, עד למועד כתיבת השורות. 
הייתה  התורה  יהדות  ב-2015 
עם  שחתמה  הראשונה  המפלגה 
נתניהו על הסכם קואליציוני. ליברמן 
האחרון,  החותם  להיות  היה  אמור 
בדקה   – כזכור  שלו  וההברזה 
התשעים, הובילה את נתניהו לחתונת 
ברכוש  ושקד  בנט  יצאו  ממנה  דמים 
והמשפטים.  החינוך  תיקי  עם  גדול 
במו"מ קואליציוני, כך למדנו, סוחט 

מי שסוחט אחרון.
ולא  עוד,  יהיה  לא   – שהיה  מה 
ושקד  בנט  של  התפוגגותם  בשל  רק 
להותיר  יכול  אינו  נתניהו  מהזירה. 
את איווט כגלגל רזרבי לממשלת 61. 
איווט החדש הוא האיש שבלעדיו אין 
מהזירה  שפונה  לפני  רגע  ממשלה. 

כבנט ושקד – הייתה לו עדנה. 
ליברמן, כך דומה, נהנה מכל רגע 
סיפור,  תשמעו  חרדית.  חרדה  של 
סיפור צדיקים מפיו מפיק המרגליות 
של איווט ליברמן לשביעי של פסח. 

במעשה  מדובר 
משה  )ולא  ניסים 
אודותיו  ניסים, 
מעין  ידובר(.  עוד 
קריעת ים סוף בזעיר 
סיפורי  את  אנפין. 
בחר  הצדיקים 
מנוקדים  האדמו"ר 
כהגיגים  להעלות 
החג  מוסף  דפי  על 
משל  מעריב,  של 
לשכתב  נתבקש 
פינת  את  החג  לרגל 
החסידי  הסיפור 
שיחת  בגיליון 

השבוע.
חינם"  "שנאת  הכותרת  תחת 
של  "סיפורו  את  איווט  הביא 

בין  שלום  בהשכנת  שליחות  שראה  הריבניצער, 
וגדלתי  "נולדתי  וקראו:  הביטו  שורו,  יהודים". 
מרתקת,  רוחנית  יהודית  דמות  פעלה  שבו  באזור 
אליה  נשאו  המועצות  ברית  מיהודי  שרבים 
ומוסרית  דתית  סמכות  גילמה  היא  עבורי  עיניהם. 
אברמוביץ',  זנדוויל  חיים  קראו  לאיש  כאחד. 
לברכתו  זכיתי  )הרבי(.  כ'הריבניצער'  נודע  ולימים 
כילד  אותו  והערצתי  המצווה  ובבר  המילה  בברית 
וכנער. הריבניצער היה תלמידו האהוב של הצדיק 
משטפנשט. למרות הדיכוי והאיסור על כל פעילות 
בריבניצער  הסובייטי,  המשטר  מצד  דתית  יהודית 
לא נגעו. כנראה שאורח חייו והתנהלותו של האיש, 
גם הסיפורים הרבים על תכונותיו המיוחדות,  כמו 

גרמו לנציגי המשטר להתייחס אליו ביראת כבוד".
לתאר  ממשיך  מקישינב  הצדיקים  סיפורי  מספר 
של  התרומיות  מעלותיו  את  מליציים  במשפטים 
הריבניצער עד שלרגע נדמה כי איווט ולא עמיתיו 
החרדים, יגיש תכף ומיד את הצעת חוק יסוד לימוד 
המהירה:  חקיקתה  את  וידרוש  והחסידות,  התורה 
להערכה  הרבי  "זכה  איווט,  מסכם  לכל",  "מעל 
פעילותו  בשל  האזור  יהודי  כל  מצד  ולהערצה 
שליחות.  ראה  שבכך  יהודים,  בין  שלום  כמשכין 
בבוקר  השכם  ראשון  ביום  מביתו  יוצא  היה  הרבי 
בין  ריב  שקיים  שמע  שבו  מקום  בכל  ומתייצב 
יהודים. מעולם לא היה מחכה להזמנה, אלא פשוט 

הגיע למקום ולא עזב עד שהשכין שלום". 
איווט בעל ההליכות והנימוסים התפרסם ברבים 
כמי שמיישם את משנת הצדיק ולעולם לא יפספס 
הוא  ככזה,  ומחלוקת.  שלום  להרבות  הזדמנות 
אף  ולסיום  הצדיק  של  אודותיו  ומשתפך  מוסיף 
במונסי  קברו  על  השתטח  כיצד  לב,  בגילוי  מתאר 
כמה ימים לפני הכרעת הדין במשפטו. "כשיצאתי 
משם הרגשתי הקלה, וכנראה שלא במקרה", מתאר 
ולא רק  יהודי מאמין –  איווט במשפט קלאסי של 

בעצמו.
יותר  חסידי   – מליצי  התיאור  נפלא,  הסיפור 
שמדובר  מעידים  והלינקג'  ההקשר  אבל  מליטאי, 
במשלי שועלים ערמומיים. גם סנגורם של ישראל 
רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה מתקשה ללמד זכות על 
המשך המאמר שבמסגרתו עורך איווט השוואה בין 
"העסקנות  של  לדמותה  הרבי  של  האהובה  דמותו 
בו  לעשות  אוהב  לפיד  שיאיר  מוטיב   - החרדית" 
מסקנותיו  הם  אלה  אם  ומתסיס.  ממתג  שימוש 
יודע  זה שאינו  לנו  עדיף   - ומספר  הבן שזוכר  של 

לשאול.
פחות  לא  מרתיעה  אך  צורם,  איווט  של  הצליל 
על  איווט  דיבר  כה  עד  שהוגבהה.  האוקטבה  היא 
כענייניות  לפרש  היה  שניתן  במה   – לבדו  הגיוס 
של שר ביטחון לשעבר שהניח על השולחן בשלהי 
החג  ערב  רעה.  לא  ובכלל  מאוזנת  הצעה  תפקידו 

סוחט מי 
שסוחט אחרון

מספר סיפורי 
הצדיקים מקישינב 
ממשיך לתאר 
במשפטים מליציים 
את מעלותיו 
התרומיות של 
הריבניצער עד 
שלרגע נדמה כי 
איווט ולא "העסקנים 
החרדים", יגיש תכף 
ומיד את הצעת חוק 
יסוד לימוד התורה 
והחסידות. אלא 
שההקשר והלינקג' 
מעידים שמדובר 
במשלי שועלים 
ערמומיים

סיפורי צדיקים 
בסדום. איווט 
ליברמן ונתניהו. 
צילום: עמוס בן 
גרשום, לע"מ

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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בחוק  התיקונים  ולפיה  הפתרון  הצעת  כאן  הובאה 
– במה שיקל  יוגשו מטעם משרד הביטחון  הגיוס 
יצירתיות לא  על הצדדים להתגמש. הצעות פתרון 
מטעם  המו"מ  צוות  יו"ר  השבוע  שהשמיע  פחות 
את  כן  גם  לנטרל  היו  עשויות  לוין,  יריב  הליכוד 
המוקש הגדול - הבטחתו של ליברמן שלא לשנות 

מילה ופסיק בחוק.
תרופה.  אחר  שתר  למי  רק  לאחל  אפשר  מזור 
הבעיה הגדולה היא שאיווט מצידו לא מחפש סולם 
אלא מוסיף לטפס על העץ. בסופו של אותו מאמר 
שפרסם בערב החג, כמו בפרסומים הנוספים מאז, 
ליברמן מתמקד בסוגיות ליבה נוספות בלתי פתירות 
ונראה כמי שהתאהב במיתוגו מחדש כאדמו"ר של 
מתווה  של  מחדש  לאשרורו  נוסף  החילוני.  הימין 
הכותל, הוסיף ליברמן את הדרישה לאישור מתווה 
ניסים, שעבור המפלגות החרדיות  הגיור של משה 
תחת  ולא   – הפסח  עליו  שעבר  גמור  כחמץ  הוא 
דורש  איווט  ובהנאה.  באכילה  אסור  הגוי.  ידי 
מההסכם  כחלק  ניסים  מתווה  את  להעביר  כעת, 
הקואליציוני. הגברת הלהבות מצידו רק מגדילה את 
השאלה הנצחית מה רוצה איווט - שאלה שמעסיקה 
של  כניסתו  מיום  ישראל  ממשלות  כל  את  כמעט 

ליברמן כחבר-כנסת למערכת הציבורית. 
ניסיון העבר מלמד שמעולם לא הוכרזו בחירות 
חדשות תכף ומיד לאחר פרסום התוצאות. גם איווט 
הקמת  בעבר  טרפד  לא  אך  לקצה  עד  הלך  מצדו, 
ממשלת ימין שבה ישבו החרדים. בקדנציית 2013 
הוא היה שותף פאסיבי, בעל כורחו, לווטו שהטילו 
בנט ולפיד על צירוף החרדים. את הקדנציה הקודמת 
שהממשלה  ידיעה  מתוך  מהאופוזיציה,  פתח  הוא 
תחזיק מעמד גם בלעדיו. דומה היה שאיווט הבין 
מלכתחילה כי הצטרפותו בעיכוב של כמה חודשים, 
מבלי  כוח,  מעמדת  לנתניהו  לחבור  לו  תאפשר 
ימין.  ממשלת  הקמת  טרפוד  של  הכתם  בו  שידבק 
האחרון,  ברגע  כי  מעריכים  נתניהו  של  בסביבתו 
ולא דקה לפני, איווט ייתן יד לפשרה שתאפשר את 

הקמת הממשלה, גם אם במחיר מופקע. 
איווט יסחוב את כולנו עד לפי התהום של הרגע 

האחרון. נתניהו כמו שותפיו הטבעיים החרדים, היו 
מקבלים עליהם את השבועות המסויטים הצפויים 
לנו באהבה, אילו רק היו יודעים שהוא אכן ייעצר 

שם.

יבנה וסגניה

 – השאלה  השבוע  נשאלה  ליברמן  על  רק  לא 
רוצה, למען השם. התשובה לתמיהה מה  הוא  מה 
רוצה יהדות התורה – בתחום הגיוס בעיקר, ברורה 
דגל  בין  ואחרים  כאלה  גרסה  בשינויי  וידועה, 
התורה.  גדולי  מועצות  להכרעות  בכפוף  לאגודה, 
במישור הפרסונלי לעומת זאת – מדובר בתעלומה. 
כשהמטרה  למדי,  ידועים  היעדים  בש"ס  בעוד 
ביצועיים,  תפקידים  שיותר  כמה  על  להסתער  היא 
ועדת  הרי שביהדות התורה המטרה טרם הוגדרה. 
משה  של  שמו  על  בטאבו  רשומה  כבר  הכספים 
גפני, ואת תפקיד סגן שר הבריאות מלא-מלא, גולש 
עד למסדרונות חדרי המיון, איש לא מתכוון לגזול 

מידיו של ליצמן.
השאלה הגדולה היא מה יהא על השאר, ומדובר 
ואגודה,  דגל  של  הנוספים  הבכירים  בשני  בעיקר 
הרי  החדש,  החלוקה  סדר  פי  על  ופרוש.  מקלב 
תחילה,  הבכיר  התפקיד  את  לקבל  אמור  שמקלב 
מדוע  ששואל  מי  נמצא  התורה  ביהדות  אולם 
ועדת  את  לדרוש  ולא  מלכתחילה  ציפיות  להנמיך 
הכספים פלוס שלושה סגני שרים ביצועיים במעמד 

שר.
סגן  תפקידי  ששלושה  הרי  החישובים,  כל  לפי 
במעמד שר מגיעים ליהדות התורה בדין. אם כחלון 
משלושת  באחד  מסתפק  לא  מנדטיו  ארבעת  על 
לאיווט  ואם  נוסף,  שר  ודורש  הבכירים  התפקידים 
לבדו.  הביטחון  משרד  את  רק  נתניהו  מייעד  לא 
שני תפקידים  מיועדים  הימין  לאיחוד מפלגות  אם 
בכירים כחינוך ושיכון ואם לשמונת המנדטים של 
ש"ס תינתן הארץ ומלואה – אין כל סיבה שיהדות 

בכירי  ובסיפוח  בתואר  בסגנות  תסתפק  התורה 
ח"כיה לנחלה שבה זכו אחרים.

תחת  שר  סגן  תפקיד  כי  זוטר  פקיד  כל  יודע 
למחייתו  התלוי  עיר  ראש  כסגן  כמוהו  מכהן,  שר 
ולפרנסתו ברצונו הטוב של מעסיקו. מידת השפעתו 

הדומיננטי  הסגן  של 
ביותר, תהיה פחותה תמיד 
מטה  ראש  של  מנוכחותו 
תחת  סגן  במשרד.  השר 
כעציץ  הוא  מכהן  שר 
מאדמת  חיותו  את  היונק 
 – השר  של  לשכתו 
ידאג  המצומצם  וממקומו 
בעציץ  הנקב  שמא  תמיד 
אנשים  על  לכפות  ייסתם. 
ודומיננטיים  פעלתנים 
כאורי מקלב וכמאיר פרוש 
בתואר  סגן  של  תפקיד 
זהו  משלהם  ממלכה  ללא 
והן  להם  הן  כפול:  עוול 

למצביעים.
אחד  של  בסביבתו 
התורה  יהדות  מבכירי 
האמירה  השבוע  נשמעה 
תסתדר  החרדית  "היהדות 
גם ללא הנוכחות של אורי 
בישיבות הממשלה". אורי 
בכך  לראות  יכול  )מקלב( 
ראשי  את  וגם  מחמאה 
לדרוש  טעם  אין  התנועה 
אותה  של  בעטיה  לגנאי 
הזה  במשפט  אמירה. 
ההנחה  גלומה  אומנם 
שלליצמן ולגפני אולי נוח 
התפקידים  שבעלי  יותר 

אלא  מכהן.  שר  תחת  ישונמכו  בסיעה  הנמוכים 
שגפני וליצמן אינם ביבי שלא נותנים לדשא לצמוח 

בסביבתם. 

סגן תחת שר מכהן הוא 
כעציץ היונק את חיותו 

מאדמת לשכתו של השר 
– וממקומו המצומצם 

ידאג תמיד שמא הנקב 
בעציץ ייסתם. לכפות 
על אנשים פעלתנים 
ודומיננטיים כמקלב 

ופרוש תפקיד של סגן 
בתואר ללא ממלכה 

משלהם זהו עוול כפול: הן 
להם והן למצביעים

 טקס חלוקת תארים? ישיבת המו"מ של יהדות התורה והליכוד
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הרב אברהם רביץ ז"ל 
ביכה על ההחמצה 

הגדולה והעריך כי בתחום 
הדיור – הציבור החרדי 

לא ימצא מזור בקדנציית 
נתניהו. אחרי עשור בו 

דמותו נותרה רק בזיכרון, 
ניתן לסכם בכאב כי האיש 

צפה למרחוק. בז'רגון 
של נתניהו אפשר לקבוע 

בדיעבד שרביץ היה 
הראשון שזיהה. ראשון 

וגם אחרון

השנים  ארוכת  התנהלותם  על  רבות  לדבר  אפשר 
כלפי הזוטרים מהם, אך בשילוב הידיים האחרון ערב 
הבחירות, חרף המשקעים הלא פשוטים של הבחירות 
המקומיות, הוכיחו חברי סיעת ג"ל המיתולוגית ולא 
לשים  יודעים  הם  האמת  שברגע  הראשונה  בפעם 
את  אמר  הציבור  התנועה.  טובת  את  עיניהם  לנגד 
יודעים  וליצמן  גפני  גם  אך  ובגדול,  ותיגמל  דברו 
שייבחנו לא רק על פי התוצאה המוצלחת בבחירות, 
שישיגו  ההשוואתיים  לתוצרים  בהתאם  גם  אלא 
או  להצלחה  היחיד  המבחן  הקואליציוני.  במו"מ 
לכישלון – יהיה בהשוואה לקנה המידה של חלוקת 

השלל הקואליציונית של שאר הסיעות.
"אל תהתלו בנו ואל תקחו אותנו כמובן מאליו", 
יהדות  של  המו"מ  צוות  מחברי  אחד  השבוע  אמר 
יריב  השר  הליכוד,  של  המו"מ  צוות  ליו"ר  התורה 
לוין, "ליצמן אומנם הפך את משרד הבריאות ממשרד 
שאף אחד לא רוצה בו למשרד בעל חשיבות בינונית, 
למשרדי  הזה  המשרד  בין  להשוות  מה  אין  אבל 
לראשי  לחלק  עומדים  שאתם  האוצר  או  הביטחון 
תיקים  בתוספת  בהרבה,  מאיתנו  קטנות  מפלגות 

נוספים". 
קשה לקבל מצג שווא ולפיו התעקשות על קבלת 
חשבון  על  תבוא  למקלב,  משמעותי  ביצועי  תפקיד 
התפקידים ליתר החברים. עמידה נכונה על הדרישה 
לקבלת שלושה תפקידים ביצועיים, לליצמן, לפרוש 
כהתניה  תתפרש  הכספים,  ועדת  על  נוסף  ולמקלב, 
 – עוד  ומה  שוויונית.  ובעיקר  הגיונית  מושכלת, 
שרים,  סגני  חלומי.  בדיל  מדובר  נתניהו  שעבור 
נכללים  אינם  בפועל,  כשרים  מכהנים  כשהם  גם 
מתנה  כאן  מקבל  נתניהו  הרשמית.  השרים  במצבת 
)!( שמאפשרת לו לחלק ביד נדיבה שלושה תפקידי 
יהדות  מכסת  על   - הליכוד  לח"כי  נוספים  שרים 

התורה. 
לתפקידים  לדאוג  יש  וחכמיה  יבנה  לנציגי 
פוליטיים  תארים  חלוקת  במסגרת  ולא  משמעותיים 
ודתיים  חילוניים  שרים  של  כסגניהם  מתוכן,  ריקים 
לאומיים. תנו לנו את יבנה וסגניה, ולא תחת שעבוד 

מלכויות של מפלגות אחרות.

