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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

בצלותי ובבעותי
ערב יום העצמאות ה-71 ובפתחו של יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל, מתנופף לו דגל המלחמה בהלך הרוח של הרחוב החרדי. 
ואולי כדאי להזכיר, דווקא עכשיו, דווקא היום, את פירוש התרגום 
ובקשתי:  בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי  "אשר  אבינו:  יעקב  לדברי 
ונותיר  תפילה  נישא  ובבקשתי(.  )בתפילתי  ובבעותי"  בצלותי 

לאחרים להכות בתופי המלחמה 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 10-11

 4 הרוגים, 700 שיגורים 
והפסקת אש 

בפעם השמינית – הדרום תחת אש

לראשונה מ’צוק איתן’: ארבעה ישראלים נהרגו מפגיעות רקטות 
שנורו מרצועת עזה • בין ההרוגים: הרב פנחס מנחם פשווזמן 
הי"ד, חסיד גור מאשדוד ואב לפעוט • בסדרת מטחים חריגה 
נורו כ-700 רקטות לשטח ישראל, במקביל, צה"ל חיסל את איש 
הכספים של חמאס • בבוקר יום שני הושגה הפסקת אש | עמ' 8

צילום: החדשות החמות

"אשתף פעולה עם ברי הפלוגתא, דינה זילבר לא אויבת העם"
משה ארבל, הח"כ הצעיר במפלגת ש"ס בראיון אישי מרתק • על העבודה לצד דרעי: "דורשת המון כוחות, השר לא מסוגל להכיל בינוניות" 
• על המפלגות החרדיות: "הציבור שוכח את הניסיון הפרלמנטרי העצום שלהם" • על רגע ההשבעה: "מרגיש כמו משקל 10 טון נופל על 
הצוואר" • וגם: השדולה שהקים עם מרצ ורע"מ תע"ל, הקשר לרב מאזוז, והח"כ שהתקשורת עשתה לו עוול | עמ' 9

וחסידים ברינה יתוועדו
| עמ' 4 |

במסע הלוויה קורע לב ובהשתתפות מרן האדמו"ר מגור, 
נטמן הרב פנחס מנחם פשווזמן הי"ד, שנפצע אנושות 

מרסיסי רקטה באשדוד ולאחר זמן קצר נקבע מותו

”זכית להשלים את תפקידך בעולם”



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!



גם סופג וגם משדרג?
זה מלך!

החזירו חיתול של האגיס ושדרגו חינם לאריזת חיתולי בייביסיטר**
פרטים בטלפון: 03-3739966

ועכשיו במבצע הטרייד אין הגדול:

מעבדת SGS בדקה ומצאה:

 חיתולי בייביסיטר 
סופגים יותר מהאגיס* 
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* עפ״י בדיקות מעבדת SGS שנעשו בחודש מאי 2018 | בעזרת תמיסת מלח על חיתולי האגיס פרידום דריי מידה 4, 
לעומת חיתולי בייביסיטר מידה 4  **בכפוף לתקנון. עד גמר המלאי. המבצע בתוקף מ- ז' עד - י"א באייר )12-16.5.19( 



בחולון בת ים ג' אייר תשע"ט 48/5/19

על המקום

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל 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

 בן 80 נפל מהחלון
נפל   80 כבן  גבר 
ברחוב  ביתו  מחלון 
ים.  בבת  יהודה  בר 
חובש  מזרחי  בני 
הצלה  באיחוד 
סיוע  לו  שהעניק 
מסר  ראשוני  רפואי 
שסובל  הפצוע  כי 
ופציעות  מחבלות 
גופו  ובפלג  בגפיים 
מהחלון  נפל  העליון 
כשניסה  כשמעד 
כלשהו  חפץ  להביא 

שהונח מחוץ לחלון.

 מזל טוב
לרגל  ים,  מבת  נתני  למשפחת  טוב  מזל  ברכות 
הבן-נכד,  את  אבינו  אברהם  של  בבריתו  הכניסם 
הנולד במזל טוב. בשמחת הברית שנערכה בחולון 
כובד הרב יוסף מוגרבי בסנדקאות. המוהל היה הרב 

שלמה בסו, ראש מוסדות 'פאר יפית'.

 היערכות תיאורטית
בזמן שהדרום היה תחת מטחי רקטות, תושבי בת ים 
עקבו אחר ההתרחשויות בדאגה ובתפילה. באיחור-

סרטון  לצד  הודעה  העירייה  מדוברות  הוציאו  מה, 
של ראש העיר, בה נכתב כי העירייה נמצאת בקשר 
עם גורמי הביטחון, ההצלה והחירום ופיקוד העורף 
בניגוד לערים שכנות,  וכי היא מכונה לכל תרחיש. 
צעד  מקלטים,  פתיחת  על  החלטה  התקבלה  לא 
האש. הפסקת  לאור  נצרך  היה  לא  שמים   שבחסדי 

 המציל האהוב איננו
אמנון נגר ז"ל היה מוכר לתושבי העיר כמציל וותיק 
והפך  המתרחצים  על  אהוב  היה  הוא  הסלע.  בחוף 
לסוכת  לרגל  עולים  היו  כשרבים  מקומי  לאייקון 
המציל ומחליפים איתו חוויות ותובנות. ביום רביעי 
הלך אמנון לעולמו לאחר תקופת מחלה קשה. בן 62 

בפטירתו, יהי זכרו ברוך.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של חולון בת ים סביב שולחנות ערוכים, העלו חסידי חב"ד בבת ים את זכרו של הרב זמרוני ציק זצ"ל ועסקו בגאולה

רעשי המואזין ממסגדי יפו עולים עד בת ים ולסגן 
ראש העיר נמאס • במכתב לחולדאי הוא דורש מראש 

עיריית תל אביב לאכוף את תקנות הרעש

תושב בת ים הסב את תשומת לב ראש העיר 
לדגל ישראל הבלוי בחוף הסלע. תוך ימים 

התנופף לו דגל חדש

וחסידים ברינה יתוועדו

"למדינה שלמה 
מגיע דגל שלם"

בוסקילה לחולדאי: 
"מדוע תושבי בת ים 
צריכים לשמוע את 
קריאות המואזין?"

מאת: משה אברהמי

התקיימה  אייר  חודש  ראש  בערב 
התוועדות מיוחדת בבת ים לזכרו של 
הרב זמרוני ציק זצ"ל, תוך ציון היום 
"עשו  מחב"ד:  האדמו"ר  כתב  עליו 
כל אשר ביכולתכם להביא את משיח 

צדקנו".
ההתוועדות התקיימה בבית חב"ד 
ערוכים,  שולחנות  סביב  ים  בת 
חב"ד  ושלוחי  רבנים  בהשתתפות 

מרחבי הארץ.
הרב  של  בנו  פתח  האירוע  את 
יבדל  ציק  חיים  הרב  ז"ל,  זמרוני 
נרגשים  דברים  שהקדיש  לחיים, 
הרב  עלה  אחריו  הדגול.  אביו  לזכר 
חב"ד  מוסדות  מנהל  פרישמן,  בנצי 

ועל  היום  על מעלת  בעיר, שהרחיב 
השליחות היחידה שנותרה.

את  תיאר  רחימי  יצחק  הרב 
הקמתה של 'האגודה למען הגאולה' 
אותה הקים הרב זמרוני ציק לפני 25 
שנה, איך התחילו ממש בחדרון קטן 
הגיעו  השנים  התקדמות  עם  ואיך 
לביצועים ולכנסים השנתיים ברחבי 
הגאולה  עיתון  היסטוריית  הארץ, 
המלווה  הגאולה  שיחת  ולאחריו 

אותנו עד עצם היום הזה.
ראובן  הרב  דברים  נשא  בהמשך 
ים.  בבת  חב"ד  בית  מידידי  שאער, 
צוות בית חב"ד מבקש להודות לרב 
ההפצה  מרכז  מנהל  קנטור,  אלעד 

ממש על ארגון ההתוועדות.

מאת: משה אברהמי

לפני כשבוע, פנה תושב 
החברתית  ברשת  העיר 
ברוט  צביקה  העיר  לראש 
לבו  תשומת  את  והסב 
המתנוסס  ישראל  לדגל 
שנמצא  הסלע,  בחוף 
ימים  תוך  בלוי.  במצב 
העצמאות,  יום  ולקראת 

הדגל הוחלף בחדש.
חבורה  על  נמנה  "אני 
בים",  קיץ  חורף  שיושבת 
"לאחרונה  הגולש.  כתב 
שנמצא  שהדגל  לב  שמתי 
על הסלע הוא למעשה חצי 
היא  ישראל  וכידוע  דגל 

לה  ומגיע  שלמה  מדינה 
לראות  נשמח  דגל שלם... 
ישראל  דגל  את  שוב 
חתם  בשלמותו",  מתנופף 

את קריאתו.
ספורות  שעות  כעבור 
העיר  ראש  לשכת  הגיבה 
אותה  והעבירה  לפנייה 
זמן  עבר  לא  לטיפול. 
לרמת  הגיע  והטיפול  רב 
השטח, כשעובדי העירייה 
הסלע  מרומי  אל  טיפסו 

ותלו דגל חדש וממורק.
"שמחים לבשר שהדגל 
בגאווה",  מתנוסס 
לגולש  העיר  ראש  כתב 
ממהירות  שהתפעל 

התגובה.

מאת: משה אברהמי

אורי  ים  בת  עיריית  ראש  סגן 
בוסקילה פנה במכתב בהול לראש 
בדרישה  יפו,  אביב  תל  עיריית 
להפעיל את סמכותו באכיפת חוק 

הרעש, נגד מסגדים ביפו.
מקבל  הוא  בוסקילה,  לדברי 
ים  בת  מתושבי  פניות  מאות 
המואזין  מקריאות  רעשים  על 
המפריעים  רעשים  יפו,  שבמסגדי 

לשגרת יומם. 
עיריית  לראש  פנייתו  בראשית 
מדגיש  חולדאי,  רון  אביב  תל 

כל  מכבדים  "אנחנו  כי  בוסקילה 
על  ישראל  במדינת  עדה  וכל  דת 
ומיד  שלה",  והמורשת  מנהגיה 
הדבר  כאשר  זה  "כל  מסייג: 
או  מטרד  מהווה  או  מפריע  אינו 
ואזרחים  בתושבים  שפוגע  מפגע 
בהפרעות  כורחם  על  שנחשפים 

שאינם גזירת גורל".
בוסקילה תמה במכתבו: "אינני 
מבין, מדוע תושבי בת ים צריכים 
המואזין?  קריאות  את  לשמוע 
מדוע אי אפשר לעשות את הפולחן 
עיר  לתושבי  להפריע  מבלי  הדתי 

אחרת?".
את  בוסקילה  מפנה  בסיום, 
חולדאי לסעיפי התקנות למניעת 
לחולדאי:  וקורא  בחוק,  רעש 
העיר  כראש  ממך  מבקש  "אני 
כמי שאחראי על שמירת החוק 
לעובי  הכנס  נא  בעירך  והסדר 
העניין ותסיר מאתנו את המטרד 
הבלתי נסבל אשר מהווה מפגע 

לתושבי העיר בת ים".
הגיעה  לא  כה  עד  כי  יצוין 
תל  מעיריית  כלשהי  התייחסות 

אביב למכתבו של בוסקילה.
 הדגל החדש. צילום: מהפייסבוק של ברוט 

צילום: איחוד הצלה

 צילם: אלירן אביטל



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה



ג' אייר תשע"ט 68/5/19 בחולון בת ים

יום עצמאות מוקדם: 
אלפי ילדים והוריהם 

פתחו את החגיגות

מרגש: ניצולי השואה מראשון 
לציון כיכבו בקמפיין בינלאומי

עיריית בת ים ערכה הפנינג חגיגי לכבוד יום עצמאות עבור ילדי גני 
הילדים • בתכנית: מסרים חינוכיים, ליצנים מתנפחים, תפילה לשלום 

המדינה ומלא ארטיקים

במסגרת אירועי יום השואה, יזמה העירייה שיתוף פעולה עם כל 
הערים התאומות בעולם, במסגרתו נתלו כ-1,000 שלטים המביאים 

את סיפור הניצולים

אלי כהן

ברחבי  יחלו  ישראל  למדינת  ה-71  חגיגות 
הארץ ביום רביעי בערב, אך ילדי גני הילדים 
כבר  החגיגות  את  התחילו  והוריהם  ים  בבת 
ביום שישי האחרון. שאטלים שארגנה העירייה 
אספו את ילדי הגנים מרחבי העיר אל האמפי 

התכנסו  בו  פיס, 
הורים,  כ-4,500 
גננות  ילדים, 
פני  את  וסייעות. 
והורים  הילדים 
קיבלו  כשהגיעו, 
ליצנים  לוליינים, 
ם  י ח פ נ ת מ
שונים  מסוגים 
ם  י נ ו ל ב ו
בצבעי  מעוצבים 

כחול לבן.
האירוע  במהלך 
הילדים  נהנו 

ייחודיות של "נעמה סופר על" וכן  מהופעות 
עם  לבקר  בא  וגילי  נחמיאס  חני  של  במופע 
המופע "הופל'ה". עיקר התוכנית האומנותית 
הייתה מספר מופעים ערכיים של הילדים עצמם 
אשר הוכנו יחד עם הגננות טרם האירוע. ילדי 
לשלום  בתפילה  לבמה  עלו  המלח"  "ים  גן  
המדינה שריגשו את הקהל בהופעה מיוחדת, 

ילדי גן "נופר" הכינו מופע של מחרוזת שירי 
ריקוד  ביצעו  חוף"  "נווה  גן  ילדי  בשן,  יגאל 
לצלילי השיר "היחידה" של הזמר יהורם גאון 
וועד ההורים יחד עם תפוס מעניקים שי מיוחד 

לחיילי צה"ל.
והסייעות  הגננות  נציגות  הופיעו  כן  כמו 
לכבוד  במופע 
העצמאות  יום 
התקיים  וכן 
דגלנות  מופע 
כל  מרהיב. 
קיבלו  הילדים 
דגל חגיגי, כובע 
לכבוד  מיוחד 
העצמאות  יום 
עם דגל המדינה 
קיבלו  וכן  עליו 
לקראת  ארטיק 

סוף האירוע.
האירוע  את 
נציגים רבים מהנהלת העיר שהתרגשו  כיבדו 
מאד לראות את השמחה הרבה בקרב הילדים. 
ובהובלתה  החינוך  אגף  ע"י  אורגן  האירוע 
המחלקה  מנהלת  הראל  מירב  הגברת  של 
לגיל הרך, בשיתוף נציגי ועד ההורים העירוני 

שהודו ושיבחו על האירוע המיוחד.

משה אברהמי

ניצולי שואה מראשון לציון הפכו  אחד עשר 
מיוחד  לקמפיין  והצטלמו  לפרזנטורים 
תחת  קינסטליך  רז  העיר,  ראש  של  ביוזמתו 
וזוכרים את שורדי השואה  המסר: "מחבקים 

כל ימות השנה".
 1 0 0 0 - כ
חוצות,  שלטי 
 , ם י נ ו ו כ מ
ת  ו נ ח ת ו
עם  אוטובוס 
של  תמונותיהם 
השואה  ניצולי 
ם  ה י ר ו פ י ס ו
ביום  נתלו 
בכל  השואה 
העיר.  רחבי 
נתלו  במקביל, 

ברשוב  בערים  שונות  בשפות  זהים  שלטים 
)רומניה(, מיניסטר )גרמניה(, לובלין )פולין(, 
וסנט  )צרפת(,  נים  )אוקראניה(,  חורקוב 

פטרסבורג )רוסיה(.
העיר,  שראש  לאחר  לפועל  יצא  הקמפיין 
בעצמו נכד לניצולי שואה, פנה במכתב מרגש 
ונענה בחיוב על כך  לערים התאומות בעולם 
את  ולפרסם  בקמפיין  חלק  לקחת  שהסכימו 

סיפורם של הניצולים ביום השואה.
לסרטונים  השואה  ניצולי  צולמו  במקביל 
ם  י ר פ ס מ ש
סיפורם  את 
מחד  הטרגי 
ניצחונם  ואת 
שורדי  מאידך. 
הפכו  השואה 
ם  י ר ו ט נ ז ר פ ל
להעביר  במטרה 
לדור  המסר  את 
מנת  על  הילדים 
שזיכרון השואה 
יישכח  לא 

לעולם.
ובין  בהתנדבות  כולו  נעשה  הקמפיין 
אורן  הצלם  המעצב,  יהוד  שגיא  התורמים: 

דאי וחברות השילוט.

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





ג' אייר תשע"ט 88/5/19 בחולון בת ים

4 הרוגים, 700 שיגורים והפסקת אש
לראשונה מ'צוק איתן': ארבעה ישראלים נהרגו מפגיעות רקטות שנורו מרצועת עזה • בין ההרוגים: הרב פנחס מנחם פשווזמן הי"ד, חסיד גור מאשדוד ואב 

לפעוט • בסדרת מטחים חריגה נורו כ-700 רקטות לשטח ישראל, במקביל, צה"ל חיסל את איש הכספים של חמאס • בבוקר יום שני הושגה הפסקת אש

אוריאל צייטלין
צילומים: באדיבות המשפחה, דוברות כב"ה 
לכיש, דוברות המשטרה, קובי גדעון )לע"מ(

השבוע  במהלך  נרשם  נוסף  הסלמה  סבב 
האחרון בדרום, וגבה את חייהם של ארבעה בני 
גור  אדם, בהם צעיר חרדי המשתייך לחסידות 

ובמהלכו נרשמו 700 שיגורים לשטח ישראל. 
הסבב החל ביום שבת סמוך לשעה 10:00, אז 
האזורית  במועצה  אדום  צבע  אזעקת  נשמעה 
אזעקה  מכן  לאחר  דקות  וכמה  הנגב  שער 
עזה.  ברצועת  יעדים  ותקף  הגיב  צה"ל  נוספת. 
נרשמו  וכבר  הראשון  חצי שעה מהשיגור  תוך 
50 שיגורים, כאשר השיגור המרוחק ביותר היה 
באשדוד, 40 קילומטר מהגדר. שעה לאחר מכן, 
זוהו בישראל עוד 40 שיגורים. עד מוצאי שבת 
נרשמו כ-200 שיגורים לעבר שטח ישראל וכ-

120 תקיפות יעדים ברצועת עזה. 
התייעצות  קיים  הממשלה  ראש  חריג,  בצעד 
ביטחונית במהלך השבת עצמה. כמו כן, בסמוך 
לשעה 12:30 ביום שבת קודש, רקטה ששוגרה 
במועצה  בבית  ישירות  פגעה  עזה  מרצועת 
האזורית חוף אשקלון. מעט לפני כן,  ראש של 
בשער  בישוב  בבית  מחסן  על  נפל  מיירט  טיל 

הנגב. 
 80 כבת  אישה   ,15:00 השעה  לאחר  מעט 
בעקבות  בפניה  מרסיסים  קשה  באורח  נפצעה 
נפילת רקטה בקריית גת. בניה סיפרו כי היא יצא 
אזעקות  אותה  תפסו  ובדרך  בנה  לבית  מביתה 
צבע אדום והיא לא הספיקה להתגונן. הפצועה 
פונתה לבית החולים ברזילי. לאחר כמה דקות 
נרשמו עוד מטחים כבדים לעבר יישובים רבים, 
מפגיעת  קשה  באורח   50 כבן  גבר  נפצע  מהם 
באשקלון.  רקטה  נפילת  לאחר  ברגליו  רסיסים 
טילים,  מטח  בעקבות   ,18:00 לשעה  בסמוך 
רקטה פגעה ישירות בבית ביישוב בעוטף עזה. 
במצב  החרפה  נרשמה  שבת  מוצאי  במהלך 
המתוח והרשויות השונות החליטו שלא לקיים 
נורה  השבת,  צאת  לאחר  שעה  וחצי  לימודים 
מטח רקטות נוסף לעבר יישובי הדרום, ונרשמו 
לאחר  ושדרות.  אשקלון  גת,  בקריית  יירוטים 
כשעה, רקטה פגעה בחצר בית באופקים, שהיה 

ריק באותה עת. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. 
באזור  אזעקות  נשמעו   ,22:00 לשעה  סמוך 
שבע  בבאר  גם  ובהמשך  והסביבה  אשדוד 
ספר  בבית  רקטות  פגעו  בה  אש,  חטפה 
השכונות  באחת  במבנה  נוספת  ואחת  בעיר 
נפגעים  היו  לא  שמים  בחסדי  המערביות. 
באחד  בית  בחצר  פגעה  רקטה  כן,  כמו  בנפש. 
אחד  אדם  בנגב.  הבדואית  בפזורה  היישובים 
מטחים  לחצות,  סמוך  מרסיסים.  ברגלו  נפצע 
ויישובי  שבע  באר  העיר  לעבר  נורו  כבדים 
שוגר  רקטות  מטח  מכן,  לאחר  שעה  הסביבה. 
לעבר אזור התעשיה אשקלון ויישובים נוספים 

באזור עוטף עזה. 
מלוות  רקטות  עשרות  שוגרו  הלילה  במהלך 
המקרים  באחד  כאשר  אדום,  צבא  באזעקות 
לשעה  בסמוך  בשדרות.  בבית  פגעה  רקטה 
2:00, רקטה פגעה בבית מגורים בעיר אשקלון 
וגרמה למותו של משה אגדי ז"ל, בן 58, שנפגע 
הוא  תחילה  בעיר.  בית  בחצר  שנפלה  מרקטה 
עם  אנוש  במצב  ברזילי  החולים  לבית  פונה 
פגיעות מרסיסים בחזהו ובבטנו, אולם בהמשך 
וארבעה  אשה  אחריו  הותיר  הוא  מותו.  נקבע 

ילדים. 
אחיו שמוליק סיפר בראיון לגלי צה"ל כי אגדי 
ישן הלילה בבית של חמותו בעיר, ושם נפגע. 
הוא  נפילת הרקטה  בזמן  בני משפחתו,  לדברי 
ואשתו  שהוא  סיפר  אחיו  בממ"ד.  שהה  לא 
ואז  לאזעקה,  אזעקה  בין  אוויר  לנשום  "יצאו 
אותו  תפס  זה  הביתה  להיכנס  רצו  כשכולם 
בפתח הדלת". מסע הלווייתו התנהל במתכונת 
מאובטחת ככל האפשר. לאחר מספר הספדים 
לאחר  שם  הקבר,  לחלקת  המסע  יצא  קצרים 
דקות ספורות ביקשו אנשי הביטחון מהמלווים 
לפנות את המקום. הלוויה כולה הסתיימה תוך 

פחות משעה. 
"כשסיפרו לי שהוא מת חשבתי בהתחלה שזה 
בית  גבאי  פרץ,  פנחס  סיפר  לב",  היה ממחלת 
הכנסת בו התפלל אגדי. "הוא כזה בחור טוב, 
הוא  אתמול  רק  הכנסת.  לבית  כסף  המון  תרם 
רקד שם עם ספר תורה". טלי, קרובת משפחה 
לעזוב  שביקשו  אחיינים  על  סיפרה  אגדי,  של 
את העיר אחרי התקרית. "הוא התכוון להיכנס 
איש  נתפס,  לא  זה  הספיק.  ולא  המוגן  לחדר 
כזה", אמרה. "הוא היה אדם עם נשמה גדולה, 
תמיד עזר", אמר גם דני מימון, חברו של אגדי. 

"זה אסון".

