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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

ראש-הממשלה נתניהו הזהיר את הישראלים 
אך  לאיטליה,  ישראל  של  הפיכתה  מפני 
לא  בכלל  הכללית  התחושה  הבירה,  ברומא 
והגדלות שדרים במעונו של  רעה. את הדלות 
דווקא  ניתן למצוא  בכפיפה אחת  נתניהו  הזוג 
בנאפולי שמשלבת בין עוני מחפיר למבני פאר 

ארכיטקטוניים.
הגירעון  יעד  את  להפחית  נאלצה  איטליה 
עצמה  ומוצאת  האירופית,  הנציבות  בלחץ 
שוב עם ריאליטי פסימי מהתחזית. כשמציאות 
תחת   – בישראל  מתרחשת  שכזאת  איטלקית 
כלכלה,  כמר  עצמו  האיש שמיצב  כהונתו של 
לנתניהו יש בהחלט בעיה חמורה. דמות הווינר 
רק  ולא  להיסדק,  מתחילה  מעורער  הבלתי 

פוליטית אלא גם כלכלית.

בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 12-13

דלות וגדלות בכפיפה אחת

'קו עיתונות' בפרויקט מיוחד: לקראת 
שנת הלימודים תש"פ – כל השינויים 
בישיבות הגדולות • מה הן הישיבות 
המובילות, איזו ישיבה עומדת להכפיל 
את שורותיה והיכן נוצר ביקוש לא 
שגרתי? • וגם: הישיבה שהודיעה ל-100 
בחורים – לא התקבלתם, הישיבות 
שטרם החלו במבחנים, שיעורי א' 
החדשים ומערך הרשמים שמאחורי 
הקלעים | עמ' 14-15

חודשיים לפתיחת 'זמן אלול'

מיוחדפרויקט 

עו"ד אבי בלום, נאפולי

מפת הישיבות
נחשפת

לאחר שתקציב העירייה 
השנתי אושר בעירייה, 

ממונה מחוז מרכז במשרד 
הפנים, בישר כי הוא מאשר 

את תקציב עיריית אלעד 
לשנת 2019, בסכום כולל של 

224,833,000 ₪ | עמ' 4

משרד הפנים אישר את תקציב 2019

עובדי חטיבת ביקורת חברה ורווחה במשרד מבקר 
המדינה הגיעו במהלך ימי גיבוש לסיור ולימוד בעיר 
אלעד • במהלך הביקור התקיים רב שיח בו הוצגו 

הנתונים בעיר והפעילות הרבה שנעשית
 | עמ' 4 |

'מבקרים' באלעד 
עובדי מבקר המדינה הגיעו 

ליום גיבוש בעיר

בפעם השלישית: מיזם 'כרטיסים ונהנים' לתושבי העיר | עמ' 4

ספר תורה לזכר ר' מאיר 
ניישטאדט ז"ל | עמ' 6

מ"מ ראש עיריית אלעד ויו"ר 
ש"ס הנכנס יהודה בוטבול הגיע 

להתברך ולהתייעץ במעונו של 
נשיא מועצת חכמי התורה מרן 

חכם שלום כהן • בדבריו הורה 
נשיא המועצת שלא להתפשר 

בנושא חינוך ושיבוץ הסמינרים: 
''כל בת היא עולם מלא" | עמ' 6

נשיא המועצת ליו"ר ש"ס אלעד: 
"לפעול בנושא הסמינרים בכל הכוח"



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

תאריכים אחרונים בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

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

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

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 139& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

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

139170 &

במקום
בלבד

&

גלאט כשרכשרות מהודרת 
 
 כל השנה
 

חניה מקורה

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

למנה

מטבח עשיר ומפואר הכולל  מאכלי גורמה בניצוחו של השף יגאל אביב,
ברשותנו צוות טבחים המתמחים במאכלי עמים מהמטבח הפרסי, הבלקני, המזרחי והיהודי.



מזל טוב! לאומי מציע 2 הלוואות ייחודיות כדי שתוכלו לחגוג בראש שקט:

לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. 
הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום 
זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות 
או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות 

להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח בחשבון זוג המתחתנים, –עד 75,000 ₪ בחשבון הורי החתן וכן עד 75,000 ₪, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

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

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 בדרך לאלעד: אופנוענים נפצעו
ת  ו ע ש ב
של  הערב 
ראשון,  יום 
עם  תאונה 
רכב  מעורבות 
ואופנוע  פרטי 
אירעה בכביש 
בסמוך   ,471

אופנוע  על  יחדיו  שרכבו  צעירים  שני  נחשונים.  למחלף 
צוות  ובינוני.  קל  במצב  בתאונה,  נפצעו  לאלעד  בדרכם 
אמבולנס של 'איחוד הצלה' בסיוע חובשים העניקו טיפול 
רפואי ראשוני בזירת התאונה לרוכב אופנוע כבן 18 שנפצע 
בינוני והרוכב השני, צעיר בן 17 שנפצע באורח קל, פונה 
על ידי אמבולנס של הארגון לבית החולים. בנוסף, נהגת 

הרכב טופלה בזירה במצב קל מחרדה.

 בוטבול סייר במוסדות החינוך
יו"ר סיעת ש"ס 
העיר  ראש  ומ"מ 
יהודה  אלעד, 
בוטבול, ערך סיור 
חינוך  במוסדות 
התורה'  'דרך 
כשבמהלכו  בעיר, 
ראש  עם  נפגש 
ונשיא  הישיבה 
הרב  המוסדות 

אלישיב קוביוף ועם מנהל המוסדות הרב אריאל אלקובי, 
מתוך רצון למצוא פתרונות לצרכי הת"ת והישיבה. "בכל 
שקורה  הטוב  החינוך  על  לגלות  נדהם  אני  מחדש  פעם 
בעיר, אני שמח ומברך על כך", סיכם יו"ר ש"ס המקומית 

את הסיור.
תורה  בתלמוד  ביקר  העירונית  סיעת ש"ס  יו"ר  בנוסף, 
קרעי.  אליהו  המועצה  חבר  עם  יחד  בעיר,  בינה'  'אמרי 

הביקור,  במהלך 
ך  ר ע נ ש
ראש  בהשתתפות 
הרב  המוסדות 
מאיר  ישראל 
בחנו  מלכה, 
צרכי  את  הנציגים 
מנת  על  הת"ת, 

את  לקדם  הבטיח  בוטבול  למוסדות.  הולם  מענה  לתת 
השינויים הנדרשים למהפכת החינוך בעיר, בשיתוף פעולה 

מלא עם ראש העיר.

 בן 8 טבע בבריכה
צוותי הצלה הוזעקו בשעות הבוקר של יום שני לקיבוץ 
נחשונים הסמוך לעיר, בעקבות דיווח על ילד בן 8 שטבע 
בבריכה. מתנדב 'הצלה אלעד' אלי פכטר, בסיוע מתנדבים 
נוספים, העניק טיפול רפואי ראשוני לילד שהיה בהכרה, 
ידו  על  החייאה  עבר  הוא  במקום  המציל  שלדברי  לאחר 
לאחר שנמשה מהמים ללא הכרה. צוות נט"ן פינה את הילד  

לבית החולים שניידר בפתח תקווה.

 ביקור בזק בבירה הבריטית
השבוע  בסוף  יצא  אלעד  מנדבורנה  האדמו"ר  כ"ק 
הנישואין  שמחת  לרגל  בלונדון,  בזק  לביקור  האחרון 

מקורבו  בבית 
שלמה  חיים  הנגיד 
במהלך  גרוסקאפ. 
השהות במקום ביקר 
רבני  אצל  האדמו"ר 
את  וקיבל  לונדון 
תושבי המקום לעצה 

ולברכה.

freyisrael@gmail.com :לעדכונים
החדשות המקומיות של אלעד

על המקום

עובדי חטיבת ביקורת חברה ורווחה במשרד מבקר 
המדינה הגיעו במהלך ימי גיבוש לסיור ולימוד בעיר 
אלעד • במהלך הביקור התקיים רב שיח בו הוצגו 

הנתונים בעיר והפעילות הרבה שנעשית

לקראת חופשת הקיץ, החל מהשבוע הקרוב תושבי העיר המחזיקים ב'כרטיס 
תושב' ייהנו מכניסה מסובסדת לבריכות נחשונים ו'גן ונוף' • בתוך כך, 

נשלמות ההיערכויות לפעילות אירועי הקיץ בבין הזמנים הקרוב

'מבקרים' באלעד: 
עובדי מבקר המדינה הגיעו 

ליום גיבוש בעיר

בפעם השלישית: 
מיזם 'כרטיסים ונהנים' לתושבי העיר

יוסי לוז

חטיבת  עובדי  עשרות 
חברה  תחומי  ביקורת 
מבקר  במשרד  ורווחה 
מנהלת  בראשות  המדינה, 
ליאורה  הגב'  החטיבה 
לאלעד  הגיעו  שמעוני, 
במהלך ימי גיבוש שנערכו 
על  ללמוד  מנת  על  להם, 
וחברה  רווחה  פעילות 

בעיר החרדית.
את פניהם של העובדים 
ישראל  העיר  ראש  קיבל 
מנהלת  עם  יחד  פרוש, 
האגף לשירותים חברתיים 
לווינשטיין,  לבנת  הגב' 
מרדכי  החינוך  אגף  מנהל 
המתנ"ס  מנהל  בארי, 
והצוותים  הורביץ  מנחם 

המקצועיים בעירייה.
ביקור  כלל  הסיור 
במבנה  העירונית  בספריה 
גם  שם  החדש,  המתנ"ס 
הציג  בו  שיח  רב  התקיים 
הנתונים  את  העיר  ראש 

בעיר ואת הפעילות הרבה 
לאפשר  מנת  על  שנעשית 
והולמת  ראויה  תרבות 

עבור כלל התושבים.
המשיכו  כן,  כמו 
לסיור  המשתתפים 
הארכיאולוגי,  בפארק 
הפעילות  על  שמעו  שם 
העיר  תלמידי  עם  יחד 
להקניית  לה,  מחוצה  ואף 
בארץ  התלויות  המצוות 
על  אמצעית  בלתי  בצורה 
מידי  תלמידים  מאות  ידי 
חווייתי  באופן  שבוע 

ולימודי.
על פי בקשת האורחים, 
הם סקרו גם את הפעילות 
המתמודד  הנוער  בני  עם 
הנוער  בבתי  וביקרו 
לבנות ולבנים, כדי ללמוד 
באופן חזותי על הפעילות 
המותאמים  והלימודים 
עבורם,  המתקיימים 
וחינוך  השתלמות  תוך 
להשתלבות נכונה בחברה 

וקבלת אחריות.

משה אברהמי

גם  ואיתו  מתקרב  הגדול  החופש 
אלעד.  בעיריית  המוגברת  ההיערכות 
בימי  פארק  הלונה  להפעלת  במקביל 
בין הזמנים, במתנ"ס העירוני נערכים 
באטרקציות  ההטבות  לשרשרת  גם 

הקיץ, כפי שנעשה בשנים הקודמות.
לדרך  יצא  ונהנים',  'כרטיסים  מיזם 
לפני שנתיים, ביוזמתו של ראש העיר 
הונפקו  כשמסגרתה  פרוש,  ישראל 
עשרות אלפי כרטיסים לתושבי העיר, 
כשהמטרה  וילדים,  נוער  מבוגרים, 
הייתה להסדיר שורת הטבות והוזלות 
השנה  לאורך  העירוניות  באטרקציות 
אחרים  גופים  עם  נוספות  הטבות  וכן 

שאינם עירוניים.
העיר  תושבי  יוחלו  הקרוב  בשבוע 
להנות  תושב'  ב'כרטיס  המחזיקים 
ונוף.  וגן  נחשונים  בבריכות  מהנחות 
בשבועות  כי  מבטיחים  בעירייה 
בריכות  עוד  יתווספו  הקרובים 
במחירים מוזלים לטובת תושבי העיר.

תצא  מההטבות,  כחלק  בנוסף, 
הוזלות  בשורת  השנה  גם  העירייה 
בימים  העיר.  בסביבת  בריכות  בכמה 
עם  מגעים  התקיימו  האחרונים 
רב  רצון  שהביעו  הבריכות,  הנהלות 
לסייע לתושבי העיר. במקביל, דורשת 
להציג  הבריכות  מהנהלות  העירייה 

מחיר זול ומשתלם לתושבי העיר.
לציין,  חשוב  וההוזלות,  ההטבות 
יוענקו אך ורק בהצגת 'כרטיס תושב' 
בכרטיס  וכן  המדויקים,  הפרטים  עם 
התושב החדש, כאשר כל מבקר יביא 
איתו את הכרטיס שעליו תמונתו. כמו 
כן, גם ההטבות בהפנינג הקיץ, יינתנו 
עם  מקורי  תושב  כרטיס  למחזיקי  רק 

תמונה.
הביקוש  בעומסי  לעמוד  כדי 
במרכז  נערכו  הכרטיסים,  להנפקות 
מיום  וכבר  לנושא,  אלעד  קהילתי 
במשרדי  ההנפקה  תחל  הקרוב,  שני 
המתנ"ס ברחוב רבי חייא 9 בכל יום, 

בין השעות 16:00 עד 19:00.
להגיע  לתושבים  קוראים  במתנ"ס 
בשלב מוקדם להנפקת הכרטיסים, כדי 
ותורים  עומסים  ליצור מצב של  שלא 

לקראת אירועי הקיץ.
ההיערכויות  נשלמות  כך,  בתוך 
שיופעלו  הקיץ,  אירועי  לפעילות 
השנה, כאמור, במשך כל שבועות בין 

הזמנים, לרווחת הציבור.
בהנהלתו  אלעד  קהילתי  במרכז 
מנהל  של  ובסיועו  הורביץ  מנחם  של 
כבר  שטיגליץ,  ברק  התרבות  מחלקת 
כדי  כל הפרטים הקטנים,  סוגרים את 
שהאירועים יעברו בהצלחה ובסייעתא 

דשמיא.