 תקרת רביץ

בלשכתו החדשה והמרווחת של יו"ר דגל התורה 
של  חברי-הכנסת  המועד  חול  במוצאי  התכנסו 
התנועה לישיבת סיעה מאולתרת. על סדר היום עלתה 
במלוא חריפותה המצוקה הבוערת ביותר של רבבות 
מצביעי התנועה, הורים לזוגות צעירים שלא מוצאים 
מנוח לנוכח זעקת הילדים שמתקשים להשיג קורת גג 

לראשם וקרקע מוצקה למדרך כף רגלם.
החולף  השבוע  מאירועי  נלקח  לא  הזה  הפתיח 
יותר  קצת  לפני  כאן  שנכתב  מהטור  מצוטט  אלא 
חול-המועד  במוצאי  ב-21.10.2008,  שנים,  מעשר 
סוכות שבו נדחתה הצעת ציפי לבני להקמת ממשלה 
של  לשכתו  היא  המדוברת,  הלשכה  החרדים.  עם 
היה  הציבורי שתואר  והקרב  ז"ל  רביץ  הרב אברהם 
כבה,  שהנר  לפני  רגע  עלמא.  בהאי  שניהל  האחרון 

השלהבת ריצדה ונצנצה.
בין  דעות  אחדות  נרשמה  נדירים  רגעים  באותם 
שתי הקולגות שיחסיהן ידעו עליות ומורדות. דבריו 
פחותה  לא  בנחרצות  בשעתו  כאן  תוארו  גפני  של 
דגל  לייסוד  המבוגר  רעהו  רביץ,  של  אלה  מאשר 
התורה. "מה הרווחנו מאמירת הלאו ללבני?" שאל 
דאז  ש"ס  יו"ר  של  לעברו  האצבע  את  והפנה  גפני 
צורכי  על  אמיתית  חשיבה  כאן  יש  "אם  ישי,  אלי 
הציבור החרדי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה 
השגנו". בחלוף עשור התחלפו להם גם יושבי-הראש 
בהתנדבות  לקמפיינר  הפך  מאז  כשהמותקף  בש"ס 
יו"ר  מול  שהמתיחות  מסתבר  התורה.  יהדות  של 
ש"ס ברגעי חלוקה, תישמר ותישאר תמיד ללא קשר 

לזהות העומד בראשה. 
"לא  בשעתו,  כאן  וצוטט  מוישה  אמר  "ביבי", 
ייתן מחצית ממה שלבני הסכימה כעת לתת. וגם אם 

הבטיח לאלי ישי עולם ומלואו, אנו יודעים מה שוות 
הנחרצות  באמירותיו  התייחס  לא  גפני  הבטחותיו". 
הקיום  שנוסחאות   - לגיור  לא  וגם  הגיוס,  לסוגיית 
שלהן היו ידועות באותה שעה - אלא למצוקת הדיור. 
המסמך שניסחה דגל התורה והתקבל על דעת סיעת 
קדימה, היה הפתרון הנרחב והמפורט ביותר שהוכן 
אמן,  שמעו  הם  מלבני  האחרון.  וחצי  בעשור  כאן 
האיש  על  הזכורה  ההרצאה  את  קיבלו  הם  מנתניהו 

הרזה שנושא את האיש השמן.
הנה מה שנכתב כאן בשעתו ולצערנו נותר רלוונטי 
כאילו לא חלף לו עשור מוחמץ: יו"ר התנועה הרב 
רביץ, כאוב במיוחד. קטני אמונה יתלו זאת בעובדה 
שהקדמת הבחירות היא תחילת הסוף מבחינתו, אך 
רביץ, כדרכו, מתייחס לנושא בענייניות נטולת אג'נדה 
אישית: "מה הרצון הזה לתקן את העולם? וכי אנחנו 
צריכים לדאוג לקצבאות של כלל ילדי ישראל, כולל 
מוחמד בן פאטמה מאום אל פאחם? הגיע הזמן שנדאג 
 לעצמנו. רק לעצמנו. מותר לנו להיות אגואיסטים".

אם יש דבר מה שצריך לעמוד בראש סדר היום, הרי זה 
נושא הדיור. חשבון מתמטי פשוט מעלה, כי הוזלה 
בתחום זה עולה לאין ערוך, על כל הישג שיושג אי 
מיידי,  אינו  הרווח  נכון,  אז  בתחום הקצבאות.  פעם 
אבל בראייה אל מעבר לקצה החוטם מדובר בסכומי 
עתק. אם נכפיל את סכום ההוזלה בסך עשרות אלפי 
שקלים ליחידת דיור, במספר הילדים בבית אשר עול 
רכישת הדירה עם נישואיהם רובץ על כתפי הוריהם, 
להדביק.  תוכל  לא  קיצבה  ששום  לסכומים   נגיע 

וגם  גם הגיונית  כאן מדובר בדרישה שעוברת מסך. 
כלכלית. לכל ברור כי הציבור החרדי צריך לגור היכן 
שהוא. גם מהבחינה הכלכלית, האוצר יכול לספק את 
במחירים  מדינה  קרקעות  שחרור  באמצעות  צרכינו 
מה  לכיס,  יד  להכניס  נדרש  שהוא  מבלי  סבירים, 
ובמחולות. בריקודים  מיד  לצאת  לתקשורת   שגורם 

ניסח  רביץ,  אברהם  הרב  לשעבר  השיכון  שר  סגן 
טיוטת הבנה, שאומצה על ידי אנשי קדימה במסגרת 
יחודש  מרכזיים:  סעיפים  מספר  ובמרכזה  המו"מ 
'מחיר  תוכנית  במסגרת  לחרדים  הייעודי  השיווק 
אופי  את  מלקבוע  ערים  מראשי  יימנע  למשתכן'; 
לאפשר  שלא  מנת  על   – בתחומם  שייבנו  השכונות 
לראשי עיר חילוניים לעצור את השתלטות החרדים; 
וכן תחודש שיטת השיווק באמצעות עמותות. רביץ 
בעליל,  חרדית  לא  באריזה  זאת  לעטוף  ביקש  אף 
מצוקת  לפתרון  לאומי  "מבצע  על  להכריז  כשהציע 

הדיור בדגש על אוכלוסיות מיוחדות". 
עד כאן תיאור מדברי הימים, בטקסט שנכתב כאן 
ואותנטי  רלוונטי  ונותר  רביץ  בשעתו מפיו של הרב 

בחלוף עשור. חבל על דאבדין ולא משתכחין. 

דירה להזכיר

הרב אברהם רביץ ז"ל ביכה על ההחמצה הגדולה 
והעריך כי בתחום הדיור – הציבור החרדי לא ימצא 
של  דמותו  בו  עשור  אחרי  נתניהו.  בקדנציית  מזור 
לב  בכאב  לסכם  ניתן  בזיכרון,  רק  נותרה  רביץ  הרב 
התממשה  כשתחזיתו  למרחוק  צפה  האיש  כי  גדול 

בדייקנות, המעוררת השתאות ובעיקר עצבות.
שלוש קדנציות חלפו כאשר בשתיים מהן הציבור 
בקדנציית  מהשלטון.  אינטגרלי  חלק  היה  החרדי 
אריאל  מש"ס,  שר  לידי  השיכון  משרד  נמסר   2009

הציבור  מאישי  אטיאס, 
המוכשרים שידעה הנציגות 
עשה  אטיאס  החרדית. 
זכה  לא  אך  ידו  שלאל  כל 
מגבוה,  פעולה  לשיתוף 
המעטה.  בלשון  וזאת 
נתקל  מש"ס  השיכון  שר 
לאורך כל הדרך בשר אוצר 
שטייניץ,  יובל  לעומתי, 
כל  ומסמס  ידו  את  שקפץ 
בצידה,  שהוצאה  יוזמה 
הקפיטליסט  דברו  כעושה 
הכלכלי  העל  שר  של 
נתניהו. העלילות תוארו כאן 
בהרחבה בשעתו כמעט מדי 
הח"כים  של  כשידם  שבוע, 
מלהושיע.  קצרה  החרדים 
הרי  המוסגר,  )במאמר 
לציין  יש  החרדי  שבהיבט 
שביצע  שהניתוח  בהוגנות 
 – הצליח  בחריש  אטיאס 
בגלל  לא  מת  כשהחולה 
רשלנות הדוקטור אלא בשל 

הזלזול של הפציינט(. 
הביניים  קדנציית  את 
מנחת  סבלנו  בה  ב-2013, 
עוין  אוצר  שר  של  זרועו 
מחוץ  אל  אותנו  שהשליך 
ולא  ללפיד  נזכור   – לגדר 
אפס  מע"מ  חוק  נשכח. 
את  להפוך  ביקש  כזכור, 
גם  חורגים.  לבנים  החרדים 

נתניהו  כי  ההיסטורי,  הצדק  למען  להזכיר  יש  כאן 
במהלך,  כורחו  בעל  לתמוך  נאלץ  כראש-הממשלה 
ונתן את הסכמתו  נעמד על רגליו האחוריות  אך לא 
את  שטרפדו  מי  המפלה.  ההצעה  להעברת  לבסוף 
החברים  היו  ממש,  בגופם  בפועל,  החקיקה  הליכי 
החרדים בוועדת הכספים, במהלך שסימן את תחילת 
לפיד  של  הכושלת  העוועים  קדנציית  של  הסוף 

במשרד האוצר. 
הגענו אל הקדנציה האחרונה. מהפכה לא קרתה, 
זוגות  לרבבות  קסמים  חולל  בהחלט  כחלון  אך 
צעירים שזכו בהגרלות מחיר למשתכן ונהנו מהנחות 
על  התבונן  החרדי  הציבור  אלפי שקלים.  מאות  של 
אפילו  נהנה  ולא  כלות,  בעיניים  הזוכים  רשימות 
לקבוע  אפשר  נתניהו  של  בז'רגון  העוגה.  מפירורי 
אפוא בדיעבד שהרב רביץ ז"ל היה הראשון שזיהה. 

ראשון וגם אחרון. 
השתנה.  לא  כלום  וכאילו  חלף  מעשור  למעלה 
כדי  התורה  דגל  עסקני  התכנסו  חול-המועד  בימי 
החרדיות  המפלגות  לראשי  ולהציג  עצה  לטכס 
מסמך דרישות לפתרון מצוקת הדיור. המסמכים כבר 
ידועה והצעות לפתרון לא  קיימים חברים, המצוקה 
חסרות. כל מה שצריך זה לשנות את סדר העדיפויות 
לראש   – הערימה  מתחתית  הדפים  את  ולהעביר 

רשימת הדרישות. 

מורשת רביץ. הרב אברהם רביץ ז"ל
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הדרישות: שישה משרדים, גיוס וסוגיית הדיור
ש"ס ויהדות התורה מכוונות לקבל שלושה משרדי ממשלה כל אחת, בתוספת נאה של ועדות וכיבודים • בש"ס מבקשים את משרד הפנים, הנגב, הגליל והפריפריה, 

הדתות, הקליטה והשיכון • ביהדות התורה מבקשים את ועדת הכספים ומשרדי הבריאות, השיכון והרווחה

ישראל פריי

הפוליטיקאים  עבור  הנכון  בזמן  בדיוק  הגיעה  הפסח  חופשת 
קואליציוני,  מו"מ  לקראת  מתישה,  בחירות  מערכת  שסיימו 

השבעת הכנסת ה-21 והרכבת הממשלה ה-35.
בזמן שהתכוננתם לפסח, עלו ובאו ראשי המפלגות למשכן נשיא 
המדינה ראובן ריבלין, והמליצו על מועמדם לראשות הממשלה. 
הדברים היו ידועים מראש – מפלגות הימין והחרדים ממליצים 
על ביבי, מפלגות השמאל על גנץ והערבים לא ממליצים – אבל 
נוהלו  והדברים  להליך  רבה  חשיבות  העניקו  הנשיא  במשכן 

בכובד ראש.
לאחר ש-65 ח"כים המליצו על נתניהו, הטיל הנשיא על נתניהו 
להרכיב את הממשלה, לא לפני שהעביר אותו שיעור באחדות: 
"עברנו מערכת בחירות קשה. מכל הכיוונים נאמרו דברים שלא 
צריכים היו להיאמר. לא במדינה יהודית, ולא במדינה דמוקרטית. 
קיר הברזל הוא קיר שיש להציב בינינו לבין האויבים שלנו. לא 
בתוך הבית, לא בתוכנו, לא בינינו. נגמר 'אנחנו והם', מעכשיו זה 

רק 'אנחנו'", דברי הנשיא.

ראש  בפני  עומדים  הממשלה,  להרכבת  המינוי  חתימת  מרגע 
28 ימים בהם יצטרך להתארגן על קואליציה. במידה  הממשלה 
יום   14 של  הארכה  ולבקש  לנשיא  לבוא  יכול  הוא  יסתדר,  ולא 

נוספים.

נכנסים למו"מ
העומדים  הימים  מחשבון  יורדים  המועד  חול  ימי  וגם  בהיות 
שיחות  אלו  אי  התנהלו  בחג  שגם  הרי  הממשלה,  להרכבת 
חלק  והודעת  החופש  בעקבות  אך  ראשונות.  קואליציוניות 
מהסיעות כי ימתינו עם המגעים, הרי שהמו"מ הרציני החל רק 

בראשית השבוע הנוכחי.
ליצור  האוויר,  לחלל  ספינים  לשגר  להתחיל  הזמן  בדיוק  וזה 
משברים מדומים, לטפס על עצים של דרישות מופלגות ולתדרך 
המיטב,  את  להוציא  ינסו  כולם  ונסתרות.  גלויות  אכזבות  על 

למרות שגבולות הגזירה די ברורים לכל השחקנים.
מצד 'הליכוד' העמידו בראש צוות המו"מ את השר יריב לוין, לו 
הצמידו את איש הצללים והמושך בחוטים נתן אשל. אשל נחשב 
כאיש  ומוגדר  נתניהו  של  האחרונים  הוותיקים  מנאמניו  לאחד 
המשימות המיוחדות, עם יכולות תמרון ופוטנציאל טוב לפירוק 

מוקשים ואפילו פירוק מפלגות אופוזיציה, עריקות וחיבורים.
ושל  'הליכוד'  של  המו"מ  צוותי  בכנסת  התכנסו  ראשון  ביום 
'יהדות התורה' וש"ס – בנפרד כמובן – לא לפני שניתנה הצהרה 

חגיגית לתקשורת.
אריאל  לשעבר  השר  המו"מ  צוות  בראש  עומד  ש"ס  מטעם 
אטיאס, שבקונסטלציה מסוימת עשוי לחזור רשמית בתפקיד שר. 
"היינו הסיעה הכי נאמנה לנתניהו", הזכיר אטיאס בפתח הדברים 

והביע תקווה שהמו"מ יתקדם לשביעות רצון כולם.
לאחר כמה שעות, יצאו הצוותים מחדר הסיעה ואטיאס ציין כי 
של  לצדו  למפלגה.  החשובים  הנושאים  בליבת  נגעו  לא  עדיין 
ברשימת  החדש  הכוכב  ארבל,  משה  עו"ד  במו"מ  ניצב  אטיאס 

הח"כים של ש"ס.
בש"ס לא מדברים בקול על דרישותיהם הקואליציוניות ושומרים 
על עמימות תקשורתית, אך בכל הקשור לחלוקת התיקים, מצפים 

בש"ס לצאת עם תמורה נאה.
היו"ר אריה דרעי מצפה להמשיך לאחוז במשרד הפנים – פלוס 
סמכויות מינהל התכנון שנלקחו ממנו בקדנציה האחרונה לטובת 
כחלון – ובנוסף את משרד הנגב, גליל ופריפריה )בחישובים של 
שואפת  ש"ס  בנוסף,  אחד(.  תיק  נחשבים  המשרדים  שני  ש"ס, 
חלקית.  רשימה   - השיכון  ומשרד  דת  לשירותי  המשרד  לתיקי 
והוצג  נס  על  הועלה  הבחירות  שבמהלך   - הקליטה  משרד 
כדרישה עתידית של המפלגה – נמצא על השולחן אך נראה כי 

הם לא מתכוונים להילחם עליו בכל מחיר.
לפני שנכנסו לישיבת המו"מ עם 'הליכוד', התכנסה סיעת 'יהדות 
התורה' לישיבה ראשונה, לא לפני שכל אחת מהסיעות – אגודת 
לקראת  כהכנה  זאת  כל  בנפרד,  התכנסו   – התורה  ודגל  ישראל 
המקומות  עשרת  כל  מהעבר,  החלטה  לאור  שיבואו.  הימים 

הראשונים של 'יהדות התורה' - כולל אליהו חסיד ואליהו ברוכי, 
שאינם חברי כנסת בשלב זה - לוקחים חלק בישיבות ובעלי זכות 

הצבעה בכל החלטה שתתקבל.
ליצמן,  יעקב  התורה'  'יהדות  יו"ר  פתח  המקדימה  הישיבה  את 
תפקיד  לסיעה,  חדש  יו"ר  מינוי  להצבעה  העלה  דבריו  שבפתח 
בו החזיק הח"כ לשעבר מנחם אליעזר מוזס. בהתאם להסכמים 
זמני  באופן  שהעמידה  התורה'  ל'דגל  שייך  התפקיד  פנימיים, 
ועד לחלוקת התיקים הכללית, את נציגה ח"כ יעקב אשר. היו"ר 

החדש אושר פה אחד ותפס את מקומו בראש השולחן.

אין אחדות, יש דם רע
בין  אדוק  תיאום  להיות  אמור  המו"מ  בשלבי  טבעי,  באופן 
המפלגות החרדיות. ש"ס ויהדות התורה התגאו בעבר באחדות 
בהסכם  המסמכים  שמרבית  גם  מה  להישגים,  שהביאה  ביניהם 
הקואליציוני מועתקים זה מזה. אלא שהפעם הדברים מתנהלים 

קצת אחרת.
התורה.  יהדות  נציגי  על  מלאה  בטן  יש  דרעי  אריה  ש"ס  ליו"ר 
והשיתוף  ישי  אלי  המושבע  ליריבו  שנתנו  התחיל מהחיבוק  זה 
כנסי בחירות  והמשיך בסדרת טענות על  איתו;  פעולה הפומבי 
שש"ס  מקומות  הפריפריה,  בערי  האשכנזית  המפלגה  שערכה 

רואה בהם מעוזים בלעדיים שלה.
כך או אחרת, בין ראשי המפלגות קיים נכון לכעת נתק מוחלט. 
הטלפונים לא מצלצלים, המסרים לא עוברים והתיאום ברגעים 

הקריטיים של הרכבת הממשלה הבאה התאדה כליל.

כמה תיקים ולמי?
יעקב  התורה,  יהדות  סיעות  ראשי  שני  הבכירים של  התפקידים 
הבריאות,  במשרד  ימשיך  ליצמן  ידועים.  גפני,  ומשה  ליצמן 
כל  יקבלו  מה  לדון:  נותר  וכעת  הכספים,  בוועדת  ימשיך  גפני 
היתר? לאור הגידול המרשים של המפלגה בשני מנדטים, מצפים 

ביהדות התורה לקבל חבילת תיקים מורחבת.
על פי ההסכם שנחתם לקראת הריצה לכנסת, במפלגה אמורים 
להשתדל שהתפקידים שאגודה ודגל יקבלו יהיו שווים בגודלם 
ובחשיבותם )מיועדים לפרוש ולמקלב( אך לפי הערכה, המפלגה 
תוכל להשיג רק תיק בכיר נוסף אחד, ובמידה וכך, הוא מיועד 

לח"כ אורי מקלב.
 - והכספים  הבריאות  מלבד   – לקבל  צפויה  התורה'  'יהדות 
לפחות סגן שר אחד במעמד שר, המעניק שליטה מלאה במשרד 
ממשלתי ויכולת השפעה. המפלגה לוטשת עיניים לתיק השיכון, 
אך הגיוני שתבחר לבסוף בתיק אחר, כמו משרד הרווחה. סגני 
יוכלו ביהדות התורה לקבל בנדיבות,  שרים עם שרים תחתיהם 

אך השפעתם מועטה.

בוחשים בקדירה
השותפים  מצליחים  לא  הימין'  מפלגות  'איחוד  בפדרציית 
יו"ר  להתגבש לכדי טון אחיד. דיווחים רבים על מתיחויות בין 
'הבית היהודי' הרב רפי פרץ לבין יו"ר 'האיחוד הלאומי' בצלאל 

סמוטריץ, מוכחשים ושבים ועולים.
התיאבון המוגבר של המפלגה בת חמשת המנדטים, מקבל ביטוי 
רשימה  הליכוד,  לצוותי  מעבירה  שהיא  הדרישות  ברשימת  גם 
הכוללת תמורות מדיניות, כספיות, ותיקים בכירים, שספק אם יש 
להם די אנשים כדי לאייש אותם. בין היתר מתעקשים במפלגה 

נוסף, סגני  בינוני  והחינוך, תיק  על שני תיקי-ענק – המשפטים 
שרים וראשות וועדות.