יום ראשון: שלושה הרוגים 
בכל  לימודים כמעט  לא התקיימו  ראשון  ביום 

שהתפוצצה  רקטה  על  ודווח  הדרום  יישובי 
פגעו  רסיסים  ילדים.  גן  בלילה בשדרות בחצר 
בגן וגרמו לו נזק רב. לאחר כמה מטחים בשעות 
בעוד  בישראל,  יחסית  רגיעה  נרשמה  הבוקר, 
עזה  ברצועת  העת  כל  להפציץ  ממשיך  צה"ל 

יעדים משמעותיים מאוד. 
אדום  צבע  אזעקת  הופעלה   11:10 בשעה 
נגב,  ושדות  הנגב  שער  האזוריות  במועצות 
כמה  ולאחר  המוחלט  השקט  את  ששבר  מה 
אותרה  הנגב  שער  מיישובי  באחד  שיגורים. 
שהו  לא  בו  הילדים,  גני  מבנה  בקרבת  נפילה 
ילדים באותה העת. בשעה 13:00, נרשם מטח 
כבד מאוד לעבר ישובים רבים. עשרות שיגורים 
אדום.  צבע  אזעקות  עשרות  לצד  נרשמו 
האזעקה גרמה לכמה נפילות, כאשר אחת מהן 
הייתה במפעל באשקלון וגרמה למותו של זאיד 

אל-חמאמדה בן ה-49. 
סיפר:  לוגסי  ישראל  במד"א  בכיר  חובש 

 3 ראינו  רב,  בהרס  הבחנו  למקום  "כשהגענו 
גברים שוכבים מחוץ למפעל. צעיר כבן 22 שכב 
כשהוא מחוסר הכרה וסבל מפצעי רסיסים בכל 
40 גם  חלקי הגוף, בסמוך אליו שכב גבר כבן 
הוא מחוסר הכרה עם פציעות מרסיסים בגופו 
בהכרה  כשהוא  במקום  התהלך  שלישי  ופצוע 
הענקנו  בגב.  מדממת  מפציעה  וסובל  מלאה 
בשטח  חיים  מציל  רפואי  טיפול  לפצועים 
ופינינו אותם תוך המשך טיפול בדחיפות לחדר 
הטראומה בבי"ח כשמצבו של הצעיר בן ה 22 
אנוש, הגבר בן 40 קשה והגבר כבן 50 בינוני". 
כל העת נרשמו עוד נפילות ואירוע מצער נוסף 
פדר  משה  נהרג  לגבול  בסמוך  כאשר  אירע, 
נגד טנקים פגע במכוניתו  ז"ל בן ה-68, שטיל 

כשנסע במועצה האזורית שער הנגב.
מסיבי  לירי  במקביל  הצהרים,  אחר  בשעות 
את  הנחה  הקבינט  והפצצות,  ישראל  לעבר 
ארגוני  נגד  התקיפות  את  להעצים  צה"ל 
הטרור ולעבות את הכוחות סביב עזה. בנוסף, 
לראשונה מאז 'צוק איתן' נרשם חיסול ממוקד 
הכספים  העברות  אחראי  חודרי,  אחמד  בעזה: 
חוסל.   – ברצועה  הטרור  לארגוני  מאיראן 
ובישראל, טופל פצוע בינוני עד קשה מפגיעת 
רקטה בשטח פתוח באשכול. מסוק של צה"ל 

הוזנק למקום. 
שטח  לעבר  כבד  מטח  שוגר   19:00 בשעה 
היום.  עד  ישראל  שידעה  מהגדולים  ישראל, 
מנחם  פנחס  של  למותו  גרם  הזה  המטח 
לתפוס  הצלחה  ללא  שניסה  הי"ד,  פשווזמן 
מחסה. הרב פשווזמן הי"ד, בן 21 ואב לפעוט 
הערב  בהמשך  הערב.  באותו  למנוחות  הובא 
הלילה המאוחרות  עד לשעות  ננצרה  לא  האש 
לפנות  ורק  אש  הפסקת  על  הדיווחים  למרות 
בוקר, הצדדים נצרו את האש. ביום שני בשעה 

7:00, הכריזו גם בישראל על חזרה לשגרה.

בפעם השמינית – הדרום תחת אש

"זכית להשלים את תפקידך בעולם"

המונים השתתפו ביום ראשון לקראת חצות 
במסע הלוויה קורע לב, שיצא מבית המדרש 
הגדול גור בירושלים, בראשות מרן אדמו"ר 
ירושלים  מבני  רב  קהל  ובהשתתפות  מגור 
שפופים  שהלכו  גור,  חסידי  ובמרכזם 
שנתעלה  האברך  של  מיטתו  אחר  וכואבים 
והיגון  ההלם  וטהורים.  קדושים  במעלות 
כי  על  המשתתפים  של  פניהם  על  ניכרו 
עלה המוות בחלוננו. מפאת ראש חודש לא 
נישאו הספדים, אך נשמעו דברי התעוררות 
המעשים.  ותיקון  הנפש  לחשבון  וקריאה 
מסע ההלוויה פנה להר המנוחות, שם נטמן 
בני  של  הדין  והצדקת  השבר  זעקת  לקול 

המשפחה, הקרובים והידידים.
ר' פנחס מנחם הי"ד נולד בבית שמש לאביו 
הרה"ג חיים דב פשווזמן, מחשובי הרבנים 
דחסידי גור בקהילת גור בבית שמש. ולאמו 
בת הרה"ח משה דוד פרידמן. בבית גדול זה 
וגדל  צרופה,  שמים  ויראת  לתורה  התחנך 
וצמח לתפארת. "זכיתי לגדל אותך 21, עוד 
מעט 22, שנים", ספד לו אביו בהלוויה, הרב 
חיים דב. "לא מבינים אבל בטוחים שזכית 
בשמחת  בעולם".  תפקידך  את  להשלים 
שם  על  מנחם'  'פנחס  בשם  נקרא  הברית 
מרן אדמו"ר בעל ה'פני מנחם' זצ"ל מגור. 
שמש  בבית  מנחם  פני  בת"ת  למד  בילדותו 
בו  מקום  בכל  גור.  בישיבות  ובבחרותו 
הקודמת  ביראתו  נפשו,  בעדינות  ניכר  למד 
ועדינות  אצילת  טובות,  ובמידות  לחכמתו 

נפש.
יצחק  ר'  אצל  כחתן  נלקח  לפרקו  בהגיעו 
יבלח"ט  זוגתו  עם  ויחד  מאשדוד,  ברוינר 
התורה  אדני  על  בישראל  נאמן  בית  בנו 

והחסידות, ואף זכו לילד. עם נישואיו קבע 
את לימודיו בכולל 'חושן משפט' המפורסם 
בעיר, שהוקם בידי הרה"ח ישראל שפרנוביץ 
שאיפתו  את  להגשים  זכה  כתליו  ובין  ז"ל, 
בלימודו.  מרובה  ברכה  ומוצא  יגע  כשהוא 
גם אתמול, היום הראשון של זמן הקיץ, עוד 
זכה לחבוש את ספסלי כולל האברכים שם 

מצא את שאהבה נפשו.
החסידים  ובבית  האברכים  לכולל  חבריו 
לעצור  התקשו  ו',  ברובע  ירט'  חיים  'בית 
זרמו  והן  אודותיו  שחו  כאשר  הדמעות  את 
שפניו  אברך  על  סיפרו  הם  הפוגות.  באין 
הפיקו אור ועל אהבת תורה שיקדה בקרבו. 
כך הם מספרים על אברך טוב ומטיב, גומל 
טובה  מילה  לומר  תמיד  שידע  בגופו,  חסד 
קבוצת  בו  ראתה  הצעיר  גילו  חרף  לשני. 
דמות  החסידים  בבית  הצעירים  האברכים 
לחיקוי, כשהוא היה זה שהתמסר להם ודאג 
מקומו  את  ימצא  אברך  כל  וכי  ישתלבו  כי 

ב'שטיבל'. 
ת.נ.צ.ב.ה



9 בחולון בת יםג' אייר תשע"ט 8/5/19

ישראל פריי

חייו.  מסלול  את  כך  תכנן  לא  ארבל  משה 
הצעיר מלא האמביציות הספיק בשנות לימודיו 
המשיך  משם  לרבנות,  סמיכה  להוציא  בכולל 
ללימודי תואר ראשון ושני במשפטים, לקראת 
מאחורי  קצר  מסלול  אחרי  דוקטורט.  לימודי 
הקלעים של ש"ס, הוא מצא עצמו ח"כ, ועדיין 

מתקשה להתמודד עם אור הזרקורים.
לאילנה  בן  תקווה,  בפתח  גדל   ,35 ארבל, 
המועצה  יו"ר  ומ"מ  ש"ס  פעיל  ולרחמים, 
הדתית בעיר לשעבר. הוא למד בת"ת 'שארית 
ולאחר  דוד'  'נחלת  לישיבת  המשיך  ישראל', 
נישואיו קבע את מושבו בבית המדרש של 'כסא 

רחמים'.
משפט  בבית  התמחות  שסיימתי  "אחרי 
דוקטורט  ללימודי  נרשמתי  ברמלה,  השלום 
הכיר  משותף  חבר  ואז  חיפה,  באוניברסיטת 
להיות  לי  שהציע  צור,  בן  יואב  ח"כ  את  לי 
בפוליטיקה  להתעסק  בלי  שלו,  חקיקה  יועץ 
חלילה, רק בנושאים מקצועיים", מתאר ארבל. 
"התלבטתי מאוד, הייתי במסלול אחר לחלוטין, 
המדינה  של  ברמה  להשפיע  היכולת  אבל 
לי  גרמו  בעיקר,  חברתיים  תהליכים  ולהוביל 

להגיד כן. משם הכל היסטוריה".
עשה  שלו  הראשונה  האש  טבילת  את 
נתניהו-לפיד-בנט. למרות שלכאורה  בממשלת 
היה כמעט נטול השפעה, ארבל רואה בתקופה 
שלו:  הגדולים  השיעורים  אחד  את  ההיא 
הציבור  שלדעתי   - העצום  הערך  את  "למדתי 
בניסיון הפרלמנטרי האדיר של חברי   – שוכח 
הכנסת החרדיים. אנשים כמו ועקנין, איציק כהן 

וגפני, עשו דברים מדהימים".

בימים ההם ניסה שר האוצר יאיר לפיד לקדם 
הכספים  וועדת  בראשות  אפס.  מע"מ  חוק  את 
הצלחה  בחוסר  שניסה  סלומיאנסקי,  ניסן  עמד 
רוצה  כששר  כלל,  "בדרך  החוק.  את  להכין 
בוועדה.  לדיונים  מגיע  הוא  רפורמה  לקדם 

לפיד לא טרח להגיע, ומה שהח"כים החרדיים 
לעבודה  ספר  בית  היה  כאופוזיציה  עשו 
לא  אכן  החוק  דבר,  של  בסופו  פרלמנטרית". 

עבר.
כהן  מאיר  הרווחה  שר  הקים  ימים  באותם 
בעוני.  ועדת אלאלוף למלחמה  )יש עתיד( את 
ארבל  משה  לקח  מבריק,  פרלמנטרי  בתרגיל 
את המסקנות שהוגשו לממשלה, פירק את כל 
כהצעות  לאחת  אחת  אותן  והגיש  ההמלצות 
ושר  הצעה  מעלים  היינו  שבוע  "מדי  חוק. 
להסביר  נאלץ  הוועדה,  את  שהקים  הרווחה 
היה  משזה  יותר  מתנגדת.  הממשלה  למה 
משעשע והביך את הקואליציה, היה לנו סיפוק 
פירוק  לפני  שעות  להעביר,  שהצלחנו  גדול 
פסיכודידקטי  אבחון  לתקצוב  חוק  הממשלה, 

לילדים נזקקים", כך ארבל.
ש"ס  של  כניסתה  עם  וחצי,  שנה  אחרי 
לממשלה היוצאת, נקרא ארבל ע"י אריה דרעי 
הפנים,  במשרדי  לשכתו  מטה  כראש  לשמש 

הנגב והגליל.
איך נראית העבודה במחיצת דרעי?

דורש  שזה  מהעובדה  להתעלם  אפשר  "אי 
פשוטה  מסיבה  נפש,  ותעצומות  כוחות  המון 
אדם  הוא  בינוניות.  להכיל  מסוגל  לא  השר   –
שמדייק בפרטים בצורה בלתי רגילה, אתה יכול 
מהי  אותו  לשאול  בלילה,  באחת  אותו  להעיר 
המקומיות  הרשויות  של  האיזון  מענק  נוסחת 
והוא ידע לומר בע"פ. גם אנשי מקצוע, פקידים, 
כשנכנסים  באוצר,  התקציבים  אגף  אנשי 
לישיבה איתו מכינים את עצמם כי מבינים שאי 
אפשר להיות בערך. זה מצריך ממך להיות כל 
הזמן דרוך, עדיף להגיד 'לא יודע' מאשר לומר 
את  מכולנו  הוציא  זה  אבל  מדויק,  לא  נתון 

המקסימום".
ארבל מציין כי למרות הקושי, היכולת לעבוד 
שנותן  שר  יש  "אם  מיטבית:  דרעי  של  לצדו 
דרעי.  הוא  העבודה  את  לעשות  שלו  ליועצים 
ברגע שהוא נותן את אמונו באנשים שלו, הוא 
זכיתי  מהכלל.  יוצא  באופן  לעבוד  להם  נותן 
לאמון רב שבא לידי ביטוי לא בללכת עם דרגות 

על הכתף אלא באחריות כבדה".
אם זה היה תלוי בו, ארבל היה נשאר מאחורי 
המאפשר  חוק  לתיקון  המתין  הוא  הקלעים. 
אמון  במשרת  למנכ"ל  משנה  למנות  לשרים 
ותכנן להישאר באלמוניותו. אבל אז הודיעו לו 

כי ממתין לו מקום ריאלי ברשימה לכנסת. "זה 
שינויים  ממני  דרש  זה  שלי,  מיוזמה  הגיע  לא 
זרים, כמו לדבר  לי  הסתגלותיים, דברים שהיו 
עם ישראל פריי מ'קו עיתונות'... לפני זה נהניתי 

מהאלמוניות".
איך הרגשת ביום השבעת הכנסת?

כמו  משפטים  בעבר  כבדה.  מאוד  "אחריות 
לי מהצד כסוג  היו נשמעים  נוטל'  אני  'עבדות 
אתה  לעצמך,  מגיע  כשזה  אבל  קלישאה,  של 
מרגיש כמו משקל 10 טון נופל לך על הצוואר. 
שלי,  להורים  רוח  קורת  של  רגע  גרמתי  אם 

בעיקר לאבא – היה שווה".
את  לכבוש  מנסים  חדשים  שח"כים  בזמן 
משה  מפתיע  מתלהמות,  בהצהרות  הכותרות 
על  נשאל  כשהוא  מכילים.  במסרים  ארבל 
ארבל:  עונה  בכנסת,  שלו  המרכזי  האתגר 
הלל  כבית  נפסקה  שהלכה  אומרים  "חז"ל 
בגלל שהם היו בעלי ענווה והקדימו דברי בית 
שמאי לדבריהם. ההזדמנות הגדולה היא לייצר 
ברי הפלוגתא שלך.  דווקא עם  שיתופי פעולה 
מערכת  כל  לרדוד,  השיח  את  להפוך  קל  מאד 
הבחירות הייתה כמעט ללא מצע רק פרסונלית, 
לנו  יש  ומהות.  דרך  על  לא  אנשים  על  דיברו 
הזדמנות להכיר את בעלי המחלוקת, להמשיך 
לחלוק עליהם אבל להכיר את הסיפור שלהם, 

לדעת לומר אותו, להבין מה כואב להם".
תן דוגמה...

"אני למשל לא חושב שדינה זילבר )המשנה 
דעת  לחוות  האחראית  לממשלה,  ליועמ"ש 
היא  פ.(  י.  ציבורי,  במרחב  הפרדה  שאוסרות 
בבוקר  קמה  היא  משמעית.  חד  העם,  אויבת 
טוב  מקדמת  שהיא  ומאמינה  עבודה  ליום 
למדינת ישראל, זאת האמונה שלה. אלא מה, יש 
בינינו מחלוקת על גבולות הגזרה, איך הדברים 
צריכים להיראות. הכי קל למשוך את הדברים 
לוויכוח אישי, אבל אני חושב שכשאנחנו דנים 
מה  מבינים  השני,  הסיפור של  על  המהות,  על 
ואז מביעים עמדה  באמת תפיסת העולם שלו, 
יותר  הרבה  להישגים  להגיע  אפשר   – שונה 

משמעותיים".
ביום הראשון לכינון הכנסת ה-21, יצר ארבל 
שיתוף פעולה ראשון. יחד עם ח"כ מיכל רוזין 
תע"ל(,  )רע"מ  סעדי  אוסאמה  וח"כ  )מר"צ( 
"הרי  דרכים.  בתאונות  למלחמה  שדולה  הקים 
זה נגע שכואב לכולם, למה שלא נשתף פעולה? 
נבחרנו לייצר חיבורים, על ה-20% שבמחלוקת 
– נישאר חלוקים, 80% מהדברים אנחנו רואים 

עין בעין – אין סיבה שלא נעבוד יחד".
יש תחום מסוים אותו אתה מתכוון 'לאמץ'?

פריבילגי  מאוד  זה  בעבר,  זה  על  "חשבתי 
חיבוק  ולקבל  בו  לטפל  אחד,  נושא  לקחת 
תקשורתי. אבל בסוף הציבור שלח אותי לכנסת 
משלם  הציבור  לו,  כואב  מה  יחליט  והציבור 
אעבוד.  מה  על  יחליט  והוא  המשכורת  את  לי 
אותך,  שימתג  מה  זה  כי  אחד  בדבר  להתעסק 

פוגע באינטרס של הציבור".
מהי קואליציית החלומות מבחינתך?

הקיימים,  לשחקנים  לב  ובשים  להיום  "נכון 
מ-65  יותר  של  לממשלה  היתכנות  רואה  לא 
הידועים לנו. אין לי ספק שעם הזמן, כשנושאים 
כבדים כמו גיור וגיוס יבואו על פתרונם, נחתור 

לממשלה רחבה, זהו אינטרס לאומי".

מאזוז  הרב  של  כנאמנו  הוצגת  הדרך  בתחילת 
בש"ס, האם אתה אכן כזה או שהפכו אותך לניצב 

במריבה לא לך?
"אומר זאת כך: מטעם ש"ס לא יצאה הודעה 
או  כזה  גורם  של  נציג  להיותי  בנוגע  רשמית 
מועצת  של  נציגים  הם  הסיעה  חברי  כל  אחר. 
החכמים בלבד. יחד עם זאת, אישית אני רואה 
ישיבה,  ראש  מאזוז,  הרב  של  תלמידו  עצמי 
קצרה  לא  תקופה  למדתי  בתורה,  גאון  ת"ח, 
אירוסיי.  בשמחת  ישתתף  שהרב  זכיתי  בביתו, 
בשיקול  תלויה  לא  חכמים  לתלמידי  אהבתי 

פוליטי כזה או אחר".
מישהו  במפלגה,  בולט  לנציג  דוגמה  לך  יש 

שאתה רואה בו דוגמה אישית?
מי  "דווקא  בוחר:  הוא  קל,  הרהור  אחרי 
במיתוג  עוול  לו  עשתה  החרדית  שהתקשורת 
שלו לאורך שנים, השר יצחק ועקנין. אם ייצא 
הכנסת  של  היועמ"ש  עם  בהזדמנות  לדבר  לך 
ועקנין  על  לומר  לו  יש  מה  תשמע  ינון,  איל 
והתבונה,  הניסיון  מלבד  ותופתע.  כפרלמנטר 
יש לו יכולת נדירה מאד לקדם חקיקה והוא אכן 
קידם חקיקה משמעותית מאד. עם ישראל חייב 

לו הרבה".
על שאלה אחת בלבד מסרב ח"כ משה ארבל 
להשיב. מתוקף היותו איש מקצוע ונאמן ליו"ר, 
הוא הפך לחבר בצוות המו"מ הקואליציוני אך 
בו.  לנעשה  וכל  מכל  להתייחס  מוכן  אינו  הוא 
של  מלא  חיסיון  עצמי  על  והחלתי  עו"ד  "אני 
ברצינות  ספק  אומר,  הוא  עו"ד-לקוח",  יחסי 
על  אסר  דרעי  פרסומים  פי  על  בהומור.  ספק 
ארבל  אך  בנושא,  להתראיין  המפלגה  נציגי 
מרביות  תוצאות  יביא  שמו"מ  "כדי  כי  מסביר 
לא  הפנימיים  בחדרים  להתנהל  צריך  הוא 

בתקשורת".
לסיום, איפה נפגוש את משה ארבל בגיל 50?

אמי  של  שתפילותיה  ובתקווה  "בעזרת ה' 
תתקבלנה – חוזר לכולל".

"אשתף פעולה עם ברי הפלוגתא, 
דינה זילבר לא אויבת העם"

משה ארבל, הח"כ הצעיר במפלגת ש"ס בראיון אישי מרתק • על העבודה לצד דרעי: "דורשת המון כוחות, השר לא מסוגל להכיל בינוניות" 
• על המפלגות החרדיות: "הציבור שוכח את הניסיון הפרלמנטרי העצום שלהם" • על רגע ההשבעה: "מרגיש כמו משקל 10 טון נופל על 

הצוואר" • וגם: השדולה שהקים עם מרצ ורע"מ תע"ל, הקשר לרב מאזוז, והח"כ שהתקשורת עשתה לו עוול

"הכי קל למשוך 
את הדברים לוויכוח 

אישי, אבל אני חושב 
שכשאנחנו דנים על 
המהות, על הסיפור 

של השני, מבינים מה 
באמת תפיסת העולם 

שלו, ואז מביעים עמדה 
שונה – אפשר להגיע 
להישגים הרבה יותר 

משמעותיים"

"זה מאוד פריבילגי 
לקחת נושא אחד, 

לטפל בו ולקבל חיבוק 
תקשורתי. אבל בסוף 

הציבור שלח אותי 
לכנסת והציבור יחליט 

מה כואב לו, הציבור 
משלם לי את המשכורת 

והוא יחליט על מה 
אעבוד. להתעסק בדבר 

אחד כי זה מה שימתג 
אותך, פוגע באינטרס 

של הציבור"

"

"
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כשאריה החזק, זה שביבי נזקק לו כל כך – לפחות 
לפי הקמפיין של ש”ס, נשאל עד היום מדוע גיבה את 
נתניהו בקבינט המדיני-ביטחוני משל 
החכמים,  מועצת  מחברי  אחד  היה 
הוא נהג להציג את המספרים ולערוך 
השוואות במתכונת שהחרדים כל כך 
אוהבים. לא 60-40, 6-3, 7-0, 8-8 או 
כל מספר אחר, אלא 200-0, מאתיים 
מול   - הגדר  על  פלסטיניים  הרוגים 

אפס הרוגים ישראלים. 
שבעימותים  תמיד  הזכיר  דרעי 
- מצוק  ישראל לעזה  בין  שהתקיימו 
נשרפו שדות  ועד עתה, אומנם  איתן 
ונסדקו בניינים, אך לא קופחו חייהם 
ההלוויות,  במדד  ישראלים.  של 
לטובת  עצומים  עדיין  הפערים 
חטפה  האמירה  עצם  אך  ישראל, 
כשישראל  ישירה,  פגיעה  השבוע 
ביכתה את מותם של ארבעה הרוגים 

ישראלים.
להישאר  כדי  כאן  דרעי 
החדש-ישן  המצטרף  גם  וכך 
דרש  שב-2014  סער,  גדעון 
את  להביא  הממשלה  מתוך 
לדיון  האש  הפסקת  הסכם 
המורחבת  במליאת הממשלה 
היה  לא  שבו  בקבינט,  ולא 
התוצאות  לנוכח  חבר. 
הדומות בסבב הנוכחי, כאילו 
חמש  להן  עברו  חלפו  לא 
סער  אתמול  השמיע  שנים, 
ואמיץ  בודד  ביקורת,  ציוץ 
שורות  מתוך  אמירתו,  בעצם 
של  הראשונה  החמישייה 
תפקידי  חלוקת  ערב  הליכוד, 
מפרגנים  חברים  השרים. 
חסרים,  לא  וכאלה  בליכוד, 
הרשה  שסער  אתמול  הסבירו 
לעצמו לדבר חופשי רק בגלל 
שהוא יודע כי במקרה שלו – 
גם שיגור 600 טילים מלאי חנופה לבלפור 
לא יסייע לשדרוג מעמדו הצפוי בממשלה, 
נתניהו  בין  המדומה  האש  הפסקת  בתום 

לבינו מערב הבחירות.
ויעלון  כרמטכ”ל  גנץ  בני  בקדנציית 
סער  של  בשמו  כאן  נמתחה  ביטחון,  כשר 

ביקורת קשה, שמידת הרלוונטיות שלה לא פגה גם 
בחלוף כחמש שנים. סער העריך תוך כדי הלחימה 
הארוכה, כי במציאות שנוצרה הוא יתקשה להמשיך 
את  מותח  הוא  הפעם,  הממשלה.  בתוך  ולשבת 
ביקורתו כמי שמעוניין לחזור לשולחן שנטש, תחת 
רק  לא  דרכיו.  את  שינה  שלא  ממשלה  ראש  אותו 
תגובות  גם  אלא  מראש,  ידועות  הסבבים  תוצאות 

הפוליטיקאים שמסתובבים על הגלגל.