לאחר שתקציב העירייה השנתי אושר בעירייה, ממונה מחוז מרכז במשרד הפנים, בישר כי הוא מאשר את תקציב עיריית 
אלעד לשנת 2019, בסכום כולל של 224,833,000 ₪

משרד הפנים אישר את תקציב 2019

יוסי לוז

הפנים,  במשרד  המרכז  מחוז  על  הממונה 
לראש  מכתב  השבוע  שיגר  טוב,  סימן  יונתן 
העיר ישראל פרוש, בו הוא בישר לו כי הוא 
מאשר את תקציב עיריית אלעד לשנת 2019, 

בסכום כולל של 224,833,000 ש"ח.
הסמכות  "בתוקף  כי  כותב  הוא  במכתב 
אני  העיריות,  פקודת  פי  על  לי  שהואצלה 
עיריית אלעד לשנת  מאשר הזאת את תקציב 
אושר  חודשים  מספר  לפני  כזכור,   ."2019
הנוהל  פי  ועל  העירייה,  במליאת  התקציב 
הפנים  משרד  לבחינת  מכן  לאחר  עובר  הוא 

ולאישורו.
לראשונה נכנס השנה לתקציב סעיף מיוחד 
של תקציב תמיכות 'פר תלמיד' עבור תלמידי 
וכן  בעיר,  הפועלות  הגדולות  הישיבות 
אברכים,  וכוללי  דת  לשירותי  תקציב  תוספת 
רצון  מתוך  העיר  ראש  שהסביר  כפי  וזאת 
להגביר ולהגדיל את קול התורה בעיר אלעד. 
בנוסף לכך, כבעבר, יכלול התקציב שיאושר 

תלמיד  פר  של  תמיכות  גם  העיר,  במועצת 
לישיבות קטנות ותלמודי תורה.

ראש העיר ישראל פרוש אמר לאחר אישור 
לאשר  דשמיא  בסייעתא  "זכינו  התקציב: 
רווחה  יותר  שכולל  לעיר,  מבורך  תקציב 
וחינוך, ותמיכה במוסדות תורה. אנחנו בעז"ה 

ממשיכים בעשיה למען התושבים".
בשורת אישור התקציב, אומר ראש העיר, 
שהתקבלה  הנוספת  לבשורה  המשך  היא 
כ'עיר  אלעד  העיר  של  הכרזתה  על  השנה, 
מקומי  לשלטון  המינהל  ידי  על  יציבה' 

במשרד הפנים.

מדובר בפעם ראשונה שעיר חרדית מקבלת 
את תואר זה, שנחשב ליוקרתי במיוחד בקרב 
פרט  עוד  במדינה.  הקיימות  הרשויות  מאות 
שאלעד  העובדה  היא  זו,  בהכרזה  ייחודי 
ולמרות  הסוציואקונומי,  בדירוג   2 מדורגת 
זאת  יציבה,  עיר  מעתה  נחשבת  היא  זאת, 
כאמור בשל ההתנהלות הכלכלית האחראית.

על מנת לקבל מעמד של רשות יציבה, על 
בין  הפנים  למשרד  להציג  המקומית  הרשות 
השאר נתונים כספיים המצביעים, בין השאר, 
על איזון תקציבי שוטף וגירעון נצבר של עד 
12.5%. רשות מקומית שנחשבת רשות יציבה, 
לה  הקלות משמעותיות שמאפשרות  מקבלת 
פיקוח  המשך  תוך  תקינה,  כלכלית  פעילות 

דיפרנציאלי של משרד הפנים.
בין ההקלות, הרשות תהיה פטורה מדיווח 
למשרד הפנים על תוכנית אשראי לזמן ארוך 
ופטורה מדיווח ומקבלת אישור לגבי חקיקת 
בכל  שעומדת  עיר  רק  כן,  כמו  עזר.  חוקי 
תואר  את  לקבל  יכולה  הביקורת,  דו"חות 

יציבות זה.

צילום: איחוד הצלה

 בביקור אצל האדמו"ר מויז'ניץ לונדון 



תדיראן גאה להציג :
תדיראן   - המזגן הטוב ביותר שיצרנו.

 חסכוני יותר  שקט יותר  אמין יותר
ועכשיו עם 5 שנות אחריות מלאה*!

לדירת  פרטי  לצרכן  מיועד   ,TADIRAN SUPREME סדרת  על  חל  דין,  עפ"י  הראשונה  בשנה  אחריות  מתוכן   .31.7.19 ה-  עד  *בתוקף 
אחריות  גלוית  בשליחת  מותנה  החברה,  באתר  כמפורט  החברה  של  המורשים  הסחר  ואתרי  מהמשווקים  ברכישה  מותנה  מגורים, 
מינימאלית-100. כמות  בלבד,  להמחשה  התמונה  מראש,  להזמנה  בכפוף  הרכישה,  ממועד  ימים   30 בתוך  רכישה  חשבונית  בצירוף 

ההכשר מותנה בתוספת התקן ואישור מגוף הכשרות.
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ספר תורה לזכר ר' מאיר ניישטאדט ז"ל

נשיא המועצת ליו"ר ש"ס אלעד:
"לפעול בנושא הסמינרים בכל הכוח"

משה אברהמי

במעמד  השתתפו  אלעד  מתושבי  רב  קהל 
האברך  נשמת  לעילוי  שנכתב  ס"ת  הכנסת 

הרה"ח ר' מאיר ניישטאדט ז"ל.
מחלה  לאחר  שנים   4 לפני  שנפטר  המנוח 
היה מוכר לרבים מתושבי העיר כדמות  קצרה, 
מקים  דגול,  מחנך  אשכולות,  ואיש  רבת-אנפין 
מוסדות תורה וחסד, ובפרט את ביהמ"ד דחסידי 
מכנובקא בעלזא באלעד בהם השקיע את חלבו 
בסתר,  בעיקר  מופלא,  חסד  כאיש  ונודע  ודמו, 

לטובת נזקקים ושבורי לב.
מכריו  החליטו  הפתאומית,  פטירתו  לאחר 
נמנה  ז"ל  שהמנוח  בעלזא,  מכנובקא  מקהילת 
להנציח  וממקימיה,  ממייסדיה  היה  ואף  עליה, 
את זכרו בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמתו הזכה 

והטהורה.
סמוך ונראה לחג מתן תורה, נערכה בבית ר' 
רבים  בהשתתפות  האותיות  כתיבת  ז"ל  מאיר 

מידידי המנוח ובראשות רבני העיר. 
רב  קהל  הגיע  שבועות  חג  אסרו  למחרת 
כ"ק  בראשות  לה,  ומחוצה  העיר  מתושבי 
התורה,  ספר  הכנסת  את  לחגוג  האדמו"ר, 

שיצאה מבית המשפחה, כשהציבור מכרכר בכל 
עיר, עד שלקראת  עוז לפני הספר ברחובה של 
לביהמ"ד  הס"ת  שהוכנס  לפני  התהלוכה  סיום 
המשיך הציבור לרקוד שעה ארוכה. לאחר מכן 
בקול  הקודש  ארון  לתוך  התורה  ספר  הוכנס 

שירה וזמרה.
במעמד ה'לחיים' סיימו מסכתות בני המנוח, 
וכן נשא דברים חותן המנוח הרב שלמה ווייס, 
וסייע  שתמך  הציבור  לכל  נרגשות  שהודה 
דוד, רב  למעמד. אבי המנוח, הגאון רבי אהרן 
במעלת  האריך  יעקב,  בנווה  החסידים  קהילות 

כתיבת הספר ובירך את המשתתפים.
קידוש  נערך  קודש  בשבת 
מיוחד לרגל הקריאה הראשונה 
נשאו  במהלכם  התורה,  בספר 
דברים הגאון רבי יוסף אליעזר 
נפתלי  זכרון  רו"כ  פרוכטר 

הערץ.
לרגל המעמד יצא לאור ספר 
זכרון בשם "כה אכסוף". הספר 
החסד  ממעשי  עובדות  מכיל 
והתגלו  שזרמו  המנוח,  של 
במהלך השבעה ולאחריה, כמו 
של  הערכה  התבטאויות  גם 

מכריו ותלמידיו.

אלי רובין

יו"ר סיעת ש"ס  נכנס  במהלך שבוע האחרון 
העירונית, יהודה בוטבול, ליטול עצה ולהתברך 
במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם 
שלום כהן, עם כניסתו לתפקיד יו"ר ש"ס בעיר 

והתמנותו לתפקיד מ"מ וסגן ראש העיר.
במספר  רה"י  מרן  עם  התייעץ  רה''ע  מ''מ 
נושאים ציבוריים בעיר. נשיא המועצת התעניין 
בנות  כך שישנן  ועל  בסמינרים  הבנות  בשיבוץ 
לבוטבול  והורה  לסמינרים,  התקבלו  שטרם 

לדאוג לכל בת שתגיע למקום המתאים לה.
בכאב  מרן  אמר  מלא'',  עולם  היא  בת  ''כל 
והורה שאין להתפשר על שום תלמידה. "נכנסת 
עבודה  לך  ויש  הנכון  בזמן  בדיוק  לתפקיד 
לעשות. זה הנושא הכי חשוב, תפעל בכל כוחך 
יש  כי  בתפקידך,  והצלחה  ברכה  ותראה  בזה 

שבתם  ובוכים  בבית  שיושבים  הורים 
לא התקבלה לסמינר והילדה רואה שכל 
והיא לא. אם תסייע  חברותיה התקבלו 

לה, אין לך דבר גדול מזה".
שיתוף  על  הסיעה  מיו"ר  שמע  מרן 
ובין  פנימה  הסיעה  חברי  בין  הפעולה 
פרוש  ישראל  העיר  לראש  ש"ס  סיעת 
הפעולה.  שיתוף  על  בחום  ובירך 
צריך  כי  ואמר,  הוסיף  המועצת  נשיא 
העיר.  תושבי  לטובת  בכך  להמשיך 
כל  את  לגבש  הצורך  על  עמד  כן  כמו 
קהילות הספרדים בעיר ולסיום בירך את 
במעשה  ברכה  שתשרה  כולם  הנציגים 

ידיהם ולא תצא תקלה מתחת ידם.

סיעת  יותר מחודש חתמה  מעט  לפני  כזכור, 
העיר  ראש  מול  קואליציוני  הסכם  על  ש"ס 
לאחר  הפועל  אל  יצא  זה  מהלך  פרוש.  ישראל 
הודיע  קריספל  צוריאל  הקודם,  הסיעה  שיו"ר 
אין  כי  שאמר  לאחר  מהעירייה  התפטרותו  על 
לקואליציה,  בהצטרפות  שותף  להיות  בכוונתו 
להצטרף  מהסיעה  למנוע  מעוניין  אינו  גם  אך 
ובשל כך הגיש את התפטרותו, על מנת לאפשר 

למהלך לצאת אל הפועל.
בוטבול  יהודה  את  למנות  שהוחלט  אחרי 
ליו"ר הסיעה החדש ולאחר שהפך לחבר מועצת 
העיר מן המניין, בישיבת מועצת העיר שנערכה 
המינויים,  אושרו  שבועות  כשלושה  לפני 
במסגרתם מונה בוטבול לסגן ומ"מ רה"ע יחד 
במסגרת  ש"ס  שקבלה  התפקידים  שאר  עם 
ההסכם הקואליציוני, כמו מחזיקי תיקים ויושבי 

ראש וועדות.

מ"מ ראש עיריית אלעד ויו"ר ש"ס הנכנס יהודה בוטבול הגיע להתברך ולהתייעץ במעונו של 
נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן • בדבריו הורה נשיא המועצת שלא להתפשר 

בנושא חינוך ושיבוץ הסמינרים: ''כל בת היא עולם מלא"

פיקוד העורף

למידע נוסף:
חיגו 104 חינם מכל טלפון  

oref.org.il או באתר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

10 דק'90 שניותירושלים

10 דק'90 שניותביתר עילית

10 דק'90 שניותמודיעין עילית

10 דק'90 שניותאלעד

10 דק'90 שניותפתח תקוה

10 דק'90 שניותבני ברק

10 דק'45 שניותאשדוד

10 דק'90 שניותבית שמש

10 דק'60 שניותחיפה

10 דק'60 שניותטבריה

כניסה יציאהעיר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

ירושלים

ביתר עילית

מודיעין עילית

פתח תקוה

בני ברק

בית שמש

עיר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

 דק'

 דק'

 דק'

 דק'

 דק'

יציאה

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

אזור  לפי  השבת  כניסת  זמני  את  בודקים 
המגורים או השהות שלכם? מהיום גם למרחב 
בהם  היישוב  או  העיר  שם  לפי  נכנסים  המוגן 

אתם שוהים.
העורף התקין מערכות התרעה ממוקדות  פיקוד 
יותר, עם אזורי התרעה קטנים וממוקדים, כך שרק 

מי שבסכנה מקבל התרעה! 

כולנו משתדלים, כולנו מוכנים!

תהיו ממוקדים! 
שם אזור ההתרעה שלכם 
הוא שם העיר או היישוב 

שבהם אתם נמצאים



חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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המקובל למקלב: 
"מי שפועל נגד השבת – לא יכופר"

לאחר פגישה מכריעה: 
תקציב הסמינרים יועבר בהקדם

משה אברהמי

מקלב  אורי  ח"כ  יצא  הבחירות,  פגרת  בצל 
עם  נועד  שם  טבריה  לעיר 
מסיעות  העיר  מועצת  חברי 
האופוזיציה בראשות יו"ר דגל 
לכנ ומועמדה  בעיר  ־התורה 

סת, דוד אוחנה. בפגישה נדונו 
לקראת  האפשריות  הפעולות 
המכרעת  העיר  מועצת  ישיבת 
זאת  שתתקיים בשבוע הקרוב, 
בצל המתיחות הרבה עם ראש 

העיר רון קובי.
ישיבת מועצת  לאחר  הנוהל,  פי  על  כי  יצוין 
מכן  ולאחר  העיר  מועצת  חברי  יפוטרו  זו  עיר 
תוקם ועדה קרואה במקומו של קובי. ח"כ אורי 
מקלב חיזק את חברי מועצת העיר ואמר כי הם 
־מגלים אחריות גדולה: "ניסו לפתות אתכם במ

שרות כדי להצביע על התקציב עם ראש העיר, 

אבל הוכחתם שעתיד העיר חשוב לכם".
לאחר מכן ביקר מקלב בתלמוד תורה חמדת 
דב  הרב  הגאון  המקובל  שבנשיאות  התורה 
קוק, משם המשיך למעונו של 
ולהיוועץ.  להתברך  המקובל 
מי  כי  אמר  קוק  הרב  הגאון 
ינוכה  לא  השבת  כנגד  שפועל 

ולא יכופר.
טב בעיר  ביקורו  סיום  ־עם 

מקלב  אורי  הכנסת  חבר  ריה, 
שם פעמיו מהרה יחד עם צוות 
לשכתו המורחב אל עבר העיר 
חריש שנמצאת בתנופה, כאשר 
מקום  את  מעתיקים  אברכים  של  רבות  עשרות 
את  פתח  מקלב  המתפתחת.  העיר  אל  מגורם 
ביקורו בעיר בפגישת עבודה שגרתית עם ראש 
־המועצה יצחק קשת שם עמדו אחר צרכי הצי

בור ופיתוח העיר.
כי  מקלב  הסביר  הקהילות,  ראשי  עם  בסיור 
אחרות  ותוכניות  אחרות  ציפיות  שהיו  אף  על 
מחריש וכעת שזה בנוי נחמץ הלב לראות זאת 
תורה  קול  ויש  דיור  פתרון  שיש  כיום  אבל   -
יחסי  ולשמר  במקום  ולגור  לבוא  ניתן  ביישוב, 

שכנות טובים עם המקומיים.
מקלב חתם את ביקורו בחריש בבית מדרשו 
עם האברכים  זיגדון, שם שוחח  של הרב אשר 
־הלומדים במקום ושיבח אותם על היותם מהנ

חשולים במקום.