יו"ר 'כולנו' משה כחלון החליט לא להקים צוות מו"מ קואליציוני 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  מול  ישירות  הכל  את  ולנהל 
של  למיוזג  שנבחנת  אופציה  על  דיווחים  בצל  מגיעים  הדברים 

מפלגת 'כולנו' בתוך מפלגת 'הליכוד'.
השבוע התקיימה פגישה בין כחלון לבין נתניהו בבית משפחת 
אך  בקיסריה,  נתניהו  משפחת  של  העשירים  שכניהם  אדרי, 
למרבה ההפתעה, לאחר הפגישה טרחו הגורמים לדווח כי היא 
כלל לא עסקה בנושאים קואליציוניים. במה היא כן עסקה? אחת 

האופציות היא סוגיית קריסת הרשות הפלסטינית.
גדול  הכי  לנעלם  נחשב  ליברמן  אביגדור  ביתנו'  'ישראל  יו"ר 
במשוואה. הוא המליץ על נתניהו, בלעדיו אין ממשלת ימין אבל 

ליברמן כמו ליברמן, לא צפוי ומסוגל לכל דבר.
נכון לכעת, מצהיר ליברמן כי הוא מעוניין להיות חלק ממשלת 
הימין הבאה אך לא בכל מחיר. הוא מעלה על נס את היותו ה"מגן 
החילוני" של הממשלה הבאה, כנגד כוחם העולה של המפלגות 
החרדיות. ליברמן טורח להדגיש כי הוא לא נגד החרדים אלא נגד 
על  ב'מעריב' התרפק  ובמאמר שפרסם השבוע  הכפייה הדתית, 

זכרו של האדמו"ר הצדיק מריבניץ זצ"ל.
הגיוס  חוק  העברת  כמובן  היא  ליברמן  של  המרכזית  הדרישה 
בשום  לו  להסכים  יכולים  לא  שהחרדים  דבר  וכלשונו,  ככתבו 
צורה. 'על הנייר' זה נראה כמו בעיה בלתי פתירה אך הגורמים 
לקואליציה,  אכן  ליברמן  של  פניו  אם  כי  משוכנעים  המעורים 

תימצא הלאקונה/ועדה/ניסוח שתפרום את הפלונטר.

ברוכים הבאים ח"כים

ביום שני נערך בכנסת יום הכשרה מיוחד לחברי הכנסת החדשים 
את  וכן  השונות  ומחלקותיה  הכנסת  את  להכיר  למדו  הם  ובו 
מחזיקה  הנוכחית  הכנסת  הכנסת.  במליאת  ומקומם  הלשכות 

במספר שיא של חברים חדשים – לא פחות מ-49 ח"כים.
יום ההכשרה החל במפגש חגיגי בכניסה לאודיטוריום הכנסת ובו 
הצטלמו חברי הכנסת החדשים למערכות הכנסת השונות. לאחר 
מכן, נפתח יום העיון באודיטוריום בהשתתפות יו"ר הכנסת יולי 
יואל אדלשטיין. מזכירת הכנסת, ירדנה מלר הורוביץ, האחראית 
על קיום יום ההכשרה ותכניו, פתחה והנחתה את הכנס כשהיא 
מציגה את מגוון הכלים הפרלמנטריים בהם יכולים חברי הכנסת 
להשתמש על מנת להשפיע על סדר היום הפרלמנטרי והציבורי 
בהם הצעות חוק, שאילתות, הצעות לסדר, נאומים בני דקה ועוד.

בתום יום העיון יצאו חברי הכנסת לסיור מקיף במשכן, בהדרכת 
את  כללו  הסיור  תחנות  הורוביץ.  מלר  ירדנה  הכנסת  מזכירת 
לאולם  בהגיעם  ועוד.  מזנונים  הסיעות,  חדרי  הכנסת,  ועדות 
המליאה, נחשפו לראשונה חברי הכנסת לגלות את מקומם לשנים 
הקרובות. מזכירת הכנסת פירטה מעל גבי דוכן יו"ר הכנסת את 
אופן הנאומים, השאילתות וכדו'. לאחר מכן, התנסו חברי הכנסת 

בהצבעה במערכת הממוחשבת של המליאה.
וגבי  גנץ  בני  לבן',  'כחול  בכירי  בהיעדרם  בלטו  החניכה  מיום 
אשכנזי, מה שעורר עליהם ביקורת על אי עמידתם בהתחייבות 

"למרר את חיי הקואליציה".

נציגי יהדות התורה ממליצים

סמוטריץ ופרץ משדרים אחדות

מצחצחים את הכנסת לקראת ההשבעה

צוותי המו"מ של הליכוד וש"ס בישיבתם הראשונה

ישיבת סיעה ראשונה
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לאישה

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בישול  כלי  כשקונים 
דגש  שמים  לרוב  ומטבח 
גודל,  עיצוב,  נראות'  על 
הכלי  של  ההתאמה  מידת 
לחיי היומיום שלנו במטבח 
עם  יחד  למחיר.  וכמובן 
חומרים   3 ישנם  זאת 
שהצרכן  במיוחד  רעילים 
אליהם  מודע  להיות  חייב 
קדמיום,   : סכנתם  ולמידת 
עופרת ו- PFOA. החומרים 
נמצאים  הללו  הרעילים 
ולרוב  רבים  בישול  בכלי 
אינן  היצרניות  החברות 
מזכירות את השימוש בהם 
ואת  הכלי  ייצור  בתהליך 
לבריאות  הסכנה  מידת 

הציבור הקיימת בעת השימוש בהם.

כך  על  להקפיד  יש  בישול  כלי  כשקונים 
הללו,  הרעילים  החומרים  את  יכילו  שלא 
כל נוכחות שלהם מסכנת את הבריאות ואת 

הסביבה:

רעילים  חומרים  הם   - ועופרת  קדמיום 
נון-סטיק  בציפויי  לעיתים  המצויים 
חומרים  בישול.  כלי  של  אמייל  ובציפויי 
רעילים אלו עלולים לדלוף כשהם נשטפים 
יתר  כל  ולהתיישב מחדש על  כלים  במדיח 
אלו  בכלים  כשמשתמשים  במדיח.  הכלים 
מצב  נוצר  האכילה  או  הבישול  בתהליך 
שבו מכניסים לגוף חומרים רעילים ביותר, 

שנשארים בגוף.

למילה  הקיצור  הוא   PFOA
מסוכנת  חומצה   perfluorooctanoic
במיוחד שנעשה בה שימוש בתהליך הייצור 
של כלי בישול ומטבח רבים, בציפויי הנון-

טקסטיל  בסוגי  למיקרוגל,  במכסים  סטיק, 
במארזי  כתמים,  דוחי  בשטיחים  שונים, 
למען  ועוד.  שמן  סופגים  שלא  פיצה 
המשתמשים  של  ובריאותם  בטיחותם 

מוצריה  מארז  על  תציין  חברה  שכל  חשוב 
את היעדר נוכחותם של חומרים אלו.

על  לשמירה  מחוייבים  הבישול,  כלי  יצרני 
איכות הסביבה, בכך שכל מוצר יהיה מיוצר 
בתהליך שהוא ידידותי לסביבה ולמשתמש. 
גבי  על  זה  למידע  להתוודע  יכול  הצרכן 

האריזות של מוצרי החברה. 
מכילים  אינם   TEFAL מוצרי  כל  לדוגמא: 
PFOA, קדמיום או עופרת מזה למעלה מ- 
המשקף  והמידע  הזו  המחוייבות  שנה.   20
את היעדר החומרים הרעילים הללו על גבי 
הכלים, מתבסס על מחקר קבוע שמתקיים 
על ידי מעבדות עצמאיות במדינות שומות 
 ASHAI GLASS צרפת,   INERIS( בעולם: 
מעבדות  בבריטניה,   FLUOROPOLYMERS
בקנדה    MB מעבדות   בגרמניה,   FABES

ומעבדות SGS  בסין(. 

עשוי   TEFAL של  סטיק  הנון  ציפוי 
המדעי  למושג  הקוצור  שהוא   PTFE
חומר המאושר   Polytetrafluoroethylene
ידי  על  ולסביבה  לבריאות  מזיק  כבלתי 

רשויות הבריאות באירופה ובארה"ב.

מוצריה  לבידול  סימנים   3 נתנה   TEFAL  

ולהדגשת איכויותיהם:
סימן   :Thermo-spot ה- 
 ,Tefal מוצרי  של  ההיכר 
במרכז  האדומה  הנקודה 
צבעה  את  משנה  המחבת 
כשהכלי מגיע לטמפרטורה 
 180( לבישול  האידיאלית 
הצבע  שינוי  מעלות(  
לאדום  הטרמוספוט  של 
הטמפ'  על  מורה  אחיד 
בריא   לבישול  האידיאלית 
הויטמינים  שמקסימום  כך 
התזונתיים  והערכים 
הבישול.  בתהליך  נשמרים 
לטמפ'  המחבת  הגעת  עם 
להוריד  ניתן  האידיאלית 
למחצית  הלהבה  גובה  את 
באנרגיה  לחסוך  וגם  בריא  לבשל  גם  וכך 

לבישול.

  - במינרלים   non stickהמחוזק  ה    ציפוי 
 .Tefal היתרון האיכותי והבידול של מוצרי  
שמן  ללא  בריא  בישול  המאפשר  ציפוי 
ושמירה על הערכים התזונתיים של המזון  
הכלי.  לדפנות  המזון  הדבקות  את  המונע 
זמן.  לאורך  ושחיקה   שריטות  בפני  עמיד 
פטנט חדשני זה של בסיס מינראלי קשיח 
קשיחים  במינרלים  השימוש  את  המשלב 
הכלי  של  הבישול  שטח  כל  את  המצפים 
ופועלים כשכבת מגן המונעת מכל פעולות 

הבישול פגיעה בבסיס הכלי.

תחתית הכלי- היתרון האיכותי השלישי של 
הסיר  הכלי-  בבסיס  נמצא   TEFAL מוצרי 
הסדרה  של  הכלים  תחתיות  המחבת.  או 
 7 של  בעובי  נירוסטה  בדיסק  מחוזקות 

כתוצאה  פיתול  או  עיוות  למניעת  מ"מ 
שכבת  על  ומבוססות  טמפ'   מהפרשי 
אלומיניום עבה  תוך ניצול אופטימאלי 
של יתרונות החומר להולכת חום מהירה 
ופיזור הומוגני של החום לבישול אחיד.

* רגע לפני מעבר דירה והזמנת חברת ניקיון יש להצטייד 
לחברה  יש  האם  הניקוי,  כולל  מה  מפורט  בהסכם 
התמחות העבודה עם חומרים מסוכנים, חלק מהחומרים 
להשתמש  איך  ידע  וצריך  מסוכנים  בהם  שמשתמשים 
בחומרים אילו על מנת שלא יהיה נזק לדירה. בנוסף אילו 
שהמחיר  לוודא  במחיר)מפורט(,  כלולים  בדירה  שטחים 
כולל חומרי ניקוי, מי מגיע בפועל לבצע את העבודה, לו"ז 

סופי ושעה.

* הזמנתם הובלה? בעל העסק רציני ומקצועי יגיע אליכם 
הביתה לפני המעבר כדי שיוכל להתרשם מהיקף התכולה 
שיש  לעבודה  תואמת  מחיר  הצעת  לכם  שיוציא  מנת  על 
בדירה  קורה  מה  זה  לבדוק  שיש  הנושאים  אחד  לבצע. 
שאתם עוברים אליה? גודל המעלית, מספר קומות הבניין 
וגודל התכולה, כי יש תכולה שלא ניתן להכניס למעלית ואז 
יש צורך בהזמנת מנוף – שיש לזה השלכות משמעותיות 
לתכולה,  ביטוח  יש  האם  בנוסף   ההובלה.  עלות  מבחינת 
האם אורזים או לא? כל מה שנסגר שיהיה כתוב בהצעת 
המחיר. לא לוותר ולדבר עם לקוחות ממליצים של החברה 

שהשתמשו בספקי החברה.

זהו   - כמויות"  "כתב  מהמעצב/ת  בקשו  שיפוץ?  לפני   *
מסמך המפרט את כל מה שהדירה צריכה מבחינת כמויות 
חשמל  ריצוף,  אינסטלציה,  דלתות,  מטבח,  פירוק  וגודל: 
ועוד. באמצעות "כתב כמויות" אתם יכולים לקבל הצעות 

מחיר מכמה משפצים ולבחור את הטוב ביותר עבורכם.

אופן ההכנה:

1. טורפים ביצה בקערה שטוחה גדולה ומוסיפים חצי כוס מים. 

2. טובלים 3 דפי אורז להרטבה קלה לתוך הבלילה.

3. הכנת תוספות: מגרדים עגבנייה ומבשלים ביצה קשה בינתיים. 

4. אחרי כשלוש דקות מרססים בספרי שמן מחבת חמה ומטגנים יחד 

את כל שלושת דפי האורז על אש בינונית / גבוהה. 

5. להפוך ולטגן בצד שני. לאכול עם ביצה קשה ורוטב העגבניות. 

החומרים הרעילים
בכלי הבישול

מלווח דפי אורז

ללא קדמיום ללא עופרת וללא PFOA • החומרים הרעילים בכלי מטבח ובישול שאף אחד לא 
מדבר עליהם • אז איך יודעים שכלי הבישול שלך איכותי, ידידותי לסביבה ולמשתמש?

בתקופה זו, בה משפחות רבות עוברות דירה
או משפצות את הדירות, ובכדי למנוע בעיות

ואי-הבנות עם נותני השרות והספקים 
מעניקה קבוצת הקנייה הגדולה בישראל
"סוגרים הכל לדירה" טיפים שימושיים:

טיפים חשובים 
לקראת עונת

מעברי הדירה 
והשיפוצים

"

"

ענת אשר היא נטורופתית ודיאטנית המטפלת בלקוחות באמצעות"שיטת הזון" 
ומציעה מתכון למלאווח דיאטתי ולא מכביד

צילום: ענת אשר
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חלב מועשר יטבתה 3% ו-1%, 
בכד 2 ליטר משנה פורמט 

ועובר לאריזת בקבוק 
עדכנית. שינוי פורמט זה 

מתאפשר הודות לרכישת 
מכונת בקבוקים חדשה 
ביטבתה, ויאפשר לחלב 
להישאר טרי לאורך זמן 

רב יותר. חלב מועשר יטבתה בבקבוק 2 ליטר 
ימשיך להיות מועשר בסידן ובוויטמין D ולהכיל 

פי 2 יותר סידן בהשוואה לחלב רגיל. בעקבות 
המעבר המוצלח, קטגוריית החלב המועשר של 

'יטבתה' צומחת כבר שנה שלישית ברציפות. 
לאור ההצלחה הוחלט בהנהלת החברה להשלים 
את מהלך המעבר לבקבוקים, באמצעות רכישת 

מכונה לניפוח בקבוקי 2 ליטר, שתאפשר גם 
לאריזת החלב המוגדלת להתעדכן ולעבור לפורמט 

הבקבוק. כשרות: בד"ץ למהדרין בראשות הגר"א 
רובין שליט"א.

חדש על 
המדף

אינפורמטיבי
 hila@kav-itonut.co.il הילה פלאח

שוקו-שוקו

רוצים להתפנק?

מעדנים ללא חלב 

מתנת אפיקומן ממפעל הפיס

בקבוק חדשני ומעודכן

קולקציה חדשה 

אייבו ונגמר הסיפור!

נוספו ימים אחרונים למבצע 

מתמודדים עם הררי כביסה?

הפטנט שימנע ריח רע מכביסה שנשכחה במכונהמבצעים שנאפו לאחר הפסח

משכורת לחניכי מכללות הנהיגה 

שופרסל משיקה תחת המותג 
הפרטי סדרת רטבים בטעמי 

ברביקיו ייחודיים: רוטב ברביקיו 
קלאסי, רוטב ברביקיו חריף, 
רוטב ברביקיו בטעם מעושן 
ורוטב ברביקיו בדבש. מחיר 

 OU :מיוחד: 10 ₪ ליחיד. כשרות
והרבנות הראשית לישראל

כחלק ממגמת החדשנות הבלתי פוסקת, 
משיקה מחלבת שטראוס את 'מילקי שוקו-

שוקו': אותו מעדן השוקולד האהוב, בתוספת 
קצפת מעולה בטעם שוקולד. מילקי, המעדן 

הנמכר והאהוב ביותר בישראל, חוגג בימים 
אלו 40 שנה של טעמים וחדשנות. עם נתח 

שוק מכובד של 40% מכלל קטגוריית המעדנים 
בישראל, ממשיך מילקי 
לרגש ולהפתיע את כל 

המשפחה, בכל פעם 
מחדש. מילקי שוקו-שוקו 

כשר למהדרין, בהשגחת 
בד"ץ מהדרין בראשות 

הגר"א רובין שליט"א.

שטראוס משיקה את 'מילקי פינוקים' – מארז שמינייה חדש ואטרקטיבי במיוחד, למעדן האהוב 
והנמכר ביותר בישראל. המארז כולל שני טעמים: מילקי אקסטרה קצפת ומילקי מוס, עם 4 גביעים 

מכל טעם, במארז נוח ובמחיר משתלם. 'מילקי' חוגג בימים אלו 40 שנה של טעמים וחדשנות, 
וממשיך להוביל את קטגוריית המעדנים בישראל עם נתח שוק של יותר מ-40%. מעדני 'מילקי' 

מלווים את המשפחה החרדית שנים רבות, והם ממשיכים לרגש ולהפתיע את כל המשפחה, בכל פעם 
מחדש. נתון מעניין: כל אחד אוכל את המילקי שלו באופן ייחודי: 53% אוכלים כל שכבה בנפרד, 38% רוצים 

בכל ביס קצפת ורק 8% מערבבים את השוקולד והקצפת. כשרות: בהשגחת בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

תושב אזור כפר סבא חזר מחו"ל וגילה שהוא הזוכה 
היחידי  ב- 12 מיליון ₪ בהגרלת הלוטו שהתקיימה 
בתחילת החודש. הזוכה, כבן 60 ששלח טופס לוטו 

רגיל ב- 40.60 ₪, סיפר כי הוא ממלא את אותם 
מספרי מזל למעלה מ-30 שנה. לדבריו: "לא 

התייאשתי  כל השנים, התעקשתי להמשיך למלא את 
אותם מספרים וזה הצליח לי". הזוכה סיפר: "הדבר 
הראשון שאעשה בעקבות הזכייה זה תיקון פחחות 

לרכב שלי, שזה מותרות מבחינתי". עוד הוסיף: 
"אמשיך לחיות בצניעות, רעייתי ואני נמשיך לעבוד 

ולנהל שגרת חיים רגילה". מה תעשה עם הכסף? 
"אני מתלבט בין השקעות פיננסיות לבין השקעות 

נדל"ניות". ענה הזוכה, "וכמובן שאסייע לילדי במימון 
לימודיהם ובנדוניה".

 .TÄNKVÄRD איקאה משיקה לקראת האביב את קולקציית
קולקציה חדשה במהדורה מוגבלת, אשר פותחה עם שלושת 

המעצבים Karlsson, Iina Vuorivirta ו- Akanksha Deo.  אחד 

החידושים הבולטים בקולקציית TÄNKVÄRD הוא ליין חדש של 
מוצרי טקסטיל וריהוט מראטן במשקל קל, תיקים קלילים לחוף 

הים ולמזג אוויר אביבי ונעים. המוצרים עוצבו בקו מודרני, פשוט 
ונקי בצבעי כחול וקש. החומרים המובילים בקולקציה הינם רטאן, 
כותנה, פשתן ויוטה. כמו כן, ניתן למצוא בקולקציה מנעד רחב של 

מוצרים החל מתיקים, טקסטיל, כריות נוי, ועוד. טקסטיל וריהוט 
מרטאן קל משקל המהווים את 

קולקציית TÄNKVÄRD והינם 
עמידים במספר מובנים. לא 
רק שהם עמידים לאורך זמן, 

ניתן להשתמש במוצרים למגוון 
שימושים. למשל, מחיצה בין 

חדרים יכולה לשמש גם כקולב 
לבגדים, או סלסלת אחסון 

המשמשת גם כשקית ועוד. 
קולקציית TÄNKVÄRD זמינה 

לזמן מוגבל בחנויות איקאה 
ברחבי הארץ.