בצלותי ובבעותי

נתניהו  לצד  דרעי  התייצב   – הבחירות  ערב 
והתאמץ לחבק אותו מימין, ולא משמאל. ההופעה 
והיא  התוצאה  במבחן  עצמה  את  הוכיחה  הזאת 
כדי לקרוץ למצביעים המסורתיים.  רק  נעשתה לא 
דרעי זיהה, ולאחריו גם החברים מיהדות התורה – 
שהציבור החרדי מודל 2019, עוקף מימין לעיתים 
גם את הציבור הדתי-לאומי. הימין החרדי, הוא הכי 

הכי. 
הייתה זו מערכת הבחירות הראשונה שבמהלכה 
את  וחיבדה  לימין  התיישרה  התורה  דגל  אפילו 
מחסידי  רבים  דפוס.  בטעות  המדובר  )ואין  הבייס 
 – הפרגוד  מאחורי  אמונם,  את  הביעו  חב”ד 
בפעם  אם  מתבקש(.  אך  ובחית,  בכף  והחיבוד, 
הקודמת הזינו גורמים בכירים במפלגה את כותרות 
העיתונים בדיבורים על כך שבוז’י הרצוג אינו פסול 
מלבוא בקהל, ולא רק בגלל שסבא שלו היה רב, הרי 
שבסבב הנוכחי נרשמה התייצבות מלאה לצידו של 
המועמד הימני בעל השורשים הליטאיים. כשרמיזה 
בשם גורם עלום בסיעה הליטאית שלא פסל חבירה 
 – העיתונים  באחד  לכותרת  הפכה  לגנץ,  אפשרית 
מיהרו בלשכת גפני לשגר הכחשה והבהרה ברורה 
ההנהלה  על  לערער  אין  ולפיה  נאמן,  יתד  סטייל 
הקיימת של הממשלה. עד כדי כך היה ברור הגיבוי, 
ההודעה,  לנוכח  הערות  למשלוח  כתובת  שאפילו 

לא צורפה להכרזה.
התובנה שהשמיע דרעי לאורך הקדנציה האחרונה 
שתיאמר  ראוי  הצבאית,  המתינות  של  בזכותה 
דווקא עתה – כאשר ברחוב החרדי נשמעים 
קולות בגנותה של הפסקת האש ובזכותה של 
קטנה  חכמה  בעזה.  מצווה  למלחמת  יציאה 
היא לקרוא לאחרים להילחם וטוב ייעשה אם 
את התובנות הללו נותיר לאחרים זולתנו. מי 
עצמו  מגמגם  בסוף-השבוע  גנץ  את  ששמע 
לדעת ומדבר על אופק מדיני ולא צבאי תוך 
לספר  רץ  הוא  בסיומה  כשמיד  לחימה,  כדי 
 - מול החמאס  יצא חלש  ביבי  איך  לחבר’ה 
כאילו גנץ עצמו לא השיג את אותה תוצאה 
- מבין שלאיש במערכת הפוליטית-מדינית-

הירי  את  שתמגר  אלטרנטיבה  אין  צבאית 
הסולד  חינוך  על  האמונים  כיהודים  מעזה. 
מ”כוחי ועוצם ידי”, עלינו להכיר במגבלות 
קצת  האחרונה  שבקדנציה  למרות   – הכוח 

הספקנו לשכוח. 
ערב יום העצמאות ה-71 ובפתחו של יום 
לו  ישראל, מתנופף  הזיכרון לחללי מערכות 
דגל המלחמה בהלך הרוח של הרחוב החרדי. 
דווקא  עכשיו,  דווקא  להזכיר,  כדאי  ואולי 
היום, את פירוש התרגום לדברי יעקב אבינו: 
“אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי: 
ובבקשתי(.  )בתפילתי  ובבעותי”  בצלותי 
בתופי  להכות  לאחרים  ונותיר  תפילה  נישא 

המלחמה.

זמן מלחמה

 ערב יום העצמאות 
ה-71 ובפתחו של 
יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל, 
מתנופף לו דגל 
המלחמה בהלך הרוח 
של הרחוב החרדי. 
ואולי כדאי להזכיר, 
דווקא עכשיו, דווקא 
היום, את פירוש 
התרגום לדברי יעקב 
אבינו: “אשר לקחתי 
מיד האמורי בחרבי 
ובקשתי: בצלותי 
ובבעותי” )בתפילתי 
ובבקשתי(. נישא 
תפילה ונותיר 
לאחרים להכות 
בתופי המלחמה

בדרך למשימה 
הראשונה - ארבל 
מקבל תעודת ח"כ. 
צילום: דוברות 
הכנסת

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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נצור לשונך

מאש  לוהט  הדרום  בעוד   - קיץ  זמן  פתיחת 
הטילים - הפכה את בחורי הישיבות כולם למגויסי 
הפוליטיקאים   – רועמים  כשהתותחים   .8 צו 
בחלקו  הפך  הקואליציוני  המו”מ  וגם  שותקים, 
יום  בחלוף  רלוונטי.  לבלתי  השבוע  של  הראשון 
ישובו  הפוליטיים  התותחים  והעצמאות,  הזיכרון 
להפגיז, לעת עתה באוויר וככל שיתקרב רגע האמת 

- בכינון ישיר.
חברי- ניסו  המטחים,  הדי  שנשמעו  לפני  עוד 

את  ולהנמיך  השיח  את  למתן  החרדים  הכנסת 
גובה הלהבות מול שר הביטחון לשעבר ואולי גם 
פרוש  מאיר  כאשר  ליברמן.  איווט  הקרוב,  בעתיד 
עלה לשידור בתוכנית פילפוליטיקה )בהגשת יעקב 
יעמוד  איווט  האם  ונשאל  מעלה(  והחתום  ריבלין 
בהבטחתו  שעמד  כפי  הגיוס  לחוק  בנוגע  בדיבורו 
למגר את שלטון החמאס - הוא מילא פיו מים. שתק 
כמו היה דובר צה”ל הנמנע מלהכיר בהפסקת האש. 
פרוש נתפס עד כה כסמן הימני באגודת ישראל, 
בכל הנוגע לחוק הגיוס שאיווט הניח על השולחן. 
ומש”ס,  התורה  מדגל  בחבריו  תלוי  הדבר  היה  לו 
בספר  כיום  נכללת  הייתה  כבר  החוק  שהצעת  הרי 
וחבריו מאגודה  ישראל. פרוש  החוקים של מדינת 
של  התורה  גדולי  מועצת  בהוראת  “נייט”  אמרו 

אגודה ומה שקרה מאז ועד הלום, ידוע לכל.
האוויר  לחלל  לזרוק  פרוש  ממאיר  היה  מצופה 
דווקא כעת את כל ציפורי הנפש המצייצות – ולא 
יצירתיים  כדי למצוא פתרונות  ובחכמה.  כך עשה, 
צריך ראשית לשקוד על יצירת אווירה טובה. עובדה 
כלפי  פרוש  של  המפויסת  לנימה  שבמקביל  היא 
איווט, לא נשמעו הצהרות מתלהמות נוספות מצד 
ישראל ביתנו, ולא בכדי )אצל ליברמן הבלתי צפוי 
יש לסייג בכל עת ולהוסיף: בשלב זה(. כל זה מלמד 
כי עליהם  שמאחורי הקלעים שני הצדדים מבינים 

לשמור על המקלעים כשהם נצורים. 

הסיטואציה הביטחונית הנוכחית מחייבת זהירות 
שבעתיים ומאלצת את חברי-הכנסת החרדים לנצור 
את לשונם ולהמעיט בנוכחות תקשורתית, כמו היו 
האם  עצמם  לבין  בינם  המתלבטים  ישיבות  בחורי 
למנגל בפארק בערבו של יום השואה. הבשר מוכן 
הגן,  בקצה  אבל  בנחיריים,  עולה  הריח  ומתובל, 
יארוב לו תמיד עיתונאי שיצלה את הממנגל – כמו 

בחד-גדיא.
להבנות  להגיע  חפץ  אכן  מצדו,  איווט  אם 
מעתה  יוכל  הוא  לממשלה,  להיכנס  לו  שיאפשרו 
של  האמיתיות  הביטחון  בבעיות  להתמקד  ואילך 
נוספים  משאבים  הקצאת  לדרוש  ישראל,  מדינת 
למשרד שבראשו הוא צפוי לעמוד ולחדול מלעשות 
שימוש תקשורתי נפסד בעולם התורה. ישנו לצערנו 
קלה  דרך  אין  שהרי  המטבע,  של  השני  הצד  גם 
בתקופה  מאשר  הישיבות  בבחורי  לזנב  מאשר 
הנושקת לימי לחימה. מתגובותיו של איווט בשבוע 
או  בבית  לשלום  פניו  האם  לדעת,  נשכיל  הקרוב 

שמא למלחמת אחים.

בין קודש לחולון 

הדוקטורנט למשפטים  הח"כ השמיני של ש"ס, 
שר  ראש-מטה  שלשום  תמול  ועד  ארבל,  משה 
בחזית  האחרונה  בקדנציה  עצמו  מצא  הפנים, 
ציבוריים.  מאירועים  החרדים  הדרת  נגד  המאבק 
)גילוי  בעבר  כאן  סוקרו  המשפטיים  העימותים 
בכובע המשפטי(  מעורב  הייתי  מהם  בכמה  נאות: 
וארבל תמיד היה במרכזם. הוא ניהל דיאלוג ממושך 
עם ארז קמניץ וצוות לשכת היועמ"ש ונחשב לגורם 
דינה  ליועמ"ש  המשנה  עם  לדבר  שיודע  היחיד 

זילבר, בעברית משפטית נטולת עגה חרדית.
קומץ בחורי הישיבות שחטאו בהצתת אש ביום 
השואה – תועד גם השנה לדיראון באחת התוכניות 
התקשורתיות, חובבות הרייטינג על חשבון החרדים. 
במקומו   - דיבתנו  מוציאי  הבחורים  של  ביזיונם 

מונח ונתון לטיפול המשגיחים בישיבות עם פתיחת 
דווקא  התרחשה  הגדולה  השערורייה  אך  הזמן, 
בחלקם של אלה שביקשו להתכנס ולזכור. ההנחיה 

על  המקוממת  המשפטית 
בחולון  הכינוס  ביטול 
השואה,  קדושי  לזכר 
שנערך  משום  ורק  אך 
אש  הצתת  היא  בהפרדה, 
קדושי  של  בחלקתם  זרה 
עשרות  מתוך  השואה. 
שהתקיימו  אירועים 
האירוע  נשלף  בחולון, 
 – בפינצטה  החרדי 
ממוקד.  לסיכול  כיעד 
ביקשו  שלזכרם  הקדושים 
להתכנס,  המשתתפים 
אך  בחייהם,  הפרדה  נהגו 
הזוכרים  הצטוו  במותם, 
שמם,  את  המייחדים 
לחלל את השקפת עולמם. 
זו אינה הדרת נשים, אלא 
פגיעה  תוך  חרדים,  הדרת 
בזכרם של הנרצחים שאת 

מורשתם אנו משמרים.
ההסברים,  יועילו  לא 
אז  ערלה.  האוזן  כי  יען 
ר' מוישה ארבל,  לך,  הנה 
 – הראשונה  המשימה 
למידותיך.  ממש  שתפורה 
מחקיקה  מנוס  אין 
זכותו  את  שתסדיר 
הציבור  של  המוקנית 
על-פי  לנהוג  החרדי 
כשהוא  גם  חייו,  אורחות 
מתכנס לזכר מתיו. לא רק 

נשמת הקדושים חייבת שתהא צרורה בצרור החיים, 
ציוו  במותם,  והאמונית.  הדתית  מורשתם  גם  אלא 

לנו את אורחות החיים.

לא יועילו ההסברים, יען 
כי האוזן ערלה. אז הנה 

לך, ר' מוישה ארבל, 
המשימה הראשונה – 

שתפורה ממש למידותיך. 
אין מנוס מחקיקה 
שתסדיר את זכותו 

המוקנית של הציבור 
החרדי לנהוג על-פי 

אורחות חייו, גם כשהוא 
מתכנס לזכר מתיו. לא רק 

נשמת הקדושים חייבת 
שתהא צרורה בצרור 

החיים, אלא גם מורשתם 
הדתית והאמונית

לראשונה מ'צוק איתן' – מחיר בחיי אדם. הרכב שספג פגיעה ישירה. צילום: דוברות המשטרה
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פרשת השבוע פותחת בפסוק: 
אהרון  בני  הכהנים  אל  "אמור 
יטמא"  לא  לנפש  אליהם  ואמרת 
מדוע  רבים  שאלו  וכבר  א(  כא,  )ויקרא 
ייתכן  וכי  אהרן",  "בני  הכהנים-  כתוב 

כהנים שאינם בני אהרן?
מבאר כ"ק אדמו"ר מצאנז בעל השפע 
של  מתחבולותיו  שאחת  זצוק"ל  חיים 
היצר הרע היא לייאש את האדם ע"י ענווה 
הפסק  לאדם:  אומר  אינו  הוא  פסולה. 
מתפלל  שאינו  משכנעו  רק  להתפלל, 
בכוונה. כיון שהגעת מאוחר לבית הכנסת, 
מה ערכה של מחצית התפילה? או הבט 
בתפילתו הזכה של רעך, לעולם לא תגיע 
שלא  מסיתו  לא  אף  היצר  שכזו!  לדרגה 
ללמוד תורה, רק מזכיר לו בשעת השיעור 
משקיע  הוא  טרדותיו.  ורוב  עייפותו  את 
ומכאן  הייאוש,  בתהומות  היהודי  את 
הדרך קצרה לרדת לשאול. מול יצר רע זה 

צריך להילחם.
שהוקם  ממדים  עצום  גשר  על  מסופר 
התיירות  מאזורי  באחד  גדול  נהר  מעל 
השוקקים שבאירופה. הגשר היווה מוקד 
ושקק  העם,  ולהמון  לתיירים  משיכה 
חיים ברוב שעות היממה. אולם יום אחד 
קרס הגשר בקול רעש אדיר וחזק, והפיל 
למצולות הנהר את כל ההולכים על גביו. 
מכל  נשמעו  אנדרלמוסיה  שבר,  זעקות 

עבר לנוכח האסון הכבד.
צעיר אחד, מציל במקצועו- אשר נקלע 
למקום, לא איבד עשתונותיו וקפץ לתוך 
של  לעברם  ספורות  בדקות  וחתר  הנהר 
הטובעים. ואז הוא שומע קולות: "שוטה 
הרי  למים,  קפצת  מה  בשביל  שבעולם, 

ממילא לא תוכל להציל את כולם!"
המה  הם  ושוטים  שטפשים  כמובן 
הזועקים. וכי אם אין אפשרות לעשות את 
הכל, אזי עדיף שלא לעשות מאום. קולות 
קורה  הרע.  היצר  של  הזעקות  הם  אלו 
שנופלים, אבל מוכרחים לדעת לקום, ולא 

להתבוסס בתוככי הנפילה ולהוותר בה.
מובא  )מז.(  סוטה  במסכת  בגמרא 
היאוש  יכול  לאן  מלמדנו  אשר  מעשה 
כל  את  בחמתו  הרג  המלך  ינאי  להוביל. 
שביקש  משום  שבדור,  החכמים  תלמידי 
החכמים  מן  אחד  אך  גדול,  כהן  להיות 
התנגד לכך מספק ייחוס. ינאי זעם על כי 
גזר הדין  והוציא את  מפקפקים בייחוסו, 
נותרו  חכמים  תלמידי  שני  רק  הנורא. 
לפליטה, אחד מהם היה שמעון בן שטח- 
פרחיה  בן  יהושע  רבי  והשני  המלך,  גיס 

שברח למצרים. 
כי  יהושע  לרבי  נודע  תקופה,  כעבור 
חוזר.  והחל  הקודש,  לארץ  לשוב  ניתן 
בדרכו התעכב באכסניית דרכים. נח בה, 
השיב את נפשו במאכל ובמשקה, ושיבח 
הכנסת  אודות  האכסניה  בעל  את  מאד 
בו. קפץ אחד  האורחים המופלאה שנהג 
מתלמידיו וקרא: לא נאה היא האכסניה! 
נידה  אתר  על  פגמיה...  את  מונה  והחל 
מקבוצת  פרחיה  בן  יהושע  רבי  אותו 

תלמידיו. 
בכל יום ויום היה בא התלמיד בא אל 
בית רבו ומבקש מחילה, אבל רבי יהושע 
ידע כי עדיין לא הגיע הזמן. מי שביזה את 
רבו ברבים וסותר את דבריו בחוצפה עליו 

לרצות עונשו!
ביום  בדיוק  התלמיד  הגיע  אחת  פעם 
אשר נתכוון בו רבי יהושע לקבל סליחתו 
ולהשיבו למניין. אולם באותו הזמן עסק 

שלא  וכמובן  שמע,  בקריאת  יהושע  רבי 
יכול היה לענות. לפיכך רמז לו באצבעו 
כי ימתין. אלא שהתלמיד קיבל רמיזה זו 
כסירוב נוסף, והתייאש מהסליחה, מרבו. 
ואמר לעצמו: אם חיי עולם הבא הפסדתי, 
מדוע אפסיד אף עוה"ז? יצא החוצה ראה 

לבנה, והחל עובד לה עבודה זרה. 
חטא  עוד.  לחטוא  הוסיף  בהמשך 
חמורים.  בעוונות  הרבים  את  והחטיא 
הטומאה  אבות  אבי  הוא  נעשה  לימים 
נשפך  ישראל  שדם  מי  הנצרות,  מייסד 
אם  הדם,  בעלילות  אם  בעטיו,  כמים 
והאינקוויזיציה,  ספרד  גרוש  בתקופת 
במסעי הצלב ובכל דור ודור עד ימינו אנו.

אמר רבי שמעון בן אלעזר: מה עלינו 
שמאל  יד  שתהא  זה?  ממעשה  ללמוד 
שחלילה  בכדי  מקרבת,  וימין  דוחה 
לזרועות  מישראל  איש  שום  ייפול  לא 

הייאוש.
הסיפורים  הם  מאלפים  זאת,  לעומת 
של  הפכו  את  המתארים  המפעימים 
גדולי  של  המקרבת  הימין  את  הייאוש. 
לרבי  לו  היו  רבים  מתנגדים  ישראל: 
הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א. 
הבתים  ומאחד  ברחוב  עבר  אחת  פעם 
שופכין...  מי  של  דלי  אישה  עליו  שפכה 
ראש,  ועד  רגל  מכף  נוטף  כשהוא  וכך 
ארון  מול  אל  וקרא  הכנסת  לבית  נכנס 
ראו  הם!  קדושים  עם  "ישראל  הקודש: 

נא אישה כשרה העושה רצון בעלה..."
הצדיק המפורסם רבי מנדל גפנר זצ"ל 
מירושלים, היה ידוע כמי שמקדים בשלום 
כל אדם מישראל, ותמיד האיר פניו ואמר 
פגש  בלכתו  פעם  לכולם.  טובות  מילים 
ל"ע,  פקדוהו  רבות  צרות  אשר  יהודי 
נחת  של  פינה  לראות  זכה  שלא  וכמעט 
רחב  בחיוך  מנדל  רבי  אליו  ניגש  בחייו. 
ונותר  וברכו לשלום, התעניין בהרגשתו, 

לשוחח עמו עוד כהנה וכהנה.
רבי  אומלל:  יהודי  אותו  סיפר  לימים 
באותה  בטוח!  ממוות  הצילני  מנדל 
תקופה עצמו צרותי ממני, וחשתי כי אינני 
מיהרתי  לפיכך  בהן.  לעמוד  עוד  יכול 
גבוה  בניין  לעבר  הזמן  באותו  בדיוק 
כלשהו, כדי לעלות לראשו ח"ו ולשים קץ 
לחיי. אולם בדרך פגש בי הרב גפנר. חייך 
לעומתי, התעניין בשלומי, והניא אותי על 

ידי כך, מבלי שידע מהמעשה החמור...
בפתח  הפסוק  את  מצאנז  הרבי  מפרש 
הכהנים  אל  "אמור  זה,   פי  על  פרשתנו 
בני אהרון". הרי הכהנים בעומדם בעזרה, 
ישראל  איש  בכל  לראות  היו  עשויים 
עבירה  בעל  חטאו,  על  להתוודות  הבא 
ואז  לכך,  בהתאם  אליו  ולהתייחס  גמור, 
שמות  לעשות  הייאוש  היה  יכול  חלילה 
בכל העם. לכן אמר הכתוב: "בני אהרן". 
מה היה אהרן? אוהב שלום ורודף שלום, 
)אבות  ומקרבן לתורה  אוהב את הבריות 
א, יב(. ממקום גדלותו הוא התחבר לכל 
אדם  כל  בשלום  הקדים  הקב"ה,  יצורי 
וקרבן לתורה. וזה נדרש מהכהנים להיות 
ממשיכי דרכו של אהרון הכהן ולהתייחס 

גם לחוטאים כבניו של הקב"ה.
אהרן:  בני  הכהנים  מן  כולנו  נלמד 
לבחור בדרך הימין המקרבת, לרומם ולא 
להשפיל, ולהצעיד את עם ה' בדרך הישר.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 הרה"ג ראובן אלבז  
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

הכהנים- בני אהרוןככה בכל שישי יכפיל מזוני
ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל 
ְמָלאָכה ֹלא ַתֲעׂשּו ַׁשָּבת ִהוא ַלה' )כג, ג( אדם 
שהוא  אף  על  שבת,  משמירת  מפסיד  אינו 
שובת ממלאכה. גם אם אדם מתחיל לשמור 
זאת  לעשות  יזכה  דבר  בסופו של  שבת שלא לשמה, 

לשמה!
במונית  נסע  שפעם  סיפר,  שליט"א  מן  אליהו  רבי 
שנה  שלושים  שלפני  לו,  שסיפר  שמים,  ירא  נהג  עם 
יראי  ובניו  הוא  וכיום  ליצלן,  רחמנא  בשבת,  עבד 
שמים ושומרים שבת. התעניין רבי אליהו מן מה אירע, 

ובזכות מה קבל על עצמו שמירת שבת?
יוסף  הרב  בשם  אדם  הסעתי  וסיפר:  הנהג  פתח 
נסיעה אמר  הלפרין מתל השומר לבני ברק. תוך כדי 
לי: "חברת המוניות הזו אינה שומרת שבת, אני יודע 

זאת. איך אתה עובד בחברה כזו?"
"מה אעשה?" – החזרתי לו – "יש לי חובות. לקחתי 
משכנתא גדולה על הדירה. גם ככה אני בקושי מכסה 
לעבוד  מוכרח  אני  שלי.  החודשיות  ההוצאות  את 

שבעה ימים בשבוע. אין ברירה".
"הבה נעשה עסקה" – אמר לי הרב הלפרין – "תפסיק 
הכספים  של  מדויק  חישוב  ותערוך  בשבת,  לעבוד 
שהרווחת. כל מה שיחסר לך לתשלום המשכנתא - אני 
אשלם לך. כל חודש תבוא אלי ותקבל צ'ק מדויק על 

הסכום. רק אבקש שתעשה חשבון מדויק".
"איך   – – שאלתי  אותך?"  לך שלא אשקר  "ומנין 
תדע שבאמת חסר לי ואני לא סתם רוצה לקחת ממך 

כסף?"
"אני אסתכל על העיניים שלך ואדע אם אתה משקר 
"אל דאגה. הפסק לעבוד בשבת  אותי" – אמר הרב. 
היא  שלי  מילה  שלי.  ההתחייבות  את  בחשבון  וקח 

מילה".
את  הנהג  סיים   – שבת"  לשמור  התחלתי  אז  "מני 
סיפורו – "עוד באותו יום עזבתי את החברה, ועברתי 
לחברה שומרת שבת. המפליא הוא, שלא הייתי זקוק 
לתוספת הצ'קים של הרב הלפרין אפילו פעם אחת! 
אלא  לי,  חסר  שלא  רק  לא  הראשון  החודש  מן  כבר 
שהרווחתי יותר!! לא נזקקתי מעולם לעזרתו! כך אני 
וכולנו  אחריי,  בניי  את  גם  ומנהיג  בבית  שבת  שומר 

שומרי שבת!"
כספית,  בתמורה  שמירה   – לשמה  שלא  מתוך 
יבוא לשמה – לשמירת שבת מתוך ביטחון מלא בה' 
יעסוק  "לעולם  ע"ב( אמרו:  נ  )פסחים  חז"ל  יתברך! 
אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך 
שלא לשמה בא לשמה". מתוך שלא לשמה הוא יראה 
מפסיד  אינו  ולעולם  דבר,  בכל  לו  עוזר  הקב"ה  איך 
משמירת תורה ומצוות, ויבוא לקיים את המצוות לשם 

שמים. 