משה אברהמי

הנהלת איגוד הסמינרים נפגשה עם יו"ר ועדת 
־הכספים חבר הכנסת גפני, במטרה למצוא פת

ובירוקרטיים  תקציביים  קשיים  למגוון  רונות 
נא הסמינרים  איגוד  ראשי  לפתחם.  ־העומדים 

ההליכים  ופישוט  התקצוב  שיפור  למען  בקים 
החשובה  עבודתם  על  המעיבים  הבירוקרטיים, 

והקדושה של מוסדות החינוך.
קושי  שיצר  הרגיש  הפוליטי  המצב  לנוכח 
בעברת התקצוב, יזם מנכ"ל האיגוד הרב יצחק 
גפני,  משה  ח"כ  עם  דחופה  פגישה  אוסטרליץ 
על מנת לפשט את ההליכים ולוודא את העברת 

התקצוב באופן דחוף.
־הפגישה שנערכה השבוע בלשכת גפני, התכ

נסה במאמץ לטכס עצה כיצד לקדם את המשך 
־הצלחתם ושגשוגם של הסמינרים, ובמטרה למ
ובירוק ־צוא פתרונות למגוון קשיים תקציביים 
רטיים העומדים לפתחם של מנהלי הסמינרים.

עימם  הקשיים  את  הציגו  הסמינרים  מנהלי 
הקיימות  המצוקות  את  והעלו  מתמודדים,  הם 
בנושאים חינוכיים ותקציביים. עוד ביקשו סיוע 
בת להצליח  לסייעם  במטרה  תחומים,  ־בכמה 

פקידם רב האחריות בחינוך בנות ישראל עפ"י 
ורבנן  מרנן  של  בהנחייתם  סבא,  ישראל  דרך 

גדולי ישראל.
איגוד הסמינרים בית יעקב, מתמודד כל ימות 
השנה מול אתגרים מורכבים העומדים לפתחם 
האחרונה  בעת  ובפרט  הסמינרים,  מנהלי  של 
קשיים  נרשמו  הפוליטי  המצב  לנוכח  כאשר   -
־רבים בנושאים התקציביים, עד כדי עיכוב הע

ברת התקציבים במועד - מה שהקשה מאוד על 
המשך תפעול הסמינרים.

שיזם  אוסטרליץ  יצחק  הרב  האיגוד,  מנכ"ל 
את הפגישה, אמר כי היא חלק משיתוף הפעולה 
הפורה והפגישות הנערכות כל העת בין 'איגוד 
־הסמינרים' לח"כ משה גפני, העומד לימין הס

מינרים בכל לב ובנפש חפצה.
איגוד  מהנהלת  נציגים  השתתפו  בפגישה 
ומנהל  האיגוד  יו"ר  וולף  זאב  הרב  הסמינרים: 
סמינר הרב וולף בני ברק, הרב יחיאל מנדלזון 
עזריה  הרב  ירושלים,  רחל  דרכי  סמינר  מנהל 
הילדסהיימר מנהל סמינר בית יעקב פתח תקוה, 
הרב שלמה וולף מהנהלת סמינר הרב וולף בני 
בית  מעלות  סמינר  מנהל  רוב  אריה  הרב  ברק, 
מהנהלת  ליברמן  ישראל  הרב  ירושלים,  יעקב 
־סמינר מרכז בית יעקב ירושלים, הרב דניאל ויצ

מן מנהל סמינר אילת השחר ירושלים, ומנכ"ל 
האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ.

־בפגישה הבטיח גפני לעמוד על המשמר לי
מין מנהלי הסמינרים, והבהיר כי יפעל על מנת 
כך   - להעביר את התקציב באופן רטרואקטיבי 
־שגם חוסרים בתקצוב מהחודשים שחלפו יושל

מו במהלך השבוע הקרוב. כמו"כ הבטיח לוודא 
גם  שוטף  באופן  התקצוב  העברת  המשך  את 

בחודשים הבאים.
מכתב  אמש  נשלח  הפגישה,  הצלחת  לאור 
האיגוד  הנהלת  בו  הסמינרים,  למנהלי  בשורה 
היתר:  בין  נכתב  במכתב  ההישג.  על  מבשרת 
נשאו  המאמצים  כי  היום,  אנו  בשורה  "אנשי 
התק בחשבונכם  יופקד  הקרובים  ובימים  ־פרי, 

מרץ,  חודשים:  ארבעה  בגין  הקואליציוני  ציב 
־אפריל, מאי, יוני. כמו"כ, הוסדר העניין כי תק

צוב חודשים יולי אוגוסט יועבר במועד, בהתאם 
לתקצוב השוטף".

ח"כ אורי מקלב ערך סיור מקיף בטבריה, שם נועד עם חברי האופוזיציה, רגע לפני 
הצבעה גורלית • מקלב המשיך לחריש לפגישה עם ראש המועצה והרבנים

במאמץ של 'איגוד הסמינרים' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, נמצא פתרון לקושי 
תקציבי שהעיב על הנהלות הסמינרים

בנק ישראל תכבדו את החוק, יכבדו את הצ׳ק.
boi.org.il :לפרטים

הפקדת צ׳ק שלא עומד בהוראות החוק?

הצ׳ק לא יכובד
בתשלום בין פרטיים:

אין לשלם בצ׳ק פתוח מעל ל-5,000 ₪

5,000

כשמעבירים, חובה לציין בגב הצ׳ק:
שם, תעודת זהות, חתימה ולמי הועבר

בתשלום לעוסק:
אין לשלם בצ׳ק פתוח בכל סכום

אין להעביר צ׳ק מעל
10,000 ₪ יותר מפעם אחת

למעט לגוף פיננסי מפוקח

פורמט
הצ׳ק

החדש:
ציון ציוני

שבעת אלפים ש''ח  -7,000-

01 07 2019

הבהרה:
צ׳קים בפורמט 

הישן ניתנים 
לשימוש עד 

123456789להודעה חדשה!
ציון ציוני

מערכות
אנונימיות ני ו ציוןצי

ההגבלות על פירעון של המחאות שבחוק המזומן נכנסות לתוקפן:

בכבוד!רוצים לשלם בצ׳ק?
בכבוד!רוצים לשלם בצ׳ק?



*המבצע תקף ביום ראשון ושני החל מהשעה 18:00

כל מוצרי הבשר והעוף בכשרות 
בד"ץ בני ציון בפיקוח הרב מוצפי 
שליט"א גם הכרוב מגידול מיוחד 

הפרשת תרו"מ לחומרא

1+1 על המבורגר 220 גרם!

 בראש העין!

 לסניף החדש של פרד דיינרתושבי אלעד מוזמנים

משלוחים

 לאלעד!



   
 

תנוח, 
אפשר גם 

אחר הצהריים.

מעכשיו,
גם אחר הצהריים

רק שאספיק זמינים – בשבילכם
להגיע עד שתיים...

ללקוחותינו בירושלים, תל-אביב וחיפה
מהיום תוכלו לקבל שירות גם בשעות אחר הצהריים!

חברת החשמל משנה את שעות פעילות קבלת הקהל במרכזי השירות בערים ירושלים, תל-אביב וחיפה, ותעניק בהם שירות גם בשעות אחר הצהריים, בהמשך ייבחן שינוי שעות 
הפעילות גם לאזורים נוספים בארץ.

החל מיום שני כ"ח בסיוון ה- 1.7.2019 חברת החשמל תפעל בימים א', ב', ד', ה', בין השעות 14:00-8:00 וביום ג' תעניק שירות במשרדי קבלת הקהל גם בשעות אחר הצהריים, בין 
השעות 18:00-11:00. בשאר האזורים קבלת הקהל תהיה בימים א'-ה' בין השעות 14:00-8:00.

iec.co.il ניתן להזמין תור מראש למועד המתאים לכם באמצעות אתר האינטרנט

לתשומת לבכם, שיפרנו את מערך השירות הדיגיטלי ואנו עומדים לרשותכם במגוון אמצעי הקשר מכל מקום ובכל זמן, בזכותם תוכלו לחסוך הגעה למרכזי השירות.
שירות תקלות והפסקות חשמל זמין 24/7 במרכז השירות הטלפוני 103.

אתכם בכל רגע, בכל דרך שנוחה לכם:

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, חס וחלילה, היא גם מסוכנת. 
את האסונות הקשים המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי בטיחות: 
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים להוראות המציל | מתרחצים רק 
בשעות הרחצה המותרות ע"פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

משרד הפנים

שימרו על החיים! לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר משרד הפנים.

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!



כמידי שנה, יקבלו תושבי העיר
הטבות והוזלות במגוון אטרקציות ופעילויות קיץ

בהצגת כרטיס תושב בלבד
באירועי הקיץ שיתקיימו בפארק לאורך כל ימי בין הזמנים

תוענק הנחה של 50% למחזיקי כרטיס
_____________________________________________________
לשם כך תתבצע הנפקת כרטיסי תושב בשלוחת המתנ“ס ברח‘ רבי חייא 9
החל מיום שני כ"ח סיוון (1.7.19) בין השעות 16:00-19:00

עלות הנפקת כרטיס - 5 ₪
שימו לב, ההטבות תוענקנה רק למחזיקי כרטיס תושב עם תמונה

(לא תוענק הטבה לכרטיס המשפחתי הישן)
כמו כן, בכניסות המוזלות לבריכות והאטרקציות שיתפרסמו אי"ה במהלך הקיץ

יש להציג לכל נכנס כרטיס בנפרד!

בברכה
ישראל פרוש
ראש העיר

ונהנים

בריכת גן ונוף, 
ברחוב שרעבי 3 פ"ת

(קו 179)
ימי שישי, גברים 13:00-16:30

ברישום מראש לתושבי אלעד
ובהצגת כרטיס 20 ₪

רישום במספר 050-4123333
עד שעה לפני הפתיחה

כרטיסים ונהנים

כמידי שנה, יקבלו תושבי העיר הטבות והוזלות
במגוון אטרקציות ופעילויות קיץ

בהצגת כרטיס תושב בלבד

באירועי הקיץ המרכזיים שיתקיימו אי"ה בפארק 
תוענק הנחה של 50 אחוזים

למחזיקי כרטיס

לשם כך תתבצע הנפקת כרטיסי תושב
במשרדי המתנ"ס ברחוב רבי חייא 9

שימו לב, ההטבות תוענקנה רק למחזיקי
כרטיס תושב עם תמונה

(לא תוענק הטבה לכרטיס המשפחתי הישן)

כמו כן, בכניסות המוזלות לבריכות והאטרקציות שיתפרסמו אי"ה במהלך הקיץ
יש להציג לכל נכנס כרטיס בנפרד!

הנפיקו עכשיו כדי ליהנות בקיץ בזול

במסגרת:
בריכת 'גן ונוף', רחוב שרעבי 3 פ"ת (קו 179)

ימי שישי, גברים 13:00-16:30
– 20 ש"ח

(במסגרת נפרדת עם הלוגו של מיה)

בברכה
ישראל פרוש
ראש העיר

הנפיקו עכשיו כדי ליהנות בקיץ בזולהנפיקו עכשיו כדי ליהנות בקיץ בזול

זמנים לחודש תמוז
בנות, ימי רביעי

בין השעות 15:00-19:00
בנים, ימי חמישי

בין השעות 16:00-20:00
מחיר מסובסד

למחזיקי כרטיס תושב 40 ₪

פארק 'נחשונים במים'
במרחק שחיה מהבית
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הישראלים  את  הזהיר  נתניהו  ראש-הממשלה 
ברומא  אך  לאיטליה,  ישראל  של  הפיכתה  מפני 
הבירה, התחושה הכללית בכלל לא רעה. את הדלות 
הזוג  של  במעונו  שדרים  והגדלות 
למצוא  ניתן  אחת  בכפיפה  נתניהו 
עוני  בין  שמשלבת  בנאפולי  דווקא 

מחפיר למבני פאר ארכיטקטוניים.
נתניהו,  הזוג  של  הניצחי  במעונם 
ושטיחיו  העובש  אחוזת  שתקרתו 
מסרטוני  לכולנו  זכורים  המתפוררים 
המשפחה  ידידי  שהעלו  האימה 
מן  יחושו   – החברתיות  לרשתות 
הסתם הזדהות מלאה. שהרי משפחת 
שבמשפחות  מהעשירות  היא  נתניהו 
רק  שנייה  הישראלית,  הפוליטיקה 
למשפחת ברקת. נתניהו הוא מדינאי 
דגול והמותג הישראלי החזק בעולם. 
אז איך זה מסתדר למען ה' עם עמידה 

ההיתרים  ועדת  בפני  בפתח 
דלות  אכן,  הדלים?  כאחרון 

וגדלות.
המגף,  בארץ  הכותרות 
הפוליטית  בזירה  רק  ולא 
 - הכלכלי  במישור  גם  אלא 
מזכירות את אלו הישראליות. 
איטליה  של  המרכזי  הבנק 
מפני  לאחרונה  רק  הזהיר 
החוב  הגדלת  השלכות 
להיות  שעלולות  הציבורי 
השנתי  בדו"ח  הרסניות. 
נמתחה  האיטלקי  הבנק  של 
מדיניות  על  חריפה  ביקורת 
כי:  והובהר  הממשלה 
בניסיון  המאמצים  "הגברת 
ידי  על  זמנית  הקלה  להשיג 
הגדלת החוב הציבורי עשויה 
ואף  יעילה  כלא  להתברר 
להידרדרות  ולהוביל  הרסנית 
משקי  של  ובביטחון  הכלכליים  בתנאים 

הבית והחברות".
מצב  על  נכתבו  שכמו  המשפטים  את 
המשק הישראלי בשלהי תקופתו של כחלון 
– אפשר לגזור ולהדביק בפתח לשכתו של 

שמוציא  באב"ד,  שי  היוצא,  האוצר  משרד  מנכ"ל 
ופורק את תסכולו לכל עבר.