לראשונה בישראל, אגד יוצאת במהלך חדשני ומציעה לשלם משכורת חודשית 
כבר מהיום הראשון של תקופת ההכשרה לנהגים חדשים ולשאת בכל עלויות 

הקורס. המשתתפים בקורס ההכשרה המואץ יוכלו להקדיש את כל זמנם 
להכשרה וכך יעברו הכנה למבחן העיוני תוך 3-4 שבועות ולימודים מעשיים 
מרוכזים בתקופה של כ-6 שבועות. סה"כ תהליך ההכשרה צפוי לארוך כ-3 

חודשים. אמיר חלבי, מנהל מכללות אגד אמר, כי "המהלך החדש, יסיר חסמים 
ויפתח את הדרך עבור אנשים רבים שירצו לעשות הסבה מקצועית לנהגים 
בתחבורה הציבורית, אך נרתעים ממורכבות ואורך תהליך ההכשרה כמו גם 

מהעלויות הכבדות הכרוכות במימושו". התוכנית  בתיאום עם משרד התחבורה 
ולמעשה תסייע להוציא לפועל את מדיניות המשרד להגדלת מספר הנהגים 

בענף. כזכור, דו"ח מבקר המדינה אשר פורסם בחודש מרץ האחרון קובע כי, 
בענף התחבורה הציבורית בישראל חסרים כ-3,000 נהגי אוטובוס. לא זו בלבד, 

תקופת הזמן אשר נדרשת בכדי לקבל רישיון נהיגה לאוטובוס ארוכה בהרבה 
ביחס למקובל במדינות אחרות ונעה בין שישה חודשים לשנה לעומת ארבעה 

חודשים בממוצע בעולם.

מחלבת שטראוס משיקה סדרת מוצרים חדשנית, 
מפתיעה וטעימה במיוחד – סדרת מעדנים ללא 

חלב (פרווה), על בסיס טחינה גולמית, תחת המותג 
SOOM ובשלושה טעמים: שוקולד, וניל, ונוגט. 
עם השקתה, מרחיבה 'שטראוס' את פלטפורמת 

המוצרים בשוק תחליפי החלב, ומשלבת בין 
מומחיותה בעולם הסלטים והטחינה, לבין עולם 

המעדנים. אלי איצקין, מנכ"ל שטראוס מחלבות: 
"במסגרת המסע שלנו לתת מענה לצורך הגובר 

למוצרים ללא חלב, פיתחנו סדרת מעדנים מקורית, 
מפתיעה וטעימה, המתאימה למי שמחפש מעדן 

ללא חלב, טבעוני, ללא גלוטן, המעניק מענה 
מושלם לאוהבי המעדנים בכלל, ולחובבי הטחינה 

בפרט". סדרת מעדני SOOM הינם בכשרות 
בד"צ שארית ישראל, וניתן להשיג אותם בכל 

רשתות השיווק.

חברת "אחוה" משיקה חטיף PRO: מעדן 
שומשום מועשר בחלבון, מכיל 54% 

חלבון יותר מבחלוה רגילה על בסיס 
טחינה גולמית עשירה בערכים 

תזונתיים ומופחת סוכר מחלוה 
רגילה. כשר פרווה בהשגחת 
בד"צ העדה החרדית. מחיר 

מומלץ לצרכן: 2.5 – 3 ₪ לאריזת 
40 גרם

לאורך השנים יוצרו בישראל עשרות 
מותגי בירה, כשהייצור של בירה בארץ 
ישראל התחיל עוד לפני קום המדינה, 

בשנת 1934 עם ייצור בירה נשר 
המיתולוגית. מאז ועד היום שוק הבירות 

המקומי הצמיח מותגים ישראליים 
מובילים שזכו בעשרות פרסים בתחרויות 

בירה נחשבות ברחבי העולם, כגון: 
גולדסטאר ובירה מכבי, לצד פיתוחים 

רבים של בירות בוטיק שנרשמו בעיקר 
בעשור האחרון

מותג הבקבוקים הבינלאומי S'well, המשווק בישראל 
בבלעדיות על ידי חברת פלאנט, מציע קולקציה 

בצבעוניות של כחול לבן במהדורה מוגבלת.  הקולקציות 
של הבקבוקים מרהיבות והבקבוקים עצמם שומרים על 
קור המשקה למשך 24 שעות ועל חומו למשך 12 שעות. 

מחיר: 199 ₪ ניתן להשיג ברשת פלאנט

במותג ARCOSTEEL חושבים 
על דור העתיד של הקולינריה, 

ומציעים פטנט חדש, 
לראשונה בישראל: סכין 

Mini Chef לשפים 
הקטנים, בעלת להב 

נירוסטה איכותית ובטיחותית 
לילדים, ללא סכנת חיתוך לידיים 

העדינות של הילדים. מעוצבת באופן 
משעשע בצורת תנין ומגיעה בארבעה צבעים 
לבחירה: אדום, ירוק, כתום וכחול. מחיר: 29.90 ₪

Muller משיק סדרת יוגורטים 
 Muller) חדשה: מולר אקטיב

active) הכוללת יוגורטים 
בשלושה טעמים שונים 
המועשרים ב-12 וב-20 

גרם חלבון וללא חומרים 
משמרים, בלי להתפשר 

על הטעם העשיר והמפנק. 
טעמים: טבעי, תות ופירות יער. 

כשרות: בד"ץ העדה החרדית

לכבוד החללית הישראלית הראשונה שטסה 
לירח, בזוקה, המותג הישראלי, שמזוהה 

הכי הרבה עם הירח, "עשה לה כבוד" 
ולראשונה יוצא במהדורת ירח בצבע שחור 
בשיתוף עם עמותת SpaceIL,  שהטיסה 

את ה"גבשושית" הישראלית הראשונה 
לירח. כשרות: בד"צ מגדים















טבע מרחיבה את סל הפתרונות לטיפול בחום וכאבים בתינוקות 
ובילדים ומציעה כעת, במקביל למשככי הכאבים מבוססי 

הפראצטמול (משפחת אקמולי), מותג חדש להורדת חום ולשיכוך 
כאבים, המבוסס על החומר הפעיל איבופרופן. התרחיף קיים בריכוז 
2%, ולראשונה בישראל, טבע משיקה גם תכשיר בריכוז כפול (4%), 

הריכוז הכפול מאפשר אותה היעילות בחצי הכמות בהשוואה 
לכמות במוצרים דומים אצל המתחרים (תרחיפי נורופן ואדויל 

לילדים). תרחיף אייבו, המספק פתרון יעיל ומהיר לשיכוך כאבים 
והורדת חום אצל תינוקות וילדים, פועל תוך כ-15 דקות בלבד 

ומשפיע עד 8 שעות. אייבו מסייע לטיפול במגוון 
רחב של מצבי כאב וחום, 
כגון כאבי אוזניים, כאבי 

צמיחת שיניים ועוד, כבר 
מגיל חצי שנה ללא מרשם 

רופא. התכשירים ללא 
סוכר ובטעם תות שדה. 
מתאים לילדים מגיל 6 

חודשים ללא מרשם רופא. 
(בגילאי 3-6 חודשים עם 

מרשם רופא).

במהלך ימי חול המועד הצטברו לכם הררי כביסה? 
אין צורך להילחץ. עם סנו אוקסיג'ן תנצחו בקלות את 

הכתמים הקשים שהצטברו במהלך ימי החג. סדרת 
סנו אוקסיג'ן המובילה בקטגוריית מסירי הכתמים, 
מציעה מגוון פתרונות להסרת כתמים קלים וקשים 
מבגדי החג החדשים והבוהקים, מה"קיטל" הצחור 

וממפת החג החגיגית. מוצרי סדרת סנו אוקסיג'ן 
מנצחות כתמים עקשניים שאבקות הכביסה רגילות 

אינן מצליחות להסיר. הסדרה מכילה חמצן פעיל 
המסיר כתמים קשים מכביסה לבנה או צבעונית. 

ומלבינה בגדים לבנים ומחזירה מחטאת 
לבגדים צבעוניים, את הזוהר 

מסירה כתמים, 
אנטיבקטריאלית 

וקוטלת 99.9% 
מהחיידקים ואינה 
מכיל אקונומיקה. 
ניתן להשיג בג'ל, 

תרסיס ואבקה.

אמרתם שיא החיסכון? אמרתם 'שיא החשמל 
והמיזוג'. בחודשיים האחרונים היינו עדים למבצע 
הענק והסוחף, שהוביל לרכישה של עשרות אלפי 
מוצרי חשמל לבתי ישראל לקראת חג הפסח בכל 
סניפי הרשת של 'שיא החשמל והמיזוג'. עשרות 

אלפי משפחות מרוצות נהנו מהמחירים הכי זולים 
כמו תמיד, מפריסת תשלומים רחבה במיוחד 

ובנוסף – קיבלו מוצר חשמלי מתנה בשווי מאות 
שקלים, בתוספת שקל אחד בלבד!!! הנהלת 

הרשת הודיעה כי לרגל הביקוש הענק למבצע, הוא 
יימשך גם בימים אלו ויסתיים בעז"ה ביום שלישי ב' 
אייר. כך תוכלו ליהנות ממתנה שווה במיוחד מתוך 

מגוון מתנות, בתוספת שקל אחד על כל רכישת 
מוצר חשמלי שבמבצע. לפרטים אודות הסניף 

הקרוב אליכם התקשרו עכשיו: 03-5045000

אחר הפסח הגיע, ואתו החזרה לשגרה. שלב הקניות ומילוי הבית במוצרי חמץ שנאפו 
לאחר הפסח, ובשאר מוצרים הנדרשים לאחר שהמוצרים בבית אזלו במהלך ימי החג, 
לא פוסח על אף משפחה. רשת 'נתיב החסד מזמינה אתכם להיכנס אל אחד מסניפי 

הרשת הקרוב אל ביתכם ולהצטייד בכל הנדרש. 
בכל סניפי רשת 'נתיב החסד' תמצאו מבצעים 

שווים במגוון המחלקות, מדפים מלאים ומבחר 
עשיר של מוצרים טריים, מוצרי חלב, לחמים 

ומאפים, בישול, קינוחים ומוצרי אפיה, ניקיון, 
מגוון רחב של כלים חד פעמיים ממיטב המותגים 

המובילים, פירות וירקות, בכשרויות המהודרות 
ביותר. הנהלת הרשת מזכירה ללקוחותיה 

שהשתתפו במבצע סופר אפיקומן, לממש את 
קפוני המבצע.

חג הפסח חלף ביעף, וחדרי הכביסה בבתי עם ישראל עמוסים לעייפה. אחרי שבוע חג 
וחול המועד בהם אין מכבסים, נוצרת תכונה גדולה סביב הכביסות שהצטברו.  זה בדיוק 

הזמן לאפשר לעצמכם להתקדם למכונת כביסה שתעשה לכם את החיים הרבה יותר 
יפים, ותחסוך לכם את אחת הדאגות הגדולות: כביסה חוזרת במקרה שלא הספקנו לחזור 

הביתה בזמן מאז שהמכונה סיימה לעבוד, או 
פשוט שכחנו ממנה בתוך ים המטלות. מכונת 
הכביסה ווירלפול מבית 'אלקטרה', עם פיצ'ר 

ייחודי: תוכנית ה- FRESH CARE, טכנולוגיה 
ייחודית המשחררת אדים לתוך המכונה עם 

סיום פעולתה, מנטרלת ריחות רעים ושומרת 
על כביסה רעננה עד 6 שעות. מכונת ווירלפול 

מגיעה אליכם עם 16 תכניות כביסה שונות, 
מאפשרת השהייה של תחילת תוכנית כביסה 

ומסייעת לגיהוץ קל.

הוטפופ, המותג המוביל את שוק 
הפופקורן להכנה במיקרוגל בישראל, 

משיקה מוצר חדש לילדים: הוטפופ 
קידס באריזה ססגונית ומשמחת 

המכילה 5 שקיות (100 גרם כל אחת) 
של פופקורן להכנה במיקרוגל, בטעם 

טבעי בתוספת מלח + 5 גביעי קרטון 
מאוירים ומדליקים, בהם ניתן להגיש 

לילדים את הפופקורן.  הוטפופ קידס אינו מכיל צבעי מאכל, ללא חומרים 
משמרים, מכיל סיבים תזונתיים וכמו כל פופקורן מכל סוג שהוא מתאים 

לילדים מגיל 5. מחיר מומלץ: 14.90-16.00₪. כשרות: חת"ס
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בדים ואריגים

אטון, משי, ארגמן, שני, בד, שש, בוץ, תולע, חור, תכלת, חורי, יריעת עזים, כרפס

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

אנתאנאנאמאדבסנישא
ישרינמשישתאמארירש

סנשתגנזנסנלישאוסנ

ימשריעתדאנתכישיחג
סשאתתאמאישישתישסנ

אנתעישסנרנמאנאישא

שאיתדירשוסנישאסיש

שרשענירשחיאנאפירש

ישאילתדסנאנארשישא

שיאטיוינתסשכנתנשא

תשסנואתשסנישאישנא

סנאמאניתדנמאסנאנא

תשסנסנמאצובסנישרש

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. דריכה, פסיעה.  "את קול  ___" )שמואל ב ה כד(
5. ראשיתו של דבר מבחינת הזמן. "___  היום הזה ומעלה" )חגי ב טו(

7. מלך צור בימי דוד ושלמה. )שמואל ב ה יא(
8. אדם מהיר לכעוס, כעסן.  "בעל  ___" )משלי כב כד(

9. אבי בית אב לשבט גד.  "ומשלם ושבע  ו___" )דברי הימים א ה יג(
10. קיצור המילים: הדרת קודש.

11. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א' – 8, ב' – 50, 
ג' – 1, ד' – 50

12. תרועה, רעש, המולה.  "עתה למה תריעי  ___" )מיכה ד ט(
14. הוא מרוצה מאוד מעצמו, מתרברב. "___  גסה עליו" )תענית כ.(

18. עיר הכהנים. " __ עיר הכהנים")שמואל א כב יט(
20. עוקם, שיעור הכפיפה וההתעקמות של דבר-מה.    "על שני כותלי מבוי 

שאין בגובהן ג' ואין  ב___  ג'" )עירובין ט.( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

1. סלע יבש וחרב, שאין עליו כל צמח וכל ירק.  "___  סלע" )יחזקאל כו ד( 
2. תפילה מתוך כוונה.  "ו___  תפלה" )שבת קכז.(

3. עניני כספים, טענה או תביעה בעניני ממון. )ובהשאלה( נזק, הפסד.  "___ 
דממונא" )בבא מציעא ב:(

4. אבנט,חגורה מיוחדת שחגרו לפנים כהנים ופקידים. "שרץ שנמצא במקדש כהן 
מוציאו  ב___" )עירובין י טו( )לא בלשון סמיכות(

5. מאמר חז"ל בשבח החזרה המרובה על הלימוד.  השלם: "ואינו דומה שונה פרקו  
__ פעמים לשונה פרקו מאה ואחד")חגיגה ט:(

6. נספר, נמנה.  "כל העובר על הפקודים ושבט לוי לא  ___" )רש"י מנחות כא:(
13. )בהשאלה( דוחק, מצוקה, סבל. "ראה ראיתי את  ___  עמי אשר במצרים" 

)שמות ג ז(
14. שלל, ביזה, טרף.  "בבקר יאכל  ___  ולערב יחלק שלל" )בראשית מט כז( 

)בהיפוך אותיות(
15. קיצור המילים: עם קדוש.

16. ביושר-לב,מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב__- לבב")מלכים א ט ד(
17. מאותיות ה- א"ב.

19. ממחלות העינים שנזכרו בתלמוד.  "___ מלך" )שבת קט.(

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

כו’-כח’ בניסן תשע”ט
1/5-3/5/2019  

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 

5 חד' ק"א, 3 כ"א, 
חזית, משופצת עם 

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

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

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

+5 חדרים

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

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,400,000 גמיש, בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

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

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

_____________________________________________)18-18(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)18-18(בתשואה גבוהה 052-3260595

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

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

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

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 בלוי יצחק באיזור 
מכבי אש, דופלקס 5 חד' 

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

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

בני ברק

 בקוטלר 3 חד' 75 
מ"ר ק"ג ללא מעלית, 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)09-09(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

ומעלית 2,950,000 גמיש 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות/טאבו משותף 

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

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

 באחיה השילוני 
באיזור מנחם 3.5 חד', 

ק"ג + אופציה ממשית 
ליחידה של 25 מטר, 

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

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

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

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(_____________________________________________

וילות ובתים

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

ראשונה, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-18ל(052-3343342

  

דירות
3,4,5
חדרים
בעמנואל החדשה 

לפרטים: 1-700-506-350 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)07-07(_____________________________________________

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

2,700 ש"ח, קומה ב', 
1,820,000 ש"ח. 

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

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

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

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

תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב, 

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

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

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

_____________________________________________)12-24(יזמות-053-3180305

 90 מ"ר מחולקת ל-2 
יחידות משופצת, מרוהטת 
ומושכרת תשואה מעל 6% 

844,000 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)16-18ל(053-3169564

 בית פרטי, 5 חד' 98 
מ"ר נטו + חצר פנימי, 

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

מרכזים מסחריים. חנייה 
קרובה, מקום שקט במיוחד! 

1,325,000 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(054-7911775

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 
4 מרפסות + סוכה 

גדולה. 2 כ"א דוד-תיווך.
050-4122744)16-18(_____________________________________________

אלעד
 בבלעדיות "שחף נכסים!" 
בעליון, 4 חד' + יחידת הורים, 

מרפסת גדולה, נוף 1,620,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. גמיש. 052-5752500

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באזור המאירי, 4 חד' מרווחת 

+ יח' הורים, נוף פתוח.
054-9422194)18-18(_____________________________________________

 דירת גן, 4 חד', 85 מ"ר 
+ 80 מ"ר חצר בטאבו, איזור 

דתי, קרוב לעיר ולים. 1310 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. תיווך יוסי 054-5706488

פנטהאוזים ודירות גן

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור מושכרות 5,600 ש"ח 
רחוב מבצע נחשון במחיר 

מציאה. משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)18-18(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 4000 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש 
_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 בית קרקע שכונה ד' 
מחולקת ל-4 יחידות דיור 
מושכרות ב-6,000 ש"ח 

במחיר מציאה. משה אלוש 
_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה בכל 
אזורי באר שבע החל מ-500 
אל"ש. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 קנית דירה רגילה או 
מחולקת בשנה הראשונה דמי 

ניהול השוטף בחינם. משה 
_____________________________________________)18-18(אלוש אבני דרך 054-3255667

בית שמש

 בבר אילן 4 חד' מחולקת 
ל-2 יחידות עם תשואה גבוהה. 

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב 
054-4901948)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בקריה אור שמח קומה 

שלישית 3 חד' אופציה הרחבה 
לשתי חדרים ללא גג 80 מ"ר 

1,400,000 ש"ח גמיש.
054-7997077)18-18(_____________________________________________

 כנסו ללוח דירות חינם 
לציבור החרדי ללא דמי מנוי 
dira4me.co.il .18-18(ללא רישום(_____________________________________________

 כל הקודם זוכה החלה 
מכירת הדירות בבניין 

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

03-5791770
_____________________________________________)18-19(ישראל 052-5555882

 בחנה סנש פתוח ושקט 
ק"א אחרונה 65 מ"ר + א. 