שפע גדול בזכות שמירת השבת

לאחר דרשה שהיתה באילת, שבה דיברתי על שבת 
וסיפרתי את הסיפור הנ"ל, ניגש אלי נהג מונית, כולו 
נלהב... אמרתי לו: "אינני הרב יוסף הלפרין שאני יכול 
אנשים  הרבה  עם  מתעסק  אני  כי  לך,  לתת  להבטיח 
כמוך... אבל תנסה לשמור שבת ותראה שלא תפסיד!" 
המוניות באילת, למי שאינו יודע, מרוויחות בשבת 
פי שלושה ואפילו פי ארבעה מיום רגיל. כל בתי המלון 
להשתמש  צריכים  הם  הזמן  וכל  בנופשים,  מלאים 
במוניות, ה' ירחם. כשהגעתי לאותו מקום אחרי שנה 
הרב,  "כבוד  לי:  ואמר  נגש  הוא  הזה.  בנהג  פגשתי 
השבת  את  לשמור  עצמי  על  שקבלתי  מרגע  שתדע, 

התחלתי להרוויח יותר!
"ולא זו בלבד, אלא שמיד אחרי שקבלתי על עצמי 
בשבת,  עובד  שאיני  לב  ששם  גוי  אלי  ניגש  לשבות, 
תמורת  בה,  ולעבוד  לשבת  המונית  את  לקחת  ובקש 
אחוז נכבד מהרווחים. לא הסכמתי. נכנסה בי אמונה 

חזקה בה' ועניתי לו: 'השבת תתן לי. לא אתה!'..."
בעקבות שמירת השבת השתנה כל הבית שלו. הוא 
מכולם!  נחת  ורווה  קדושה,  לישיבה  ילדיו  את  שלח 
לאדם,  ניסיון  הקב"ה  שולח  לפעמים  כן,  כי  הנה 

וכשהוא עומד בניסיון הוא משפיע עליו משמים שפע 
מיוחד! 

עבודת 'ימי הספירה'

ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ַעד  ַהַּׁשָּבת...  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  ּוְסַפְרֶּתם 
תכלית  טו-טז(  )כג,  יוֹם  ֲחִמִּׁשים  ִּתְסְּפרּו  ַהְּׁשִביִעית 
יציאת מצרים היתה קבלת התורה, וכמו שאמר הקב"ה 
ֶאת  ַּתַעְבדּון  ִמִּמְצַרִים  ָהָעם  ֶאת  "ְּבהוִֹציֲאָך  למשה: 
ַהֶּזה" )שמות ג, יב(. חז"ל מדייקים  ָהָהר  ָהֱאֹלִקים ַעל 
יכול  ]שהרי  "תעבדון"  במילה  היתירה  נו"ן  מהאות 
על  ישראל  שכשנתבשרו  "תעבדו"[,  לכתוב  היה 
היציאה ממצרים, נתבשרו גם שעתידים הם לקבל את 

התורה ביום החמישים ליציאתם. 
כדי לקבל את החכמה האלוקית - התורה הקדושה, 
שיש בה את כל החכמות שבעולם, וכמו שאמר בן בג 
בג )אבות ה, כב(: "הפוך בה והפוך בה דכולה בה" - 

נצרכה מהם עבודת הכנה מוקדמת. 
שערי  במ"ט  שקועים  היו  במצרים  ישראל  עם 
למ"ט  זקוקים  והיו  קליפות,  במ"ט  עטופים  טומאה, 
שהצטבר  לכלוך,  לנקות  אפשר  אי  לקלפן.  כדי  ימים 
במשך זמן רב, בבת אחת. לשם כך ניתנו לבני ישראל 
על  מצרים,  מעבדות  להשתחרר  כדי  ימים  חמישים 
ולהגיע  רוחנית,  לחירות  ולצאת  מכך,  המשתמע  כל 
יותר  גדול  חורין  בן  לך  אין  התורה.  לקבלת  טהורים 
מאשר עבד ה', העוסק בתורה )אבות פ"ו מ"ב(. העוסק 
בתורה הוא מלך המושל על תאוותיו, ואינו עבד נרצע 

המשועבד להן. 
התורה,  לקבלת  מצרים  יציאת  שבין  ימים,  באותם 
להשתחרר  העזה  את השתוקקותם  הביעו  ישראל  בני 
מהשעבוד לטומאת מצרים ותועבותיה, ולהפוך להיות 

בני חורין אמתיים בקבלת התורה.  
גם לאחר קבלת התורה יש ציווי להמשיך ולספור את 
לבנים את מעלת אבותם, שזיככו  להזכיר  כדי  הימים 
בהשתוקקות  וציפו  התורה  קבלת  לקראת  עצמם  את 

לקבלתה. 

תיקון המידות - הכנה לקבלת התורה

)יבמות  עצמו"  אצל  קרוב  ש"אדם  היא  המציאות 
יותר מאשר אל  יותר אל הגוף,  כה ע"ב(– הוא קרוב 
הנשמה. זאת משום שאת הגוף הוא רואה, ואת הנשמה 
- לא. משום כך, כאשר הגוף מתאווה למילוי תאווה 
מאד  קשה    - בנעורת  כאש  בוער  הרע  ויצר  כלשהי, 
ליצרו  עבד  להיות  האדם  הופך  וכך  עליה,  להתגבר 

הרע. 
להפוך  ובכך  התאווה  את  לשבור  היחידה  הדרך 
הקדושה.  התורה  באמצעות  היא  עליה,  מלך  ולהיות 
משום כך אומרים חז"ל )ויקרא רבה יח, ג( על הכתוב 
)שמות לב, טז(: "ָחרּות ַעל ַהֻּלחֹת" – אל תקרי ָחרּות 
אלא ֵחרּות". התורה הקדושה מעניקה חירות ממלאך 
יצר הרע הוא מלאך המוות )בבא בתרא  המוות, הוא 
טז ע"א(. המבטל רצונו - הוא מלך, משום שבכך הוא 
לתאוותיו.  עבד  ואינו  עצמו  על  מולך  שהוא  מוכיח 
התורה הקדושה מלמדת אותנו אלו רצונות יש לבטל, 

וכיצד מבטלים אותם. 
עבודת  היא  התורה  לקבלת  ההכנה  עבודת  מהות 
גיסא,  מחד  מגונות  מדות  עקירת  המדות.  תיקון 
הכנת  היא   - גיסא  מאידך  טובות  מידות  והשרשת 

הכלים שבלעדיהם אי אפשר לקבל תורה. 
קבלת  יום  הנכסף,  ליום  הציפייה  את  להגביר  כדי 
התורה,  וכדי שהציפייה תהיה מתוך רגשות של  שמחה 
וערגה ולא מתוך ייאוש - תקנו לנו חז"ל שנאמר "היום 
ארבעים  עוד  לספור  'עלינו  ולא  לעומר",  אחד  יום 

ותשעה ימים' )ראה חינוך מצוה ש"ו באריכות(.   
התורה,  לקבלת  להשתוקקות  לזכות  הדרך 
המתחדשת מדי שנה בשנה באותם ימים, היא על ידי 
וביגיעה, הוא המעניק  לימוד התורה. הלימוד, בעמל 
עֹז. )מתוך  וביתר  שאת  ביתר  לתורה  התשוקה  את 

משכני אחריך ויקרא ח”ב(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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"

לאישה

טיפים

בתמרוקי  הפעילים  המרכיבים  יכולת  אם 
ספציפי  לייעוד  כה  עד  הוגבלה  קוסמטיקה 
של  נטייה  ישנה  האחרונות  בשנים  שהרי 
התמרוקים  ומפתחי  הפורמולציות  כותבי 
בו  הפועלים  קוסמטיקה  תכשירי  ליצור 
זמנית במישורים טיפוליים שונים ומקבילים 
- ובכך לספק למשמשים תוצאה הוליסטית 
מקיפה תוך מתן תועלות קוסמטיות רחבות 

בהרבה מבעבר. 

בטבע",  היא  ביותר  הטובה  "הסינרגיה 
קובעת ד"ר ג'ני שטיימן, נטורפתית, מומחית 
לקוסמוטולוגיה טיפולית ומדריכה מקצועית 
לדוגמה",  "צמחים  מאג'יריי.  המותג  של 
מרכיבים  של  שלל  "מכילים  אומרת  היא 
שלכל אחד מהם פעילות שונה, אולם יחדיו 
משמעותית  ומתעצמת  מתחזקת  פעילותם 
בהתייחס לפעילות כל רכיב בנפרד. לדוגמה: 
כאנטיאוקסידנט  משמש   c ויטמין  כי  ידוע 
בתרכובתו  אך  העור.  התחמצנות  המונע 
מהר  ומתפרק  יציב  אינו  הוויטמין  הטהורה 
של  מיצוי  לעומתו,  ואור.  חום  של  בהשפעה 
תה ירוק, אמנם מכיל ריכוז נמוך של ויטמין 
להעצים  ירוק  התה  של  ביכולתו  אולם   c
פעילותו  ובהתאמה  הוויטמין  את  ולתגבר 
יעילה  יותר,  חזקה  הופכת  כאנטיאוקסידנט 
את  לעומק  מבינים  כאשר  יותר.  ויציבה 
לא  כבר  הקוסמטית,  הסינרגיה  משמעות 
אלא  בנפרד,  פעיל  רכיב  לכל  מתייחסים 
בחיבור שלהם למרכיבים אחרים בפורמולה 
וכך בכוחה של הקוסמטיקה לספק תוצאות 
לדוגמה  כך  יותר.  ומשמעותיות  אפקטיביות 
המוצר ליפטינג טון בייס, העשיר במרכיבים 
העור  מרקם  ואת  הגמישות  את  המשפרים 
גם  כמו  מתיחה  ואפקט  לחות  מתן  תוך 
הגנה  תמרוק  ומהווה  מייקאפ  כדמי  משמש 
מפני קרני השמש ונזקים סביבתיים אחרים".

"הסינרגיה המודרנית הצליחה לפצח קשרים 
מתמשך,  אפקט  שיאפשרו  כימיים  וקודים 
יותר  גבוהה  ואפקטיביות  חדירה  עוצמת 
של הרכיבים הפעילים. ובהתאמה תכשירים 
מהדור הנוכחי בכוחם לספק מענה אפקטיבי 
לאזור המטופל באופן שלא נתאפשר עד כה", 
האחראי  ביוכמאי   pHd קוניס  יואל  מוסיף 
בארץ  קוסמטיות  פורמולציות  לפיתוח 
הותאם  העיניים  קרם  למשל  "אם  ובעולם. 
עורית  בתופעה  נקודתי  לטיפול  כה  עד 
לעיניים  מתחת  כהויות  או  )רפיון  ספציפית 
לטכנולוגיות  הודות  שהרי  וכד'(  נפיחות  או 
לספק  סינרגטית  יכולת  קיימת  החדשניות 
מעלות   360 של  היקפי  קוסמטי  פתרון 
מענה  הדורשות  העין  אזור  תופעות  לכלל 
הרכיבים  בין  החיבור  לדוגמה  וכך  טיפולי, 

העיניים  תכשיר  של  הקוסמטית  בפורמולה 
בניהם שיתוף שהוא  יצר  איי",  "אילומייטינג 

הרבה מעבר לעצם נוכחותם בה".

פריצת דרך מדעית

זינגבוים  חוה  של  הקוסמטיקה  כשמותג 
השיק את קרם הפרופסי, הוא עורר עניין רב, 

מדוע? כי הוא הכיל פריצת דרך מדעית. 
בה  הראשונה  הפעם  הייתה  זאת  למעשה, 
הצליחו  היאלורונית  חומצה  של  מולקולות 
לשכבה  חדירה  כדי  עד  ממוזערות  להיות 
האמור  הפיתוח  העור.  של  יותר  העמוקה 
הוא תוצאה של מחקר ארוך שנים בהובלתה 
בר  מאוניברסיטת  לוברט  רחל  פרופסור  של 
אילן ולאחרונה אף השיק מותג הקוסמטיקה 
שהודות  קרם   ,2 הפרופסי  את  זינגבוים  של 
החומצה  של  הממוזערות  למולקולות 
היצרנית  לטענת  חודר  ההיאלורונית, 
השכבה  על  "יושב"  רק  ולא  העור  לעומק 
החיצונית, כפי שעושות מולקולות החומצה 
במרבית  שנמצאות  הגדולות,  ההיאלורונית 

המוצרים בשוק. 

הפונקציונלית  מערכתיות  הרב  מגמת 
תפוח  המותג  במוצרי  גם  ביטוי  לידי  באה 
להציע  היא  המטרה  הפעם  גם  טכנולוגיות. 
השפעה  רב  "הוליסטי"  מוצר  למשתמש 
פתרונות  של  קומפלקס  לספק  שתכליתו 

למצבים קוסמטיים שונים. 

להשתמש  התרגלנו  למשל,  בעבר  "אם 
ללחלח  היה  העיקרי  שייעודו  לחות  בקרם 
החדש  מהדור  הקרמים  שהרי  העור,  את 
ובה  מהקופסה  לצאת  ביכולתם  מתהדרים 
החיונית  הלחות  את  מספקים  שהם  בעת 
לעור - הם פועלים גם במישורים טיפוליים 
תמרוק  של  שימוש  חייבו  שבעבר  נוספים 
נוסף", אומרת סיגל קדם המדריכה הראשית 

בחברה.

הרטינול  בנגזרות  השימוש  רווח  כה  "עד 
במאבק  מרכזי  איג'ינג  אנטי  כרכיב  לדוגמה 
אולם  העור.  של  הכרונולוגית  הזדקנותו 
הטכנולוגיות החדשות מאפשרות כיום לשלב 
נוספים  רכיבים  לצד  ונגזרותיו  הרטינול  את 
ושמנים  נוגדי חמצון, חומצות למיניהן  כגון, 
מעטפת  לעור  לספק  בכדי  וזאת  פעילים 
טיפולית רחבה יותר שלא התאפשרה בעבר" 

היא מסכמת.

 HL המותג  מבית   –  JUVELAST סדרת  גם 
"מדובר  סינרגטית.  בטכנולוגיה  מתהדרת 

לשיקום  הפועלת  יעילה  חדשנית  בסדרה 
עור יבש ופגום, המעניקה הגנה מקסימלית 
על המחסום האפידרמלי, בונה אותו מחדש 
הקמטים"  ולטשטוש  העור  להזנת  ופועלת 
מחלקת  מנהלת  יקר,  בן  מירב  אומרת 
ההדרכה בחברה ומבארת: "הסדרה מבוססת 
 DNA CoFactor ובלעדי  ייחודי  פטנט  על 
והוכח  שנבדק   )9,333,159B2 פטנט  )מס' 
במיוחד  כיעיל  קליניים  במחקרים  מדעית 
עומק  ולהפחתת  העור  טקסטורת  לשיפור 
אנזימי  בתוכו  משלב  הפטנט  הקמטים. 
תיקון דנ"א המופצים בליפוזומים, קומפלקס 
חומצות  משלוש  המורכב  נחושת-פפטידי 
אמינו שנושא את הנחושת אל עומק העור". 

ומה טוענת הדרמטולוגיה? 

שינויים  בעור  חלים  ההזדקנות  "בתהליך 
העור,  של  אלסטיות  אובדן  ושונים:  רבים 
הופעת קמטים וכתמים ואובדן הנפחים של 
מרינה  ד"ר  אומרת  עורית"  התת  הרקמה 
לנדאו מבכירות הדרמטולוגיות בארץ ובעולם 
הקוסמטיקה  שתעשיית  "למרות  ומוסיפה, 
צריך  הוליסטיים,  פתרונות  לספק  מנסה 
לזכור כי כל מוצר המושם על העור ומחולל 
כמוצר  יירשם  לא  לעולם  מהותי,  שינוי  בו 
מוצר  קיים  לא  ולכן  כתרופה.  אלא  קוסמטי 
מהותי  שינוי  בעור  לחולל  שמסוגל  קוסמטי 
ממספר  יותר  של  לתקופה  לעין  שנראה 

שעות עד ימים בודדים". 

"חומצה  כי  וציינה  לנדאו  הוסיפה  עוד 
יכולה  העור,  על  שנמרחת  הילרואנית 
קמטים.  תמלא  לא  לעולם  אך  אותו,  ללחח 
יכולים  רפואיים  טיפולים  זאת  לעומת 
גם  העור.  בהזדקנות  ולטפל  לעכב  למנוע, 
אחד,  טיפול  או  אחד  חומר  אין  ברפואה, 
ולכן  ההזדקנות.  ביטויי  בכל  לטפל  שיכולים 
של  תפריט  כוללת  תמיד  הוליסטית  גישה 
חומר  בוטוקוס,  למשל  שונים,  טיפולים 
מילוי  בחומרי  כשמדובר  וכו'.  ופילנג  מילוי 
העור,  איכות  את  באמצעותם  לשפר  ניתן 
צורך  יש  לרוב  נפחים.  ואובדן  קמטים  לתקן 
בחומרים בעלי תכונות שונות על מנת למלא 
חומרי  קיימים  אולם  המשימות  כל  את 
 ALL IN ONE מענה  לתת  שעשויים  מילוי 
בסיס  על  חומר   - האלנסה  הוא  מהם  ואחד 
מילוי  יכולת  יש  זה  לחומר  קפרולקטון, 
)גירוי(  סטימולציה  גם  אך  ונפחים  קמטים 
של העור לייצר ולחדש סיבי קולגן, ולמרות 
"בגרסאות"  שמדובר בחומר זמני, הוא מגיע 
של משך השפעה על מכלול עור הפנים הוא 

משנה ועד 4 שנים".

ילדים.  בקרב  יחסית  שכיחות  פגיעות  הן  וחבלות  כוויות 
הרצון לחקור ולבחון את העולם באמצעות הידיים, מאפיין 
יותר  בוגרים  ילדים  גם  מעמיד  ולעיתים  הרך,  הגיל  את 
בסכנת פציעה, שעלולה להותיר בעורם צלקת לכל החיים.  
מצלקת  סובלים  הנוער  ומבני  מהילדים    32% למעשה, 
אדומה  בולטת,  להיות  עשויה  היא  בפציעה.  שמקורה 
ולהוות פגם אסתטי הפוגע בתחושת הביטחון האישי של 

הילד.
כיצד  מסבירה  עור  ברפואת  מומחית  אקרמן,  להבית  ד"ר 

נמנע מהצטלקות העור אצל ילדנו:

מה קורה לעור במהלך חשיפה לגורם סיכון?

או למקור חום,  תקריות שונות, לרבות חשיפה לחפץ חד 
עורו  את  חושפות  השמש,  לאור  ממושכת  חשיפה  ואף 
הרגיש של הילד לפגיעה. הדרגה הקלה ביותר של פגיעה 
פגיעה  אפידרמיס;   – שלו  החיצונית  בשכבה  נוצרת  בעור 
בדרגה בינונית מגיעה לעומק הדרמיס - השכבה השנייה 
חמורה  פגיעה  היא   3 בדרגה  חבלה  או  וכווייה  העור  של 
שחודרת למעטפת השומנית של העור, ולעיתים אף מהווה 

סכנה חמורה לגוף הילד.

מה עושים במצב כזה?

ראשית, חשוב לציין שכל מקרה של כוויה או חבלה הגורמת 
לפציעת העור מחייב ייעוץ רפואי. במקרה קל, לרוב, יומלץ 
ומכיל  על שימוש בתכשיר רפואי שנועד לשימוש חיצוני 
חדירת  מפני  הגוף  על  להגן  שמטרתה  אנטיביוטיקה, 
זיהומים. כשמדובר במקרים קלים של כוויה שאינה מלווה 
כגון  מרשם,  ללא  בתכשירים  שימוש  על  יומלץ  בפציעה, 
לעומת  הכאב.  על  בהקלה  לסייע  שיכולה  ביתית  אלוורה 
יותר לרוב מחייבת מתן פומי  זאת, פציעה בדרגה חמורה 

של אנטיביוטיקה )דרך הפה( וטיפולים רפואיים נוספים.

מתי קיים סיכון לצלקת?

הילד  את  חושפת  שניה  מדרגה  פציעה  כל  כללי,  באופן 
לסכנת הצטלקות באזור הפגיעה. עוצמת הצלקת וצבעה 
משתנים מילד לילד, בהתאם לסוג העור, לנטייה הגנטית, 
לנוכח הגרד  ואף להתנהגות הילד  ועומק הפציעה  לאופי 
שנוצר במקום - ילד שמגרד את הפצע למעשה מגביר את 
הסיכון להותרת צלקת. אגב, אזורים כמו הכתפיים והחזה 

מועדים יותר להצטלקות ביחס לשאר האזורים בגוף.
ילדים  אצל  וחבלות  "פציעות  אקרמן:  להבית  ד"ר  לדברי 
הן שכיחות, ועלולות להופיע בדרגות שונות. כדי להימנע 
מסיכון לזיהום ועל מנת לצמצם את הסיכון לצלקת באזור, 
חשוב לטפל בפצע כבר בשלב הראשוני ולהימנע מחשיפה 
לשמש. במטרה לצמצם את הסיכון להותרת צלקת באזור, 
)ג'ל טיפול בצלקות( מהרגע  מומלץ לטפל עם קלו קוט  

שהמקום סגור ויבש."

כשפפטיד ו-ויטמין
נפגשים:

סינרגטיות פונקציונלית היקפית
עולם הקוסמטיקה מבקש בשנים האחרונות להעמיד תמרוקים הפועלים 

בטכנולוגיה העוסקת בפעילות סינרגטית שתכליתה לספק למשתמשים 
מענה דרמטולוגי פונקציונלי היקפי

כוויות וחבלות בקרב ילדים עלולות להותיר צלקת. מה 
עושים במצב כזה וכיצד מצמצמים את הסיכון לכך? • 

ד"ר להבית אקרמן נותנת לכך את כל הטיפים 

 כך תמנעו צלקת 
במקרים של פציעה

אצל ילדים

"

"

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח
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לקראת הקיץ, מחדשת 'יטבתה' את השוקו האהוב בכד 
2 ליטר, ומשנה פורמט לאריזת בקבוק עדכנית. שינוי 
פורמט זה מתאפשר הודות לרכישת מכונת בקבוקים 

חדשה ביטבתה, ויאפשר לשוקו להישאר טרי לאורך זמן 
רב יותר. שוקו יטבתה בבקבוק 2 ליטר ממשיך להיות 

מועשר בסידן ובוויטמין D, עם 1.5% 
שומן בלבד, ולהכיל פחות מכפית 

סוכר מוסף לכוס. בעקבות המעבר 
המוצלח לפורמט הבקבוקים, 

צומחת 'יטבתה' במותגיה השונים 
כבר שנה שלישית ברציפות. לאור 

ההצלחה, הוחלט בהנהלת החברה 
להשלים את המהלך באמצעות 
רכישת מכונה לניפוח בקבוקי 2 

ליטר, שתאפשר גם לאריזת השוקו 
המוגדלת להתעדכן ולעבור לפורמט 

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

בקבוק חדשני ומעודכן

לסיים במהירות את הכביסות 
עם פתיחת עונת הקיץ, מעמיקה 'יקבי כרמל' את סדרת המבעבעים 
הנמכרת בישראל  Sparkling Buzz, ומשיקה את 'באזז מנגו'. הטעם 

המרענן והחדשני פותח בהמשך לפופולאריות הרבה לה זוכה קטגוריית 
המבעבעים, ולאחר שנבחר ברוב קולות במבחני טעימה קפדניים. 