איטליה נאלצה להפחית את יעד הגירעון בלחץ 
עם  שוב  עצמה  ומוצאת  האירופית,  הנציבות 
איטלקית  כשמציאות  מהתחזית.  פסימי  ריאליטי 
שכזאת מתרחשת בישראל – תחת כהונתו של האיש 
בהחלט  יש  לנתניהו  כלכלה,  כמר  עצמו  שמיצב 
בעיה חמורה. דמות הווינר הבלתי מעורער מתחילה 

להיסדק, ולא רק פוליטית אלא גם כלכלית.
הכללית  הכלכלית  המצוקה  הפרט,  אל  מהכלל 
נתניהו לאישית. המשפחה  – הפכה עבור משפחת 
האומללה מוצאת עצמה באחד מהמצבים העגומים 
בתולדותיה עד שלרגעים נדמה כי הרשות השנייה 
תאשר לה כאן ועכשיו יום התרמה באחת מתחנות 
השרופים  החרדים  )המעריצים  החרדיות  השידור 
המשפחה  לטובת  לחמם  מפת  הסתם  מן  יתרמו 
אלף  חמישים  בסך  להחזר  אם  גורלה(.  ששפר 
נדרשים  הגברת,  על  המשפט  בית  שהטיל  שקלים 

למעלה מעשרה תשלומים – לכמה פעימות יזדקק 
דולרים  אלף  מאות  שלוש  להחזיר  כדי  נתניהו 

בהתאם להוראת ועדת ההיתרים?
שאין  דומה   - האישי  כמו  הפוליטי  במישור 
)או  יותר  טוב  נתניהו  של  מצבו  את  שמשקף  מה 
שמא, לשם הדיוק: רע יותר( מאשר החלטת ועדת 
נחסם,  העתידי  האספקה  שנתיב  רק  לא  ההיתרים. 
אמתחתו  בפי  הושם  שכבר  מה  את  אפילו  אלא 
הוא נדרש להשיב. נתניהו חובב התנ"ך שלא חדל 
בנו בחידון מלפני תרפפ"ו  להזכיר את סגנותו של 
התעללות  שעבר  כבנימין  הסתם  מן  חש   – שנים 
בסיפור המקראי כשהוא נדרש להשיב בבושת פנים 

את מה שכלל לא לקח במרמה.

 ועדת האיסורים

נכתב כאן  ועל כך כבר  ברמה המשפטית, 
לקבל  נתניהו  על  לאסור  ההחלטה  בעבר, 
כספים למימון הגנתו - וכעת אף להשיב מה 
שקיבל - מבן דוד אמיתי בעל קרבת דם, ולא 
מצא  שנתניהו  באמריקה  עשיר  מדוד  סתם 
תשלומים,  לצרכי  דמים  קרבת  לבינו  בינו 
היא שערורייתית. סמכותה היבשה של ועדת 
בבקשות  יש  האם  לקבוע  היא  ההיתרים 
המובאות לפתחה משום ניגוד עניינים. משזה 
לא נמצא – גם סמכותה של הוועדה ניטלה. 
נתניהו  של  המוקנות  בזכויותיו  כשמדובר 
עצמה  שמה  ההיתרים  ועדת  האדם,  כאחד 

לוועדת האיסורים.
כראש- החדש,  נתניהו  של  גורלו  זהו 

מוכן  היתרים  פקיד  כל  מוחלש.  ממשלה 
ומזומן לפגוע בזכויותיו הלגיטימיות, להפוך 
עיתונאי  כל  למורשע.  מחשוד  האיש  את 
להישגיו  ולהתכחש  לבוז  רשאי  מתחיל 
אך השבוע  ביטוי  לידי  כפי שבאו  המדיניים 
הכלכלי  ולא   – המשותף  האזורי  בכינוס 
היועצים  של  האמריקאי-רוסי  אלא  בבחריין 

הלאומיים לביטחון, על אדמת ישראל.
התמיכה החרדית הגורפת בנתניהו, שעולה 
ומשפיעה מלמטה למעלה וכופה על ההנהגה 

דלות וגדלות 
בכפיפה אחת

לא רק שנתיב 
האספקה נחסם, 
אלא אפילו את מה 
שכבר הושם בפי 
אמתחתו הוא נדרש 
להשיב. נתניהו חובב 
התנ״ך שלא חדל 
להזכיר את סגנות 
בנו בחידון מלפני 
תרפפ״ו שנים – חש 
מן הסתם כבנימין 
שעבר התעללות 
בסיפור המקראי 
כשהוא נדרש להשיב 
בבושת פנים את 
מה שכלל לא לקח 
במרמה

עו"ד אבי בלום, נאפולי בית ספר לפוליטיקה

עוני ופאר באותה 
כתובת. סימטאות 
נאפולי, איטליה
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הפוליטית להיצמד לביבי מחשש לעריקת מצביעים 
רקע  על  דווקא   - ולא קטנה  גדלה  ימניים,  חרדיים 
ההתנפלות התקשורתית ממנה סובל נתניהו. כאשר 
בו ברחוב  ותפרוץ התמיכה  כן תרבה  יענו אותו – 

החרדי.
אריה  ש"ס  יו"ר  התראיין  שעבר,  השבוע  בסוף 
חי  קול  ברדיו  'פילפוליטיקה'  לתוכנית  דרעי 
ריבלין(  יעקב  והפרשן  מעלה  החתום  )בהגשת 
יאפשר  שלא  לחרדים  התחייב  נתניהו  כי  וגילה 
ניתנה  הזאת  ההבטחה  בלעדיהם.  ממשלה  הקמת 
מסויגת  הבלתי  החרדית  לתמיכה  בתגובה  כמובן, 
במועמדותו המחודשת של ביבי לראשות-הממשלה 

חרף שק החשדות וכתבי האישום המסתמנים.
איווט ליברמן קפץ על האמירה של החבר לשעבר 
בתמונת  המנופף  קיצוני  ימני  היה  כמו  בה,  ונופף 
רבין בכאפיה ובמדי אס-אס, בעיצומן של הפגנות 

אוסלו, על המרפסת בכיכר מלכי ישראל.
מרבצו  ימני  כל  שמחריד  הסכם  לאותו  הדימוי 
רגישה  כמה  עד  יודע  כאיווט  מי  מקרי.  אינו 
שנים  במשך  שחש   – דרעי  של  בסביבתו  הסוגייה 
כי נעשה לו עוול היסטורי. בהצבעה על אוסלו א' 
ש"ס נמנעה ולמהלך עצמו )אם כי לא לעצם קיום 
הממשלה( היה רוב גם בלעדיה. בהצבעה על אוסלו 
ב' - שהתקיימה אחרי שבג"ץ הורה לדרעי ולפנחסי 
הגשת  רקע  על  בממשלה  מתפקידיהם  להתפטר 
מהקואליציה  פרשה  ש"ס   – נגדם  האישום  כתבי 

והתנגדה.
העובדה שאיווט המודע עד כאב לרגישות הרבה, 
מלמדת  הרכה  בבטן  דווקא  לפגוע  זאת  חרף  בחר 
מלאכותי  ולא  אמיתי  החברים,  שני  בין  שהשבר 

כבעבר.
הכל  כי מבחינתו  כאן בשבוע שעבר  רמז  איווט 
על  שנזרה  המלח  אחרי  אבל  תקנה,  ובר  הפיך 
יין  כוסות  כמה  שהשקת  בטוח  לא  כלל  הפצעים, 
מבציר מיושן – תצליח הפעם לאחות את הקרעים.

 החטא ושכרו

בגן-עדן  לנגוס מהתפוח החרדי  ליברמן ממשיך 
בושש  עונשו של החטא  ולפחות במבחן הסקרים, 
האמירה  על  השבוע  גם  חגג  המולדבי  מלהגיע. 
אמונים  נשבע  ביבי  ולפיה  דרעי  של  החדשה 
לחרדים, למרות שגם הוא מודע לכך שלא מדובר 

בחדשה מרעישה.
דברים ברוח דומה לאט ולחש נתניהו לאוזניהם 
שלאחריהן   2013 בחירות  בערב  גם  החרדים,  של 
חרדים.  ללא  ממשלה  הקמת  ובנט  לפיד  עליו  כפו 
נתניהו הסביר אז לשותפיו הטבעיים החרדים )תרתי 
ביחד  ממשלה  אינה  שהאלטרנטיבה   – משמע( 

עמם, אלא ממשלה גם בלעדיו.
להקמת  נתניהו  של  והידועה  הברורה  העדפתו 
ממשלה שבה החרדים שותפים אינה מוטלת בספק. 
ובאותה נשימה טרופה, אם הדילמה שתוצב בפניו 
עד  זמני  ולו  ממשלה,  כראש  הישרדותו  בין  תהיה 
עוד  מהבמה  ירידתו  לבין  האישום,  כתב  להגשת 

בטרם תיפול ההכרעה בשימוע - ביבי לא יהסס.
כמו אביו של הרשל'ה באותה בדיחה יהודית שלא 
נס ליחה, הוא ישוב וישלח את החרדים לאופוזיציה 
כשהם רעבים. מי שמחפש ארומה של תקווה יכול 
של  הבחוש  השחור  בקפה  דווקא  אותה  למצוא 
בוגי יעלון בקו עיתונות. בעיניו של יעלון שחור זה 
הכחול-לבן החדש, ובביקורו במערכת 'קו עיתונות' 
ולא בפעם הראשונה  בשבוע שעבר הוא הבהיר – 
– כי ככל שזה תלוי בו הוא לא ייתן את ידו להקמת 
משולחן  החרדים  את  שתדיר  אחדות  קואליציית 

הממשלה.
כוחו של יעלון מול ההוריקן ששמו לפיד – עוד 

בין  תיקו  כאן  ייווצר  וכאשר  אם  למבחן  יעמוד 
לא  לסמוך  אפשר  אי  עצמו  נתניהו  על  הגושים. 

משום שהוא לא רוצה, אלא בגלל שספק אם יוכל.
הפנימי  ובשיח  זאת  מבינים  כבר  הדתי  בימין 
בפומבי  לראשונה  עולה  הציונות-הדתית  של 

הפך  ביבי  האם  השאלה 
שבעוד  אלא  לנטל.  מנכס 
הסרוגים  האחים  אצל 
לחפש  שמנסה  מי  יש 
הרי  חדשים,  חיבורים 
נמשכת  החרדים  שאצל 

ההיצמדות לימין.
רבות  על  לחלוק  אפשר 
מאמירותיו של יאיר לפיד 
לבעיה  הנוגע  בכל  אך 
הזאת  הספציפית  החרדית 
עמו.  שהצדק  דומה   –
את  יעזבו  לא  החרדים 
נתניהו, אלא אם כן ייזרקו 
הרחוב  תחילה.  ידו  על 
החרדי מזהה אצל ביבי את 
סבל הרדיפה התקשורתית 
החרדים  נאנקים  תחתה 
נתניהו  בשנים.  רבות 
טוב  תמיד  היה  לא  אולי 
תמיד  סבל  אך  לחרדים, 
מהתקשורת  כמוהם 

העוינת.
בין  ולהבדיל  העכשווי-ישראלי,  בסיפור  גם  אם 
למחבוש  יישלח  לא  בנימין  כמובן,  לחול  הקודש 
אלא יוחזר אחר כבוד לארמון המלוכה – החרדים 
ברכה.  של  כוס-כסף  ירימו  גושן  בארץ  היושבים 

נותר רק לקוות, שלא תהא זו כוס תרעלה.

מי שמחפש ארומה של 
תקווה יכול למצוא אותה 

דווקא בקפה השחור 
הבחוש של בוגי יעלון. 
בעיניו של יעלון שחור 

זה הכחול-לבן החדש, 
ובביקורו במערכת קו 

עיתונות הוא הבהיר – ולא 
בפעם הראשונה – כי 

לא ייתן את ידו להקמת 
קואליציית אחדות שתדיר 

את החרדים מהממשלה

כחול-שחור-לבן. רא״ל )במייל.( בוגי יעלון במערכת קו עיתונות
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כך ייראה עולם הישיבות 
בזמן אלול הקרוב 

יענקי קצבורג

עונת הרישום לישיבות הגדולות נמצאת כעת 
ובסיומה ולמרות שחלק מבחורי הישיבות הקט
הב  – הרשמי  הקבלה  הליך  את  עברו  לא  ונות 

חינות 'המכריעות', רוב רובם של הישיבות כבר 
ויודעות איך פחות או יותר יראה השיעור א' הע

תידי שלהם.
לא  אם  גם  רב.  זמן  לפני  החל  הרישום  הליך 
ובאופן גלוי, הרשמים השונים פועלים מזה חוד

שים רבים ומסמנים את אלו שהיו רוצים לראות 
מתחילת  הרישום.  את  עושים  הם  לה  בישיבה 
והזמן הנוכחי התחילו להפעיל לחצים על הישי

בה וההורים, ולעיתים אף על הבחורים, אליהם 
וחלק מהרשמים מטריחים עצמם ומגיעים עד לי

שיבה בה הם לומדים.
הבחורים לעומת זאת, נכנסו לקלחת הרישום 
בחור מסמן  כל  הנוכחי.  הקיץ  זמן  רק בתחילת 
לעצמו ישיבה או שתיים בה היה רוצה ללמוד, 
של  'השם'  בעקבות  זאת  עושים  מהם  חלקים 
הישיבה ואחרים מהתרשמות שקיבלו מחבריהם 

המבוגרים יותר או מבני המשפחה.
העבודה של הרשמים היא בעיקר על הבחורים 
הסטנדרטים, אלו שנאבדים בין עשרות הישיבות 
ושאת רובם הם אינם מכירים חוץ משמם. המוב
וחרים, לעומת זאת, מסמנים את הישיבות שבשו

רה הראשונה, שוקדים על תלמודם ורק מחכים 
למבחן המכריע, שבדרך כלל צולחים אותו.