בניה ל-150 מ"ר בקומה 
+ גג 150 מ"ר א. חלוקה. 
2,850,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)18-18(נכסים" 03-5791514

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

1,890,000 ש"ח. *3 חד' 70 
מ"ר 1,200,000 ש"ח. 

054-3050561 - "הראשון 
_____________________________________________)18-21(בתיווך"

 בשדרות-גרשטנקורן, 
ק"ק מוגבהת 120 מ"ר חזית 

לשדרה, אופציה, גדולה 
2,200,000 ש"ח. תיווך הנדל"ן 

050-4177419)18-18(_____________________________________________

 בסמטת-מנשה, 115 
מ"ר חזית שמורה ומטופחת 

+ חניה כיווני אוויר, ק"ב תיווך 
_____________________________________________)18-18(הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי ברחוב עזרא 120 
מטר בניין 4 דיירים ק"ק + 

חצר 90 מטר + מרתף בנוי. 
3 כ"א קיימת יחידת דיור. 2.4 

מליון. תיווך אלטרנטיב
054-5500263)18-18(_____________________________________________

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

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

053-3128884 03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' בבנין 
חדש דירת גן 5 חד' 145 

מ"ר + חצר כ-80 מ"ר 
כניסה מיידית 2,800,000 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 באנילביץ בבניין חדיש 
דופלקס 5 חד' 130 מ"ר 

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

_____________________________________________)18-18(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 באזור נחמיה רח' שקט 
דופלקס 8 חד' 220 מ"ר  

+מרפסת 70 מ"ר ק"ב חזית 
חדשה מתאימה לחלוקה 
)טאבו משותף( א. פנחסי 

03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 חד' 
בתחילת הרב שך משופצת 

גדולה קומה השניה בנייה 
מעץ 2,100,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(אלטרנטיב 054-5500263

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

ומטבח גדולים + סוכה ענקית 
ק"ג + מעלית 2,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בלוין דירת גן 130 מ"ר בנוי 
+ גינה חדשה לאכלוס תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000
050-4999465)18-18(_____________________________________________

 בנתן הנביא 5 חד' 
קומה א', ענקית 120 

מ"ר, משופצים ומרווחים 
+ מרפסת סוכה ענקית 

+ חניה 2,430,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)18-18(_____________________________________________

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

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

 בבלעדיות!!! בשיכון 
ג' 5 חד' כחדשה! 

מעלית, חניה, מחסן, מ. 
שמש + תוספות! שקטה 

"אלוני נכסים"
052-7610603)18-18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)18-18(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 2,600,000 

ש"ח. גמיש. א. פנחסי
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 נדירה! ליד יהודה הנשיא 
יוקרתי ושקט 170 מ"ר 6 
ענקית סלון ענק )במקור 

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,600,000 ש"ח מיידי 

_____________________________________________)18-18("אפיק נכסים" 03-5791514

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,900,000 ש"ח. תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000

050-4999465)18-18(_____________________________________________

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

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

050-4999465)18-18(_____________________________________________

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

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

050-4999465)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בראדזמין/
רוזובסקי, 5 חד' מושקעת, 

ק"ג + מעלית "תיווך-אריה" 
0531-172-172)18-18(_____________________________________________

 בעובדיה 5 חד' נדירה, 
ק"א + מעלית, 3 כ"א 
2,450,000 ש"ח. תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)18-18(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

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

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

053-3128884)18-18(_____________________________________________

 באזור לנדא בגמר בניה! 
4, ענקית + מרפסות ק"ק 

גבוהה בנין קטן ואיכותי! 
_____________________________________________)18-18("אפיק נכסים" 03-5791514

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו בבניין חדש 

4 חד' משופצת ברמה 
גבוהה! עורפית שקטה 

ומוארת! + חנייה ומחסן 
מושכרים רק 1,850,000 

ש"ח. להב נכסים
050-41777-50)18-18(_____________________________________________

 בשמעיה בבניין 
בוטיק ומפואר )3 דיירים 
בלבד!( 4 חד' משודרגת 
+ ננוף וכיווני אויר טובים 

2,150,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)18-18(נכסים 050-41777-50

 באבוחצירא בלעדי! 
4 חד' ק"ג חזית 95 מ"ר 

משופצת להכנס מיידי 
רק ב-1,580,000 ש"ח. 

"אפיקי נדלן בועז" 
050-4156080)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
אבוחצירא-המכבים 4 חד' 

ענקית, שמורה מאוד + 
אופציה. ק"ב. בניין מטופח. 

1,630,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן 
02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 בגבעת רוקח 4 חד' 
ק"א חזית, מושקעת ברמה. 
1,820,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן 

02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 בהרב קוק 4 חד' ק"ב 
חזית, משופצת, מרווחת מאוד 

1,900,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן 
02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 ליד הראשונים 4 חד' 
90 מ"ר משופצת כחדשה 
מושקעת + חניה + סוכה 

ק"א חזית 1,820,000 ש"ח. א. 
_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

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

גדולה 2,000,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

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

ק"א משופצת 1,750,00 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

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

2,100,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 באזור הרב שך 4 חד' 
80 מ"ר + מרפסת פתוחה 

11 מ"ר ק"א חזית 3 כ"א 
משופצת 1,750,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 בנויפלד 4 חד' בלעדי! 
ק"ג חזית + אופציות 
דירה מעולה במחיר 
לסגירה מדהים רק 

1,580,000 ש"ח "אפיקי 
_____________________________________________)18-18(נדלן בועז" 050-4156080

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבנין חדש בזכרון מאיר, 
4 חד' יפיפייה, חזיתית. 

2,200,000 ש"ח. תיווך-יישוב-
הארץ 03-8007000

050-4999465)18-18(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 א. נויפלד 4.5 חד' כ-90 
מ"ר ק"ד + א. בצד 28 מ' 
+ ג. בטון 90 מ' )שכנים 

ב.(1,520,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)18-18(משגב-לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 
א. גג-בטון 1,510,000 ש"ח. 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 למהירי החלטה!! א. 
סירקין כ-4 חד' כ-93 מ"ר 
קומה-א' + א. להרחבה 
1,650,000 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)18-18(משגב-לדיור" 052-5222690

 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 
1,680,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)18-18(_____________________________________________

 באזור העיריה דופלקס 
6 חד' + יחידה מושכרת 

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

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

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

052-7633888 )18-21(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 דירת נכה 2.5 חד', 
חדשה מקבלן, אכלוס מיידי, 
1,150,000 ש"ח. לפרטים: 

_____________________________________________)16-19ל(03-5785777



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

לפרסום
בלוח

03-6162228

4-4.5 חדרים

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

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

053-3147717 04-6716666)18-18(_____________________________________________

 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)17-17(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

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)18-18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

כו’-כח’ בניסן תשע”ט  1/5-3/5/2019

+5 חדרים

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

למגורים + אופציה לחדר 
רביעי עם מעטפת 850,000 

ש"ח. תיווך הצבי 04-6716666
053-3147717)18-18(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

+5 חדרים

ירושלים

 בחברון/הרב קוק 3 
חד' חזית, מתאים גם 

לנכה כניסה ללא מדרגות, 
מצד שני הדירה בק"א 

1,520,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)18-18(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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 ש"ח איכלוס מיידי. 
052-7167071)11-19(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברחוב יהודה הנשיא/
דקר 3 חד' גדולים 75 

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

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

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

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

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הצבי. 053-3147717

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

מסודרת, 1,550,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

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

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

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

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

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

04-6716666)18-18(_____________________________________________

וילות ובתים

 דירה מרווחת, 3 חדרים ליד 
_____________________________________________)15-19(ביהכנ"ס הגדול, 052-7660288

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

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

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

דימונה

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

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

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)18-18(_____________________________________________

קריית אתא

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

צפת
 דירת גן משופצת + חצר 

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

052-7169562)1-25(_____________________________________________

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

052-5844040)10-36(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות 
בבעש"ט דירת גג עם יחידה 

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

054-8482178)14-18(_____________________________________________

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

א', חזית, 3 כ"א, מסודרת 
_____________________________________________)14-18ל(ושמורה, 052-7642838

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

_____________________________________________)15-19(ש"ח, 050-4644211

 ברח' פרל השקט והמרכזי 
ק"א 3.5 חד' כמו 4, מושקעת. 

050-4101068)16-18(_____________________________________________

 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)18-18(_____________________________________________
2-2.5 חדרים

וילות ובתים

+5 חדרים

 בחברון/מקובר 5 חד' 
גדולה ומשופצת קומה א' 
עם כניסה פרטית, קומה 

א' חזית 2,400,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)10-10(_____________________________________________

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

מיידי, ללא תיווך, 
_____________________________________________)14-18ל(054-4483999

 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(_____________________________________________

 בגן וורשא משופצת 
מחולקת לשתיים מפוארות 

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

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

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

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

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

2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

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

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

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

 בבית הלל/גבול ר"ג 4 
חד' + גג בנוי קומה ג' + 

חניה 3 כ"א ומרווחת תיווך. 
2,100,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)16-19ל(054-8496302

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. חזית 

מסודרת, 3 כ"א 1,820,000 
בלעיד תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 מ"ב.
 050-5308742
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 
4 מרפסות + סוכה 

גדולה. 2 כ"א דוד-תיווך. 
050-4122744)16-18(_____________________________________________

 למכירה דירה ברח' עזרא 
34, 70 מ"ר קומה ראשונה. 

_____________________________________________)16-20ל(052-2631746

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

ממשית 60 מ"ר חזית 
1,650,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בשמואל הנביא 
קרוב להרצוג ולר"ע 70 

מ"ר 2.5 חד' + מרפסות 
3 כיווני אוויר קומה 

ראשונה + סוכה כניסה 
מיידית מחיר מציאה 

1,250,000 ש"ח גמיש 
הקודם זוכה!! מתאימה 

גם להשקעה. "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 לסגור!! א. בנימין-אברהם 
כ-2.5 חד' כ-58 מ"ר קומה-א' 
שמורה א. לסוכה 1,160,000 

ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור" 
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 מיידי!! א. צייטלין כ-2.5 
חד' גדולה + מרפסת כ-57 
מ"ר + ת. בטון-כ 28 מ"ר 

1,300,000 ש"ח. "תיווך-
_____________________________________________)18-18(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדית ברחוב קובלסקי 3 
חד' קומה 2 חזית מסודרת + 

אופציה 1,390,000 ש"ח. תיווך 
050-9299049)18-18(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 3 חד' 70 
מ"ר ק"ק משופצת + מרפסת 
סוכה גדולה 1,650,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 בהרב קוק 3 חד' 72 מ"ר 
משופצת ק"ג + גג בטון חזית 
נוף פתוח 1,590,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 באזור נחמיה 3 חד' 
ענקית 95 מ"ר ק"ג + אופציה 
בגג בטון + חניה 2,000,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות במרכז! בגמר 
שלד 3 חד' רק 1,560,000 
ש"ח! *4 חד' + מ. שמש 

*פנטהאוז יחיד בקומה 180 
מ"ר + נוף "אפיק נכסים"

053-3128884 03-5791514)18-18(_____________________________________________

 למכירה 3 חד' אזור 
זבוטינסקי ב"ב. כ-75 מ"ר 

+ אופציה על הגג משופצת 
קומפלט. 1.38 מליון גמיש. 
הקודם זוכה. 03-5444815 

054-7477054)18-18(_____________________________________________

 בנויפלד קרוב לנורוק 
בלעדי! ק"א חזית 3 
חד' 75 מ"ר + סוכה 

+ אופציות גדולות 
1,400,000 ש"ח. מיידי! 

"אפיקי נדלן בועז" 
050-4156080)18-18(_____________________________________________

 המציאה - בנורוק 3 
חד' + יחידץ דיור + גג בטיון 

משופץ פנחס נכסים.
055-6789653)18-18(_____________________________________________

 "המציאה" 3 חד' 
בסמטת רחל ק"ב 70 מטר 

אופציה במצב מעולה. פנחס 
_____________________________________________)18-18(נכסים 055-6789653

 מציאה! בחנקין 3.5 חד' 
+ מרפסת. שמורה, ק"ב. 

מחיר לא לפרסום! תיווך-אנג'ן 
02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות, בצייטלין 3 
חד' 60 מ"ר, ק"א, חזית, 

1,430,000 בלבד! תיווך-אנג'ן 
02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 למבינים, בהרצוג 3.5 חד' 
78 מ"ר. ק"א, זקוקה לשיפוץ. 
1,450,000 ש"ח. תיווך-אנג'ן 

02-80-000-80)18-18(_____________________________________________

 בפרל 3 חד' ענקית 94 
מ"ר. משופצת ומרווחת + 

נוף. ק"ג. אופציה בגג בטון + 
מחסן. 1,750,000 ש"ח. תיווך-

_____________________________________________)18-18(אנג'ן 02-80-000-80

 ברבנו בחיי )מרכזי 
ושקט( חייבת להמכר! 3 
חד' יפה ושמורה, ק"א + 
אופציה "דלוקס נכסים" 

054-8451271)18-18(_____________________________________________

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

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

 בבנייה בכהנמן, קבלן 
אמין 3 חד' + מרפסת 50 

מ"ר, 1,970,000. 3 חד', 
1,400,000. 4 חד', 1,800,000 

_____________________________________________)18-18(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 באבוחצירא בלעדי! 3 
חד' ק"ב חזית + אופציות 

מושקעת, 2 בקומה 
מיקום מעולה 1,340,000 
ש"ח. "אפיקי נדלן בועז" 

050-4156080)18-18(_____________________________________________

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

מדהים רק ב-1,495,000 
ש"ח. מיידי! "אפיקי נדלן 

_____________________________________________)18-18(בועז" 050-4156080

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

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

052-3344721 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 לזריזים!! נויפלד 3 חד' 
כ-65 מ"ר משופצת ממוזגת 

+ א. להרחבה 1,310,000 
ש"ח. "תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)18-18(_____________________________________________

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

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

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 למהירים!! א. קובלסקי 
3 חד' כ-66 מר כ-60 

מעטפת-בנוי 1,480,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חד' בפ"כ 
במתחרדים קומה ב' חזית 
משופצת 1,360,000 ש"ח 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)18-18(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בחידא 
קומה א' משופצת כ-70 מטר 

+ סוכה 1,400,000 תיווך 
_____________________________________________)18-18(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 חד' בפ"כ אזור 
המכבים קומה ב' חזית 

משופצת 1,330,000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)18-18(_____________________________________________

 א. שלמה-בן-יוסף 3 
חד' כ-64 מ"ר קומה-ב' "מ. 
מהיסוד" + מחסן א. כ-40 

מ"ר 1,320,000 ש"ח. 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 מבחר דירות החל מ-300 
אל"ש. משה אלוני אבני דרך 

054-3255667)18-18(_____________________________________________

 מבחר בתי קרקע עם גינה 
החל מ-550 אל"ש. משה אלוני 

_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 בטבריה עילית 
במתחרדים דירת 4 חד' ק"ב 3 
כייווני אוויר מרווחת ומאווררת 
- מרפסת-סוכה, רק 645,000 

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

במתחרדים התקשר
04-999-1211 לוינגר-תיווך-

_____________________________________________)18-18(לאנ"ש

ירוחם
 מבחר דירות החל מ-300 

אל"ש. משה אלוני אבני דרך 
054-3255667)18-18(_____________________________________________

 מבחר בתי קרקע עם גינה 
החל מ-550 אל"ש. משה אלוני 

_____________________________________________)18-18(אבני דרך 054-3255667

 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)18-18(_____________________________________________

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )147 מ"ר נטו( + גינה 

+ מרפסות, גישה נוחה. 
ע"י ביה"כ נווה-אברהם רק 

2,900,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-571-3375

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

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

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)18-18(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)18-18(_____________________________________________

 ברמות א': 4 חד' )100 
מ"ר נטו( בבניין חדש יוקרתי, 
2 מרפסות, נוף מהמם, יחד'  
הורים. רק 2,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)18-18(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בסורוצקין 4 חד' 80 מ"ר 
שופעת שמש 3 כווני אוויר 
מרפסת 2,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)18-18(לרציניים בלבד. 054-7997077 

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

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)18-18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברמות א': 2 חד' )40 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע. להוסיף 53 
מ"ר ומחסן, ק"א. 1,290,000 
ש"ח בלבד! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)18-18(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז-
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מרווחות תשואה 5,450 ש"ח. 
1,130,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)18-18(_____________________________________________

 בהדר גנים )קהילות 
יעקב( 4 חד' + חצי - 110 

מ"ר בנוי + 115 מ"ר גינה - 
מושקעת ויפה!! 2,545,000 

_____________________________________________)18-18(ש"ח. 050-4811122

 בהדר גנים )רח' החליל( 
קוטג' מפואר 180/180 מ"ר 7 
חד' - מיידי!! 2,990,000 ש"ח. 
050-4811122 050-6610501)18-18(_____________________________________________

 ברחוב יהלום 5 חד' 
135 מטר, משופצת, 3 כ"א, 

קומה 2 מעלית וחניה בטאבו. 
1,970,000 ש"ח

_____________________________________________)18-18(אתי 054-3320655

 בבן גוריון בבניין בן חצי 
שנה, 6 חדרים 130 מטר, 

מרפסת סוכה ומחסן, מיקום 
_____________________________________________)18-18(מעולה, עידן 053-2817721

 בבן צבי, 5 חד' גדולה 
ומרווחת, מרפסת שמש וממד, 

2 מעליות, קומה 6, יחידת 
הורים. 1,890,000 ש"ח.

_____________________________________________)18-18(אתי 054-3320655

 בשפירא/בלפור 4 חד' 
קומה 1 + מעלית וחניה 

1,590,000 ש"ח.
050-3528252)18-18(_____________________________________________

 בסלנט 4 חד' גדולים + 
מעלית וחניה 1,520,000 ש"ח. 

050-3528252)18-18(_____________________________________________

 ברצון עין גנים, 4 חד', 
מרפסת שמש, ממ"ד, עיצוב 

אדריכלי, בניין בן שנתיים. 
1,795,000 ש"ח עידן 

053-2817721)18-18(_____________________________________________

 ברוטשילד! 3 חדרים 
עורפית ושקטה, סלון ענק, 3 
כיווני אוויר. 1,320,000 ש"ח. 

054-5566145)18-18(_____________________________________________

 דירה למכירה בפתח תקוה 
מציאה!! בשפירא השקט! 3 
חדרים גדולה, מעלית, חנייה, 

סוכה. 1,410,000 ש"ח. 
054-5566145)18-18(_____________________________________________

 בהזדמנות בגורדון 3 חד' 
_____________________________________________)18-18(מעלית וחניה. 050-3528252

 בהזדמנות בחפץ-חיים 
אחד-העם 3 וחצי חד' 73 מ"ר 

ק"2 1,130,000 ש"ח. תיווך-
_____________________________________________)18-18(יוחנן 050-4104044

2-2.5 חדרים
 ביהודה הלוי המבוקש! 

2 חד' + חצי - מאוד 
מאוד פוטנציאלית!! רק - 

1,200,000 ש"ח. כ-70 מ"ר 
_____________________________________________)18-18(ק"ק מיידי!! 050-4811122

3-3.5 חדרים
 הנשיא המבוקש 3 חד' 

קרקע אופ' לחצר, 680 אלף. 
_____________________________________________)18-18(שמואל 052-8045458

 קרן היסוד דירה 3 חד' 
65 מ' דירה שמורה 590 אלף. 