Sparkling Buzz הינה הסדרה המובילה את קטגורית המבעבעים וזוכת 
'מוצר השנה' ובחירת הצרכנים לשנת 2018. הסדרה כוללת יינות קלילים 

עם אחוז אלכוהול נמוך של עד 6%, מתאפיינים במתיקות מרעננת, 
 Sparkling Buzz .ומומלצים להגשה מצוננים בטמפרטורה של 4 מעלות

מנגו החדש, מיוצר מענבי מוסקט, בתוספת נגיעות קלות של מנגו 
טבעי, ועם 6% אלכוהול. המשקה בעל מתיקות וארומת מנגו. מתאים 

כאפריטיף, ארוחות קלות ופיקניקים.Sparkling Buzz מוסקטו, הינו יין לבן 
קל ומוגז קלות בסגנון המוסקטו די אסטי האיטלקי, בעל מתיקות נעימה 
ומאוזנת ו-6% אחוז אלכוהול. יתאים כאפריטיף וארוחות קלות, ומעניק 

תשובה למחפשים יין מבעבע לבן. Sparkling Buzz קריניאנו מיוצר מענבי 
קריניאן, והינו יין קל ומרענן, בעל מתיקות עדינה ומאוזנת ו- 6% אלכוהול. 

מתאים כאפריטיף וגם לארוחות קלות, ומעניק תשובה למחפשים יין מבעבע מזנים אדומים/רוזה.  כל יינות 
'יקבי כרמל' כשרים למהדרין בהשגחת בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מותג החיתולים 
המוביל "האגיס", 

סיים בימים אלו 
את המבצע 

המיוחד שחזר 
לאחר ההצלחה 

של השנה שעברה, 
ונחל הצלחה 

מדהימה. במסגרת 
הפעילות העניק האגיס לארבע זוכות מאושרות 

את הזכות להאריך את חופשת הלידה בחודש נוסף 
על ידי הענקת 7,000 שקל במתנה – שווי משכורת 

חודשית ממוצעת. הפעילות נעשתה מתוך רצון 
להעניק לאימהות מתנה מיוחדת – חודש נוסף של 

זמן איכות עם התינוק, תקופה המהווה הזדמנות 
להעמיק את הקשר הייחודי ולחוות עוד חוויות 

ראשונות ביחד. נטלי שאלתיאל מהאגיס: "האגיס, 
שמלווה את האימהות מהצעד הראשון, יותר מגאה 
על האפשרות להעניק לזוכות חודש נוסף לחופשת 

הלידה – פרק זמן איכותי ומשמעותי בהתפתחות 
הקשר בין האם לתינוק. נמשיך להעמיק את הקשר 

המיוחד של האגיס עם הצרכנים ולספק לאימהות 
ולתינוקות את החיתולים המתקדמים באיכות 

הגבוהה בישראל".

הם עוקצים והם מטרידים, לכן כשהיתושים בשטח 
אתם מוכרחים הגנה אישית צמודה. סדרת מוצרי 

סנו די מעניקה לכם את ההגנה האישית הטובה 
בישראל מפני יתושים, מיועדים למריחה או 

לריסוס ישיר על העור, ומעניקים הגנה מושלמת 
באיזורים המרוחים. סנו די הוכח כיעיל למשך 

מספר שעות גם בתנאי אקלים קשים במיוחד. נוח 
למריחה ודוחה את המעופפים מוצצי הדם עוד 

לפני שהם נוגעים בעור. אידיאלי לשימוש בטיולים, 
נסיעות, בבית ובחוץ. בסדרת סנו די מגוון תכשירים 

לבחירתכם: סנו די רול און – למריחה נוחה על  
הגוף, סנו די רול און בתוספת אלוורה- מרגיע 

ומרענן את העור, סנו די ממקור טבעי- על בסיס 
תמצית 

אקליפטוס 
לימוני  וסנו 

די תחליב 
דוחה 

יתושים- 
לתינוקות 

וילדים.

באלפי בתים בישראל, ואין זו הגזמה, עומדים 
נבוכים בצאת חג הפסח אל מול פניו של חדר 

הכביסה. ככל שמשפחה ממוצעת ממלאת 
מינימום מכונה אחת ביום, כשעובר שבוע חול 

המועד בו אין מכבסים כלל – החגיגה בעיצומה. 
בעוד יש נשים שמנסות לחשב את זמן הכביסות, 

ומעבירות בזו אחר זו מכונה למייבש וחוזר חלילה, 
יש מי שחסכו לעצמן את הסאגה, כשעברו 

להשתמש במייבש כביסה Rinnai מבית 'פזגז', 
הפועל באמצעות גז. מייבש כביסה הפועל 

באמצעות גז הפך למוצר מבוקש ביותר ברחבי 
אירופה, יפן, ובשנים האחרונות גם בישראל, שכן 
הוא מוצר חדשני המקצר את זמן הייבוש באופן 

משמעותי ביותר. הכביסה יבשה בחצי מהזמן 
בהשוואה למייבש חשמלי! בנוסף, מייבש הפועל 

באמצעות גז, מונע פירוק של סיבי הבד ובכך שומר 
על איכות טיב הבגד לאורך שנים. מייבש הכביסה 

Rinnai, המותג המוביל תוצרת יפן, המשווק על 
ידי חברת 'פזגז', מחולל מהפכה של ממש בשוק 

מייבשי הכביסה בארץ ובעולם. המכשיר הינו 
חסכוני ביחס למייבשים חשמליים,  בעל דירוג 

אנרגטי A, מתאים לכביסה עדינה וחליפות, ידידותי 
לסביבה ומופעל באנרגיה ירוקה. ועכשיו בדגם 
חדש בגודל של 7 ק"ג! עשרות אלפי משפחות 

מרוצות שכבר משתמשות במייבש כביסה הפועל 
באמצעות גז מעידות כי הן מחלקות את החיים 

שלהן ללפני ואחרי רכישת המייבש, וכי הוא שינה 
את איכות החיים בבית. משתלטים על הכביסה 

שנשארה מחול המועד, ומסיימים לייבש אותה עוד 
לפני שהמכונה הבאה סיימה לעבוד. מייבש כביסה 

- Rinnai לאיכות חיים שלא הכרתם! לפרטים 
ורכישה חייגו: 9636* - פזגז.

נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

המבצע הגדול חוזר

קיץ תוסס

הפסקת אש? האם גם הפחד נפסק?
אזעקות... פיצוצים... בריחה... פחד מצמית... לחץ... 20 שניות לממ"ד... מה עושים כשהפחד הולך 

וגדל, גם כשאיומי המלחמה פסקו? איך מתמודדים עם חרדות / טראומות / חלומות וביעותים? 
איך נדע מה נכון ומה הדרך להתמודדות עם תופעות הלוואי של המצב הביטחוני המתוח? במכללת 

מבחר יצאו במיזם מיוחד ופתחו תיבת מייל מיוחדת, לשם תוכלו לשלוח כל שאלה ובעיה הקשורה 
לכם או לילדיכם. השאלות ימוינו לפי הנושאים ויועברו לאנשי המקצוע השונים: המרצים, הסגל 

האקדמי או בוגרי המסלולים שכבר 
עובדים בשטח. מגוון רחב של עובדים 
סוציאליים, יועצים חינוכיים, מטפלים 

רגשיים, אחים ואחיות סיעודיים, 
מחנכים, מרפאים בעיסוק ועוד... 

יענו לכם באופן מקצועי על כל שאלה 
באמצעות המייל וישמחו לעזור לכם 

בייעוץ ובהכוונה בדרך לפתרון הבעיה. 
אתם מוזמנים להפנות את שאלותיכם 

לכתובת: listen@mivchar.org.il. חשוב 
לציין כי כל העונים והעונות, הינם שומרי 

מצוות, ויוכלו בס"ד להועיל ולייעץ תוך 
הבנה מעמיקה של אורח החיים החרדי.

המבצע הסתיים בהצלחה ההגנה האישית הטובה 
בישראל

תחום ראיית החשבון משווע למתמחים חדשים 
ראיית החשבון צבר לו שם של מקצוע יוקרתי ומכובד, ולא לחינם. רואי החשבון מועסקים בשלל תפקידים בחברות פרטיות וציבוריות בארץ ובעולם, הרבה מהם במשרות 

בכירות, וניצבים בעמדות השפעה כלכליות משמעותיות. בשנה האחרונה עבר תחום ראיית החשבון מהפכה של ממש בכל הקשור להעסקת מתמחים, זאת בעיקר הודות 
לביקושים המרובים שגבוהים מההיצע, נתון שמשפיע באופן ישיר על תנאי ההעסקה של המתמחים בראיית חשבון ועל השכר שלהם."כל משרדי רואי החשבון ובתוכם 

גם חמשת הגדולים בישראל נמצאים במצוקה של ממש עם חסר גדול במתמחים". אומרת הג' שרי רז -  מנהלת היחידה להכוון וניהול תעסוקתי בקריה האקדמית אונו. 
"אנחנו מרגישים את הלחץ והמחסור היטב. במשך שנים אנו עובדים עמם בשיתוף פעולה כדי לשלב סטודנטים שלנו כמתמחים במשרדי רואי החשבון ועד כה היה ניתן 
לענות על הצורך במידה סבירה. כעת מדובר בקטסטרופה של ממש: המשרדים ממש 'רצים' אחרי מתמחים, דבר שמתבטא גם בתנאי הקבלה שהשתנו. לדוגמה, כיום, 

במשרדים רבים  כבר לא מסתכלים רק על גליון ציונים, אלא על גם על נסיון תעסוקתי מעשי ועל יכולות אישיות כלליות, על חריצות, ידע כללי ועוד". "תחום ראיית החשבון 
משווע למתמחים חדשים ולכן גם השכר בתחום הזה עלה משמעותית בתקופה האחרונה". אומר פרופ' ירון זליכה –ראש בית הספר לראיית חשבון בקריה האקדמית 

אונו. צריך לזכור כי ראיית חשבון היא המקצוע המוביל בעולם עסקים. אין עסקה גדולה, מיזוג, רכישה, השקעה, חברה חדשה או חברה ישנה שמאחוריה לא עומדים רואי 
חשבון ומנווטים אותה להצלחה עסקית. בנוסף, בניגוד לתדמית האפורה של המקצוע בספרות הישנה, ראיית חשבון היא מקצוע מרתק, מקצוע שבו אתה נמצא בחדוות 

עשיה ובקדמת העשייה בענפים המרתקים ביותר. במקצוע ראיית החשבון ניתן לעבוד בכל ענף, בכל תחום ולעמוד מאחורי ההצלחה העסקית החדשה". רוב רואי החשבון 
במגזר החרדי הינם בוגרי ובוגרות הקמפוסים החרדים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה ובירושלים ומעניין לציין שדווקא בקרב הסטודנטים החרדים שניגשים 

לבחינות המועצה אחוזי המעבר גבוהים במיוחד.
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  עוגת גלידה 
עוגת גלידה עם ביסקוויטים, קרה וקלה להכנה המשלבת שתי קינוחים 
אחד!  במתכון   - ביסקוויטים  ועוגת  גלידה  עוגת   - אהובים  קלאסיים 
שכבות של ביסקוויטים פתי בר במילוי גלידת וניל רכה וקרם שוקולד 
מחמאות  קוצרת  במיוחד,  עשירה  גלידה  עוגת  זוהי  במיוחד.  עשיר 

ומושלמת לאירוח קיצי!

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין עבור שוקולד פרה

זמן הכנה: 3 שעות

רמת קושי: קל

כמות: תבנית מרובעת בגודל 25*18 ס"מ

מצרכים
לשכבת הפתי בר:

200-250 גרם פתי בר עלית (ביסקוויטים)

1/2 כוס חלב

לקרם שוקולד:

200 גרם שוקולד מריר פרה

250 מ"ל (1 מכל) שמנת מתוקה

לגלידה:

1 מכל (1.33 ליטר) גלידת וניל, מרוככת מעט בטמפרטורת החדר

לקישוט:

100 גרם שוקולד מריר  פרה או חלב פרה מגורר

אופן ההכנה:

1. טובלים את הביסקוויטים בחלב ויוצרים שכבה בתחתית התבנית.
2. יוצקים כ-1/2 מכמות הגלידה המרוככת על גבי הביסקוויטים

ומיישרים לשכבה אחידה. מקפיאים ל-10 דקות.

קרם שוקולד:

1. שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. 
2. מוסיפים שמנת  מתוקה וממסים יחד במיקרוגל או על בן מארי עד 

שהכל נמס והתערובת אחידה.
3. יוצקים כ-1/2 מכמות קרם השוקולד על גבי שכבת הגלידה ומיישרים

לשכבה די דקה.
4. מסדרים עוד שכבת ביסקוויטים טבולים בחלב על גבי שכבת 

השוקולד, ומעליה את יתרת הגלידה. מקפיאים ל-10 דקות.
5. מסדרים שכבה נוספת של ביסקוויטים טבולים בחלב ומעליה יוצקים 

את יתרת קרם השוקולד בשכבה אחידה.
6. מקפיאים למשך כשעה לפחות, עד שהכל קפוא.

7. לפני ההגשה מקשטים בשוקולד מריר או חלב מגורר בחלק העליון.
8. מגישים קפוא, אפשר עם רוטב שוקולד חם.

טיפ מהפרה:

1. שומרים את העוגה עטופה היטב במקפיא עד שבועיים.
2. אפשר להשתמש בכל גלידה שאוהבים.

3. אפשר להכין את קרם השוקולד עם שוקולד חלב במקום מריר, אבל
התוצאה תהיה מתוקה יותר.

4. אפשר לקשט בסוכריות צבעוניות.
5. מומלץ להגיש את העוגה עם רוטב שוקולד חם.
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מאחורי 
הקלעים

פעילות לוגיסטית אינטנסיבית

ראיון  הפסח,  ולאחר  הקיץ  תחילת  לקראת 
עם מנחם אטיאס מנהל ה'מרלוג' של 'נתיב 
על  הכל  עושה  הרשת  "הנהלת  החסד': 
ביותר  מנת להביא את המוצרים האיכותיים 

במחירים משתלמים"

 

כשהגענו לסניפי נתיב החסד ומצאנו מדפים מלאים מכל 
שנאפו  חמץ  ומוצרי  טריים  מוצרים  של  ענק  מגוון  טוב, 
לאחר הפסח, שאלנו את עצמנו איך יתכן התארגנות כה 
מהירה של מלאי מושלם וטרי. שאלנו את מנהל המרלוג 

של 'נתיב החסד' מנחם אטיאס שעשה לנו סדר בעניין.

שהמדפים  זה  את  מסביר  אתה  איך   
הראשונים  בימים  כבר  הרשת  בסניפי  מלאים 

שלאחר החג?

ניהול מלאי החנויות בתקופה זו שלאחר הפסח מצריכה 
רב  מניסיון  ומושלמת,  מוקפדת  לוגיסטית  היערכות 
שנים, מיד במוצאי החג אנו מתחילים בפעילות לוגיסטית 
על  המשקל  כובד  כל  הפעלת  הכוללת  אינטנסיבית, 
את  שולחים  אנחנו  ראשונים,  אותנו  לתעדף  הספקים 
הסחורה  את  שמקבלות  הספקים  אל  שלנו  המשאיות 

ויוצאות ישירות אל הסניפים.

עם  הענק,  הלוגיסטי  המחסן   - במרלוג  נערכים  אנו 
לשעון  מסביב  עוסקות  משאיות  עשרות  מוגבר.  מלאי 
סחורה  בהבאת  החג  שלאחר  הראשונים  היומיים  במשך 
מענה  לתת  מנת  על  בנוסף,  הרשת.  סניפי  לכל  טרייה 
שעלולים  המוצרים  שכל  דואגים  אנו  לסניפים,  מיידית 
להיות חסרים, כבר יהיו במלאי, וברגע שנוצר חסר באחד 

הסניפים פשוט מוציאים ושולחים מיד. 

ולקבל  עדיפות  לייצר  מצליחים  איך   
אספקה ראשונית מלאה? 

גדול,  צרכנים  מספר  עם  גדולה,  רשת  שאנחנו  העובדה 
מאפשרת לנו לבצע עסקאות גדולות עם ספקים גדולים, 
הספקים  ולכן  סחורה,  של  גדולות  כמויות  רוכשים  אנו 
נותנים לנו עדיפות שמאפשרת לנו אספקה מסודרת לכל 
בייבוא  מוצרים  מביאים  גם  אנחנו  לזה  מעבר  הסניפים. 

אישי שנותן לנו עוד יתרון לרווחת הצרכנים.

 שתף אותנו בניהול המרלוג?

על מנת לתת מענה טוב יותר לסניפי הרשת, גם בהיבט 
המחיר וגם בהיבט הלוגיסטי בנינו מחסן ענק המשתרע 
על פני אלפי מטרים רבועים. מערכת טכנולוגית ייחודית 
מגיעות  ההזמנות  כאשר  ההזמנות.  מערך  את  מנהלת 
את  לתעדף  יודעת  והיא  המערכת,  אל  מהסניפים 
ההזמנה, ונכנסת לליין מסודו של ליקוט וסידור משלוח, 
בצורה  עובד  הכל  לסניפים.  מיידית  יוצאות  והמשאיות 

מסודרת להפליא.

שמגיע  ללקוח  אומר  אתה  מה  לסיום   
לסניף?

להביא  מנת  על  מאד  גדולים  מאמצים  עושים  אנחנו 
מהמותגים  והאיכותיים  המבוקשים  המוצרים  כל  את 
הוא  לסניף  שמגיע  שהלקוח  מנת  על  בשוק  המובילים 
'נתיב  רשת  סניפי  בכל  צריך.  שהוא  מה  כל  את  ימצא 
החסד' תמצאו מדפים מלאים ומבחר עשיר של מוצרים 
קינוחים  בישול,  ומאפים,  לחמים  חלב,  מוצרי  טריים, 
פעמיים  חד  כלים  של  רחב  מגוון  ניקיון,  אפיה,  ומוצרי 
בכשרויות  וירקות,  פירות  המובילים,  המותגים  ממיטב 

המהודרות ביותר. 

'דלת פתוחה לכולם"20% הנחה על כל ריהוט הגן 

בימים חמישי- ראשון, ד'-ז' באייר (9-12.5) תוכלו ליהנות באיקאה מהנחה של 
20% על כל ריהוט גן, בארבעת חנויות הרשת בנתניה, קריית אתא, ראשון לציון 

ובאר שבע. ההנחה תינתן החל מיום חמישי ד' באייר (9.5), בו תיפתח החנות 
בשעה 15:00 ותפעל לאורך כל היום, עד השעה 24:00. הפעילות תימשך עד 

ליום ראשון ז' באייר (12.5). בין המוצרים שימכרו בהנחה ניתן למצוא סטים של 
שולחנות וכסאות לגן ולמרפסת, ערסלים ומיטות שיזוף, פינות ישיבה, אחסון גן, 
שמשיות ופתרונות הצללה, כסאות אוכל, מגוון שולחנות, כריות לריהוט גן ועוד. 

דוגמאות למוצרים בהנחה: שולחן+2 כיסאות TARNO, שחור/גוון אפור-חום 215 
₪ במקום 275 ₪, שולחן+4 כיסאות עם ידיות FALHOLMEN, אפור-חום, 795 

₪ במקום 995 ₪, ספה תלת-מושבית מודולרית APPLARO, גוון חום/Hallo בז', 
1290 ₪ במקום 1650 ₪ , שולחן פיקניק לילדים RESO , גוון אפור-חום, 95 ₪ 

במקום 245 ₪ .

בנק הפועלים, ארגון שלוה 
והחברה למתנ"סים השיקו 

מהלך חברתי ציבורי רחב 
לשילוב אנשים עם מוגבלות 

במסגרות משותפות 
בקהילה: 'דלת פתוחה 
לכולם". המהלך, אשר 

הושק באירוע שהתקיים 
בבנק הפועלים בהשתתפות 

ארגונים חברתיים הינו ראשון 
מסוגו והוא יימשך בשבועות 

הקרובים תחת המיתוג "הדלת_פתוחה_לכולם". המהלך נולד בעקבות סקר שיזמה החברה 
למתנ"סים אשר בחן את מידת הנכונות של הורים לכך שילדיהם ישתתפו בפעילות שבה ישתתפו 

גם ילדים עם מוגבלות. מהסקר עולים נתונים קשים: כ-90% מההורים לא הסכימו במידה 
כלשהי לכך שילדם ישתתף בפעילויות ביחד עם ילדים עם מוגבלות. רק כ-10% מההורים הביעו 

נכונות מלאה לכך. מנכ"ל בנק הפועלים, אריק פינטו: "למרבה הצער, בישראל 2019, הדלת 
אינה פתוחה לכולם. מאות אלפי אנשים עם מוגבלות נלחמים מידי יום למען הזדמנויות שוות 
בכל תחומי החיים. ישראל צריכה ויכולה להיות חברה טובה יותר, שיודעת להכיר באחר ולסייע 
לו להתמודד עם מגבלותיו - ולא להציב בפניו מגבלות נוספות. הראשונה לצאת נשכרת מכך 

היא החברה. אני משוכנע שהסיבה המרכזית לכך היא היעדר חינוך, הסברה והכרות עם השונה 
והחריג. אני קורא לכל חברי, מנהלים במשק הישראלי, לפעול ביחד כדי להפוך את המדינה 
שלנו לנגישה יותר ולשלב אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים, עד שכל תושב במדינה, 

מכל שכבות האוכלוסייה, יוכל לחיות בכבוד, להתנייד בכבוד, לממש את הפוטנציאל האישי שלו 
ולתרום למדינת ישראל. ערבות הדדית ואהבת ישראל הם מערכי היסוד וסימני ההיכר של החברה 

בישראל". מייסד ונשיא ארגון שלוה, הר"ר קלמן סמואלס אמר בדבריו כי, "ארגון שלוה פועל 
קרוב ל-30 שנה במטרה לקדם אנשים עם מוגבלויות ולשלבם בחברה. אנו שמחים ומברכים על 

היוזמה הנפלאה ומאמינים שתחולל שינוי משמעותי ברגישות של החברה בישראל כלפי השונה 
וקבלתו כשווה בין שווים".
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בני הנוער מוציאים הרבה אנרגיה ומתפתחים בקצב מואץ, ועל כן חשוב לשמור על תזונה 
בריאה ונכונה עבורם שתהפוך אותם למבוגרים בריאים ובעלי הרגלי אכילה נכונים. כל אחד 
יודע שארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר ביום: היא משפרת את הריכוז ומגבירה 

את יכולת פתרון הבעיות. ילדים שאוכלים ארוחת בוקר רושמים הישגים גבוהים יותר 
בלימודים, ויש להם פחות איחורים ובעיות התנהגות. בניגוד למה שנהוג לחשוב, ארוחת 

הבוקר אינה "רק פותחת את התיאבון", אלא מונעת רעב חזק ופתאומי וכך מקטינה את 
הסיכוי לאכילה עודפת ולנשנוש חטיפים במשך כל היום.

חשוב לתכנן את ארוחת הבוקר מראש, לשבת בנחת לפני היציאה מהבית – גם אם הדבר 
דורש לקום עשר דקות קודם – ולאכול ארוחה מסודרת. ארוחת הבוקר יכולה לכלול ביצה, 

גבינות, לחם וירקות טריים, או להיות מצומצמת ומהירה יותר, ולכלול דגני בוקר עם חלב או 
פרוסת לחם עם גבינה.

הסידן הוא אחד המרכיבים החשובים בתזונת בני נוער, כיוון שהוא מסייע לגדילה 
ולהתפתחות העצמות. ההמלצה היא לאכול שלוש מוצרי חלב ביום, וארוחת הבוקר יכולה 

לספק את אחד המוצרים האלה, הכוללים רכיבי תזונה חיוניים נוספים כמו מגנזיום ואשלגן.

הנה כמה רעיונות לארוחות בוקר בריאות, טעימות וקלות להכנה:

>  כריך או טוסט עם גבינות: הכינו את הכריך משתי פרוסות לחם מדגנים מלאים, פרוסת 
גבינה צהובה, גבינה בולגרית או צפתית (אפשר גם לשלב) או פטה עם עגבניות, זיתים 

ובזיליקום.

>  דייסת בריאות: חממו על הכיריים כוס חלב עם 3-2 כפות שיבולת שועל (קוואקר) או עם 
שתי כפות סולת. לאחר הבישול אפשר להוסיף חמוציות מיובשות או צימוקים, וגם קינמון 

וזרעי פשתן טחונים.