שרטטנו בפניכם את מפת שיעור א' של עולם 
והישיבות לשנה הבאה, כאשר גם אם צפויים שי
למ להיות משמעותיים  אמורים  לא  אלו  ונויים, 

דיי. הישיבות שזכו השנה לביקוש יוצא דופן הם 
וישיבות בית מתתיהו בב"ב, ישיבת שערי שמו

מדרש  )בית  'פינקל'  וישיבת  חלקיה  בבית  עות 
וגבוה( בירושלים, שהפתיעה וסגרה רישום מוק

דם מכולם עם כ-44 בחורים מצוינים.
פעי קיימו  לא  עקרוני  שבאופן  הישיבות  וגם 

לות רישום במשך השנים, הצטרפו השנה לדפוס 
פעולה דומה, כשחלקם עשו זאת בהסוואה של 
 – כרשמים  במקביל  שעבדו  מהישיבה  אברכים 
להעסיק  שבלי  הפנימו  והישיבות  מאחר  זאת 
רשמים, שמה הטוב של הישיבה עלול להיפגע 
לישיבות  כיוונם  את  משנים  איכותיים  ובחורים 

אחרות.

־ הנתונים המדויקים נחשפים לרא

שונה

הישיבה   - בירושלים  אלחנן'  'אור  ישיבת   •
300 בחורים והתקבלו לשיעור א' 55 בחוו  מונה

רים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאונים רבי אריה 
חדש, רבי צבי ויינפלד ורבי אברהם פוזן. בשנה 
האחרונה נכנס הגאון רבי צבי וילנסקי בתפקיד 
ומשיב לבני הקיבוץ, דבר שהוסיף לאווירת הש

טייגען בהיכל בית המדרש.
• ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק – הישיבה 
מונה למעלה מ-650 בחורים והתקבלו לשיעור 
140 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני הישיו -א' כ

בה – הגאונים רבי ברוך דב דיסקין, רבי איתמר 
יחיאל  רבי  אדלשטיין,  יהודה  צבי  רבי  גרבוז, 
לבה  נחום  רבי  הגאון  הקיבוץ  ראש  קלרמן, 
והגאון רבי אהרן אוסטרן. המראיינים: המשגיח 
והגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי והגאון רבי אב

רהם ויסבלום. 
בישיבה, בניגוד לעולם הישיבות לא בוחנים 
לפני חודש תמוז, הישיבה נמצאת בעיצומו של 
בניית קמפוס מפואר לבית מדרש שימנה 1,000 
אשר  לפנימייה  מיטות   500 ובנוסף  מקומות 

תקרא 'קריית איילת השחר'.
הישי  – תקוה  בפתח  ישראל'  'אור  ישיבת  ו• 

בה מונה 380 בחורים וכמו כבכל שנה התקבלו 
העצום  הלחץ  אף  על  בחורים,   68 א'  לשיעור 
ולקבלת בחורים נוספים מצד עשרות ראשי ישי

הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  קטנות.  בות 
יגאל רוזן ורבי מרדכי רבינוביץ. המראיין:  רבי 

המשגיח הגה"צ רבי צבי דיאמנט. 
)גי"ל( בבית שמש –  'באר התורה'  ישיבת   •
הישיבה מונה כ-300 בחורים והתקבלו לשיעור 
א' כ-60 בחורים. הבוחנים: הגאונים רבי יעקב 
משה ליבוביץ ורבי מנחם דויטש. לאחר הבחינה 
גבריאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  אצל  עוברים 

יוסף לוי לראיון. 
השנה הוחלט שלא לקבל יותר מ-60 בחורים, 
וכלל  בדירות  בחורים  לשכן  יאלצו  לא  כשבכך 
אליו  החדש  בקמפוס  ישוכנו  הישיבה  בחורי 

עברה הישיבה לפני כשנתיים בבית שמש.
רבי  הגאון  של  מיסודו  יעקב'  'באר  ישיבת   •
משה שמואל שפירא זצ"ל – הישיבה מונה 180 
64 בחורים. הבוחו  בחורים והתקבלו לשיעור א'
ונים: ראש הישיבה הגאונים רבי דוד יצחק שפי

רא ובנו רבי שמעון שפירא. המראיין: הגאון רבי 
יעקב זלושינסקי.

• ישיבת בית מדרש גבוה )פינקל( בירושלים 
בעולם  השנה׳  כ׳הפתעת  שהתגלתה  הישיבה   -
60 בני קיו  הישיבות ונפתחה בקיץ האחרון עם
פוו צעירים,  כולל  אברכי   70 וכ- מופלגים   בוץ 

א'  שיעור  בני  ל-44  את שעריה  לראשונה  תחת 
מתוך  המובילות  מהישיבות  בקפידה  שנבחרו 
מאות נבחנים. ההצלחה האדירה נזקפת לזכותו 
של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון כאהן והגאון 
ורבי שמואל פינקל אחיינו של רה"י הגרנ"צ פינ

קל זצ"ל. הייחודיות של הישיבה היא בשיעורים 
הצוות,  של  אישי  ויחס  התמסרות  גדולים,  לא 

בסגנון ירושלמי שמור.
הישיבה    – ברק  בבני  מאיר'  'בית  ישיבת   •
גודלה  את  להכפיל  וצפויה  בחורים   220 מונה 
בחודש אלול הקרוב. בעקבות כך, בית המדרש 
יורחב וישופץ והישיבה בעיצומו של בניית בנין 
נוסף  אוכל  וחדר  פנימייה  שיכלול  קומות,   10
בקמפוס הישיבה. השנה התקבלו לשיעור א' 68 
הבוחו בחורים.   22 השיעורים ולשאר   בחורים 

נים: הגאונים ר' דניאל גינצבורג ור' בנימין כץ. 
מראיין: הגאון רבי ישראל מאיר ויסנשטרן.

ו• ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק – הישי
בה מונה 500 בחורים והתקבלו לשיעור א' 100 
ראש  בוחנים:  של  רחב  מגוון  קיים  בחורים. 
הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר והר"מים 

יש רבי  ליפקוביץ,  יצחק  אברהם  רבי  והגאונים 
ראל אדלשטיין, רבי נפתלי קופשיץ, רבי טוביה 

שפירא ורבי יואל מקלב.
• ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק – הישיבה 
 140 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   480 מונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
המ פישהוף.  שרגא  רבי  והגאון  ויסבקר  וברוך 

ורבי  פוחוביץ  שמעון  רבי  הגאונים  ראיינים: 
יהושע רביץ.

השנה הודיע ראש הישיבה על רצונו להקטין 
משמעותית את שיעור א' ולא לקבלו יותר מ- 90 
שהסיבה  מאמינים  בישיבה  הבחורים  בחורים. 
שהשיעור בכל זאת לא הוקטן הוא עקב הלחץ 
הרב להתקבל לישיבה. בנוסף נערכים להרחבת 
והישיבה לאחר ההצלחה במגבית 'המצ'ינג' שה

תקיימה בחודש ניסן האחרון.
'בית שמואל' בירושלים – הישיבה  • ישיבת 
 32 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים  כ-80  מונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 

יצחק עהרנפלד. 
• ישיבת 'ברכת יצחק' באור יהודה – הישיבה 
24 בחוו 80 בחורים והתקבלו לשיעור א'   מונה

רים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי אבינועם 
ופוסטבסקי. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי שמ

עון סנדומירסקי. 
ובשנה האחרונה שופצו חלקים נרחבים בישי

אמת'  'דברי  ישיבת  עם  התחברה  והישיבה  בה 
בראשות הגר"צ פוברסקי.

הישיבה   – ברק  בבני  יעקב'  'גאון  ישיבת   •  
150 בחורים והתקבלו לשיעור א' 40 בחוו  מונה

זאב  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  רים. 
הגראי"ל שטיינמן  רה"י  - חתנו של מרן  ברלין 
וזצ"ל, והגאון רבי נתן זוכובסקי. המראיין: המ

שגיח הגה"צ רבי נחום ברנשטיין. 
רבי  הגאון  הישיבה  לצוות  קיץ הצטרף  בזמן 
שרגא ברלין, בנו של ראש הישיבה, מה שהוסיף 
כח ושטייגען רב לישיבה. לקראת אלול הבעל"ט 
יחנכו את בית המדרש החדש 'היכל רבי אהרון 
לייב', שנבנה ברוב פאר והדר ובימים אלו סיימו 

את הכנתו.
הישי   – בירושלים  שאול'  'גבעת  ישיבת  ו• 

 25 א'  110 בחורים והתקבלו לשיעור  בה מונה 
שפירא  אליעזר  רבי  הגאון  הבוחנים:  בחורים, 
מראשי הישיבה. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי 
יהודה מנדלסון. הישיבה מתייחדת בעבודה על 
בן אדם לחבירו בדרכו של המשגיח הגה"צ רבי 

שלמה וולבה זצ"ל.
של  מיסודו  באשדוד  'גרודנא'  ישיבת   •
 220 הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל – הישיבה מונה 
46 בחורים. הבוו א' והתקבלו לשיעור   בחורים 

והרמי''ם  שמידע  הגר"מ  הישיבה  ראש  חנים: 
המבחן  לאחר  פלס.  והגרמ"י  ונדרולדה  הגר"י 
הגה"צ  המשגיח  אצל  לראיון  הנבחנים  עוברים 

רח"י ברינגר.
• ישיבת 'גרודנא' באר יעקב – הישיבה מונה 
בחורים.   80 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   450
שיעורים.  ל-2  א'  שיעור  יתחלק  שנה  כבכל 
צבי דר רבי  והבוחנים: ראשי הישיבה הגאונים 

רבי  הגאונים  והר"מים  הקר,  יצחק  ורבי  בקין 

ורבי חנניה שיף. מראיין: המש ויצחק פלונצ'ק 
גיח הגה"צ רבי ישראל שלום איראם. יצויין כי 

הישיבה לא מעסיקה רשמים כלל.
 – בירושלים  )סילבר(  חכמה'  'דרך  ישיבת   •
בחוו  50 והתקבלו  בחורים   250 מונה  הישיבה 

והרמי"ם  וילנסקי  הגר"י  רה"י  הבוחנים:  רים. 
הרמי"ל זק"ש הגר"י גולדשטיין והגר"א פרלמן. 

המראיין: הגר"ב גרילק והגאון הרב וילנר.
 – בירושלים  )עלזאס(  אליהו  דעת  ישיבת   •
התקבלו לשיעור א' 24 בחורים. הבוחנים: ראש 
רבי  והגאון  עלזאס  נפתלי  רבי  הגאון  הישיבה 
אליהו וינר. השנה נערכים להרחבת בית המדרש 

ובנית חדר שיעורים נוסף במבנה הישיבה.     
ו• ישיבת הגר"מ מן ההר בביתר עלית – הישי
190 בחורים והתקבלו לשיעור א' למו  בה מונה

הסתיים  בישיבה  הרישום  בחורים.  מ-50  עלה 
בהצלחה מיוחדת, כשקבוצות גדולות של טובי 
בירוש הפותחות  מהישיבות  מגיעים  והבחורים 

ואור  תורה, תפארת התלמוד  קול  כדוגמת  לים, 
רבות,  ופניות  לחצים  לאחר  לראשונה,  שמואל. 
בחורים  ה-50  רף  את  יחצה  בישיבה  א'  שיעור 

וכפי הנראה ימונה עוד ר"מ לשיעור זה.
בישיבה נערכים גם להוספת חדרים בפנימייה, 
לאחר שהישיבה תמנה בעז"ה באלול הבעל"ט, 

250 בחורים .
'הישיבה הגדולה עפולה' – הישיבה מונה   •
בחורים.   68 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   170
בלום  הרב  הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים: 
והרב לנג. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי בנימין 

בויאר. 
בישיבה חנכו בשנה האחרונה קומת פנימייה 
מתחילים  וכעת  הישיבה,  גידול  עקב  חדשה, 
הבחורים.  לרווחת  הישיבה  של  כללי  בשיפוץ 
ברחוב  מוכרת  שהישיבה  למרות  כי  יצויין, 
כ'נחלת עפולה' כבר אין קשר בינה לבין ישיבת 

נחלת הלווים בחיפה.
'ראשון לציון' )תפארת ישראל( בי ו• ישיבת 

מראשון  לאחרונה  שעברה  לישיבה   - רושלים 
לציון לירושלים התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. 
והגאון  דרוק  הגרי"מ  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
רבי ניסן גולדברג. המראיין: רבי אשר הוכברגר. 

הישיבה רושמת הצלחה כבירה ברישום.
 - בירושלים  )לנדא(  יצחק'  'היכל  ישיבת   •
הישיבה מונה 240 בחורים והתקבלו לשיעור א' 
ישראל  רבי  הגאון  רה"י  הבוחנים:  בחורים.   70
ולנדא והגאונים רבי אהרון שפריי ורבי נפתלי זי

נגר. המראיין: הגאון רבי מרדכי זוננפלד.
מדרש  הבית  בהיכל  נבנה  האחרונה  בשנה 
ארון קודש מפואר ואף הוכנס ספר תורה להיכל. 
בעולם  ביותר  הגבוהה  לליגה  הגיע  הישיבה 
והישיבות והתקבלו אליה קבוצות מישיבות לצ

עירים הנחשבות, קול תורה, תורת רפאל, אמרי 
נועם וצעירים בבני ברק.