_____________________________________________)18-18(אביאל 054-9472364

קריות
 משרדנו מתמחה בניהול 

נכסים, מכירה, השכרה, 
התחזוקה, השבחה, תמ"א 

38, מסחרי, מגורים, שיפוצים, 
חלוקות - המומחיות שלנו 

השקט שלך - מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרויקטים.

04-8441111)18-18(_____________________________________________

 בקרית אתא, השקעה 
בנכס החל מ-2,000,000 ש"ח. 

תשואה עוברת, זכיה בפייס! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)18-18(פרויקטים. 04-8441111

 בקרית אתא, דירה 100 
מ"ר, מרפסת 80 מ"ר, מעולה 

לחלוקה, דירה גדולה המחיר 
קטן! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים.
052-2790370)18-18(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

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

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

055-6780890 מייל:
y0556780890@gmail.com)22-23/19(_____________________________________________

מגרשים

חנויות

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 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)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)18-18(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)18-18(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-21(וואצפ- 35799670210

מבנים

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-22(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-50/19(מדהים, 052-5807915

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)25-25/19("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

בני ברק

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

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

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

050-3070487)49-49/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

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

ומשפחות נוף למירון.
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

בר יוחאי

 דירת ארוח מטופחת 
לשבתות וימים )התארגנות 

לאירועים( באזור גן ורשא עד 
10 נפשות מותאם לנכים.

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

 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(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

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

 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(_____________________________________________

 להשכרה חלק ממבנה 
חדש ומפואר בביתר 

עילית לישיבה או סמינר 
לבנות, המון אפשרויות 

כולל פנימיה, 
052-2570102)14-18(_____________________________________________

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

_____________________________________________)14-18ל(חצר, 052-6357770

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

052-7142450)15-19(_____________________________________________

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-14/20(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-20/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

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

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-22/19(_____________________________________________

יבניאל

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים, גם לפסח. 
_____________________________________________)10-25/19(כניסה פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-25/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

_____________________________________________)46-22/19(ג'קוזי. 050-4154145

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

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

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

 "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. 050-2080678 
079-5551606)51-51/19(_____________________________________________

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-24/19(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-09/20(_____________________________________________

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-22/19(קרוב! 052-4484443

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-24/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-46/19(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

054-8470433 ,054-8450432)13-07/20(_____________________________________________

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
_____________________________________________)8-30/19(נוף מדהים 052-7772913

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

נוחים 052-8450587
_____________________________________________)8-35ל(054-8526211

הרי יהודה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-20/19(_____________________________________________

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)10-10/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-12/20(_____________________________________________

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

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

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

 "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(_____________________________________________

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

נוף לכנרת ולחרמון
בק. שמואל, מרכזי, כשרה 

_____________________________________________)11-23(לפסח! 050-4124556

 דירת נופש חדישה 
ומאובזרת, מול הכנרת + 

מרפסת, עד 6 נפשות, דקה 
_____________________________________________)12-20ל(מהטיילת. 054-6511250

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

 דירת פנטהאוז חדשה 
בטבריה החרדית, נוף 

לכינרת, לפסח ולשבתות, 
052-5774118)14-18(_____________________________________________

 בנוף פוריה! דירת 
נופש גדולה לפסח ולבין 

הזמנים, נוף + חצר, 
058-7797817)14-18(_____________________________________________

 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

 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)18-18(_____________________________________________

 דירה גדולה ומשופצת, 
ריהוט חדש, נוף לכנרת, 

בקרית שמואל, נקייה לפסח. 
_____________________________________________)16-20ל(053-3165679

 לכל השנה! ולפסח! כשר 
למהדרין! למטיילים לזוגות 

ומשפחות דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-27(_____________________________________________

 בסנהדריה! ליד בר 
אילן! 2 יחידות נופש 

זוגיות, נקיות ללא 
מדרגות. יומי ושבועי. 

כשר לפסח!
052-7638702)14-18(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 דרושה דירת 3 חדרים 
בב"ב. לל"ת במחיר 1,350,000 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 050-6651365

 למכירה בקרית אתא 
עסקה מעולה בקרבת האזור 

החרדי 3 חד' רק 560,000 
ש"ח שוכר מעולה דרור שורק 

_____________________________________________)18-18(רילוקיישן 050-8757537

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בהזדמנות 2.5 חד' קומה 

ראשונה רק 490,000 ש"ח 
במיקום מצוין שכירות עוברת 

גבוהה 050-8757537 דרור 
_____________________________________________)18-18(שורק רילוקיישן

קרית ביאליק
 בקרית ביאליק, מעולה 

לחלוקה, קומה 2, חייבת 
להמכר! - מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים.
052-2790370)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 דירת 4 חד' במזרחית 

אפשרות לחלוקה, 80 מ"ר 
ב-700,000 ש"ח. מורין 
_____________________________________________)18-18(רילוקיישן 052-8679833

3-3.5 חדרים
 דירת קרקע משופצת 
להשקעה! 3 חד' עם גינה 

בקרית ביאליק 750,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(מורין רילוקיישן 052-8679833

 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

קרית מוצקין
 בקרית מוצקין, מחולקת 
מושכרת, תשואה גבוה מאוד! 

- מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)18-18(פרויקטים. 052-2790370

קרית שמואל
 בקרית שמואל, דירת 

4 חד', מרפסת נוף, מעלית, 
חניה ומחסן, מחיר מציאה! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)18-18(פרויקטים. 052-2790370

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

בן 4 שנים, 4,800 ש"ח. 
_____________________________________________)11-21(איילה 050-5586335

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

_____________________________________________)14-18(ק"א, לל"ת, 054-8406608

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

_____________________________________________)15-19ל(050-4145161

 ברחוב טבריה, 4 
חדרים, קומה ג', ללא 

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

מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, 

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

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

054-8410564)15-19(_____________________________________________

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

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

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

יחידות דיור

 דירת חדר/חדר וחצי, 
קומת קרקע, מתאים 

ל- נכה/משרד/גן + חצר, 
_____________________________________________)14-18ל(052-6357770

 בק. הרצוג, יחידה 
מפוארת, 2.5 חד' מרוהטת, 

דו"ש ק"א. ניתן לשכור לחוה"פ
053-3188822/11)16-18(_____________________________________________

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

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

צפת

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

וכלה/זוגות עד 2 ילדים, 
054-5504356)14-18(_____________________________________________

חיפה
 בהשילוח 29, 2.5 חדרים, 

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

050-6428960)14-18(_____________________________________________

 ברמב"ש ג' פרוייקט 
חברון, 5 חד' + מרפסת פונה 

לפארק, ק"ב, לל"ת
054-2275382)16-20(_____________________________________________

בית שמש

 ברח' טבריה 2.5 + חצי 
משופצת כחדשה קומה א' על 

_____________________________________________)18-19ל(עמודים 054-6926163

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ובפ"כ 

מיידי. לדירות יפות ומרוהטות 
מחירים טובים 03-5444815 

054-7477054)18-18(_____________________________________________

 תיווך מבחר ענק של 
דירות להשכרה בנות 2-3-4 

חדרים אזור ב"ב ופ"כ לשוכרים 
טובים, כניסה מיידית גם 

דירות חדשות. 03-5444815 
054-7477054)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בדניאל 5 חד' 
משופצת ק"ב ואחרונה 

חזית 6000 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בלעדית 4 חד' בפרמישלן 
חדשה ויוקרתית 4,900 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18(תיווך 053-7417820

 באזור אבן גבירול 4.5 חד' 
יפה מרוהטת ק"ב + מעלית 

5,100 ש"ח. "אפיק נכסים"
03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' 3 ענקית + 80 
מ"ר מרפסות ק"א רק 4,100 
ש"ח מפתח ב-"אפיק נכסים"

03-5791514)18-18(_____________________________________________

 בהרצוג ישעיהו 3 וחצי 
חדרים משופצת מהיסוד! 

קומה א' חזית מיידי! 
ב-3,900 ש"ח להב נכסים

050-4177750)18-18(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בלעדי בברטנורא 
בבנין חדש 2.5 חד' כ-45 

מ"ר מרוהטת 3,600 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)18-18(_____________________________________________

 בפרדס כץ/הרצל יחידת 
דיור 2 חד' גדולה מאוררת 

וממוזגת, משופצת, מרוהטת 
_____________________________________________)18-21ל(קומפלט 052-7614249

 בשיכון ה' ק"א 2 חד', 
חדשה מזגנים 2,600 ש"ח 

_____________________________________________)18-21(גמיש. 050-4110040

 במהרש"ל יח"ד יפיפיה 
מאווררת מרווחת ומרוהטת 

+ מ. שמש/סוכה ק"ד. 2,500 
_____________________________________________)18-19ל(ש"ח. 050-4164695

 דרושה דירת 3 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,350,000 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 050-6651365

 דרוש לאדם העובד 
כמסג'יסט טיפולי רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
בתורת המסאג'. 

_____________________________________________)18-18ח(052-7396092

 להשכרה בבני ברק 
במרכז-ר"ע חנות ענקית, 2 

חזיתות תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

משרד וכד' 6,500 ש"ח "אפיק 
_____________________________________________)18-18(נכסים" 03-5791514

 להשכרה באלעד חנות 
28 מ"ר מרכז מסחרי אבטליון. 

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

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

_____________________________________________)18-18("אפיק נכסים" 03-5791514

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? 

בשבילך אנחנו כאן.
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)18-18(054-49801599 דורון

 באזור פרל בב"ב 
מגרש כ-450 מ"ר 

במיקום מעולה! עם 
זכויות בניה ל-14 דירות 

מינימום )עבר וועדה( 
עם פוטנציאל עצום! 

ב-11,000,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)18-18(נכסים 050-41777-50

 בלעדי ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו משרד 75 
מ"ר מפואר ומושקע 
)מחולק ל-4 חד' ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית 

כולל מטבחון ושרותים, 
כניסה מיידית 4300 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)18-18(_____________________________________________

 משרד 80 מ"ר במרכז בני 
ברק להשכרה במחיר מציאה 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)18-18(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 וילה מקסימה ונקייה, 
לל"ג בעומר, חצר ענקית, 

מתקנים. רביעי-מוצ"ש. 
055-6624822)18-20(_____________________________________________

 בדף היומי! 3 חד' + חצי 
כ-90 מ"ר ק"א - ממוזגת! דוד 

שמש! מיידית! 3,700 ש"ח. 
050-4811122)18-18(_____________________________________________

פתח תקווה
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03-6162228

 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, 
050-2774773. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)47-21ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-24/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-28/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

מכירת רכב

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

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-23/19(_____________________________________________

צפת

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

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

 צימר 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

כו’-כח’ בניסן תשע”ט  1/5-3/5/2019

שברולט

מוצרים 
ושירותים

הובלות

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-19/19(_____________________________________________

 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

 יוסף חיים שליחויות זול 
במיוחד. איסוף ויבוא סחורות 

לבתי עסק ביגוד הנעלה 
ושונות, עירוני ובינעירוני. 

055-6802902)10-18(_____________________________________________

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-22(לצפון. 050-4150357

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-18/19(_____________________________________________

הסעות

 "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 אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-20/19(_____________________________________________

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

התעמלות

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-21(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-22/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

 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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 20 איש 

050-9303353)12-24(_____________________________________________

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

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-27/19(_____________________________________________

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-32/19(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב אוטומטי, רכב 

חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)10-22(זולים! 052-2523284

מכונות תפירה
 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-7/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)9-21(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

  רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-24(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-24(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)14-18(172,000 ש"ח, 054-4815570

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(_____________________________________________

יעוץ
 טוען רבני עם נסיון, 

ממונות, גירושין, הסכמים, 
_____________________________________________)14-18ל(יעוץ חינם, 058-4197988

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-21/19(60 איש 052-8860953

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

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

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-27(_____________________________________________

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(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

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

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

052-3245153)08-20(_____________________________________________

רפד
 ריפוד כסאות, ספות, 
כריות, מבחר בדים. תיקוני 

נגרות לכסאות ורהיטים 
ופוליטורה, מבצע ריפוד מושב 
_____________________________________________)10-18ל(לכסא 70 ש"ח. 052-4227714

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

רפואת שיניים

 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)06-20(_____________________________________________

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

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

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

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

 יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________49-21/19(לחתונות 0525-778544

צילום

פיתוח קול

 הקדימו צביעה 
לפסח!! כל עבודות 

הצבע + תיקונים קלים. 
עבודה יהודית. מחירים 

מיוחדים.
מאיר 052-7854002 

_____________________________________________)8-20(אוריאל 052-5347349

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

שיפוצים
 שיפוץ 2000 מבצעים כל 

סוגי השיפוצים, תוספות 
בניה ובניית מרפסות, 

050-4176916)14-18(_____________________________________________

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-23(_____________________________________________

קונה ספרי קודש
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
תשלום גבוה
052-7677348052-7677348

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-19/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-19/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-28/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)42-21(_____________________________________________

סוזוקי

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

 נמצאה שמיכת תינוק/ת 
בקו 6 לפני כחודש. 

_____________________________________________)16-19ח(052-7605463

 אבד רחפן לבן שאיבד 
שליטה, המוצא הישר יבורך 

_____________________________________________)16-16ח(054-8471251

 נמצא נגן MP3 ביום א' 
בתאריך ב' ניסן באזור רבי 

עקיבא - פינת השומר. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7694418

 נמצא ספר בתוך שקית 
"בני אמונים" באוטובוס קו 

220 מקרית ספר לבני ברק. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7683547

 נמצאה שקית של 
קידישיק בתאריך 14/4/19 

בתחנת כהנמן פינת ר' עקיבא. 
_____________________________________________)16-16ח(050-4199166 052-7621651

 לפני כחודש נמצא עגיל 
כסף תלוי על גשר בלינסון. 

ניתן לקבלו ע"פ סימנים. 
054-5555848)16-16(_____________________________________________

 סוזוקי בלנו 2002 
אוטומטי כל התוספות, מנוע 

חדש מיבוא מכנאי מעולה בלי 
_____________________________________________)18-18(תאונות. 055-6883937

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

04-6987450 054-5989347)25-30/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)06-18(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-21/19(_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

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

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

מעלות

 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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

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

052-5844040)18-18(_____________________________________________

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-18(שרי 050-4171813

 צבע לאנ"ש באזור המרכז, 
מחירים מיוחדיםם לאברכים 

_____________________________________________)18-19ל(ובני תורה. דוד 052-9567642

קורסים
 קורס ללימוד שפת האידיש 
לנשים ובנות יפתח אי"ה בבני 

ברק בחודש אייר.
053-3100975)18-21(_____________________________________________

 בי"א ניסן נמצאה שקית 
ובה שעון וסוכריות בבית 

העלמין בהר הזיתים. 
_____________________________________________)18-18ח(050-6256846

 השבת אבידה נמצא 
קורקינט בגינה ציבורית ברח' 
הרב פארדו ב"ב בחול המועד. 

052-7195006)18-18(_____________________________________________

 נמצאה אבידה בפארק 
רעננה בחול המועד.

052-3323204)18-18(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)18-18ח(חילוף. 050-6651365

 דרוש מכשיר נוקיה 206 או 
סמסונג 1200 בתרומה אפשרי 

_____________________________________________)18-18ח(במקולקלים. 052-3595314
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 שולחן + 6 כסאות 
מרופדים לסלון חדשים, 

2,000 ש"ח! *ספות 2+3 
עור איטלקי נאצ'י בהזדמנות, 
2,500 ש"ח. אפשר לקנות כל 

_____________________________________________)12-21ל(מוצר בנפרד! 052-4227714

 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

 שולחן לבן למטבח - 
אפוקסי מט, גודל 1.10/80 

נפתח ל- 1.70 מ"ר, 260 ש"ח, 
052-2644177)14-18(_____________________________________________

 ארון 2 מטר, 4 דלתות 
סנדוויץ חדש, צבע לבן עם 

פורמיקה בפנים, היה בשימוש 
מעט זמן, כחדש לחלוטין, 

1,200 ש"ח, הארון עלה 8,000 
_____________________________________________)14-18ל(ש"ח, 052-7644177

 שולחן 2.90 נפתח ל- 4.4 
מטר, חדש לחלוטין עם 

קבלות, צבע דבש, עץ אלון, 
נקנה ב- 5,500 ש"ח נמכר 

ב- 3,000 ש"ח.
*6 כסאות תואמים, חדשות 

לחלוטין, 1,800 ש"ח, 
_____________________________________________)14-18ל(052-7644177

 *שולחן מחשב חדש עם 
זכוכית וניקל כסף, 145 ש"ח. 
* 2 כסאות מטבח ריפוד סקי 

חום, ברזל ניקל שחור, כל 
_____________________________________________)14-18ל(כסא 50 ש"ח, 052-7644177

 שולחן + 6 כיסאות, בצבע 
עץ בהיר, ריפוד מושב עור 

חום, בהזדמנות, 1,000 ש"ח, 
_____________________________________________)14-21ל(052-4227714

 מיחם דקורטיבי לשבת 
של חב' סול כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-8737224

 מטהר מים תמי 4 דגם 
פרמיום כחדש כולל פילטרים 

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-3500137

 מקרר תדיראן במצב 
מעולה במחיר 250 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-7274430 052-8958197

 מחשב נייד מהיר במצב 
מצויין רק 550 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8470594

 תנור בשרי+משולב גז 160 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 3 גופי תאורה )נורת 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 AEG קומקום חשמלי 
_____________________________________________)15-16ח(תקין 25 ש"ח 0523463482

 מערכת רמקולים פיליפס 
איכותית למחשב +סאב וופר 
חדשים ללא שימוש 89 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3186268

 פקס קנון דגם +495צילום 
שמורה כחדשה 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(0546389446

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
טושיבה מסך 8# 240 ש"ח 

)15-16ח(052-2727474

 אוזניה בלוטוס עם צג, 
ברמה חדשה, באריזה, ב- 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 מכונת קפה אספרסו לבן, 
חדש באריזה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485, 026418584

 מאוורר טורבו גולד ליין, 
משומש במצב טוב, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 כיריים גז 4 להבות, חדש 
באריזה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653548

 שואב אבק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פקס 80 ש"ח בלבד, דגם 
_____________________________________________)15-16ח(HP, טל': 052-5737813

 מחמם בקבוקים 
אלקטרוני, חדש בקופסא 

)טורבו מהיר(, 50 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)15-16ח(054-8063853

 בב"ב מזגן חלון 15 כס' 
לפנימיה/לסוכה, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7645405

 אוזניות קשת בלוטוס 
חדשות איכות גבוהה, 60 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3299505

 מראה גדולה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 ספת בד כחולה עם מיטה 
נפתחת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(055-6789259

 שולחן סופרי סת"ם 
מתכוונן כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-7382926

 שולחן + 6 כיסאות 
מרופדים לסלון, במצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 03-6193273

 2 כסאות גבוהים בר 
כחדשים, רק 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(03-9089110

 ארון לאמבטיה + מראה, 
מפואר, רק 190 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה, במחיר 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון, 052-8958197

 ארון חזק ואיכותי, צבע 
חום בהיר עם מגירות ותליה, 

190 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737843

 ספת עור אמיתית, 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, צבע חום, 052-5737813

 כסא לעמדת מחשב או 
שולחן כתיבה, מצב מעולה, 

_____________________________________________)15-16ח(50 ש"ח. 052-4449000

 ספת סלון תלת מושבית, 
באורך 240 ס"מ, מצב מעולה, 
כריות ניתנות לכביסה במכונת 

כביסה, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 ספת סלון דו מושבית, 
אורך 155 ס"מ, 500 ש"ח, 
מצב מעולה, כריות ניתנות 

לכביסה במכונת כביסה. 
_____________________________________________)15-16ח(052-4449000

 בהזדמנות שידת 8 
מגירות, מצב מצוין + מראה 

)אפשרות להוריד( - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 סטנדר על שולחן, מתאים 
גם לבית הכנסת, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 כסא ילדים מפלסטיק עם 
_____________________________________________)15-16ח(ידית, 20 ש"ח, 052-7126106

 מדפים פלסטיק "כתר" 
צבע שחור, עבה ויציב, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן מכתביה עם 
מגירות, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כסא גלגלים וידיות, 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 קומודה 5 מגירות ומראה 
מעוצבת ויפה בצבע חום, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, פלאפון: 053-3325028

 ארון דלת אחת עם 
מדפים, חזק ויציב, גבוה, 190 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 ספה חזקה ויציבה, 240 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצוין, 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מיטת נוער מעץ מלא עם 
מיטה נפתחת + מגירות ו- 2 

מזרונים, 500 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)15-16ח(054-2019755

 קומודה, 5 מגירות + 
מראה, צבע חום, ב"ב, 400 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 058-3265087

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 מיטת נוער משולשת 
)מועלם( טובה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(ירושלים, 054-8448229

 מקרר אמקור מטאור 
בצבע לבן עובד מצוין )ב"ב(

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 052-3662700

 AEG מכונת כביסה 
בב"ב 052-3662700

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 

 שואב אבק קנווד 1800 
וואט MAX מעולה, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-2483555

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD "8 - 240 טושיבה מסך

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת 
קיר 130 ש"ח מנור לפינת 

אוכל 130 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(052-2727474

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 סדין חימום חשמלי יחיד 
80/160 ס"מ רק ב-90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8435331

 שואב אבק נקיון פסח 
מצב מצוין 90 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 כסא מחשב 150 ש"ח - 
_____________________________________________)16-16ח(050-7463631

 עגלה תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג 150 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(050-7463631

 תנור בשרי + משולב גז 
_____________________________________________)16-16ח(160 ש"ח. 052-5737813

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח. 03-6187374 

_____________________________________________)16-16ח(או 053-3179093

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. 350 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2437292

 תנור חימום ספירלה חדש 
בקופסא - 120 ש" מסתובב + 

מפזר חום חדש בקופסא. 75 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 050-9340317

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 אורגנית כסיו כחדשה 
כמעט לא הייתה בשימוש. 