>  דגני בוקר משודרגים: במקום דגני הבוקר מלאי הסוכר אפשר לאכול דגני בוקר מחיטה 
מלאה, כמו ברנפלקס, עם כוס חלב. ניתן להוסיף להם חצי בננה חתוכה, ארבעה תותים 

חתוכים או כל פרי אהוב אחר.

>  מוזלי או גרנולה: ערבבו גביע יוגורט עם גרנולה, מעט דבש או סילאן ופירות חתוכים 
שהילדים אוהבים: תפוח, אגס, בננה או תותים.

ארוחות קטנות נגד רעב
>  כדי לשמור על ריכוז וערנות במהלך יום הלימודים הארוך, חשוב שילדכם יוכל לאכול 

ארוחה קטנה מדי שלוש או ארבע שעות שתכלול פחמימות מורכבות המספקות אנרגיה 
מהירה.במקום לתת לו כסף לקניית ארוחה במכולת או בקפיטריה, עדיף להכין כריך בבית. 

אוכל מוכן, כמו חטיפים, בורקס ושתייה מתוקה, הוא בדרך כלל עתיר שומן או סוכר. במקום 
זאת תנו לילדכם כריכים הכוללים גבינות, טחינה, חומוס, ביצה או טונה בתוספת ירקות, 

כמובן.

>  לשעת חירום אפשר להחזיק חטיפי דגנים, ביסקוויטים או קרקרים דלי שומן, שיכולים 
לספק אנרגיה מהירה אם אין זמן לארוחה גדולה יותר – אם או הילד שכח את הכריך בבית.

>  כמו שמתכננים את ארוחת הבוקר, תכננו גם את ארוחות הביניים. הכינו רשימה וכתבו 
בה איזה מילוי יהיה בכריך בכל יום. לדוגמה, כריך עם גבינה וזיתים ביום ראשון, אבוקדו ביום 

שני וכן הלאה. את הכריכים הכינו בערב הקודם, כדי למנוע לחץ בבוקר.

>  כדאי להשתמש בפיתות קטנות, בלחם או בלחמניות מחיטה מלאה, שמכילים סיבים 
תזונתיים ותורמים לבריאות ולתחושת שובע. מי שלא אוהב כריכים יכול לגוון בפריכיות אורז 

או בשקית קטנה של בייגלה עם גביע אישי של קוטג' או גבינה לבנה, ואפשר גם לקחת 
מעדן חלב או דגני בוקר.

>  אפשר לחתוך פירות וירקות עמידים יחסית – כמו מלפפון, גזר, פלפל או עגבניות שרי – 
ולאחסן בקופסת פלסטיק כדי להקטין את הסיכוי שיימעכו וייזרקו לפח. אפשר לקחת גם 

פירות יבשים כמו תמרים, תאנים וצימוקים. פירות אלה מתאימים במיוחד למי שאוכל לאט 
או מתמלא מהר מהכריך ואינו יכול לאכול עוד פרי טרי.

>  חשוב לזכור לשתות כל הזמן, וכדאי לצייד את הילד בבקבוק מים של חצי ליטר כדי 
להבטיח שתייה מספקת במהלך יום הלימודים. השתייה המומלצת ביותר היא מים, כמובן.

אוכל בריא לנוער בריא
יום  לכל  הדרושה  האנרגיה  את  לילדיכם  ותנו  את הארוחה  תכננו מראש  מואץ.  גדילה  בעיצומו של תהליך  נוער, שנמצאים  לבני  במיוחד  נכונה חשובה  תזונה 

הלימודים • מאת ד"ר מיכל גילאון, דיאטנית קלינית ואפידמיולוגית
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בעלי חיים - חיות יבשה

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. ביטוי המורה על צניעות. "לא  ___  אנכי ולא בן  ___  אנכי" )עמוס ז יד(
5. ביטוי של ענווה ושפלות-רוח. "עפר אני בחיי  ___  וחומר במיתתי" )ברכות 

יז.(
7. מנהיג, ראש-עדה.  "כל  ___  שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם 

הבא" )סנהדרין צב.(
8. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו או מהשגתו.  

"לעג  ל___" )משלי יז ה(
9. פיתול של חוטים ביחד.  "מה להלן  ה___  כ"ד אף כאן  ה___  כ"ד "  

)תוספות יומא עא:(
11. נישואין, נשיאת אשה.  "שעשה לו מעשה  ___  הושיבה באפריון ואהרן 

ומרים מרקדין לפניה" )סוטה יב.( )בכתיב חסר(
14. )בהלכות מצורע( קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך 

___  או מתוך הסגר" )נגעים א ג(
15. נקי, טהור.  "זך לקחי  ו___  הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

17. קיצור המילים: גזרות קשות ורעות.
19. כנוי–הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  "___ ישראל 

ופרשיו" )מלכים ב ב יב(
20. במפתיע, בלי משים, באופן בלתי צפוי. "ב___  הדעת" )סנהדרין צז.( 

)בכתיב חסר(

1. מרכז המוט הנושא את כפות-המאזנים.  "____  מאזנים" )בבא בתרא פט.(
2. כנוי לרכוש שהאשה מביאה לבעלה עם נישואיה והחוזר אליה לאחר מותו או 

לאחר גרושים.  "נכסי צאן- ___"  )בבא קמא פט.(
3. ענף רך של עץ.  "את ראש  ___  קטף" )יחזקאל יז ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון 

סמיכות(
4. כנוי ליום שלמחרת חג הפסח או חג השבועות או חג הסוכות.    ____ - ___

5. ריר, לח-הפה.  "לא תרפני עד-בלעי  ___" )איוב ז יט( )לא בלשון סמיכות( 
)בהיפוך אותיות(

6. נוסח, סגנון, משמע.  "אין נא אלא  ___  בקשה" )ברכות ט.(
10. מעידה על פני דבר חלק. "על ידי  ___  דהר" )תוספות בבא מציעא עח.(

12. מן הנתינים עולי הגולה עם זרובבל.  "בני עבדי שלמה בני  ___" )נחמיה ז נז( 
)בהיפוך אותיות(

13. צרכי–מזון לשבור את הרעב.  "__ רעבון" )בראשית מב יט(
16. תואר לאדם צעיר בגילו וגדול בחכמה.  "אב בחכמה  ו___  בשנים" )בראשית 

רבה פרשה צ , פסקה ג(
18. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.  "____  הגדגד" )במדבר לג לב( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

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

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

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

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

באר שבע

ב’-ה’ באייר תשע”ט
7/5-10/5/2019  

 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(_____________________________________________

 בניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

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

חד' עם כניסה נפרדת+ 
חניה גדולה, שמושכרת  

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

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

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

_____________________________________________)19-19(תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)19-19(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

  

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(_____________________________________________

 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

 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.
054-7911775)19-19(_____________________________________________

אופקים

בית שמש

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

1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב 
054-4901948)19-19(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 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

 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"

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

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

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

052-7633888 )18-21(_____________________________________________

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

_____________________________________________)16-19ל(03-5785777

 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

 צמודה לקהילה, 
להשקעה/מגורים 4 חד' 70 

מ"ר ממוזגת, דו"ש מיידי. 
590,000 ש"ח. 054-8426066 

_____________________________________________)19-20ל(058-3225889

 למכירה דירת סטודיו 24 
מ"ר משופצת קומפלט ללא 

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

 גור אריה דירה משופצת,4 
חד', 74 מ', קומה 1 אזור 
מתחרד. 1,080,000 ש"ח.

_____________________________________________)19-19(דוד ארי 054-3191310

 דוד רזיאל, דירת 4 חד', 
קומה 2 אזור מתחרד הכל 

חדש, 1,350,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19(דוד ארי 054-3191310

 הרצל, 3 חד', מטבח 
שמור קומה 2, 54 מ', איזור 

מתחרד 965,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19(דוד ארי 054-3191310

 שדרות הדקל 3.5 חד' 
יפיפיה ריצוף חדש קומה 1 74 

מ. בנוי 1,150,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19(דוד ארי 054-3191310

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

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 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.
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 במרכז! 75 מ"ר משופצת 
ק"ג + א. בניה בגג בטון 

1,730,000 ש"ח.
_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

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

מ"ר 1,700,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)19-19(050-4152330 "בנין עד"

 בדון יוסף 5 חד' + יחידת 
דיור ק. קרקע 2,500,000 
ש"ח. *ברביעקיבא ק"ק 

מחולקת 1,700,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-22ל(052-7656970

 בירושלים ק"ק גבוהה 
100 מ"ק מונגשת לנכה 

1,750,000 ש"ח. תיווך הכוכב 
054-8481688)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בדב-הוז 
דירת-גג 4.5 חד' 200 

מ"ר מפוארת ומושקעת 
ק"ג-חזית גג ענק פתוח 

עם יחידת דיור 50 
מ"ר מושכרת ב-3500 
ש"ח + חניה פרטית 

2,440,000 ש"ח. גמיש. 
מיידי."סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)19-19(_____________________________________________

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

2,400,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

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

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

053-3128884  03-5791514)19-19(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' 
בבנין חדש דירת גן 

5 חדרים 145 מ"ר + 
חצר כ-80 מ"ר כניסה 

מיידית 2,800,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה 

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

_____________________________________________)19-19(דוד-תיוך 050-4122744

 למכירה בבלעדיות 
דופלקס נדיר ברמת אלחנן 

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

 בגבעת פנחס ק"ג + 
ק"ד 180 מ"ר בנוי ומחולק 

חד' למטה ולמעלה מושכרת 
3,000,000 ש"ח. תיווך הכוכב: 

054-8481688)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! באזור נחמיה רח' 
שקט דופלקס 8 חד' 220 

מ"ר + מרפסת 70 מ"ר מעל 
הקומת גג ק"ב חזית חדשה 

מהיסוד מתאימה לחלוקה 
)לטאבו משותף( א. פנחסי 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בלעדי ברב שך הושע 
דופלקס 6 חד' קומה ג' חזית 

2,050,000 ש"ח. )קומה 
עליונה עץ( תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)19-19(_____________________________________________

 ברשב"ם 125 מ"רק"ב 3 
כ"א חמישה חדרים 2,450,000 

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכב: 054-8481688

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

_____________________________________________)19-19(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.
_____________________________________________)19-19(א. פנחסי 03-5799308

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

2 דירות( ק"א חזית 4 כ"א 
מעלית 3,400,000 ש"ח מיידי. 

_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 בשיכון ג'!! 5 חד', 
כחדשה!!! מעלית חניה 

מחסן מרפסת שמש + 
תוספות. "אלוני נכסים" 

052-7610603)19-19(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ. 03-8007000 
050-4999465)19-19(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ. 03-8007000 
050-4999465)19-19(_____________________________________________

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

050-4999465)19-19(_____________________________________________

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

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

050-4999465)19-19(_____________________________________________

 נדירה בסלנט 5 חד', 
4 כא"א, 3 דיירים בבניין 
2,600,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ. 03-8007000 
050-4999465)19-19(_____________________________________________

 מציאה בשטרסר!! 
כ-4 חד' 95 מ"ר ק"א - 

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה רק 1,790,000 

ש"ח. מ. כהן-נכסים
052-7684074)19-19(_____________________________________________

 בביאליק 4 חד' ק"ב 
3 כ"א סוכה וחניה 

1,550,000 ש"ח. מ. 
כהן-נכסים

052-7684074)19-19(_____________________________________________

 בגמר בניה בסלנט 4 חד' 
107 מ"ר )ליד ביכ' הגדול( 

מושקעת במיוחד 1,950,000 
ש"ח. בלעדי לתיווך הכוכב: 

054-8481688)19-19(_____________________________________________

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

2,100,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)19-19(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)19-19(א. פנחסי 03-5799308

 במתחם אוסם 
היוקרתי 4.5 חד' במקור 

+ סוכה + נוף כ-115 
מ"ר רק 2,400,000 ש"ח. 

להב נכסים
050-4177750)19-19(_____________________________________________

 בשמעיה היוקרתי 
4 חד' משודרגת בבניין 

בוטיק ומפואר רק 3 
דיירים קומה 2 ואחרונה 
+ מעלית ב 2,150,000 

ש"ח. להב נכסים
050-4177750)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בקרית 
הרצוג! 4.5 חד', ק"ד 

+ אופציה, שולם 
היטל השבחה "אביחי 
_____________________________________________)19-19(מתווכים" 03-5701010

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

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

053-3128884)19-19(_____________________________________________

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

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

053-3128884)19-19(_____________________________________________

 4.5 חד' באפשטיין 
מושקעת מאוד ק"ב. תיווך 

_____________________________________________)BA)19-19 יזמות 054-4980159 דורון

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ. -03
050-4999465 8007000)19-19(_____________________________________________

 בבנין חדש בזכרון מאיר, 
4 חד' יפיפיה, חזיתית, 
2,250,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ. 03-8007000 
050-4999465)19-19(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ. -03
050-4999465 8007000)19-19(_____________________________________________

 באזור תחילת הרב קוק 
כ-4 חד' משופצת מהיסוד, 

ק"א 1,930,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ. 03-8007000 

050-4999465)19-19(_____________________________________________

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

+ ג. בטון 90 מ' )שכנים.ב( 
1,520,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א. סוקולוב כ-4 
חד' כ-75 מ"ר ק"ג משופצת 

א. בגג בטון 1,510,000 "תיווך 
_____________________________________________)19-19(משגב לדיור" 052-5222690

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

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דופלקס גג 8 חד', 240 
מ"ר, במוהליבר, בבלעדיות.

_____________________________________________)19-22(רפי 055-6708295



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

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

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

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-24/19(נכסים" 02-6763740

טבריה

4-4.5 חדרים

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

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

053-3147717 04-6716666)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

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)19-19(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

+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)19-19(_____________________________________________

 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 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

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

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

04-6716666 053-3314717)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)19-19(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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)19-19(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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717)19-19(_____________________________________________

קריית אתא

קריית מוצקין

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

צפת
 למכירה חנות בעיר,

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

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

052-5844040)10-36(_____________________________________________

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

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

 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)19-19(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

+5 חדרים

 למכירה דירה ברח' עזרא 3-3.5 חדרים
34, 70 מ"ר קומה ראשונה. 

_____________________________________________)16-20ל(052-2631746

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

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

ירוחם

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

קריות

 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

 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

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

מ-1,560,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ. 03-8007000 

052-3344721)19-19(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 3.5 
חד' ענקית ק"א 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בנורדאו 3.5 חד' 
ק"ג-מעלית 3 כ"א סוכה 
וחניה 1,450,000 ש"ח. 

מ. כהן-נכסים
052-7684074)19-19(_____________________________________________

 בגמר בניה ברבנו אשר 3 
חד' גדולה ומושקעת מוכנה 
בעוד שנה 1,670,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכב: 054-8481688

 בחגי 3.5 חד' ק"א 
מטופחת 1,920,000 תיווך 

_____________________________________________)19-19(הכוכב: 054-8481688

 בקאליש 3.5 חד' 
1,770,000 ש"ח מושקעת ק"ג 

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכב: 054-8481688

 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)19-19(_____________________________________________

 בסימטת רחל! 2.5 
חד', ק"א, חזית + 

היתרים ביד! בלעדי 
ל"אביחי מתווכים" 

03-5701010)19-19(_____________________________________________

 למהירי החלטה 
באברבנאל 3.5 חד' גודלה 

ומרווחת, ק"ג, 90 מ"ר חזית + 
אופ' גדולה.

_____________________________________________)19-19(דוד-תיווך 050-4122744

 3.5 חד' ברח' שבטי 
ישראל, חזית, משופצת, ק"ג 

1,520,000 לל"ת. 
_____________________________________________)19-20ל(050-4111120

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

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 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)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות נדירה דירת 3 
חד' ברח' בית יוסף.

052-3330965)19-20(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', ק"ב, 
אופציה בגג מקדימה ומאחור, 

יש חתימות שכנים. "פנחס 
_____________________________________________)19-19(נכסים" - 055-6789653

 המציאה בנורוק 3 חד' 
+ יחידת דיור + גג בטון, 

משופצת. 1,630,000 ש"ח 
גמיש. פנחס נכסים

055-6789653)19-19(_____________________________________________

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

אופציה, במצב מעולה. 
1,420,000 ש"ח גמיש. פנחס 

 א. אלחריזי 3 חד' ק"ב _____________________________________________)19-19(נכסים 055-6789653
כ-65 מ"ר משופצת סוכה א. 
להרחבה 1,430,000 "תיווך 
_____________________________________________)19-19(משגב לדיור" 052-5222690

 למהירים!! א .קובלסקי 3 
חד' כ-66 מ"ר כ-60 מעטפת-
בנוי 1,480,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 בלעדי 3 חד' בחידא קומה 
א' משופצת 1,400,000 תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3.5 חב' בפ"כ 
קומה ב' משופצת 1,360,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)19-19(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 72 
מ"ר משופצת ק"ג + גג בטון 

חזית נוף פתוח 1,590,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח . א. פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בקאליש 3.5 במקור 
מטופחת חזית 3 כיווני 

אויר בבנין מטופח 
ב-1,750,000 ש"ח גמיש. 

להב נכסים
050-4177750)19-19(_____________________________________________

 א. נורוק 3 חד' כ-66 
מ"ר קומה-א' + י' בטון 42 

מ"ר 1,320,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 א. שלמה בן יוסף 3 חד' 
כ- 64 מ"ר "משופצת" + א. 
כ-40 מ"ר 1,340,000 ש"ח. 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 בלעדי ז'בוטינסקי צד בני 
ברק )חזית( 2.5 חד' 55 מ"ר 
קומה ג' ואחרונה גג רעפים 
1,210,000 ש"ח גמיש. מס' 
נכס 7440. 077-2050410 

050-5750880
_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

 בשיכון ה' 2.5 חד' כניסה 
פרטית. מפוארת, מרוהטת. 

ומושכרת 830,000 ש"ח. אדי 
_____________________________________________)19-19(נדלן 054-8493483

 בהרב שך/ציטלין 2.5 + 
אופ' 62+30 מ"ר 1,510,000 

ש"ח. תיווך הכוכב:
054-8481688)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2 
חד' 50 מ"ר משופצת ק"א + 
אופציה ממשית 60 מ"ר חזית 

1,650,000 ש"ח. גמיש. א. 
_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

 לסגור!! א. בנימין-אברהם 
כ-2.5 חד' כ-58 מ"ר קומה-א' 
שמורה א. לסוכה 1,170,000 

ש"ח. "תיווך משגב לדיור" 
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 מיידי!! א. צייטלין כ-2.5 
גדולה + מרפסת כ-57 

מ"ר + ת. בטון - כ-28 מ"ר 
1,300,000 ש"ח. "תיווך משגב 

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

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

+ מרפסות, גישה נוחה. 
ע"י ביהכ"נ נווה-אברהם. 

רק 2,900,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח. תיווך הכוכבים:
02-5713375)19-19(_____________________________________________

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

2 מרפסות, נף מהמם, יח' 
הורים. רק 2,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)19-19(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות ברחוב רש"י 
קרוב ללשכת הגיוס, 3 חד', 

קומה ב' + מרפסות, בניין קטן 
ושקט. בלעדי לתיווך צימוקי 

02-5638221)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 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)19-19(_____________________________________________

 2 חד' במעלות דפנה,
ק. כניסה,30מ"ר 950,000ש"ח 
_____________________________________________)19-20ל(053-3183230 054-8428443

לפרסום
03-6162228

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

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

050-4104044)19-19(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בהדר גנים )רח' החליל( 
קוטג' מפואר 180/180 מ"ר 7 
חד' - מיידי!! 2,990,000 ש"ח. 
050-4811122 050-6610501)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" במנחם 
בגין, פנטהאוז 5 חד', קומה 

5, מעלית, חניה, מחסן. 
1,990,000 ש"ח. אפרת דנוך 

054-3979836)19-19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)19-19(ויפה!! 050-4811122

 "רימקס עוצמה" 
הנרייטה סולד, דירת גג, 3 

חד' + 2.5 חד', כ-120 מ"ר 
בנוי. קומה 3, אופציה לכניסה 

נפרדת, מ. שמש, משופצת 
מהיסוד, צוות אביגד

072-3957393)19-19(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור 4 חד' 
קומה 1 + מעלית וחניה 

1,590,000 ש"ח.
050-3528252)19-19(_____________________________________________

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

050-3528252)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
רפפורט, קומה 2, כ-100 מ"ר, 

דירה משודרגת, מ. שמש, 
ממ"ד, חניה. צוות אביגד

072-3957393)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" אורלוב 
קומה 2, 100 מ"ר, משופצת, 

מעלית, חניה. צוות אביגד
072-3957393)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" אחד 
העם, קומה 1, 90 מ"ר 

משופצת, 3 כ"א, חניה. צוות 
_____________________________________________)19-19(אביגד 072-3957393

 "רימקס עוצמה" במנחם 
בגין, 3 חד', קומה 4, מעלית, 
משופצת מהיסוד. דוד פכרט 

058-7708856)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות בחפץ-חיים/
אחד-העם 3 חד' 74 מ"ר ק"2 
1,150,000 ש"ח. תיווך-יוחנן 

050-4104044)19-19(_____________________________________________

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

1,240,000 ש"ח.
050-4811122)19-19(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
רוטשילד, קומה 2, 60 מ"ר, 
עורפית, מעולה להשקעה, 

מיידית. צוות אביגד
072-3957393)19-19(_____________________________________________

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

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 דירות להשקעה בכל 
הקריות החל מ-455,000 ש"ח 

2,3,4 חד' כל הקודם זוכה. 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרויקטים 052-2790370

 בקרית אתא דירות קרקע 
בגדלים שונים כולל שוכרים - 

החל מ-5,250,000 ש"ח. מחיר 
מציאה מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים
052-2790370)19-19(_____________________________________________

 בקרית אתא, בחרדי, כולל 
מרפסת סוכה, מחיר מציאה 

פינוי גמיש. מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרויקטים

052-2790370)19-19(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בק. אתא בחרדי דירת 
גן עם גינה תשואה של 7% 

- מחולקת ומושכרת - מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 

052-2790370)19-19(_____________________________________________

 בקרית אתא, בבורכוב, 
פנטהאוז מעלית פרטית 

לשני קומות בטאבו, 2 חניות 
מקורות, מרפסת נוף אפשרות 
לחלוקה לשתי דירות, מציאה 
של ממש! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרויקטים
052-2790370)19-19(_____________________________________________

 בק. מוצקין דירה מושכרת 
כולל גג בטאבו מושכר לטווח 

ארוך - מומלצת בתחום - 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרוייקטים 052-2790370

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

_____________________________________________)15-19ל(050-4145161

 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

 להשכרה ממושכת 5 
חד' באבן גבירול קומה ב' + 

_____________________________________________)19-20ל(מעלית. 054-8423271

 בלעדי בדניאל 5 חד' 
משופצת ק"ב ואחרונה 

חזית 6,000 ש"ח "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)19-19(_____________________________________________

 דירת 4 חד' חדשה 
בקריית הרצוג, רח' נדוני 
בגדד. ק"3 עם מעלית. 
חזיתית, ממוזגת כולל 
יחידת הורים. לכניסה 
מיידית. 4,850 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19(נייד: 052-7610171

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

03-5701010)19-19(_____________________________________________

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

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

 באשל אברהם דירת 
3.5 חד' קומה 1, חזית, 

ללא מעלית, מסודרת 
4,200 ש"ח בלעדי תיווך 

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

050-5308742)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירה יפיפיה חדשה 
במכלוף השקט 3 דק' 
הליכה מסוקולוב. 70 

מ"ר, 3 חדרים גדולים, נוף 
פנורמי מדהים!! קומה 

שלישית ואחרונה. 4,000 
_____________________________________________)19-20(ש"ח. 050-4170707

 בהרצוג 3.5 חד' 
משופצת ברמת בית מלון 
קומה ראשונה מיידי חזית 
3,900 ש"ח. להב נכסים 

050-4177750)19-19(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

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)19-19(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)19-19(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)19-19(_____________________________________________

 השקעה בקפריסין סמוך 
לקהילה יהודית מתפתחת 

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

_____________________________________________)12-21(וואצפ- 35799670210

 לחברת נדל"ן העוסקת 
בפינוי בינו, דרושים 

משקיעים, החל מחצי 
מליון ש"ח להרחבת 

ופיתוח פרוייקטים
054-6565965)10-22(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

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

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

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

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

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

בני ברק

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

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

050-3070487)49-49/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

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

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

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

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-31/19(_____________________________________________

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

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

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-26(לבעלז. 052-7118100

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

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

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה, וג'קוזי ענק, 
משחקי חצר. פנוי לל"ג 

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

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

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)19-44/19(_____________________________________________

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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 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)19-19(_____________________________________________

 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, 8 מיטות נקיות 
ללא מדרגות. יומי 

_____________________________________________)19-19(ושבועי. 052-7638702

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

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

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 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

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(_____________________________________________

 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

 מבחר גדול של דירות 
להשכרה בצפת והסביבה + 

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

צפת

 בפרדס כץ/הרצל יחידת 
דיור 2 חד' גדולה מאוררת 

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

 בשיכון ה' ק"א 2 חד', 
חדשה, מרוהטת, מזגנים 

2,600 ש"ח גמיש.
050-4110040)18-21(_____________________________________________

 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

 להשכרה באלעד חנות 
28 מ"ר מרכז מסחרי אבטליון. 