 – בירושלים  מרדכי  גבעת  חברון  ישיבת   •
לבחינה  והתקבלו  בחורים   1350 מונה  הישיבה 
בחורים  כמאה  האחרון  ובשבוע  בחורים   220
לבחינה.  התקבלו  ולא  שלילית  תשובה  קבלו 
הבוחנים: ראשי הישיבה הגאונים רבי דוד כהן 
בישי יוסף חברוני. ראש מערכת הרישום  וורבי 

חודשיים לפני פתיחת 'זמן אלול', עולם הישיבות גועש ותוסס 
בעונת הרישום • 'קו עיתונות' עוקב אחרי השינויים בישיבות 
הגדולות: מהן הישיבות המובילות, איזו ישיבה עומדת להכפיל 
את שורותיה ואיפה נוצר ביקוש לא שגרתי? • וגם: הישיבה 
שהודיעה ל-100 בחורים – לא התקבלתם, הישיבות שטרם 
החלו במבחנים, המקומות שיפתחו לראשונה שיעור א', ומערך 
הרשמים שמנווטים את הביקוש וההיצע • הפרויקט המלא על 
עולם הישיבות הליטאי, תש"פ

פרויקט 
מיוחד

 ישיבת ראדין, נתניה 
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קטן  משגיח  ויסבלום  ברוך  רבי  הגאון  הוא  בה 
בישיבה ומנהל הישיבה הרב שלמה קרלנשטיין.
המ בירושלים,  'החדשה'  חברון  ישיבת  ו• 

 100 מונה  הישיבה   - הירושלמי  לפלג  שתייכת 
א'. הבוו 34 בחורים לשיעור  והתקבלו  בחורים 

אריאלי.  שמואל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  חן: 
פרבש יחיאל  יצחק  רבי  הגאונים  והמראיינים: 

טיין ורבי ברוך דוב גרוזבסקי. 
יצויין שבנין הישיבה בשכונת בית הכרם צר 
הישיבה  והנהלת  הבחורים  כלל  את  מלהכיל 
יותר  גדול  למבנה  למעבר  נרחבים  בחיפושים 

בעיר.
 – ירושלים  )נויברט(  שלמה  חכמת  ישיבת   •
לשיעור  והתקבלו  בחורים   120 מונה  הישיבה 
א' 24 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי 
הגה"צ  המשגיח  המראיינים:  דרייפוס.  בנימין 
ורבי  מונק  חנוך  רבי  לוי,  אריה  אברהם  רבי 

יהושע שטרסברג.
בירוש קטמון  בשכונת  אהרון'  'יד  ישיבת  ו• 
המו וכמיטב  בחורים   115 מונה הישיבה   -  לים 
סורת כמידי שנה בשנה לשיעור א' התקבלו רק 
24 בחורים, כחוק ולא יעבור של ראש הישיבה 
הגאון רבי יהושע אייכנשטיין. הבחורים עוברים 
ומבחן וראיון אצל ראש הישיבה. יצויין כי המש

גיח רבי ישראל מאיר המניק והמשגיח קטן רבי 
׳פינ בישיבת  במקביל  מכהנים  וכטהל  ואברהם 

קל׳ בעיר.
ו• ישיבת 'כנסת הגדולה' )חברון ר' הלל( במו
180 בחורים והתקבו  דיעין עלית – הישבה מונה

לו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחן: ר"מ הישיבה 
המשגיח  המראיין:  שפירא.  שמואל  רבי  הגאון 
והגה"צ רבי יחזקאל פוסרינו. מי שעובר את המ

הגאון  הישיבה  ראש  אצל  לבחינה  נכנס  בחנים 
רבי יצחק זאב זקס בנו של ראש ומייסד הישיבה 

רבי הלל זקס זצ"ל. 
• ישיבת כפר חסידים – התקבלו לשיעור א' 

45 בחורים. 
הכנסת  ע"י  פניה  לאחרונה  שינתה  הישיבה 
המשגיח הגה"צ רבי דב שמעון, משגיח בישיבת 
ורינה של תורה בכרמיאל, אשר ידוע כאחד מתל

מידיו של ר' משה בלוי מתושיה-תפרח. הישיבה 
הוותיקה חגגה לאחרונה 70 שנה להיווסדה ע"י 
הגאון ר' נח שימנוביץ מתלמידיו המובהקים של 
גאון ישראל הגאון ר' ברוך בער ליבוביץ זצ"ל 

בעל ה'ברכת שמואל'.
באלעד  )אטינגר(  יחזקאל'  'כנסת  ישיבת   •
הבוחנים:  בחורים.   72 א'  לשיעור  התקבלו   –
אטינגר  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
והר"מים הגאונים רבי אריה פרידמן ורבי שרגא 

פייבל שטיינברג. 
•  ישיבת 'כנסת יצחק' בחדרה – הישיבה מונה 
450 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
יהושע ארנברג והגר''ט נוביק והר"מים הגאונים 

רבי דוד מינצר ורבי דוד דויטש.
 - עילית  במודיעין  יצחק'  'כנסת  ישיבת   •
הישיבה מונה 350 בחורים והתקבלו לשיעור א' 
40 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
נוביק והגאון רבי אליעזר שטיינוז. המ ושמעון 

ראיין: המשגיח רבי יהושע עלזאס. 
הישי  – ברחובות  התלמוד'  'מאור  ישיבת  ו• 

 90 א'  370 בחורים והתקבלו לשיעור  בה מונה 
בחורים, הבוחנים: הגאונים רבי יעקב כהן ורבי 
יהונתן  זליבנסקי, המראיין: המשגיח רבי  אריה 

קמפה.
• ישיבת 'מאור יצחק' )חמד( – הישיבה מונה 
בחורים.   60 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   250
והבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם יעקו
ובזון והגאון רבי יעקב אנגלנדר. לישיבה מתקב

לים גם בחורים שלא הצליחו להתקבל לישיבת 
'בית מתתיהו' מחוסר מקום.

הישי  - באשדוד  שמועה'  'מאירת  ישיבת  ו• 
 24 א'  120 בחורים והתקבלו לשיעור  בה מונה 
רוזנב הגר''נ  ובחורים. הבוחנים: ראש הישיבה 

לט והגר"א כהן. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי 
שלמה מרגלית והגאונים רבי אריה דוברוב ורבי 
להיכנס  צפוי  הקרוב  באלול  רוזנבלום.  שמחה 

משגיח קטן נוסף.  
• ישיבת 'מיר ברכפלד' – הישיבה מונה 650 
בחורים.   120 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים 
אליעזר  רבי  הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים: 
יהודה פינקל, רבי נועם אלון ורבי צבי פרצוביץ. 
הכ ראובן  רבי  הגה"צ  המשגיחים  והמראיינים: 

סטר ורבי אליהו גודלבסקי, יחד עם הגאון רבי 

יחזקאל זילבר. השיעור גדל באופן ניכר משנים 
עברו, בעקבות פתיחת שערי הישיבה לבחורים 
נוספים.  ומקומות  עילית  במודיעין  מישיבות 
למותר לציין, כי גם השנה הושם דגש על איכות 

וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.
בירושלים, הסניף של  'משכן אשר'  ישיבת   •
בחורים   100 מונה  הישיבה   - אהרן'  'יד  ישיבת 
ולשיעור א' התקבלו 22 בחורים. הבוחנים: ראש 
וחתנו  אייכנשטיין  יהושע  רבי  הגאון  הישיבה 
הגאון רבי צבי שחור. מראיין: רבי יוחנן יעקבס.
הישי  – תקוה  בפתח  דוד'  'נחלת  ישיבת  ו• 

 28 ולשיעור א' התקבלו  100 בחורים  בה מונה 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דוד 
סלומון. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי אברהם 

שפירא. 
בהיכל  שיחות  למסור  התחיל  האחרון  בקיץ 
יצויין,  פולק.  טוביה  מאיר  רבי  הגאון  הישיבה 
וכי לאחר ההצלחה הרבה במצינג', בישיבה מת

ניהול  תחת  הפנימיה  של  נרחב  בשיפוץ  חילים 
הרבנית סלומון אשת רה"י זצ"ל הנושאת בעול 

הישיבה.
 – עילית  במודיעין  בנימין'  'נחלת  ישיבת   •
ולשיעור  הישיבה מונה למעלה מ-100 בחורים 
ראש  הבוחנים:  בחורים.  כ-25  התקבלו   , א' 
הישיבה הגאון רבי דניאל יעקובוביץ' והרמי"ם 
רוטשילד  עזרא  ורבי  פלאי  מאיר  רבי  הגאונים 
שמכהן גם כמשגיח בישיבת פונביז'. המראיין: 

המשגיח הגה"צ רבי אריה נפתלי לנג. 
הישיבה   - בחיפה  הלויים'  'נחלת  ישיבת   •
250 בחורים ולשיעור א' התקבלו 60 בחוו  מונה

רים. הבוחנים: רבני הישיבה הגאונים רבי אליהו 
ווינקלר ורבי דניאל ארנפרוינד. המראיין: המש

גיח הגה"צ רבי אורי ויסבלום. 
ו• ישיבת 'נר זרח' במושב הדרומי עוצם, הס

ניף של ישיבת 'ארחות תורה' בדרום – הישיבה 
150 בחורים והתקבלו לשיעור א' 40 בחוו  מונה

יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  רים. 
אליהו  רבי  הגאונים  והרמי"ם  פיינשטיין  זאב 
וברוורמן ורבי שמואל אנסבכר. המראיין: המש

בשנה  חנכה  הישיבה  קוזוקין.  אברהם  רבי  גיח 
גידול  עקב  ומורחב  חדש  מדרש  בית  האחרונה 

התלמידים. 
 - בירושלים  )קפלן(  הדעת'  'נתיב  ישיבת   •  
הישיבה מונה 300 בחורים והתקבלו לשיעור א' 
הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  בחורים.   70
רבי ישראל בונים שרייבר ורבי אברהם זיסקינד. 
המראיין: המשגיח הגה"צ רבי מתתיהו שטיגל.
ו• ישיבת 'קפלן החדשה' )דעת אהרון( שנפת

חה בשנה האחרונה במבנה של מוסדות 'אורות 
התשובה' בשכונת הר נוף בירושלים – הישיבה 
50 בחוו 90 בחורים ולשיעור א' התקבלו   מונה

לישיבת  מתקבלים  שלא  הבחורים  מרבית  רים. 
קפלן ה'וותיקה' מנסים להתקבל ל'חדשה'.

• ישיבת 'נתיבות החכמה' )וולפסון( בבית וגן 
בירושלים - הישיבה מונה 700 בחורים והתקבלו 
לשיעור א' 130 בחורים, מספר קטן יותר משנים 
הישיבה  ראש  אצל  והראיונות  הבחינות  עברו. 
רבי  והגאונים  וולפסון  קלמן  דניאל  רבי  הגאון 

מנחם זורייבין ורבי בצלאל קרויז. 
בבית  יהושע'  התורה-אור  'נתיבות  ישיבת   •
ולשיעור  בחורים   100 מונה  הישיבה   – שמש 
א' התקבלו 30 בחורים הבוחנים: ראש הישיבה 
והגאון רבי שלמה  רובינשטיין  יוסף  רבי  הגאון 
אפרים  רבי  הגה"צ  המשגיח  המראיין:  ברונר. 
אדלר. בשבועות האחרונים התקיים כנס בוגרים 

מיוחד עם הנהלת הישיבה.

הישיבה   – ברק  בבני  'סלבודקא'  ישיבת   •
400 בחורים והתקבלו לשיעור א' 68 בחוו  מונה

משה  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  רים. 
הלל הירש, חלק מהבחורים עוברים למבחן קצר 
הגאונים  המראיינים:  כהן.  מרדכי  רבי  אצל  גם 

רבי שמואל זקס והרב אהרן הירש. 
הישיבות  בכלל  הרשמים   עבדו  לראשונה 
הליטאיות, ולא רק בישיבות המזוהות עם קהילת 

סלבודקה שזהו המרכיב העיקרי של הישיבה.
וגן בירושלים  • ישיבת 'עטרת ישראל' בבית 
שבראשות הגרב"מ אזרחי - הישיבה מונה 200 
המו בחורים.   22 זה בשלב  והתקבלו   בחורים 
יצחק  ורבי  אזרחי  חיים  רבי  הגאונים  ראיינים: 
וקפלן. בזמן חורף הבעל"ט הישיבה צפויה לע

במודיעין  ונשלם  ההולך  החדש  למשכנה  בור 
עילית.

שברא חמד  בשדה  שלמה'  'עטרת  ישיבת  ו• 
שון לציון - הישיבה מונה 600 בחורים והתקבלו 
ניתנה  שהשנה  לאחר  בחורים,   150 א'  לשיעור 
שימת לב יתרה על מספר קטן יותר של בחורים. 
בער  שלום  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
ורבי מנחם  לוי  סורוצקין והגאונים רבי אליעזר 
יוסף  רבי  הגה"צ  המשגיח  המראיין:  חסידא. 
בית  הרחבת  על  כעת  עמלים  בישיבה  דיוויס. 
הרב  הרשם:  מ"ר.   1000 בעוד  הנוכחי  המדרש 

שלמה גליס.
מונה  הישיבה   - ברק  בבני  פוניבז'  ישיבת   •
והבו בחינות  אין  עדיין  בישיבה  בחורים.   1300

א'  לשיעור  תמוז,  כ"ה  באזור  יתחילו  חינות 
300 בחורים. הבוו -צפויים להתקבל לא פחות מ
והגרח"פ  כהנמן  הגר"א  הישיבה  נשיא  חנים: 
ברמן מראשי הישיבה, הגר"ד מילר, הגר"ד לוי 

והגרי"ש מלר. 
הרב  המשגיח  אצל  לראיון  עוברים  הבחורים 
ישיבה  נערכת  הבחינות  ובסיום  קלרמן  אליהו 
בביתו של אם של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, 
שם משתתפים ראשי הישיבה הגרי"ג אדלשטיין 
הבחו קבלת  על  ומחליטים  פוברסקי  ווהגרב"ד 

רים. 
מר הגר"ש  של  ברק  בבני  פוניבז'  ישיבת  ו• 
הבחי התקיימו  לא  עדיין  בישיבה   – וקוביץ 

הבוחנים:  בחורים.   160 א'  לשיעור  והצפי  נות 
ראשי הישיבה הגר"ש מרקוביץ והגר"א דויטש 
נבחנים  של  עומס  בימי  זלושינסקי.  הגר"י  וכן 
הרי"מ  הר"מים  גם  הבוחנים  לצוות  מצטרפים 
דז'ימיטרובסקי והר"ח הבלין. מראיין: המשגיח 
הגה"צ הרא''א דסלר. התשובות לנבחנים ניתנים 

בכ"ג תמוז.
 – בירושלים  וגן  בבית  תורה'  'קול  ישיבת   •
לשיעור  והתקבלו  בחורים   380 מונה  הישיבה 
א' 70 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי 

שלמה שלזינגר. 
הישיבה   – ברק  בבני  מלך'  'קרית  ישיבת   •
 82 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   270 מונה 
בחורים. הבוחן: ראש הישיבה רבי יעקב קארפ, 
המ הישיבה.  מראשי  רימר  בנימין  רבי  ווהגאון 

ראיין: המשגיח הגאון רבי ישראל הבלין והגאון 
ורבי דוד ליכט. לאחרונה מונה הרב שלמה קרל

נשטיין למנהל הישיבה.
• ישיבת רבנו חיים עוזר בבני ברק – הישיבה 
השקי ברלין  צבי  מנחם  רבי  הגאון  ושבראשות 

עה השנה רבות ברישום וקבלה לשורותיה כ-47 
בחורים לשיעור א'. כמו כן, במשך השנה גדלה 
והישיבה במיוחד הן בקיבוץ והן בשיעורים בע

קבות רמת הלימוד הגבוהה שהתייסדה בישיבה 
בשיעוריו של בן ראש הישיבה הגאון ר' יחיאל 

וברלין לבני ש"ג והקיבוץ, שהפכו לשם דבר בעו
הוותיקים ששמם  לרמי"ם  בנוסף  הישיבות,  לם 
הולך לפניהם הגאון ר' ישעיה אדלר והגאון ר' 
180 בחורים,  מנחם וולפא. הישיבה מונה כיום 
וכשהגרעין העיקרי בנוי בעיקר מהישיבות המו