_____________________________________________)16-16ח(500 ש"ח. 058-3210470

 מחשב קטן אנדרואיד עם 
ספרי קודש 499 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(058-3263264

 מטחנת בשר דגם ישן 
_____________________________________________)16-16ח(קנוד 100 ש"ח. 053-3155415

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 שואב אבק חזק ואיכותי 
לפסח רק 80 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 פקס איכותי משולב 
במצב טוב 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
GUANGKE דגם 2100 + 
מיישר לפאות ב-100 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 למסירה מכונת ייבוש ישן 
אבל תקין לגמרי רח' בעלי 

התוס' אלעד.
_____________________________________________)16-16ח(054-8465707

 מסך עבה למחשב 30 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7938941

 מחשב נייד מיני למכירה 
חברת דל, עובד מעולה 300 

_____________________________________________)16-16(ש"ח. 053-3120620

 די וי די נייד עובד מצוין 
חדש באריזה 300 ש"ח גמיש. 

053-3120620)16-16(_____________________________________________

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב מצוין 

)ב"ב( 450 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 קורקינט חשמלי במצב 
מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(050-4112711

 ארון שתי דלתות בבני ברק 
_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 350 ש"ח. 

 שולחן וכסאות - פינת 
אוכל בב"ב עץ מלא 500 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 בירושלים למכירה 6 
כסאות סלון מרופדות רק 240 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 02-5812872

 מיטה משולשת במצב 
טוב רק 300 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(02-5812872

 מערכת איווה חלקית כ"ח 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח 054-8483032

 ארונית אמבטיה + 
כיור + ברז איכותי 260 שח 

_____________________________________________)16-16ח(סנדביץ. 052-5737813

 שולחן מכתביה + 
מגירות רק 95 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 ארון שרות בטן של כתר 
חדש במחיר מציאה 140 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-2449315

 4 כסאות מטבח עץ קיפוד 
בד משובץ מצב מצויין 500 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-5705546

 כסא עם כוונים לכל מטרה 
_____________________________________________)16-16ח(חדש 300 ש"ח. 052-2437292

 שולחן עגול סלוני מזכוכית 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 052-7126106

 מזנון צבע לבן 400 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(052-7126106

 לול מעץ מצב טוב מאוד 
100 ש"ח. 054-2252171 

_____________________________________________)16-16ח()אלעד(

 שידת טיפולים בצבע לבן 
מעץ סנדוויץ 300 ש"ח בב"ב. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 שולחן קטן נמוך לסלון 
מזכוכית 90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(053-3155415

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )ב"ב( 120 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

במציאה )ב"ב( 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 שידה גדולה בצבע 
לבן הכוללת 3 מגירות ענק 
בהזדמנות )ב"ב( 250 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 בפ"ת, מיטה כחדשה 1.20 
וארגז - מצעים מתאים לבן/

לבת 500 ש"ח. שלט חשמלי 
_____________________________________________)16-16ח(200 ש"ח. 050-6474999

 שולחן משרדי עם יחידת 
מגירות מעץ מלא בב"ב

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 500 ש"ח. 

 ארונית 2 דלתות לבית או 
למשרד בב"ב 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לסוג צעיר. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7938941

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית שעושה מסאג' נגד 

_____________________________________________)18-18ח(כאבים. 052-7396092

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7938941

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)18-18ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
בכל מצב בתרומה ואנחנו 
נתקן ואתה לצורך מצווה. 

_____________________________________________)18-18ח(054-8432271

 מעונין לקנות אקווריום 
+ ספה עם 3 מושבים במצב 

_____________________________________________)18-18ח(טוב. 053-3119288

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)18-18ח(בערך. 054-738941

 דרוש מקרר קטן או 
משרד לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)18-18ח(סימלי. 054-7938941

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)18-18ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)18-18ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/סלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)18-18ח(052-7396092

 HP, מסך מחשב דגם 
10 אינץ' מעולה - בר"ג. 130 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 אורגנית + סטנד במצב 
מעולה בר"ג. 280 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מקרר במצב מצוין 
אלקטרה 300 ליטר פחות מ- 

3 שנים, 400 ש"ח בב"ב. 
_____________________________________________)18-18ח(054-8433715

 מסך עבה למחשב 30 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 054-7938941

 2 מנורות קיר כחדשות 
)מעל המיטות( 40 ש"ח 

לאחת. 02-6414194
_____________________________________________)18-18ח(050-4189919

 ברה"ע למכירה מ. גילוח 
GUANKE דגם 2100 + 
מיישר לפאו ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 
מצוין )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)18-18ח(בלבד. 054-7216671

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

_____________________________________________)18-18ח(052-8401909

 מערכת סטריאו במצב 
מצוין + 2 בוקסות איכותיות 

_____________________________________________)18-18ח(500 ש"ח. 054-9770855

 מגהץ קיטור בלחץ חזק 
הכולל תחתית למים במצב 

מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(054-9770855

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח. מנורה לפינת אוכל 

_____________________________________________)18-18ח(130 ש"ח. 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD "8. מחיר 

_____________________________________________)18-18ח(240 ש"ח. 052-2727474

 בהזדמנות, תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 

150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)18-18ח(054-7216671

 מחשב מצויין ללא מסך 
)נח( במצב מצויין 250 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. 350 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 .LG כונן סיקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)18-18ח(בלבד. 054-7216671

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 120 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 130 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 מקפיא 4 מגירות נורמנדי, 
דרוש תיקון קל, 110 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 תנור אפיה + גז משולב, 
190 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 כיריים גז 4 להבות, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 לפטופ HP מעבד 
 INTEL-CELERON

T3000 2 ג'יגה זכרון עבודה 
לכל צרכי המשרד/מחשוב 

ולהקלדות 340 ש"ח בני ברק 
_____________________________________________)15-16ח(0539313102

 מגהץ קיטור טפאל מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 054-8452231

 ארונית 2 דלתות לבנה 
 90X40X105 מעץ במידות

ס"מ - בר"ג. 220 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 שולחן סלוני קטן מזכוכית 
_____________________________________________)18-18ח(90 ש"ח. 053-3155415

 ספת עור יחיד רינקליר 
הנפתח ברגליים במצב מצוין 

_____________________________________________)18-18ח(500 ש"ח. 054-9770855

 כסא מיוחד עם כוונים לכל 
מטרה חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ, מצב מצויין. 

_____________________________________________)18-18ח(500 ש"ח. 054-5705546

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7216671

 מיטה יחידה מעץ + ארגז 
מצעים, חב' טובה + מזרון 

כחדשה 500 ש"ח בב"ב.
_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 שולחן וכסאות לסלון 
במצב טוב 500 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(050-4184747

 שולחן עגול סלוני מזכוכית 
_____________________________________________)18-18ח(300 ש"ח. 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 400 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-7126106

 סטנדר עומד 150 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-7126106

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )בב"ב( 300 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

בהזדמנות )בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)18-18ח(בלבד. 054-7216671

 שולחן וכסאות כ"ח 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-84833032

 חדר ילדים מעץ מלא 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-8483032

 שידה לבנה עץ סנזוויץ 
_____________________________________________)16-16ח(200 ש"ח. 054-7773591

 מיטת עמינח הייזר 490 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7773591

 ארון לבן חדש סנדביץ 500 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-7773591

 מזנון לבן עם מגירות 500 
ש"ח. מקפיא 290 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח( 054-7773591

 שולחן כתיבה/מחשב 
במצב מעולה במחיר 100 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-8958197

 ארון חזק ואיכותי צבע חום 
בהיר עם מגירות ותלייה 190 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 ספה מצויינת וחזקה 260 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח 052-5737813

 ארון לתליית בגדים 2 
מגירות ל-2 דלתות מחיר 
מציאה 300 ש"ח. בלבד. 

_____________________________________________)16-16ח(050-9340317

 ספה נפתחת למיטה 210 
____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-5737813

תינוקות

 טיולון 120 ש"ח אנגלזינה 
_____________________________________________)16-16ח(ומקלראן 052-5737813

 עגלת תאומים 140 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(צבע שחור. 052-5737813

 עגלת אמבטיה "פרגו" 
300 ש"ח בלבד. צבע אפור 

_____________________________________________)16-16ח(זית. 052-5737813

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב-50 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק 100 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(054-2326070

 עגלת תאומים צבע שחור 
160 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 טיולון טוב וחזק 140 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 052-5737813

 עגלת ברבי תכלת, 
אמבטיה פלוס טיולון 250 

ש"ח גמיש מאוד.
053-3120620)16-16(_____________________________________________

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)18-18ח(קשת 85 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)18-18ח(35 ש"ח. 053-3155415

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 לול פלסטיק + מזרן. 180 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-7655652/3

 מזרון למיטת תינוק במחיר 
מצחיק 100 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(054-2326070

 טיולון מקלרן כחדש 500 
ש"ח. ניילון 200 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-4120944

 לול עץ + מזרן וסדין 250 
ש"ח. מצב מצוין.

_____________________________________________)18-18ח(052-7655652 )בני ברק(

 מיטת תינוק חב' טובה 
לבן/שמנת 250 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 כסא תינוק לרכב חב' 
טובה + מצב מתכוון וחיבור 

לרכב 140 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 סל-קל לתינוק מצב מצויין 
_____________________________________________)18-18ח(50 ש"ח בב"ב. 052-7148004

 מכונת קפה אספרסו לבן 
חדש באריזה 350 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485 02-6418584

 מסך עבה למחשב, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-7938941

 טאבלט מאושר וועדת 
הרבנים ללא אינטרנט ווידיאו, 
_____________________________________________)15-16ח(כ- 500 ש"ח, 054-8473519

 מקרן איכותי, רק 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 054-8470594

 3 נגנים במצב מצוין, מסך 
צבעוני 8 ג'יגה, 80-120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בני-ברק, 03-6182130

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות, 

חדש - 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000, כניסת טעינה, יציאה 

לסלולרי, 30 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 אופנים חשמליות תוצרת 
DEOAE, תקינות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3054725

 מזגן חלון, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 2 מסכי מחשב דקים 
במצב מצוין, סמסונג + מאג 
"17, ב- 300 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(052-5234552

 תנור משולב + כיריים 4 
להבות, מצב מצוין, 160 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 שואב אבק לפסח ביעור 
חמץ, 80 ש"ח בלבד, מצב 

_____________________________________________)15-16ח(חדש, 052-5737813

 6 כסאות מעץ מלא יפות, 
460 ש"ח, בטלפון: 

_____________________________________________)15-16ח(054-8452231

 סטנדר רצפה מתכוונן, 
100 ש"ח, 050-4144615 ניתן 

_____________________________________________)15-16ח(להשאיר הודעה

 בירושלים מיטת נוער 
משולשת במצב טוב, רק 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 02-5812872

 ויטרינת תצוגה 
לקוסמטיקאית במצב מצוין, 

450 ש"ח, בני-ברק: 
_____________________________________________)15-16ח(052-3400588

 אמבטיה לתינוק + מעמד 
מושב לתינור במצב מצוין 80 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח 052-7148004

 בימבה לתינוק במצב 
מצויין + מנגינות )בב"ב( 40 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-7148004

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-4135002

 באלעד עגלת אמבטיה + 
טיולון בלו-ברי שמורה ילד אחד 

בשימוש + ניילון לגשם.
_____________________________________________)18-18ח(050-4135002

   4  מכנסי    ילדים ב- 

  3 חולצות טריקו 

 03-5792841

פותחים עונה
"אצל בתיה"

 100 ש"ח 

ובגדי תינוקות ב-50 ש"ח 



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

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 058-3233987

מאומנים חשובים

052-5594713

קונה
תמונות
ועזבונות

כו’-כח’ בניסן תשע”ט  1/5-3/5/2019

 להשכרה שמלה יפה 
ואופנתית לאירועים,

מידה 48-52 359 ש"ח
_____________________________________________)12-15ל(בב"ב. 050-4113542

 אופני כושר "סייקל" 
כחדשות, נקנה ב-3,200 ש"ח 
בהזדמנות רק ב-2,200 ש"ח. 

_____________________________________________)12-15ל(050-4194213

 מיטת היירייזר מצוינת 
במצב מעולה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(054-8493446

 מיטה וחצי של עמינח עם 
ארגז, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)14-15ח(050-6285950

 ארון בגדים 4 דלתות, צבע 
אלון 55X1.60X2.40 ס"מ, 

_____________________________________________)14-15ח(400 ש"ח, 050-7844102

 כוננית צבע וונגה, רוחב 
80 ס"מ, גובה 60 ס"מ, 50 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 שולחן לסלון צבע וונגה 
70X1.55, גובה 98 ס"מ, 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 מזנון לסלון צבע וונגה, 
4 דלתות + 3 מגירות, 

0.55X2.0X0.55, ב- 350 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח, 050-7844102

 סלון סקיי חום 2+3 במצב 
טוב, איסוף מפתח תקווה, 

300 ש"ח, לפרטים: 
_____________________________________________)14-15ח(050-8918009

 למכירה 2 פאות במצב 
מצוין/כחדשות בצבע חום 

_____________________________________________)14-18(כהה, 052-7165993

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-8454536

 הספר הרים סביב לה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 30 ש"ח, 054-8454536

 הספר אחרי 30 שנה, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 10 ש"ח, 054-8454536

 שעון יד לאישה חברת 
"פרינס" עם אחריות, עדין, 
יפה, איכותי, ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5918474

 משקפי שמש לגבר, 
חברת "ארוקה" חדש ב- 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-5918474

 סט ספרי כור המשנה, 
חדש, 50 ש"ח, 050-4164485, 

_____________________________________________)15-16ח(02-6418584

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
40, חברת קסטרו, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 מסננת משולש לכיור 
מנירוסטה, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(058-7041010

 בלון גז, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-712606

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצץ 
ירקות, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 ערכת מד סוכר, חדש 
באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 מערכת תופים לילדים 
מחנות לכלי נגינה, 320 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 053-3115187

 שטיח מצב מצוין, גודל 
בינוני, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 אקווריום פנורמי מטר + 
שולחן, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 אקווריום חצי מטר, פינות 
עגולות + חצץ, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7134641

 כלוב לאוגרים כולל אוכל 
בכמות גדולה, ב- 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד. נייד: 050-6660080

 משנה ברורה בהוצאת 
דירשו, מהדורה חדשה, 290 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד, 050-4183200

 בב"ב חלון אלומניום 
קומפלט, תריס-זכוכית, 

1X1.30 מ', שמורה, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7645405

 בהזדמנות, 3 קרטונים 
של קרמיקה לקיר אמבטיה 

ומטבח, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-9089110

 סולם 3 שלבים יציב 
ומתקפל, מונע החלקה, 95 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-6784969

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד, 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 שמלת ערב מקסי, חדשה, 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בירושלים, 054-8415306

 סיר לחץ סולתם חדש, 
1109 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)15-16ח(054-2013391

 ירחונים נשים כל חוברת 
6 ש"ח בלבד )במקום 25(, 

_____________________________________________)15-16ח(לפרטים: 054-2013391

 מעיל מעור שחור לנשים, 
ארוך במידה 44-46 במחיר 
_____________________________________________)15-16ח(280 ש"ח, 053-3325028

 שמלה שחורה וכסף 
לנשים במידה 44 מפוארת 

לערב, במחיר 500 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3325028

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש, 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 70 ש"ח, 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)15-16ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 אופנים מצויינים, 90 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד, 052-5737813

 אופנים B.M.X עם גלגלי 
עזר "14, חדשות, 180 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח()בפ"ת(, 052-2786557

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח,  טל': 052-2727474

 חוברות מרווה לצמא כרוך 
משנת תש"מ עד שנת תש"נ, 

_____________________________________________)15-16ח(03-5700276

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי, כמעט חדש, 

_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח, 054-8464909

 אביזרים לפורים, חדשים, 
_____________________________________________)15-16ח(10 ש"ח, 050-9089110

 תחפושות לפורים, 
שמלות מפוארות, רק 40 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 050-9089110

 מראה קיר, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 אופנים לילדים, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 משחק קליק המקורי, 120 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סיר לקובנה, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד, 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 חליפה לגבר, בצבע אפור 
כהה, גזרה רחבה, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מטבע ברכה חסידות 
בעלז, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7154392

 מעטפה עם בולי דואר, 
עברי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7653753

 אופני BMX לגיל 4 עד 8, 
צבע כחול, "16, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(054-5385013

 בימבה ג'וק, 35 ש"ח, 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 קורקינט לילדים, 140 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 052-7126106

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות "18 ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(050-6850138

 אופני הרים 26 אינץ, 
הילוכים 21, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)15-16ח(052-6437084

 בימבה פלא מצב כחדש, 
_____________________________________________)15-16ח(75 ש"ח, 052-7126106

 ראש בובה + שיער ללימוד 
תספורות ותסרוקות, ב"ב, 150 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 03-6195087

 גיטרה ספרדית מעץ, 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, ב"ב, 058-3265087

 למסירה בירושלים גליונות, 
עלונים למשפחה ולילדים, 

_____________________________________________)15-16ח(02-5812872

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(_____________________________________________

 נעלי טבע נאות מהסדרה 
היוקרתית כחדשות 250 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 02-5376015/2

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-2727474

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-7154392

 מטבע ברכה חזידות בעלז 
_____________________________________________)16-16ח(350 ש"ח. 052-7154392

 גיטרה חדשה! + מפרט 
+ 2 חוברות- מג'יקל רק 

_____________________________________________)16-16ח(ב-250 ש"ח. 052-7661101

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-7671681 בערב

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)16-16ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בירושלים. 054-8415306

 אופניים לילד במצב מצויין 
_____________________________________________)16-16ח(130 ש"ח. 050-9340317

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)16-16ח(35 ש"ח. 058-7041010

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף מתאים גם לבית הכנסת 

_____________________________________________)16-16ח(90 ש"ח. 058-7041010

 כדורים לברכת כדורים או 
לגימבורי 40 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(058-7041010

 LG כונן דיסקים חיצוני 
מחיר 100 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )ב"ב( 120 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בלבד. 054-7216671

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 053-3155415

 שטיח + כסא עם גלגלים 
וידיות רק 90 ש"ח.