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

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

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 וילה מקסימה ונקייה, 
לל"ג בעומר, חצר ענקית, 

מתקנים. רביעי-מוצ"ש. 
055-6624822)18-20(_____________________________________________

פתח תקווה

 דירת 3 חד' מסודרת 
ממוזגת בשפירא 16 ק"א 

כניסה ב' 1.6.19 3,800 ש"ח. 
_____________________________________________)19-20ל(052-7114588

 במלצר 21 דירת 2 חד' 
מפוארת + סוכה ממוזגת 

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

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

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

 בגיבורי ישראל, יחידה 
מרוהטת, ממוזגת ומושקעת 

שקטה, כניסה פרטית, לבודד. 
_____________________________________________)19-20ל(1,900 ש"ח. 055-6787524

 יחידת דיור משופצת 
כחדשה ברח' החוצים 2 חד' 

קומה ב' מעלית 3,200 ש"ח. 
מס' נכס 17966.

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

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

4,500 ש"ח מס' נכס 17964. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

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

050-4811122)19-19(_____________________________________________

 בחשמונאים טאבו 
משותף, 3 חד' 70 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת 
+ חצר ענקית 600,000 
ש"ח. תשואה 5% א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)19-19(_____________________________________________

 בחשמונאים טאבו 
משותף, 4 חד' קומה א', 

נוף מרהיב 850,000 ש"ח 
מניב 6-7% א"א לקחת 
משכנתא. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)19-19(_____________________________________________

 ברבי עקיבא קומה 1 
כניסה פרטית 4 חד' 75 

מ"ר חזית מתאים למשרד, 
קליניקה, סטודיו.

_____________________________________________)19-19(תיווך 050-4122744

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

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

אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 
052-2790370)19-19(_____________________________________________

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

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)19-19(אורי תיווך אדוארד

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

1,600,000 ש"ח. "אפיק-
_____________________________________________)19-19(נכסים" 03-5791514

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

_____________________________________________)19-19("אפיק-נכסים" 03-5791514

 חושב להתקדם 
לחנות/משרד בבני ברק? 

בשבילך אנחנו כאן
תיווך BA יזמות

_____________________________________________)19-19(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 16 מטר 
משופצת + חצר בחזית 

לז'בוטינסקי הרב שך אזור עם 
_____________________________________________)19-19(תנועה 074-7020616

 בקרית אתא למכירה 
חנויות עם תשואה החל 

מ-7.5% לרציניים בלבד. מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרויקטים 

052-2790370)19-19(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק במרכז 
ר"ע חנות ענקית, 2 חזיתות 

תיווך-ישוב-הארץ.
050-4999465 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 מגרשים בק. אתא לבניה 
רוויה כולל אישורים - פרויקט 

גדול. מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)19-19(פרויקטים 052-2790370

 להשכרה מחסן 15 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב.

053-4159884)19-22(_____________________________________________

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

לחנות, משרד וכד' 6,500 
ש"ח. "אפיק-נכסים"

03-5791514)19-19(_____________________________________________

 80 מ"ר על רבי עקיבא 
במחיר מציאה קומה א' עם 

מעלית. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)19-19(054-4980159 דורון

 בלעדי ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו משרד 75 
מ"ר מפואר ומושקע 

)מחולק ל-4 חדרים ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית 

כולל מטבחון ושירותים 
כניסה מיידית 4,000 
ש"ח גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרד 120 
מ"ר + 2 חניות צמודות 
כניסה מיידית לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות"
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 להשכרה וילה 4 חד' חצר 
גדולה 7 דקות מהכינרת ו-2 

דק' מהשטיבלאך.
052-7606968)19-18(_____________________________________________

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-6511250/350)19-30(_____________________________________________

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

050-2424042)19-22(_____________________________________________

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

04-6987450 054-5989347)25-30/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+ בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-30/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/19(וחדר אוכל. 054-6987257

מושב עלמה

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)18-21/19(_____________________________________________

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

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

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

מאובזרת, 04-6989391, 
050-9070487)15-27(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל
 וילה מאובזר + מרפסת 
ענקית לכנרת 4 חד' + סלון 

ומטבח, חצר + נדנדות 
_____________________________________________)19-30(ופיקניק. 054-6511250/350
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 חדרי ארוח הגפן בלב 03-6162228
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(_____________________________________________

ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

הונדה

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

 הובלות קטנות וגדולות 
כולל פירוק והרכבה חדש!! גם 

_____________________________________________)10-22(לצפון. 050-4150357

הסעות

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

התעמלות

הסרת שיער

 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

 התעמלות גב, רפוי 
בכאב, לפני ואחרי לידה. 

לנשים/בחורות וילדות. שמנים 
ארומטיים לרפוי וליופי. 
שייני נדל: 03-5796288

052-7166619)9-21(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-22/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)47-21/19(60 איש 052-8860953

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

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

לזוגות ולקבוצות, 
052-3135105)15-27(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה, 
055-6876176)15-23(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-19/19(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)18-19/19(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(_____________________________________________

 דרוש בתרומה/ במחיר 
סמלי מקרר קטן לבחורי ישיבה 

_____________________________________________)16-16ח(052-7652869

 דרושה מכונת תספורת/ 
גילוח לבחורי ישיבה בתרומה/

_____________________________________________)16-16ח(מחיר סמלי. 052-7652869

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז ולעשיית סודה 

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

 דרוש לאדם העובד 
במסג'יסט טיפולי רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
בתורת המסאג'. 

_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה. 

_____________________________________________)16-16ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

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

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)16-16ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)16-16ח(סמלי. 054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)16-16ח(בערך. 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)16-16ח(סמלי. 054-7938941

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

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

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

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

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-32/19(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

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

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

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

052-5844040)18-18(_____________________________________________

עריכת וידאו

 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

 דירת נופש בצפת - בכנען 
8 אנשים נוף מדהים 10 דק' 

הליכה מהעתיקה.
_____________________________________________)19-20ל(055-9698788

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

אפשרות לקייטרינג מהדרין. 
054-3040770 050-5461155)19-34(_____________________________________________

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

רנו

סיטרואן

 הונדה סיוויק 2003 
אוטומט דגם מפואר + סאןרוף 

שמורה, בהזדמנות. 8,500 
_____________________________________________)19-20ל(ש"ח. 052-5279050

 סוזוקי בלנו 2002 
אוטומטית + כל התוספות 
מנוע חדש, שמורה, מיכני 

_____________________________________________)19-19(מעולה. 055-6883937

 למכירה סיטרואן גאמפי 
שנת 2005 שמורה ומטופלת 

9 מקומות. 290 ק"מ טסט 
_____________________________________________)19-19(לשנה!! 050-4133779

 רנו מגן - 2 - 2008 
אוטומטית + כל התוספות, 
_____________________________________________)19-19(בהזדמנות!!! 054-2453336

בריאות
 סודות ההרזיה 

לצמיתות - להבין, ליישם, 
להצליח!! הרצאה עם 

ד"ר רינה גרנות. 21/5/19 
- בערב. 054-8434985

dr.rina10@gmail.com
www.dr-rina.com)19-20(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג, ירושלים וב"ב, 

ואירועים, 053-3188842 
050-7532336)36-36/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמיןף מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)46-20/19(_____________________________________________

 עריכת ודאו ומצגות 
לכל מטרה, מקצועי 

ומרשים!
_____________________________________________)18-21(שרי 050-4171813

לפרסום
03-6162228

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

 אבדה שרשרת זהב עם 
תליון עגול לפני כחדושיים 

_____________________________________________)19-19ח(בב"ב. 054-8471154

 XSOS אבדה שקית 
בכנס ב"ארנה" בחוהמ"פ 

המכילה חפצי ערך.
_____________________________________________)19-19ח(054-8562188

 נמצאה מעטפה בערב 
פסח באזור רמת אהרון

_____________________________________________)19-19ח(03-591855 052-7658286

 נמצאה אבידה בפארק 
רעננה בחול המועד.

_____________________________________________)19-19ח(052-3323204

 אבד תיק גב בצבע אפור - 
ב"ב בתחמת אוטובוס האדמור 
מנדבורנא חזון איש בכ"ג ניסן 

_____________________________________________)19-19ח(אחה"צ. 052-7709547

 אבדו תפילין ברח' רבי 
עקיבא 60 בתוך שקית של 
XSOS )אקסוס( בבני ברק. 

_____________________________________________)19-19ח(050-4188980

וכן מכתבים 
מקוריים 

מגדולי ישראל

קונה ספרי קודש ישנים

052-7674348
 אנו זקוקים למכשיר בי. 

קיו. לייזר בדחיפות, אפשר 
בתשלום סימלי.
_____________________________________________)19-19ח(058-4439935

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה - מזגן קטן. 

_____________________________________________)19-19ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
35X37 ס"מ של מסגן חלון 

_____________________________________________)19-19ח(אלקטרה. 054-4458379

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים. 
_____________________________________________)19-19ח(054-8439931

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים, משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)19-19ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
גם אחרי סוכות בתרומה/

_____________________________________________)19-19ח(סימלי. 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)19-19ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תוקה בתרומה/

_____________________________________________)19-19ח(סימלי 054-7938941

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-19ח(בערך. 054-7938941

 דרוש לאדם העובד 
כמסג'יסט טיפולי-רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
בתורת המסאג'.

_____________________________________________)19-19ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה 

_____________________________________________)19-19ח(052-3595314

 דרוש מכשיר סמסונג 
_____________________________________________)19-19ח(יאנג בתשלום. 058-3299505



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה
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ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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

 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 

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

_____________________________________________)15-16ח(052-7687128

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

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

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

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר, 

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חקי 

_____________________________________________)16-16ח(חילוף. 050-6651365

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

מסאג' נגן כאבים. 
_____________________________________________)16-16ח(052-7396092

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)16-16ח(054-7938941

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
או סמסונג 1200 בתרומה, 

אפשרי במקולקלים. 
_____________________________________________)16-16ח(052-3595314

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)16-16ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה מגילת אסתר 
בכל מצב בתרומה ואנחנו 
נתקן אותה לצורך מצוה.

_____________________________________________)16-16ח(054-8432271

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי-ם. 050-4147729 

_____________________________________________)19-19ח(אחרי שעה 15:00

 רדיאטור 12 צלעות 100 
ש"ח בי-ם. 050-4147729 

_____________________________________________)19-19ח(אחרי שעה 15:00

 תנור חימום עך עמוד 
כמאוורר - 50 ש"ח בי-ם. 

050-4147729 אחרי שעה 
_____________________________________________)19-19ח(15:00

 מזגנות חימום - 50 ש"ח. 
בי-ם. 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)19-19ח(שעה 15:00

 מפזר חום 50 ש"ח.
_____________________________________________)19-19ח(050-4147729

 סורק - 50 ש"ח. 
050-4147729 אחרי שעה 

_____________________________________________)19-19ח(15:00

 מדפסת לייזר משרדית 
OKI 485 משולבת פקס 

מכונת צילום וסורק, כחדשה, 
עדיין באחריות. 400 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(054-3132330

 טאבלט 10.1 אינץ. כולל 
טלפון במצב חדש 500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-8380655

 מיקרוגל איכותי כולל גריל 
34 ליטר מורפי ריצ'רד 150 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-8380655

 מאוורר קיר 16 אינץ 
כוללל שלט וטיימר 75 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-8380655

 מקרר אמקור מטאור 500 
ליטר במצב טוב בבני ברק 
_____________________________________________)19-19ח(500 ש"ח. 052-3662700

 פקס + שואב אבק כל 
_____________________________________________)19-19ח(דבר 80 ש"ח. 052-5737813

 מקרר 500 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(0503337530 אבנר

 רדיאטור 12 צלעות צצויין 
_____________________________________________)19-19ח(220 ש"ח. 053-3187276

 שואב אבק אמקור שמור 
בצב מצויין 299 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3188804

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)19-19ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

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

_____________________________________________)19-19ח(052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)19-19ח(כחדש 50 ש"ח. 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)19-19ח(300 ש"ח. 052-3463482

 כיריים גז בילד-אין )לוקסור 
4 להבות( ירוסטה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-3463482

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD "8 - 240 טושיבה מסך

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-2724747

 מנורה למטבח צמוקת 
קיר 130 ש"ח. מנורה לפינת 

אוכל 130 ש"ח.
_____________________________________________)19-19ח(052-2727474

 כיריים גז בקו 4 להבות. 
חדש בריזה, באחריות, 295 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-7687863

 נוקיה 208 מצויין מוכשר 
_____________________________________________)19-19ח(רק 150 ש"ח. 053-3119090

 מיקורפון חדש משנה 
קולות ומדליק אורות כולל 

כניסהת USB ב-120 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(054-8503037

 מחשב נייד מצוין + 
תוכנות ווינדוס חוקי בהזדמנות 

_____________________________________________)19-19ח(470 ש"ח. 053-3346080

 מסך "22 במצב מצוין 
בהזדמנות 200 ש"ח.

_____________________________________________)19-19ח(053-3346080

 מציאה!! רמקול מוגבר 
איכותי 100 וואט לכנסים 

ואירועים קטנים עד 100 איש. 
קל ונייד לנשיאה. 500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(ב"ב. 054-3132330

 לצילום סטודיו ואירועים 
מערכת תאורה הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה 
_____________________________________________)19-19ח(500 ש"ח. ב"ב. 054-3132330

 ג'י פי אס - GPS + מטען 
_____________________________________________)19-19ח(200 ש"ח. 054-6389446

 תנור 3 ספירלות - 80 ש"ח 
בירושלים. 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)19-19ח(שעה 15:00

 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

 ארונית 2 דלתות מדפים 
175/80 בבני ברק 350 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-3662700

 שולחן וכסאות מעץ מלא 
בבני ברק 500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-3662700

 מקפיא 4 מגירות "סימנס" 
ב-500 ש"ח. 050-3337530 

_____________________________________________)19-19ח(אבנר

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)19-19ח(050-4120285 גמיש.

 כסא משרדי כחדשם עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

250 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)19-19ח(050-4120285

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-3463482

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)19-19ח(500 ש"ח. 054-5705546

 6 כסאות לפינת אוכל + 
ריפוד מצופה נילון כחדש 450 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 0545-347663

 עמודון ספרים איכותי 
וחזק 230 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)19-19ח(052-5737813

 טיולון חזק + מזוודה 80 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח לפריט. 052-5737813

 שני כסאות מעור למטבח 
עם רגל ניקל 500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(050-6285950

 ספרייה מתלית על הקיר 
מסנדביץ גובה 110, רוחב 140 

_____________________________________________)19-19ח(052-7609593

 ספה 4 מושבים + מגירה 
500 ש"ח. 050-3337530 

_____________________________________________)19-19ח(אבנר

 ארון קיר 4 דלתות 1,250 
_____________________________________________)19-20ל(ש"ח. 054-8143400

 ספרייה + ארון קיר 
סנדביץ 1,650 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ל(054-8143400

 ארון אמבטיה + שיש 
וכיור 1,450 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ל(054-8143400

 מסנון גדול + זכוכניות 
_____________________________________________)19-20ל(2,250 ש"ח. 054-8143400

 שולחן כתיבה ענק + 
כוורת ספרים לחדר ילדים של 
חמישה נגרים, במצב מצויין. 

_____________________________________________)19-20ל(בבני ברק. 052-3400588

 שידת טיפולים לתינוקות 
בצבע לבן עץ מלא בבני ברק 

_____________________________________________)19-19ח(300 ש"ח. 052-3662700

 2 שולחנות: חדר ילדים, 
ומשרד בבני ברק. כ"א 350 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-3662700

 למסירה שולחן )שחור( 
מחשב 60*80 עם מגירה 

נשלפת למקלדת
_____________________________________________)19-19ח(052-7609593

 למסירה שולחן מחשב 
מסנדביץ ללא פורמיקה 

55*140 עם שידה.
_____________________________________________)19-19ח(052-7609593

 כסא אוכל בצבע ורוד, 
מתכוונת משמש גם בסלקל 

במצב מצוין. 250 ש"ח.
_____________________________________________)19-19ח(053-3364930

 XMAX עגלת אמבטיון 
שחור/אדום 140 ש"ח מצב 

מצוין. 054-8541292
_____________________________________________)19-19ח(058-3256684

 עגלת TWIGI חדש 
באריזה דגם E28 סגול, 350 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 054-8439247

 עגלת מוצי משולבת בצבע 
אפור כחדש 300 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7629022

 נדנדה חשמלית ד"ר בייבי 
כחדשה עם מנגינות ופעלולון 

רק 300 ש"ח. בי-ם 
_____________________________________________)19-19ח(050-9549670

 עגלת ג'וי במצב מצוין 
צבע סגול מבטיה וטיולון 

ואביזרים נילווים בירושלים 500 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 050-9549670

 מיטת תינוק + מזרון 
אורטופדי חדש באריזה. 500 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת תאומים יד 2 צבע 
שחור KOOKOO במחיר 

160 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)19-19ח(052-5737813

 סלקל סייבקס שמור 
כחדש מתאים לבייבי גוגר 249 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 053-3188804

 אינטרקום כפול לתינוק 
חדש באריזה 199 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3188804

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

 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

 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

 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

 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

 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, 

ביקוש _____________________________________________)15-16ח(02-5812872
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.
_____________________________________________)16-16ח(052-2437292

 "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

 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

 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

 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

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

 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. 

 טיולון 80 ש"ח אנגלזינה 
_____________________________________________)15-16ח(ומקלרן 052-5737813

 עגלת תאומים 140 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה פרגו 300 
ש"ח צבע אפור זית

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 ארונית 
אמבטיה+כיור+ברז איכותי 

260 ש"ח סנדביץ'
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מיטת תינוק עץ מלא+ 
מזרן 100 ש"ח מצב מעולה 

_____________________________________________)15-16ח(054-8459159

 300 ש"ח עגלת תינוק 
3 גלגלים מצב מצוין ירושלים 

_____________________________________________)15-16ח(054-8448229

 סימיליאק למהדרין 900 
גרם שלב 2 60 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)15-16ח(054-8493634

 כסא בטיחות/סל נישא 
לילדים ברכב 9+18 ק"ג 

בצבע כתום כחדש 40 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 עגלה חדשה באריזה 
אנפנטי 300 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4164485 02-6418584

 עגלת ג'וי במצב מצוין 
סלקל-טיולון ואמבטיה 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7122470

 תיק לעגלה צבע תכלת, 
_____________________________________________)15-16ח(35 ש"ח, 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק, 85 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח, 053-3155415

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי - 25 ש"ח. מהדרין - 

_____________________________________________)15-16ח(30 ש"ח, 050-4135002

 באלעד, עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלו-ברי, שמורה, ילד 
אחד בשימוש + ניילון לגשם, 

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 מכשיר בייבי סיטר חשמלי, 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח, 052-7154392

 עגלת תאומים כחדשה, 
400 ש"ח, גמיש, בפרדס כץ, 

_____________________________________________)15-16ח(052-7188350

 עגלת תאומים צבע 
שחור, 160 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשיחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)19-19ח(052-7396092

 נוקיה 208 מצויין מוכשר 
_____________________________________________)19-19ח(רק 150 ש"ח. 053-3119090

 פלאפון C2 פתוח 
לחברות פלאפון והוט כחדש, 

_____________________________________________)19-19ח(ב-190 ש"ח. 052-7630089

 אוזניות ספורט בלוטוס 
כולל דיבורים חברת מיניסו 

היפנית 130 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(054-5990390

 LG G4 טלפון סלולרי 
כולל מגן איכותי במצב חדש 

_____________________________________________)19-19ח(500 ש"ח. 054-7561146

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
+ 3 ספסלי נירוסטה.

*מכונה לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

 נעליים לגברים חדשות 
בקופסא דגם כאט קונסול 

צבע שחור מידה 41 עם 
שרוכים ס"ה 200 ש"ח כחצי 

_____________________________________________)19-19ח(מחיר. 054-8525547

 אופני הרים גדולות 
כחדשות. 400 ש"ח בב"ב.

_____________________________________________)19-19ח(054-8456883

 מפה מיוחדת לבנה 
לשולחן 2.5 מטר 25 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 אגרטל זכוכית 25 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 בושם 40 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 ממחטות אף חדשות 
באריזה 6 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 ציור נוף מהמם בסגנות 
צבעי שמן 80 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 מצלמה קנון 150 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(053-3187276

 כיריים גז סאוטר 4 להבות 
במצב טוב מאוד. 200 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(054-5388999

 מכשיר סודה סטרים 
בצבע לבן במצבן מצויין 100 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 054-5388999

 חליפה לגבר צבע אפור 
כהה גיזרה רחבה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3155415

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)19-19ח(200 ש"ח. 054-8464909

 זוג תוכים פינקים צעירים 
ב-25 ש"ח ליחידה.

_____________________________________________)19-19ח(052-7102011

 רמקול בזוקה נייד חזק 
ועוצמתי כחדש 199 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(053-3188804

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, בי-ם 
_____________________________________________)19-19ח(054-8415306

 אופניים B.M.X מס' 20 
במצב חדש 150 ש"ח. כולל 

גלגלי עזר. 050-4147729 
_____________________________________________)19-19ח(אחרי שעה 15:00

 סט ספרי רפואות תימן 
150 ש"ח בי-ם. 050-4147729 

_____________________________________________)19-19ח(אחרי שעה 15:00

 2 שטיחים לקיר תמונות 
דיוקן של הרב מרדכי שרעבי 

והבבא סלי רק 150 ש"ח כ"א 
במצב מצוין בירושלים. 

_____________________________________________)19-19ח(050-4120286

 נעלי ספורט נייק אייר 
כחדשות מידה 23 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)19-19ח(בירושלים. 050-4120286

 נעלי ספורט לבן-בת חדש 
בקופסא. צבע לבן. סקוטש, 
מידה 29 מדליק אורות עם 

הטענת יו אס בי )נקנו ב-160 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח( 60 ש"ח בלבד.

 ברה"ע למכירה אופציים 
כחולות 20 אינץ ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(050-6850138

 למסירה חלקי מעבד מזון 
במצב מצויין של בראון דגם 

_____________________________________________)19-19ח(3010 055-6779772

 אופניים STITCH מחיר 
_____________________________________________)19-19ח(350 ש"ח. 050-3337530

 כסא מחשב 150 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(050-7463631

 עגלה תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג 150 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(050-7463631

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)19-19ח(כ"א. 052-3595314

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
31 ספסלים נירוסטה. *מכונה 

לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

 סלייסר קוצץ ירקות 80 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)19-19ח(קשת 85 ש"ח. 053-3155415

 שולחן קטן סלוני מזכוכית. 
_____________________________________________)19-19ח(80 ש"ח. 053-3155415

 סיר לקובנה 35 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 מכנס גינס לגבר חברת 
קסטרו 90 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפיפה 80 ש"ח.

_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 תיק לסמינר חברת 
להבורה 140 ש"ח.

_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 סט מצעים מלא יחיד 
אדום שחור 80 ש"ח.