בילות בירושלים.
'רינה של תורה' בכרמיאל, ה'סניף'  ישיבת   •
הישיבה   – בצפון  תורה'  'אורחות  ישיבת  של 
300 בחורים והתקבלו לשיעור א' 90 בחוו  מונה

רים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אברהם 
בונים  משה  רבי  הגאונים  והר"מים  סטוארט 
המשגיח  מראיין:  פישל.  יקותיאל  ורבי  שכטר 
שמעון  רבי  והגאון  פלונצק  יוסף  רבי  הגה"צ 

עמנואל.
• ישיבת ראדין בנתניה – התקבלו לשיעור א' 
הגר"י  הרמי"ם  הוחנים:  מובחרים.  בחורים   44
ברוור הגר"ש  המראיין:  שפירא.  והגר"י  ווניט 

מן. הישיבה נודעת בצוות המיוחד מאוד העמל 
רבני  הבחורים.  של  הרוחנית  קומתם  בניית  על 
בעיון  הסוגיות  לימוד  על  דגש  נותנים  הישיבה 

ובבהירות רבה. 
של  מיסודו  בנתיבות  שכיר'  'שכר  ישיבת   •
הגר"י מאיר זצ"ל - הישיבה מונה 170 בחורים 
והתקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: ראש 
הישיבה הגאון רבי צבי יהודה גרשנוביץ והגאון 
שלמה  רבי  הגאונים  המראיינים:  לב.  דוב  רבי 

צבי פרוכטר ורבי שאול פוסטבסקי. 
בזמן קיץ הנוכחי נפתח בהיכל הישיבה כולל 
חיזוק  שהוסיף  דבר  הישיבה,  לבוגרי  אברכים 

לאווירת הלימוד והשטייגען.
• ישיבת 'שערי שמועות' במושב בית חלקיה 
– הישיבה מונה 300 בחורים והתקבלו לשיעור 
הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   60 א' 
רבי אריה שפירא והר"מים הגאונים רבי ישראל 
ויעקב פינקוס ורבי יוסף פישהוף. המראיין: המ

שגיח הגה"צ רבי יעקב שטרנשוס. 
להיכל  להיכנס  צפויים  הבעל"ט  אלול  בזמן 
שנבנה  יצחק',  אברהם  'היכל  החדש  ביהמ"ד 

תוך פאר והדר והושלם בימים אלו.
מונה  הישיבה   – בתפרח  'תושיה'  ישיבת   •
900 בחורים והתקבלו לשיעור א' 170 בחורים. 
הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ 
עוברים  מכן  ולאחר  שינברג  יעקב  רבי  והגאון 
ברוך  ורבי  מנחם  בן  מנחם  רבי  הגאונים  אצל 
לוין. המראיין: המשגיח רבי דניאל ארנפריונד. 
'חבורה' בפני הרבנים  סוג הבחינה היא אמירת 

הבוחנים.
השייכת  באלעד,  בתפארתה'  'תורה  ישיבת   •
הישיבה   – תורה'  'ארחות  של  הישיבות  לרשת 
 190 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   700 מונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
אפרים  רבי  הגאונים  הר"מים  סטפנסקי,  יעקב 
רוטשילד, רבי אלעזר דוד אפשטיין, רבי רפאל 

גפן ורבי חיים יעקב כגן. 
בירו שלמה  שברמת  זאב'  'תורת  ישיבת  ו• 

סולוביציק  ברוך  רבי  הגאון  שבראשות  שלים, 
מהישיבות  בחורים   50 א'  לשיעור  התקבלו   -
שי תורה,  קול  ישיבות  כמו  ביותר,  והמובחרות 

נקר, אמרי נועם ועטרת שלמה. הלחץ להתקבל 
לא  בגלל הקפדת הנהלת הישיבה  הוא  לישיבה 

לקבל יותר משישים בחורים לשיעור.
 – בירושלים  )ליזרוק(  משה  תורת  ישיבת   •
הישיבה מונה 120 בחורים והתקבלו לשיעור א' 
למעלה מ-28 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה 
רבי  הגאונים  והרמי"ם  ליזרוק  איסר  רבי  הגאון 

שמואל שולמן ורבי פנחס כהן.

מבנה ישיבת בית מדרש גבוה )פינקל( בירושלים הבניין החדש של 'בית מאיר', הדמייה 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - אדמה

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

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

נמאיתדאמאנמאסנאנא
תריניאשהיאבנימטעא

תיתדקאקשהיסחתיתדג

דתישארשזסנבתראישר
מאסנקיחאיאשגסניגא

רישעיאאנתרתארשרסנ

אמאירשסננמאאנתיכת

דנמאחשרניחישריאנת

רשיישרתגאתישביחתא

תסנאנאבשמנישילאנת

תיתדירשהסנהיקאשיש

ששדהידרישאדהשרפעא

תשיאנתישרנמאסנאנא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

 למהירי החלטה, 
הרב 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 2,620,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

כג’-כה’ בסיוון תשע”ט
26/6-28/6/2019  

+5 חדרים  בניסנבוים השקט 
דופלקס בק"ג וק"ד עם 

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

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

בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

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

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

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

3 כ"א 2,075,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

 בהאי גאון במקום 
הכי טוב!! דופלקס ק"א 
100 מ"ר, ק"ב 90 מ"ר, 

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,600,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

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

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

בית שמש

 בק. הרצוג 5 חד' 
מרווחת, חזית עם נוף 

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

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

_____________________________________________)23-26(בבלעדיות. רפי 055-6708295

אלעד

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

חזית, דירה בקומה, 4 כ"א, 
מסודרת עם חניה בטאבו 

באזור חתם סופר/ הרב 
ישראל מסלנט, 2,580,000 
ש"ח. בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב.
03-5797756

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 באהבת שלום 5.5 
חד' 140 מ"ר משופצים 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

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

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

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

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

וילות ובתים

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

1,920,000 ש"ח, דירות אחרונות 
_____________________________________________)23-26(  054-3050561 "הראשון בתיווך"

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

052-8935435)22-28(_____________________________________________

 בשיכון ג' דירת גן , 
4 חד, מסודרת + חצר 
של 50 מ"ר עם כניסה 
פרטית )מתאים גם לגן 

ילדים(, 2,200,000 ש"ח 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אדם
 5 חד'+ממ"ד עם כניסה 
פרטית, שמורה היטב, בנין 4 

דיריים בלבד! 1,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-26(לל"ת 054-2230810

 בהזדמנות 4 חד' 120 
מ"ר, מעלית, מרפסת, מרפסת 
שירות, 1,430,000 ש"ח גמיש, 

050-2044144)23-26(_____________________________________________

 בפנחס בן יאיר, 3 חד' 
ק"א, שמורה 1,480,000 ש"ח 

_____________________________________________)24-27ל(052-7667544

 ברח' הגפן, מאווררת 
משופצת וממוזגת, נוף, פינוי 

בינוי, לל"ת 860,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-27ל(052-7617776

 בעובדיה, מפוארת, 
מושקעת, בנין שקט ומטופח, 

סוכה, חניה ומעלית, לל"ת 
052-6158114)24-27(_____________________________________________

דופלקסים

 יואל 5, קומה 1 עורפית 
130 מטר פלוס מרפסת סוכה 

2,400,000 ש"ח אין גמישות 
במחיר! אופציה להרחבה, 

זקוקה לשיפוץ יסודי מהשורש 
052-7616600)25-28(_____________________________________________

 WINNERS נדל"ן בחיוך 
נדירה, גדולה, מושקעת 
מאוד, למחפשי איכות, 

בבנין בן 7, ברח' הבנים, 
5 חד', ק"ד, כ- 130 מ"ר 

+ מחסן 12 מ"ר,
2 סוכות, יחידת הורים,

3 שירותים, ממ"ד, 
מעלית, חנייה, מיזוג 
מרכזי, שווה לראות!
_____________________________________________)25-32(חיים 054-3970200

 ברי"ף, דופלקס 8 חד' 
)כולל יחידה(, 4 מרפסות, י. 

הורים, 234 מ"ר לל"ת
054-8506644 09-7713981)26-27(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאת השנה! בעליון, 3 חד' 
+ יח' הורים 1,270,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(גמיש! 052-5752500

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

פתוח, אופ' מבוטנת להרחבה 
054-9422194)26-26(_____________________________________________

 באזור ג' בחרדים 2+3 
מושקעת ומשופצת כחדשה, 

ממוזגת + מעלית, לל"ת 
054-8464651

)26-29(_____________________________________________

אשדוד

 למשקיעים, בא' המבוקש 
2+3, מושקעת מאוד, 

מרוהטת, ממוזגת, לל"ת
_____________________________________________)26-29ל(054-8457954 054-8501580

באר שבע

 3 חדרים 80 מ"ר 
מרפסת סוכה, סלון גדול, 

אופציה הרחבה לשתי חדרים 
1,400,000 גמיש טיפה 

054-7997077)26-26(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בגבעת פנחס, ק"ג + 
ק"ד 180 מ"ר מחולקת ל-2 

דירות 2,850,000 תיווך הכוכב 
054-8481688)26-26(_____________________________________________

 ביצחק מאיר הכהן, נוף 
פתוח, ק"ג + ק"ד 85 מ"ר 
בכל קומה + אופ' 60 מ"ר 

2,450,000 ש"ח תיווך הכוכב 
054-8481688)26-26(_____________________________________________

 בדסלר, ק"ד, טאבו נפרד 
כולל בנית מעלית 2,000,000 

ש"ח תיווך הכוכב 
054-8481688)26-26(_____________________________________________

 בבעל שם טוב, 45 מ"ר, 
אופ' עתידית לפינוי בינוי, 3 

דיירים 1,500,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכב 054-8481688

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

חזית לשדרה, אופציה גדולה 
2,200,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)26-26(_____________________________________________

 בסמטת מנשה, 115 
מ"ר, חזית, שמורה ומטופחת 

+ חניה, כיווני אויר, ק"ב, תיווך 
_____________________________________________)26-26(הנדל"ן 050-4177419

 התחלנו לשווק! בנייה 
חדשה בצירלזון, 3-4 חד'

החל מ- 1,500,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ

052-3344721 03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, דירת קרקע 
ענקית, 105 מ"ר, חזית, 2 
כניסות, צריך שיפוץ, מיידי 

_____________________________________________)26-26("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בלעדי!! זבוטינסקי' 
עורפ' כ. מב"ב 3 כ- 64 

מ"ר א.להרחבה צד/וג.בטון 
1,310,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-2222690

 "מדורג הפארק" דירות 
מיוחדות + מעלית מרמב"ם 
+ נוף + מרפסות גדולות + 

פנטהאוז + גג משרד מכירות 
ותוכניות "בלי דמי תיווך" אצל 

שפיצר 03-6188685
)26-26(_____________________________________________

 מחפשים שותף לטאבו 
בגבעת פנחס/ביצחק מאיר 

הכהן, 90 מ"ר + אופ' 
1,450,000 תיווך הכוכב 

 054-8481688)26-26(_____________________________________________

וילות ובתים
 באזור העיריה, דו 

משפחתי, 7 חד', 300 מ"ר 
כולל מרפסת שמש גדולה, 
ק"א אחרונה, משופצת + 
חניה 4,350,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ה' דירת גן 3 
כ- 58 מ"ר + חצר 72 מ"ר + 
א.להרחבה כ- 40 מ"ר )1 מ8 
דו קומתי( 1,600,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(משגב לדיור 052-2222690

 באזור אבטליון, דופלקס 
נדיר! 350 מ"ר מפואר! נוף 
מרהיב! למבינים! "אפיק - 

_____________________________________________)26-26(נכסים" 03-5791514

 באזור רמב"ם דופלקס 
210 מ"ר, ק"ב, חזית 

2,300,000 ש"ח "אפיק - 
נכסים" 03-5791514

053-3128884)26-26(_____________________________________________

 באזור אבטליון, דופלקס 
נדיר במיוחד! 350 מ"ר, מפואר 

ברמה גבוהה, נוף מרהיב! 
חזית ומעלית, למבינים בלבד! 
_____________________________________________)26-26("אפיק - נכסים" 03-5791514

 באזור בן זכאי העיריה, 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

)מושכרת ב- 2,650( 160 
מ"ר + מרפסת גג + גלריה 

40 מ"ר, ק"ג, חזית, משופצת 
כחדשה, מושקעת ביותר, נוף 

פתוח + חניה 2,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הנביאים, דופלקס 
5 חד' 3+2, 160 מ"ר, 

משופצת, ק,ג, חזית + חניה 
2,300,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור טרפון, 
דופלקס 4 חד' )3+1( ק"ד + 

מעלית + חניה, משופצת, 
ניתנת לחלוקה בקלות 

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
 03-5799308)26-26(_____________________________________________

 באזור הרצוג, דופלקס 5 
חד', 190 מ"ר, ק"ב אחרונה 

)4+1( חזית + חניה, משופצת 
2,650,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בלעדי, דופלקס מפואר 
בשלושה, 210 מטר + מעלית 

+ חנייה 3,200,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי, דופלקס 7 חדרים 
באזור חגי, חזית, קומה ג 

140 מטר 1,900,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי! באזור הרב שך 
השלושה בבנין בוטיק )8 

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

מרפסת גג גדולה 3,200,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 במכבים 6 חדרים 
משופצת כחדשה 2 שירותים 

ומקלחות ק 1 + מרפסת 
שמש!! 130 מ"ר "לב הנדל"ן" 

03-5757829)26-26(_____________________________________________

 אזור סוקולוב השלושה 
בנין חדש חזית, גינה, 5 חד' 
135 מ"ר 2,450,000 ש"ח 

מיידי תיווך הכוכב
054-8481688)26-26(_____________________________________________

 בזוננפלד 5 חד' ענקית, 
משופצת, ק"ג + מעלית 
2,380,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון, 5 חד', 
120 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א, 

ניתנת לחלוקה 2,100,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

050-4999465)26-26(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד' 
משופצת + דירת 3 חד' 
+ אופציה, מעלית, הכל 

ב- 2,900,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)26-26(_____________________________________________

 בבעל התניא 5 חד' 
יפהפייה + חניה ומחסן 

2,620,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)26-26(_____________________________________________

 חדשה בשוק!!! 
בבלעדיות! בגחינובסקי 

5.5 חד', ק"ג, 3 כ"א, 
120 מ"ר, משופצת, 

אופציה, 1,920,000 מ. 
_____________________________________________)26-26(כהן נכסים 052-7684074

 4 חדרים, ק. קרקע, 
שמורה + מחסן ומרפסת 

סוכה גדולה בחזית, אופציה 
להרחבה 050-9343155

)26-29(_____________________________________________

 בעמק יזראל, 4 חד', 100 
מ"ר, מושקעת, מ. שמש + 
סוכה + אופציה 1,900,000 

_____________________________________________)26-29ל(ש"ח לל"ת 053-3364836

 ברחוב רבי עקיבא, 
בבנין חדיש, באזור 

חתם סופר, 4 חדרים 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בבית יוסף 90 מ"ר 4.5 
חד', 3 כ"א ק"ג גג בטון 

2,000,000 ש"ח משופצת 
כחדשה 2,000,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)26-26(הכוכב 054-8481688

 באזור נורוק כ-4 ח' 80 
מ"ר ק"ק 1,480,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

 באזור בן פתחיה, בגמר 
בניה, ק"ב, 4 ח' מרווחת! 