_____________________________________________)16-16ח(052-5737813

 חליפה לגבר צבע אפור 
_____________________________________________)16-16ח(כהה 180 ש"ח. 053-3155415

 מכשיר סלייסר קוצץ 
_____________________________________________)16-16ח(ירקות 80 ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 80 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח 053-3155415

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)16-16ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(054-8483032

 למכירה עיתוני "קולמוס" 
מבית משפחה 4 ש"ח ליחידה. 

_____________________________________________)16-16ח(054-7458429

 למכירה כ-300 עיתוני 
משפחה ובתוך המשפחה 

ישנים )מתשס"ג( 450 ש"ח. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7458429

 צמיד פנדורה אמיתי + 
7 תליונים צבע ורוד עתיק רק 

_____________________________________________)16-16ח(250 ש"ח. 054-8435331

 אופני ילדים 90 ש"ח בני 
_____________________________________________)16-16ח(ברק 052-5737813

 מראה גדולה 150 ש"ח 
_____________________________________________)16-16ח(052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 70 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-7126106

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. -052
_____________________________________________)16-16ח(2437292

 כסא לרכב לילד, 
מפואר כחדש, של חברת 

EVENFLO, ברמת גן גבול 
ב"ב, 150 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)16-16ח(054-4980062

 "BMX 16 אופני ילדים 
לגיל 4 עד 8, צבע כחול 120 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 054-5385013

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 18" אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)16-16ח(050-6850138

 כסא לאופניים לילד עם 
חגורה תוצרת איטליה רק 

ב-200 ש"ח גמיש במרום 350 
_____________________________________________)16-16ח(ש"ח חדש. 054-8433715

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח ולכל 

השנה חדש באריזה 120 ש"ח.
_____________________________________________)16-16ח(054-8443855

 גלגלים לאופניים מספר 
24  + צמיגים ופנימית. 40 

_____________________________________________)16-16ח(ש"ח. 052-3595314

 6 חולצות אוהה חדשות 
מידה 15.5 40 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)16-16ח(058-3299505

 פאה חדשה משיער אסייתי 
טבעי שיער חלק בצבע שחור 

)ב"ב( 400 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7216671

 למסירה בחינם עיתוני 
קטיפה ישנים ומרווה לצמא 

_____________________________________________)16-16ח(054-2252171 

 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

 מתפנה מנהל שיווק, 
מכירות ופרסום מומחה למגזר 

_____________________________________________)15-16ח(דתי-חרדי 050-4160390

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/הכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)15-16ח(וערב בישיבה 050-6651365

 מעוניין לעבוד בביתך 
תמורת מגורים /בתשלום 

_____________________________________________)15-16ח(050-6651365

 מעונין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת/בהכנת ארוחת בוקר 
_____________________________________________)16-16ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין לעבוד בבין 
הזמנים תמורת מגורים בחלק 

מהשבוע/מגורים מתשלום. 
_____________________________________________)16-16ח(050-6651365

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)16-16ח(לפי שעה. 054-7938941

 בוגר נתיבות עולם, 
אקדמאי, נסיון בנדל"ן, רשיון 

תיווך, במשרה הולמת עם 
_____________________________________________)16-16ח(שכר בסיס. 050-4160390

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה מעוניינת לעבוד במשרד 

_____________________________________________)16-16ח(בקרבת ב"ב. 054-8414989

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

 דרוש/ה מנה"ח בת"א. 
משרה מלאה. נסיון + פריוריטי 

פקס: 03-5276022
acc_accounts5@prima.co.il)18-19(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח בת"א. 
משרה מלאה. נסיון + 

פריוריטי. פקס: 03-5276022
Avial@prima.co.il)18-19(_____________________________________________

 בכולל אברכים בדרום ת"א 
נפתח מסלול חדש להוראה 
בנושא נידה לרציניים בלבד, 
הסעה מב"ב, מס' מקומות 

_____________________________________________)18-19(מוגבל. 052-7117085

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)18-21(_____________________________________________

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים. 
052-6580906)18-21(_____________________________________________

 סגנית מנהלת למעון 
באלעד + נסיון בעבודה במעון 

+ ידע במחשבים.
פקס: 03-7963040

s8677520@gmail.com)18-19(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)18-18ח(052-7396092

 מעוניין לעבוד בניקיון בית 
כנסת/בהכנת ארוחת בוקר 

וערב בישיבה. 
_____________________________________________)18-18ח(050-6651365

 למטבח מזון בפתח תקוה 
דרוש עובד לעבודה מ-3:00 
בלילה עד 10:00 בבוקר 5 

פעמים בשבוע, לבעלי רכב. 
052-6744228)18-21(_____________________________________________

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן משובח )בני ברק( 120 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 סולם מאלומיניום בגובה 
305 ס"מ תוצרת "חגית" 

בר"ג. 420 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מזנון לבן יפיפה מעץ מלא 
כמו חדש 215X76X50 ס"מ 

בר"ג. 450 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 חליפת גבר איכותית 
בצבע שחור של יהושע בן-נון 
במידה 48 - בר"ג. 250 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת בעובי 7 מ"מ מידות 

100X155 ס"מ בר"ג.
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 ערכת ניקוי בקיטור - דגם 
קנווד, בר"ג. 420 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 מסחטת מיצים לגזר 
במצב מעולה בר"ג. 150 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-3300880 054-5920011

 חליפת גשם לגבר )2 
חלקים( לקטנוע בר"ג. 120 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 מעיל עליון איכותי מרופד 
 SPOOL לאופנוע - דגם
במידה לארג' - בר"ג. 500 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 כפפות מגן לקטנוע/
אופנוע במידה מדיום בר"ג. 70 

ש"ח. 052-3300880
_____________________________________________)18-18ח(054-5920011

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 052-2727474

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(058-7041010

 סטנדר עם שולחן חום 
_____________________________________________)18-18ח(כסף 95 ש"ח. 058-7041010

 כסא אחורי לאופניים לילד 
עם חגורה תוצרת איטליה רק 

ב-200 ש"ח. גמיש. 
_____________________________________________)18-18ח(054-8433715

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 20 אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 גגון לרכב כחדש בגודל 
1.45X95 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(02-6414194 050-4189919

 דלת פלדת כדשה רוחב 
84 גובה כ-2 מטר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(02-6414194 050-4189919

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7154382

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(050-4135002

 טושב"ע הלכות שבת 
א' הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)18-18ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 ספר  "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד. 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)18-18ח(ולירושלים 40 ש"ח.(

 חליפה לגבר אפור כהה 
_____________________________________________)18-18ח(150 ש"ח. 053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)18-18ח(80 ש"ח. 053-3155415

 בירושלים למכירה חליפת 
קרטה לנער כבן 15-16 

כחדשה 130 ש"ח. נרגילה 
מצרית עם נרתיק 120 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6256846

 כ-100 כדורים לברכת 
כדורים או לגימבורי 40 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(058-7041010

 "BMX 16 אופני ילדים 
לגיל 4 עד 8, צבע כחול 120 

_____________________________________________)18-18ח(ש"ח. 054-5385013

 הילוכי שימנו כחדשות 
מיגה 26 400 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(054-8456883

 מזגן חלון 500 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(054-7938641

 למסירה פלאפון חדש 
מגע, רק 250 ש"ח, לא כשר, 

_____________________________________________)14-15ח(050-2537485

 טלפון כפול אלחוטי כחדש 
חברת יונידן דגם 9600, ב- 100 

ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)14-15ח(054-5981054

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

כללי

 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

 מורשת מכירות פומביות, 
הערכה חינם לחפצי יודאיקה, 

ספרים עתיקים, כתבי יד 
ומכתבי רבנים, אפשרות 

לתשלום במזומן, 
_____________________________________________)15-19ל(054-3053055, 052-8861994

 בימבה כיף במצב מצויין 
)בב"ב( 40 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7148004

 נעלי עקב נשים חדשות 
מידה 39 צבע ברונזה חב' 

אסוס )בקופסא(
_____________________________________________)18-18ח(052-7148005

 תיק לעגלה צבע שחור 
במצב מצויין, 50 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח(052-7148005

 מראה ארון 80 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
עם ידית 60 ש"ח.

_____________________________________________)18-18ח( 052-7126106

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-24372982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח.
_____________________________________________)18-18ח(052-2437292

 ברה"ע למכירה אופניים 
כחולות 20 אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-6850138

 אופני הרים במצב נהדר 
מידה "24 + מידה "26 כל זוג 

_____________________________________________)18-18ח(280 ש"ח. 050-9340317

 חבילת מצות מכונה 
ירושלמי 2.5 קילו ב-50 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(050-4145512

 חלקים של מקרר אמקור 
500XL תבניות ביצים, 5 

מדפים ועוד 120 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(054-3416552

 3 שטיחים צמר מצב 
מצוין גודל בערך 2X1.65 מטר 
_____________________________________________)18-18ח(150 ש"ח כ"א. 054-3416552

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(054-7432035

 פאה חדשה משיער 
אסייתי  טבעי, שיער חלק 

בצבע שחור )בני ברק( 400 
_____________________________________________)18-18ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 שעון יד לגבר מהמם של 
חברת "דיזל" חזק איכותי 

יוקרתי ב-200 ש"ח. 
050-8776286)18-18(_____________________________________________

 משקפי שמש לגבר 
חברת "ארוקה" כחדש ב-30 

_____________________________________________)18-18(ש"ח. 050-8776286

 אוזניות חוט חדשות 
חברת "סוני" ב-40 ש"ח. 

050-8776286)18-18(_____________________________________________

 מערכת תופים 
דיגיטלית מקצועית של 

רולנד מצוינת 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-19(גמיש. 053-3130620

תקשורת

 למכירה c2 דגם 722, 
כשר, תומך הודעות/קשר 

אורגינל, 150 ש"ח, לפרטים: 
050-4169137)14-16(_____________________________________________

 סלולרי עם רדיו וכרטיס 
זכרון עם שירים דתי 

לאומיים+כבל טעינה ומטען 
_____________________________________________)15-16ח(מצויין 80 ש"ח 050-2897977

 למכירה נוקיה C2 מוכשר 
_____________________________________________)15-16ח(ב-250 ש"ח 054-8450520

 אוזניות בלוטות חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 טלפון במצב טוב של 
חברת VTECH בעברית 
100 ש"ח 052-7635224 

_____________________________________________)15-16ח(050-4171398 

 AKAI טבלאט 7 אינטש 
שמור חדש כולל נרתיק עור + 

מטען 400 ש"ח. 
_____________________________________________)18-18ח(052-24372982

 טלפון אלחוטי 2 שלוחות 
במצב חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)18-18ח(052-8380655

 עמודון ספרים בבני ברק 
מעץ סנדוויץ מדפים 

_____________________________________________)16-16ח(052-3662700 250 ש"ח. 

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)15-16ח(35 ש"ח, 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק, 85 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי - 25 ש"ח. מהדרין - 

_____________________________________________)15-16ח(30 ש"ח, 050-4135002

 באלעד, עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלו-ברי, שמורה, ילד 
אחד בשימוש + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 מכשיר בייבי סיטר חשמלי, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 052-7154392

 עגלת תאומים כחדשה, 
400 ש"ח, גמיש, בפרדס כץ, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7188350

 עגלת תאומים צבע 
שחור, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 למעון איכותי בב"ב-פרדס-
כץ מטפלת איכותית לכיתת 

התינוקיה תנאים טובים 
054-8413913)18-21(_____________________________________________

 לסטודיו לפאות ושמלות 
כלה בב"ב דרושה פאנית 

מומחית ואופנתית
_____________________________________________)18-21ל(050-7111483

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

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

 מציאה!!! מקרר 
550 ליטר LG *נקי לפסח 

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

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEAY )ללא מסך( 

_____________________________________________)15-16ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש,ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 בחינם תנור משולב פלוס 
כיריים במצב תקין

_____________________________________________)15-16ח( 03-9318334 פתח תקווה

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש במצב טוב 140 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4087927

 PILOT 9 רדיאטור 
צלעות כמעט חדש 80 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח( 050-4087927

 30L מיקרוגל גריל דיגיטלי 
חברת MORPHY חדש 

באריזה 350 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח( 050-4142537

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)06-19(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-24/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעת להצטרף 
לצוות חם, אוהב ומחבק

_____________________________________________)6-19(תיתי 050-5636364

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

כו’-כח’ בניסן תשע”ט  1/5-3/5/2019

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-23/19ל(054-8477787 טובי

 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(_____________________________________________

 קופאים/ות
סדרנים/יות ועובדים כלליים 

מגיל 17 לעבודה מיידית בבני 
_____________________________________________)12-18(ברק 050-8557084

 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)13-21(_____________________________________________

 למעון בגבעתיים, עד גיל 
3, סייעת לשעות 7:15-13:00 

או למשרה מלאה, כולל 
_____________________________________________)13-20ל(תשלום חגים, 052-3838484

 למוסך בבני-ברק 
דרוש מכונאי רכב, ידע 
בדיאגנוסטיקה יתרון, 

_____________________________________________)13-16ל(050-4143625

דרוש/ה 

העבודה בחולון

מתאמ/ת פגישות
לשעות 9:00-14:00

050-3070804

 דרוש עובד רציני, לעבודה 
קבועה, בהתקנות ומיזוג אויר, 

_____________________________________________)14-18ל(באזור המרכז 058-7348517

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 למאפיה בפתח תקווה 
)צומת סגולה( דרושים עובדי 
אריזה וליקוט למשרה מלאה/

חלקית, בשעות אחה"צ, ימים 
_____________________________________________)14-18(א-ה, 054-7708222

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות עבודה 

מהבית, לפרטים: 
054-8408411)14-18(_____________________________________________

 בגבעת שמואל - ב"ב, 
דרושה עובדת למשק 

בית, 3 פעמים בשבוע, 
גמיש )בית של בנות(, 

054-3977205)14-18(_____________________________________________

 דרושה גננת + 
סייעת לגנים בת"א, 
עדיפות לנסיון, כיסוי 

ראש - מטפחת, לפרטים: 
054-8503222)14-18(_____________________________________________

 דרושה מזכירה 
למרפאת שיניים בב"ב 

לשעות אחה"צ, 
055-6684461, או 

_____________________________________________)14-18(לפקס: 03-6310203

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

 דרוש אחראי משמרת 
לחנות ביגל בגאולה, 

ועובדי מטבח, 
תנאים טובים, 

02-5375516)15-19(_____________________________________________

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

דרושות
נשים שאוהבות ומחוברות 

לעשיה של חסד
התפקיד הדרכתי ומעשי

בארגון וסידור הבית 
ותיפקוד בבתי המשפחות 

הנעזרות במיזם

 | שכר הולם למתאימות |

למיזם חסד ארצי

מרכז: ברכה  054-8448847 

ירושלים והסביבה: עינב
 052-6141412 

דרום: רמי 052-9406994 

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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 משפחתי בגת 
רימות דרושה גננת/ מטפלת 

תנאים מעולים גמישות 
מרובה. לפרטים:

054-6673398)16-20(_____________________________________________

 למעון ברמת גן דרושה 
סייעת למעון לגילאי 2-3. 

שעות עבודה
מ- 8:00-16:00

_____________________________________________)16-20(לפרטים 052-2801555

 לנקיון בית כנסת בגבעת 
שמואל, שכר ותנאים מעולים. 

_____________________________________________)16-18(050-7454577 רוני

קו"ח לפקס:

077-3510410

נשות

לשיא החשמל והמיזוג
סניף ירושלים

דרושות
ד העבודה בירושלים - במשמרות .
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נמרצות, בעלות נסיון, ראש גדול ואמביציה.
מכירה

דרושות לשנה"ל תש"פ 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

תנאים טובים 
מאד!
לפרטים:

054-7718401

--------

דרושות

ת למעון
מטפלו

באזור
רכבת מרכז

 עובד חרוץ למפעל בב"ב 
5 ימים בשבוע, 8 שעות ביום.

_____________________________________________)18-19(לפרטים 050-5931436

 דרושה מטפלת 
8-12:30 4-5 ימים 

בשבוע לגן בגבעתיים, 
תנאים טובים. 
_____________________________________________)18-19ל(052-8680032

 לחברה פקיד/ה לעבודה 
מהבית, לעבודה משרדית, 

ומתן מענה לשיחות נכנסות, 
3-4 שעות ביום, שכר 4,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למשרד עורכי דין סמוך 
לבני ברק מזכיר/ה, שעות 

נוחות, 8,500 ש"ח. קריירה 
072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 לארגון תורני חינוכי 
בירושלים מזכיר/ה לתפעול 

מחלקת בחינות בארגון, א-ה 
9:00-14:00, שכר 38 ש"ח 

לשעה.
_____________________________________________)18-18(קריירה 072-22-222-62

 לשנה"ל תש"פ דרושים 
מורים ומחנכים/מורות 

ומחנכות באיזור ירושלים ובני 
ברק. לא נדרש נסיון, קריירה 

072-22-222-62)18-18(_____________________________________________

 דרוש עובד עם נסיון 
לחנות פלאפל בב"ב שכר נאה

055-6774085)18-21(_____________________________________________

 דרוש/ה קוסמטיקאי/ת 
לסלון חרדי, פדיקור, 

קוסמטיקה ועוד... גברים/נשים 
_____________________________________________)14-18ל(בהפרדה, 050-2030007

 למדרשת בנות 
במטרסדוף בי-ם, דרוש/ה 

טבח/ית לחצי משרה 
שעות גמישות,
 mail: -קו"ח ל

 0276955@gmail.com)14-18ל(_____________________________________________

 דרושות מדריכות ועוסיו"ת 
להוסטל פגועות נפש 

בבני ברק. 
Sara-levi@shany.co.il

052-7634986)14-18(_____________________________________________

 מנה"ח למשרד רו"ח 
בפ"ת ליד ציר ז'בוטינסקי, נסיון 

3 שנים, קו"ח למייל:
oeay63@gmail.com)14-18(_____________________________________________

 דרושה עובדת נקיון 
לפנימית בנות בבני ברק 

לשעות הבוקר. תנאים 
טובים 054-8484254 

054-8464585)18-19(_____________________________________________

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-21(_____________________________________________

 דרושות מטפלות 
וגננות למעון תנאים טובים 

למתאימות לפרטים רבקה - 
054-4893566)18-18(_____________________________________________

רותי: 058-7674132

דרושה מטפלת מנוסה 
אווירה נעימה ומשפחתית

הסעה מב"ב

למעון חרדי בתל אביב



לנו
זה

אכפת
לאחרים כנראה פחות...

סקר מידרג שפורסם בעיתון   קבע:

לקוחות לאומית הכי מרוצים
מאיכות הטיפול הרפואי, ממחיר הטיפולים

ומזמינות התורים

3.77 3.61 3.59 3.42

מחירי הטיפולים שאינם בסל

3.34 3.28 3.21 2.91

זמינות התורים

4.08 4.03 3.9 3.76

איכות הטיפול הרפואי

סקר מידרג פורסם במרץ 2019. דירוג 1-5.

הצטרפו עוד היום ללאומית: 507*
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