_____________________________________________)19-19ח(058-7041010

 מראה לארון בגדים 80 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-7126106

 בובה פלא 70 ש"ח. 
_____________________________________________)19-19ח(052-7126106

 שולחן מזכוכית עגול 
נמוך מתאים לסלון משרד 300 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-7126106

 מזנון נוי עם מגירות צבע 
לבן יפיפה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
עם ידית 20 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7126106

 בירושלים למכירה מכונות 
גילוח. כ"א 80 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(055-6883238

 מטען לסוללה 36 וולט 
כמעט חדש, רק ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(054-8464909

 סוללה 48 וולט אקטיב 
מקורי 4 חודשים בשימוש 500 

_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 054-8464909

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)19-19ח(בירושלים. 054-8415306

 BARBARI/בושם ברברי 
לגבר חדש, פתוח 140 ש" 

_____________________________________________)19-19ח(בירושלים. 054-8423890

 רטלין 30 מ"ר LA חדש 
באריזה, ב-80 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7630089

 אבקת חלבון 
 ."MASSIVE Gainer"

חברת IB+ חדש, ב-200 ש"ח 
_____________________________________________)19-19ח(גמיש. 052-7630089

 מציאה!! בריכה ענקית 
על עמודים 2X4 מטר, גובה 

75 ס"מ, 450 ש"ח.
_____________________________________________)19-19ח(052-7630089

 מראה גדולה, מעוצבת, 
70X90 ס"מ מתאימה 
לאמבטיה ב-150 ש"ח. 

_____________________________________________)19-19ח(052-7630089

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)19-19ח(ש"ח. 052-2727474



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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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

ב’-ה’ באייר תשע”ט  7/5-10/5/2019

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(_____________________________________________

 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

דרוש/ה 

העבודה בחולון

מתאמ/ת פגישות
לשעות 9:00-14:00

050-3070804

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

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
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מיו
ה 
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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

דרושות לשנה"ל תש"פ 

לצהרון בצפון
 ת”א  

 תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

 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

 דרוש עובד עם נסיון 
לחנות פלאפל בב"ב שכר נאה

055-6774085)18-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

רותי: 058-7674132

דרושה מטפלת מנוסה 
אווירה נעימה ומשפחתית

הסעה מב"ב

למעון חרדי בתל אביב

 לחב' שליחויות דרוש 
נהג רציני עם רשיון עד 12 טון 
מאזור המרכז. 074-7030025 
DB0747030025@gmail.com)19-22ל(_____________________________________________

 דרושה גננת לתחילת 
שנה לקבוצת בוגרים למשרה 

מלאה שכר גלובלי!
052-5456295)19-22(_____________________________________________

 לגן בגבעת שמואל 
לשנת הלימודים הבאה דרושה 

סייעת לגיל 4 בעלת נסיון )3 
שנים( תנאי שכר של משרד 

החינוך
_____________________________________________)19-20(קו"ח לפקס: 1-5337-511558

 לרשת גנים בקרבת ב"ב 
דרושה גננת לשנת הלימודים 
הבאה. בעלת נסיון)3 שנים( . 

תנאי שכר מ. החינוך.
_____________________________________________)19-20(קו"ח לפקס 1-533-7511558

 לקופת חולים דרוש/ה 
פקיד/ה לעבודה מהבית, 3-4 
שעות ביום לעבודה משרדית 

נוחה ומתן מענה טלפוני 
לחברי הקופה, 37 ש"ח 

לשעה.
_____________________________________________)19-19(קריירה 072-22-222-62

 לחברה בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה, לעבודה 

משרדית נוחה, משרת בוקר, 
לא נדרש נסיון, שכר 7,500 

_____________________________________________)19-19(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 למשרד בבני ברק דרוש/ה 
מזכיר/ה, לעבודה משרדית, 

משרת בוקר, שכר 7,500 
_____________________________________________)19-19(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לחברת אור לרפואה 
דרושים מחלקי פליירים 

ברחובות. 40 ש"ח לשעה. 
_____________________________________________)19-20ל(02-6525332

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
בוקר/ערב + עובד מטבח 

למשמרת בוקר.
052-6607070)19-22(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א 36 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)19-26(קרוב לב"ב 052-7690437

 דרושים נהגים מיומנים 
לעבודה במרכז רשיון מעל 3.5 

טון לשינוע שטיחים ווילונות. 
_____________________________________________)19-22ל(050-6563426

 דרושה סייעת לתינוקיה, 
חרוצה ואוהבת ילדים בק. 

הרצוג ב"ב מ-7:30-16:00 שכר 
_____________________________________________)19-22ל(נאה למתאימה. 050-4146721

 מטפלת למעון בבני ברק 
למשרה חלקית/מלאה תנאים 

טובים + מענקים. 
054-5558835)19-20(_____________________________________________

 לת"ת בת"א גננת לשנת 
הלימודים הבאה וכן גננת 

משלימה. נסיון חובה. קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 לת"ת בת"א מזכירה 
למ"מ טל': 03-6307422 

8:00-13:00)19-20(_____________________________________________

 למעון ילדים בב"ב, גננת, 
מ"מ לגיל שנתיים, מיידי.

052-7641817)19-20(_____________________________________________

 בר"ג, תופרת במכונה + 
יד ללא שישי, תנאים טובים. 

_____________________________________________)19-22(לפרטים: 03-5797279

 למעון יחודי בבני ברק 
דרושה מטפלת למשרה 

מלאה/חלקית.
08:00-16:00 / 10:30-13:00
052-7139090 053-3126010)19-22(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ ומנוסה 
לנקיון חדרי מדרגות. 

052-4003742 054-2421996)19-19(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)19-22(לפרטים: 054-8408411

 לכיפות אלטמן, דרושה 
תופרת זריזה ל-5 ימים בשבוע, 

_____________________________________________)19-20(6 שעות ביום. 03-5782080

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(_____________________________________________

 למטבח מזון בפתח תקוה 
דרוש עובד לעבודה מ-3:00 
בלילה עד 10:00 בבוקר 5 

פעמים בשבוע, לבעלי רכב. 
052-6744228)18-21(_____________________________________________

 למעון איכותי בב"ב-פרדס-
כץ מטפלת איכותית לכיתת 

התינוקיה תנאים טובים 
054-8413913)18-21(_____________________________________________

 לסטודיו לפאות ושמלות 
כלה בב"ב דרושה פאנית 

מומחית ואופנתית
_____________________________________________)18-21ל(050-7111483

 בגבעת שמואל עובדת 
למשק בית פעמיים בשבוע, 

שעות גמישות )בבית רק 
_____________________________________________)19-20(בנות( 054-3977205

 דרוש עובד חרוץ ורציני 
לחנות פלאפל בב"ב למשמרת 

בוקר 7:00-11:00
_____________________________________________)19-20ל(054-8099198
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ח'-י"ב באייר13-17.5.19

שני עד שישימבצעים בימי 

בת ים: ניסנבאום 25. 

בימי שישי
הסניפים 
פתוחים 

עד השעה: 
 15:00

ימי שוק
פירות וירקות
בימי שלישי

ורביעי

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

קמח חיטה מלאלחמית 
80%/100%/לחלות

חמישיית טישורביעיית טונה  נקניקיות/
שניצל תירס 1-920 ק"ג 

1 ק"גאסם
רובינפלד

במים/בשמן צמחי/קנולה
'מעולה'

קוד: 48203
1.75 ק"ג

טבעול

  

טחינה אחוה   קרחון אבטיח/
לה פרוטה

אורז בסמטי מארז פופקורן

סירופ אחוה

1 ק"ג
סוגת

סוגת

טעמים שונים
1 ליטר

רגיל/מלא
500 גר'

סוגים שונים
200 גר'

900 גר'

גבינה
750 מ"ל

טרה

למארז
שני-שישי

13-17.5.19 ח'-י"ב באייר

16-17
י"א-י"ב באייר

אבקת מרק שמן קנולה
בצל/ עוף אמיתי

נוזל כלים פיירי 650 מ"ל/
פלמוליב 1 ליטר

1 ליטר
400 גר'טעמן

אסם

שני-שישי
13-17.5.19
ח'-י"ב  באייר

שוופס ווטר/
ספרינג תה

סלטי מיקי סימילאק

סוגים שונים
1.5 ליטר

פרורי לחם רגיל 
200 גר'
'מעולה'

שלגון גליגל   

דוריטוס

*מגוון מוצרי נאפה לאחר הפסח-בהתאם למלאי הקיים בחנויות!

גלידה קרמיסימושקדי מרקדג מושט גביעי גלידה
סוגים שונים

עלית
400 גר'בלדי

'מעולה'/טעמן
סוגים שונים

שטראוס
24/30 יח'

'מעולה'

שעועית לבנה/
אורז פרסי

1 ק"ג
סוגת

פרווה/חלבי
ריאו

נסטלה

שרינק מיני מילקי 16 יח'/מאגדת מעדן מווג.צהובה מגורדתקוטג'
שרינק דנונה תות 12 יח' 250 גר'

טרה
500 גר'

טרה
שוקו/וניל

8 יח'
טרה

שטראוס

בייגלה
300-400 גר'

B&B

נשנושים/דג דג
300-400 גר'

B&B

מארז תפוצ'יפס
5*50 גר'

עלית

פתיתים 500 גר' 'מעולה'/
איטריות סבתא

שיבולים

2690 990

3 ב-
20

3 ב-
890

1590

890 2490

לק"ג

1190

590

6990

ליח'
890

2 ב-
890

3 ב-
1090

נייר טואלט סופט
32 גלילים

4 ב-
20

5 ב-
10

179017903990790

1590 690 5 ב-
10

ליח' למארז

2490
ליח'לק"ג

ליח'ליח'

ליח'

למארזלמארז

890 890 890

4 ב-
10

1590

790
ליח'

2 ב-
1290

3 ב-
20

2 ב-
20

3 ב-
1090

990

נאפה
לאחר 
הפסח

נאפה
לאחר 
הפסח

נאפה
לאחר 
הפסח

נאפה
לאחר 
הפסח

נאפה
לאחר 
הפסח

נאפה
לאחר 
הפסח
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"

לאישה

טיפים

בתמרוקי  הפעילים  המרכיבים  יכולת  אם 
ספציפי  לייעוד  כה  עד  הוגבלה  קוסמטיקה 
של  נטייה  ישנה  האחרונות  בשנים  שהרי 
התמרוקים  ומפתחי  הפורמולציות  כותבי 
בו  הפועלים  קוסמטיקה  תכשירי  ליצור 
זמנית במישורים טיפוליים שונים ומקבילים 
- ובכך לספק למשמשים תוצאה הוליסטית 
מקיפה תוך מתן תועלות קוסמטיות רחבות 

בהרבה מבעבר. 

בטבע",  היא  ביותר  הטובה  "הסינרגיה 
קובעת ד"ר ג'ני שטיימן, נטורפתית, מומחית 
לקוסמוטולוגיה טיפולית ומדריכה מקצועית 
לדוגמה",  "צמחים  מאג'יריי.  המותג  של 
מרכיבים  של  שלל  "מכילים  אומרת  היא 
שלכל אחד מהם פעילות שונה, אולם יחדיו 
משמעותית  ומתעצמת  מתחזקת  פעילותם 
בהתייחס לפעילות כל רכיב בנפרד. לדוגמה: 
כאנטיאוקסידנט  משמש   c ויטמין  כי  ידוע 
בתרכובתו  אך  העור.  התחמצנות  המונע 
מהר  ומתפרק  יציב  אינו  הוויטמין  הטהורה 
של  מיצוי  לעומתו,  ואור.  חום  של  בהשפעה 
תה ירוק, אמנם מכיל ריכוז נמוך של ויטמין 
להעצים  ירוק  התה  של  ביכולתו  אולם   c
פעילותו  ובהתאמה  הוויטמין  את  ולתגבר 
יעילה  יותר,  חזקה  הופכת  כאנטיאוקסידנט 
את  לעומק  מבינים  כאשר  יותר.  ויציבה 
לא  כבר  הקוסמטית,  הסינרגיה  משמעות 
אלא  בנפרד,  פעיל  רכיב  לכל  מתייחסים 
בחיבור שלהם למרכיבים אחרים בפורמולה 
וכך בכוחה של הקוסמטיקה לספק תוצאות 
לדוגמה  כך  יותר.  ומשמעותיות  אפקטיביות 
המוצר ליפטינג טון בייס, העשיר במרכיבים 
העור  מרקם  ואת  הגמישות  את  המשפרים 
גם  כמו  מתיחה  ואפקט  לחות  מתן  תוך 
הגנה  תמרוק  ומהווה  מייקאפ  כדמי  משמש 
מפני קרני השמש ונזקים סביבתיים אחרים".

"הסינרגיה המודרנית הצליחה לפצח קשרים 
מתמשך,  אפקט  שיאפשרו  כימיים  וקודים 
יותר  גבוהה  ואפקטיביות  חדירה  עוצמת 
של הרכיבים הפעילים. ובהתאמה תכשירים 
מהדור הנוכחי בכוחם לספק מענה אפקטיבי 
לאזור המטופל באופן שלא נתאפשר עד כה", 
האחראי  ביוכמאי   pHd קוניס  יואל  מוסיף 
בארץ  קוסמטיות  פורמולציות  לפיתוח 
הותאם  העיניים  קרם  למשל  "אם  ובעולם. 
עורית  בתופעה  נקודתי  לטיפול  כה  עד 
לעיניים  מתחת  כהויות  או  )רפיון  ספציפית 
לטכנולוגיות  הודות  שהרי  וכד'(  נפיחות  או 
לספק  סינרגטית  יכולת  קיימת  החדשניות 
מעלות   360 של  היקפי  קוסמטי  פתרון 
מענה  הדורשות  העין  אזור  תופעות  לכלל 
הרכיבים  בין  החיבור  לדוגמה  וכך  טיפולי, 

העיניים  תכשיר  של  הקוסמטית  בפורמולה 
בניהם שיתוף שהוא  יצר  איי",  "אילומייטינג 

הרבה מעבר לעצם נוכחותם בה".

פריצת דרך מדעית

זינגבוים  חוה  של  הקוסמטיקה  כשמותג 
השיק את קרם הפרופסי, הוא עורר עניין רב, 

מדוע? כי הוא הכיל פריצת דרך מדעית. 
בה  הראשונה  הפעם  הייתה  זאת  למעשה, 
הצליחו  היאלורונית  חומצה  של  מולקולות 
לשכבה  חדירה  כדי  עד  ממוזערות  להיות 
האמור  הפיתוח  העור.  של  יותר  העמוקה 
הוא תוצאה של מחקר ארוך שנים בהובלתה 
בר  מאוניברסיטת  לוברט  רחל  פרופסור  של 
אילן ולאחרונה אף השיק מותג הקוסמטיקה 
שהודות  קרם   ,2 הפרופסי  את  זינגבוים  של 
החומצה  של  הממוזערות  למולקולות 
היצרנית  לטענת  חודר  ההיאלורונית, 
השכבה  על  "יושב"  רק  ולא  העור  לעומק 
החיצונית, כפי שעושות מולקולות החומצה 
במרבית  שנמצאות  הגדולות,  ההיאלורונית 

המוצרים בשוק. 

הפונקציונלית  מערכתיות  הרב  מגמת 
תפוח  המותג  במוצרי  גם  ביטוי  לידי  באה 
להציע  היא  המטרה  הפעם  גם  טכנולוגיות. 
השפעה  רב  "הוליסטי"  מוצר  למשתמש 
פתרונות  של  קומפלקס  לספק  שתכליתו 

למצבים קוסמטיים שונים. 

להשתמש  התרגלנו  למשל,  בעבר  "אם 
ללחלח  היה  העיקרי  שייעודו  לחות  בקרם 
החדש  מהדור  הקרמים  שהרי  העור,  את 
ובה  מהקופסה  לצאת  ביכולתם  מתהדרים 
החיונית  הלחות  את  מספקים  שהם  בעת 
לעור - הם פועלים גם במישורים טיפוליים 
תמרוק  של  שימוש  חייבו  שבעבר  נוספים 
נוסף", אומרת סיגל קדם המדריכה הראשית 

בחברה.

הרטינול  בנגזרות  השימוש  רווח  כה  "עד 
במאבק  מרכזי  איג'ינג  אנטי  כרכיב  לדוגמה 
אולם  העור.  של  הכרונולוגית  הזדקנותו 
הטכנולוגיות החדשות מאפשרות כיום לשלב 
נוספים  רכיבים  לצד  ונגזרותיו  הרטינול  את 
ושמנים  נוגדי חמצון, חומצות למיניהן  כגון, 
מעטפת  לעור  לספק  בכדי  וזאת  פעילים 
טיפולית רחבה יותר שלא התאפשרה בעבר" 

היא מסכמת.

 HL המותג  מבית   –  JUVELAST סדרת  גם 
"מדובר  סינרגטית.  בטכנולוגיה  מתהדרת 

לשיקום  הפועלת  יעילה  חדשנית  בסדרה 
עור יבש ופגום, המעניקה הגנה מקסימלית 
על המחסום האפידרמלי, בונה אותו מחדש 
הקמטים"  ולטשטוש  העור  להזנת  ופועלת 
מחלקת  מנהלת  יקר,  בן  מירב  אומרת 
ההדרכה בחברה ומבארת: "הסדרה מבוססת 
 DNA CoFactor ובלעדי  ייחודי  פטנט  על 
והוכח  שנבדק   )9,333,159B2 פטנט  )מס' 
במיוחד  כיעיל  קליניים  במחקרים  מדעית 
עומק  ולהפחתת  העור  טקסטורת  לשיפור 
אנזימי  בתוכו  משלב  הפטנט  הקמטים. 
תיקון דנ"א המופצים בליפוזומים, קומפלקס 
חומצות  משלוש  המורכב  נחושת-פפטידי 
אמינו שנושא את הנחושת אל עומק העור". 

ומה טוענת הדרמטולוגיה? 

שינויים  בעור  חלים  ההזדקנות  "בתהליך 
העור,  של  אלסטיות  אובדן  ושונים:  רבים 
הופעת קמטים וכתמים ואובדן הנפחים של 
מרינה  ד"ר  אומרת  עורית"  התת  הרקמה 
לנדאו מבכירות הדרמטולוגיות בארץ ובעולם 
הקוסמטיקה  שתעשיית  "למרות  ומוסיפה, 
צריך  הוליסטיים,  פתרונות  לספק  מנסה 
לזכור כי כל מוצר המושם על העור ומחולל 
כמוצר  יירשם  לא  לעולם  מהותי,  שינוי  בו 
מוצר  קיים  לא  ולכן  כתרופה.  אלא  קוסמטי 
מהותי  שינוי  בעור  לחולל  שמסוגל  קוסמטי 
ממספר  יותר  של  לתקופה  לעין  שנראה 

שעות עד ימים בודדים". 

"חומצה  כי  וציינה  לנדאו  הוסיפה  עוד 
יכולה  העור,  על  שנמרחת  הילרואנית 
קמטים.  תמלא  לא  לעולם  אך  אותו,  ללחח 
יכולים  רפואיים  טיפולים  זאת  לעומת 
גם  העור.  בהזדקנות  ולטפל  לעכב  למנוע, 
אחד,  טיפול  או  אחד  חומר  אין  ברפואה, 
ולכן  ההזדקנות.  ביטויי  בכל  לטפל  שיכולים 
של  תפריט  כוללת  תמיד  הוליסטית  גישה 
חומר  בוטוקוס,  למשל  שונים,  טיפולים 
מילוי  בחומרי  כשמדובר  וכו'.  ופילנג  מילוי 
העור,  איכות  את  באמצעותם  לשפר  ניתן 
צורך  יש  לרוב  נפחים.  ואובדן  קמטים  לתקן 
בחומרים בעלי תכונות שונות על מנת למלא 
חומרי  קיימים  אולם  המשימות  כל  את 
 ALL IN ONE מענה  לתת  שעשויים  מילוי 
בסיס  על  חומר   - האלנסה  הוא  מהם  ואחד 
מילוי  יכולת  יש  זה  לחומר  קפרולקטון, 
)גירוי(  סטימולציה  גם  אך  ונפחים  קמטים 
של העור לייצר ולחדש סיבי קולגן, ולמרות 
"בגרסאות"  שמדובר בחומר זמני, הוא מגיע 
של משך השפעה על מכלול עור הפנים הוא 

משנה ועד 4 שנים".

ילדים.  בקרב  יחסית  שכיחות  פגיעות  הן  וחבלות  כוויות 
הרצון לחקור ולבחון את העולם באמצעות הידיים, מאפיין 
יותר  בוגרים  ילדים  גם  מעמיד  ולעיתים  הרך,  הגיל  את 
בסכנת פציעה, שעלולה להותיר בעורם צלקת לכל החיים.  
מצלקת  סובלים  הנוער  ומבני  מהילדים    32% למעשה, 
אדומה  בולטת,  להיות  עשויה  היא  בפציעה.  שמקורה 
ולהוות פגם אסתטי הפוגע בתחושת הביטחון האישי של 

הילד.
כיצד  מסבירה  עור  ברפואת  מומחית  אקרמן,  להבית  ד"ר 

נמנע מהצטלקות העור אצל ילדנו:

מה קורה לעור במהלך חשיפה לגורם סיכון?

או למקור חום,  תקריות שונות, לרבות חשיפה לחפץ חד 
עורו  את  חושפות  השמש,  לאור  ממושכת  חשיפה  ואף 
הרגיש של הילד לפגיעה. הדרגה הקלה ביותר של פגיעה 
פגיעה  אפידרמיס;   – שלו  החיצונית  בשכבה  נוצרת  בעור 
בדרגה בינונית מגיעה לעומק הדרמיס - השכבה השנייה 
חמורה  פגיעה  היא   3 בדרגה  חבלה  או  וכווייה  העור  של 
שחודרת למעטפת השומנית של העור, ולעיתים אף מהווה 

סכנה חמורה לגוף הילד.

מה עושים במצב כזה?

ראשית, חשוב לציין שכל מקרה של כוויה או חבלה הגורמת 
לפציעת העור מחייב ייעוץ רפואי. במקרה קל, לרוב, יומלץ 
ומכיל  על שימוש בתכשיר רפואי שנועד לשימוש חיצוני 
חדירת  מפני  הגוף  על  להגן  שמטרתה  אנטיביוטיקה, 
זיהומים. כשמדובר במקרים קלים של כוויה שאינה מלווה 
כגון  מרשם,  ללא  בתכשירים  שימוש  על  יומלץ  בפציעה, 
לעומת  הכאב.  על  בהקלה  לסייע  שיכולה  ביתית  אלוורה 
יותר לרוב מחייבת מתן פומי  זאת, פציעה בדרגה חמורה 

של אנטיביוטיקה )דרך הפה( וטיפולים רפואיים נוספים.

מתי קיים סיכון לצלקת?

הילד  את  חושפת  שניה  מדרגה  פציעה  כל  כללי,  באופן 
לסכנת הצטלקות באזור הפגיעה. עוצמת הצלקת וצבעה 
משתנים מילד לילד, בהתאם לסוג העור, לנטייה הגנטית, 
לנוכח הגרד  ואף להתנהגות הילד  ועומק הפציעה  לאופי 
שנוצר במקום - ילד שמגרד את הפצע למעשה מגביר את 
הסיכון להותרת צלקת. אגב, אזורים כמו הכתפיים והחזה 

מועדים יותר להצטלקות ביחס לשאר האזורים בגוף.
ילדים  אצל  וחבלות  "פציעות  אקרמן:  להבית  ד"ר  לדברי 
הן שכיחות, ועלולות להופיע בדרגות שונות. כדי להימנע 
מסיכון לזיהום ועל מנת לצמצם את הסיכון לצלקת באזור, 
חשוב לטפל בפצע כבר בשלב הראשוני ולהימנע מחשיפה 
לשמש. במטרה לצמצם את הסיכון להותרת צלקת באזור, 
)ג'ל טיפול בצלקות( מהרגע  מומלץ לטפל עם קלו קוט  

שהמקום סגור ויבש."

כשפפטיד ו-ויטמין
נפגשים:

סינרגטיות פונקציונלית היקפית
עולם הקוסמטיקה מבקש בשנים האחרונות להעמיד תמרוקים הפועלים 

בטכנולוגיה העוסקת בפעילות סינרגטית שתכליתה לספק למשתמשים 
מענה דרמטולוגי פונקציונלי היקפי

כוויות וחבלות בקרב ילדים עלולות להותיר צלקת. מה 
עושים במצב כזה וכיצד מצמצמים את הסיכון לכך? • 

ד"ר להבית אקרמן נותנת לכך את כל הטיפים 

 כך תמנעו צלקת 
במקרים של פציעה

אצל ילדים

"

"

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח
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