105 מ"ר, מאווררת במיוחד! 
רק 1,970,000 ש"ח "אפיק 

- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

 באזור דונולו, 4 ענקית + 
מרפסות כ- 115 מ"ר, ק"ב, 

חזעת, מיידי 2,240,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26("אפיק - נכסים 03-5791514

 בפרדס כץ בסיום בניה 4 
חד', 90 מ"ר, ק"א + מעלית, 

חזית 1,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בבנין חדש בדסלר, 4 חד' 
יפהפייה, חזיתית, 2,200,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי דירות 4 חד' 
ענקיות 1,950,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות בשבטי 
ישראל, 4 חדרים, מרפסת 

שמש, חזית, חניה, בנין חדש, 
1,900,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בביאליק, 4 חד', 
ק"ב, 3 כ"א, סוכה וחניה 
1,550,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)26-26(נכסים 052-7684074

 לחטוף!! באלישע כ-4 
חד' כ- 85 מ"ר ק"א סוכה 

"שמורה" 1,675,000 "תיווך 
_____________________________________________)26-26(משגב לדיור" 052-2222690

 בנורוק, 4 חד', 100 
מ"ר, ק.קרקע, מחולקת ל-2, 

היחידה מושכרת ב- 2,700 
ש"ח, 1,850,000 

058-4772265)26-29(_____________________________________________

 בבניה, בכהנמן, קבלן 
אמין, 4 חד' + מרפסת 90 
מ"ר, 2,270,000 3 חד', מ- 

1,350,000 4 חד', + אופציה 
1,800,000 תיווך הנדל"ן 

050-4177419)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג 4 
חדרים + 2 יח"ד, יש מדרגות 

לגג הכל משופץ ברמה גבוהה 
_____________________________________________)26-26("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור מרכזי בבניה, 
נותרו דירות אחרונים בחזית, 4 
חדרים 1,950,000 ג' + דירות 

4/5 5 חדרים 2,150,000 ש"ח 
קבלן אמין ומקצועי

B.D.A 26-26(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד' 
ק"ב משופצת ברמה, 

חזית 3 כ"א, 2,300,000 
גמיש! 052-7136453, 

_____________________________________________)23-26ל(058-3211272

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)24-31(תיווך 052-8797653

 4 חד' ברב קאלישר, 
קומה ראשונה מתוך 2, 

2,200,000 גמיש 
055-6694843)24-27(_____________________________________________

 בשיכון ה ברחוב 
שפירא, 4.5 חדרים 

משופצים, קומה ג', לא 
אחרונה, ללא מעלית, עם 

חניה 1,800,000 ש"ח, 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב.03-5797756 
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בהר סיני, 4.5 חד', יפה 
ומסודרת, חזית, כ-110 מ"ר, 

ק"ג, מעלית, 3 כ"א, לל"ת 
2,380,000 ש"ח 

054-4245500)24-27(_____________________________________________

 4 חד' 90 מ"ר + חניה 
קומה 3, גג בטון, משופצת 
מהיסוד! ז'בוטינסקי 33 מול 

רח' רמב"ם, לל"ת 1,650,000 
_____________________________________________)25-28(ש"ח 054-7708223/50

 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(_____________________________________________

 ביחזקאל 4 חד' ק"ק, 
חזית, מסודרת + חצר, 
נגיש. 1,720,000 ש"ח. 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. 

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

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

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,920,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בהצבי, 117 מ"ר, 
דירה מדהימה, מטבח 

חדש, שכנים טובים, בנין 
_____________________________________________)26-29ל(יפה. 052-7600504

 בלעדי בעזרא / ויזניץ 
דירת גג, כ- 170 מ"ר 3.5 
חד' למטה + 2.5 למעלה 

+ גג ענק, ק"ג )ללא( 
2,500,000 גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 באזור רוזובסקי 6.5 ח' כ- 
180 מ' גדולה 2,500,000 ג' 

4.5 כ- 100 מטר + אפשרות 
לבניה כ- 70 מ' חדשה ויפה 

054-8449423 2,400,000)26-26(_____________________________________________

 בשכון ג' ד.גן מפוארת! 
6 ח' ענקית! + חצר ענקית 

4,300,000 ש"ח מפתח 
ב"אפיק - נכסים" 

053-3128884 03-5791514)26-26(_____________________________________________



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

טבריה

4-4.5 חדרים

 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  )26-26(_____________________________________________

 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  )26-26(_____________________________________________

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  )26-26(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

כג’-כה’ בסיוון תשע”ט  26/6-28/6/2019

+5 חדרים

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

850,000 ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666  )26-26(_____________________________________________

ירושלים

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

חזית. מיידי 1,175,000 
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  )26-26(_____________________________________________

 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  )26-26(_____________________________________________

 חדשה מהקבלן 4 חד' עם 
מרפסת גדולה + נוף לכנרת, 

חניה ומחסן בטאבו במקום 
מיליון ומאה אלף ש"ח )כ-130 

מ"ר( רק 920,000 ש"ח. הקודם 
זוכה!!! פרטים אצלי בפרטי! 

 04-6716666
_____________________________________________)26-26(  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  )26-26(_____________________________________________

 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  )26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

ויפה 670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)26-26(  הצבי. 053-3147717

 מציאת המציאות!!! 
בקרית שמואל חדשה מהקבלן 

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

מדהים לכנרת שאין שני לו 
+חניה ומחסן בטאבו +מ .סוכה  

ב- 950,000 שח בלבד!!! 
הקודם זוכה תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666  )26-26(_____________________________________________

וילות ובתים

 בפרל, 94 מ"ר, ק"ג 
ואחרונה, גג בטון עם 
נוף פתוח, מאווררת, 

1,730,000 ש"ח, מיידי. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

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

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

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )26-26(_____________________________________________

 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  )26-26(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )26-26(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

053-3166586)26-33(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)23-23(_____________________________________________

הר יונה

 מציאה!בקרית שמואל 
ק"א 5 חד' מחולקת ל-2 
דירות משופצת מהיסוד. 
מושכרות ב- 4,100 ש"ח

890,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-32ל(054-3089717

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

052-5844040)10-36(_____________________________________________

צפת

 באחיעזר, ק.קרקע    
45 מ"ר משופצת, מיקום 

מרכזי ושקט 2 כ"א,
_____________________________________________)24-27(לל"ת 054-8466226

 בקרית שמואל, חדשה 
מהקבלן, 127 מ"ר, 4 חדרים 

820,000 ש"ח תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666   )26-26(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים" 02-5713375

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

מדרגות! לנכה/למבוגרים ע"י 
ביה"כ 1,800,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 4 חדרים 
גדולים )103 מ"ר נטו!(

משופצת, מרפסת נוף, 
ק"ב, בניין יוקרתי, מחסן )8 

מ"ר(. 2,150,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

4 חד' במציאה!
+ תמ"א!!! "הולילנד 
נכסים" 02-6763740 

050-5393263)24-49(_____________________________________________

דופלקסים
 בנווה הפיסגה חדשה 
מקבלן דו קומתית 6 חד' 2 
מרפסות 2,400,000 ש"ח 

050-4145432)24-27(_____________________________________________

מגדל
 במגדל, וילה 180 מ"ר 
5 חד' משופצת, על 400 

מ"ר שטח עם מרפסת נוף 
לכינרת במציאה מדהימה 

1,300,000 ש"ח תיווך הצבי 
 053-3147717  )26-26(_____________________________________________

עמנואל
 משופצת כחדשה 110 

מ"ר 4 חד' + מרפסות + כווני 
אויר מעולים + נוף מדהים 

_____________________________________________)24-27(500,000 ש"ח 054-2300995

 באוסישקין 3 חד' 75 
מ"ר, ק"ג + מעלית + חניה, 
כחדשה, לל"ת, 1,550,000 

052-6868641)24-27(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 במינץ' בק"ק דירה 
מחולקת לדירת 2.5 חד' 
ודירת 1.5 חד', מושכרים 
ב- 5,500 ש"ח משופצים 
1,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

רעפים, עם אופציה 
לבניה על הגג 1,590,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
 03-5797756
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 גבעת רוקח 3.5 חדרים 
ענקית, חניה פרטית, קומה 

נוחה 1,830,000 ש"ח לוי דרוק 
ניהול ושיווק נדל"ן 

052-7276299)25-32(_____________________________________________

 בהר יונה, 3 חד' מרפסת 
שמש גדולה מושקעת ושמורה 

_____________________________________________)25-28(720,000 ש"ח 052-7166711

נצרת עלית
 בהר יונה ג' 4 חד' חדשה 

משודרגת וממוזגת, נוף, כניסה 
מיידית 890,000 

054-8401747 054-8517450)25-28(_____________________________________________

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 1,925,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באזור יגאל 3 ח', ק"א, 
חזית, 1,520,000 ש"ח, מיידי 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

 בפ.כץ במיקום מעולה 
בסיום בניה 3 ח' גדולים 
+ מ.שמש, ק"א, חזית, 
1,450,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)26-26(_____________________________________________

 אבן גבירול 3.5 חד' + 
2 מחסנים, ק"ג + מעלית 

2,000,000 ש"ח תיווך הכוכב 
054-8481688)26-26(_____________________________________________

 רבנו אשר, חדשה מקבלן 
3 חד', 82 מ"ר, חזית, ק"ב 

1,650,000 ש"ח*ק"א 4 חד' 
1,950,000 תיווך הכוכב 

054-8481688)26-26(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ג, א. בגג, משופצת, 3 
כ"א + סוכה 1,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 
60 מ"ר + א. בצד 8 מ"ר + 

בגג כולל חתימות שכנים, 
משופצת כחדשה, ק"ג + 
סוכה 1,450,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בבנגו, 85 
מ"ר, גדולה, 3 חדרים + 
מרפסות, חזית, ק"א + 

מעלית, מיידי 1,720,000 
ש"ח גמיש "סלומון 
נכסים והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בלעדי ברמבם )קרוב 
לביהס מרכז( 3.5 

חדרים, ק"א, 75 מ"ר + 
תוספת בניה מוכנה 25 

מ"ר )ניתן להפוך ל- 5 
חדרים( 1,790,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות" 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', 75 מ"ר, 
חזית, מטופחת, משופצת 

ויפה, ק"ב 1,375,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(הנדל"ן 050-4177419

 בז'בוטינסקי, 3 חדרים, 
עורפית ושקטה, שמורה, 

רק 1,230,000 אפיקי 
_____________________________________________)26-26(נדל"ן בועז 054-8474843

 באזור הנביאים 3 ח' 
גדולה, מושקעת כחדשה + 

אפשרות לריהוט מלא, חזית, 
 054-8449423 2,100,000

B.D.A 26-26(תיווך(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא, 
70 מ"ר, מחולקת, מתאימה 

לעסק 1,500,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ 

03-8007000
050-4999465)26-26(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו 3 חד' 
אחרונה 1,450,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)26-26(_____________________________________________

 בשבזי 3 חד' חזיתית 
ומאווררת, חדשה מהניילונים 
1,580,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)26-26(_____________________________________________

 בבנין חדש בדסלר, 3 חד' 
גדולה, 1,700,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)26-26(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)26-26(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן הר סיני 
+ ליווי בנקאי! דירות 3 חד' 

החל מ- 1,560,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)26-26(_____________________________________________

 בשטרסר 3 חד' משופצת 
מהיסוד, חזיתית, ק"א, 

1,750,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)26-26(_____________________________________________

 בנורדאו, 3.5 חד', ק"ג, 
מעלית, 3 כ"א, סוכה 

וחניה 1,450,000 מ. כהן 
_____________________________________________)26-26(נכסים 052-7684074

 בלעדי בהשניים 3 
חדרים, בנין מטופח, 

מטבח חדש, ק"א, חניה 
בטאבו 1,390,000 אפיקי 
_____________________________________________)26-26(נדל"ן בועז 054-8474843

 בלעדי בהמכבים, 3.5 
חדרים, שמורה, אופציה 

ענקית לבניה 1,350,000 
אפיקי נדל"ן בועז 

054-8474843)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות בעלי הכהן 
3 חדרים, 75 מטר, קומה 1, 

חזית + סוכה 1,620,000 
_____________________________________________)26-26("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות, בשבטי ישראל, 
בבנין חדש 3 חדרים, חזית, 

מרפסת שמש + סוכה, חניה, 
1,650,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות, בברוט, 3 
חדרים אופציה מאושרת של 
45 מטר, 3 כיווני אויר, קומה 
1 1,250,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)26-26(_____________________________________________

 מציאת השנה, בנורוק, 
קומה 4, 3 חדרים + סוכה 

+ יח"ד + אופציה בגג 
1,540,000 )סופי( "פנחס 

_____________________________________________)26-26(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר, 3 חד', 70 מ"ר, ק"2.5 

אחרונה, א. בגג כולל היתרים 
52 מ"ר, משופצת, חזית + 

חניה 1,650,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באזור צייטלין 3.5 
חדרים + יחידה מושכרת 
40 מטר, קומה א, חזית, 

2,200,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 מציאה!! א.בנימין אברהם 
3 חד' כ- 57 מ"ר קומה 2.5, 

"מ.מהיסוד" א.בג- רעפים 
1,280,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-2222690

 באזור יגאל 2.5 ח', ק"ק 
+ חצר 1,350,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)26-26(_____________________________________________

 2 חד', בז'בוטינסקי, חזית 
לירדן, א. לבניה ל- 80 מ"ר + 
2 קומות על הגג 1,390,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח 055-6780228

 בלעדי, בשמואל 
הנביא, 70 מ"ר, ק"א, 

2.5 חדרים + מרפסות, 
3 כא', זקוקה לשיפוץ, 

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

והשקעות"
052-7652801)26-26(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד' 
מרווחים 60 מ"ר, משופצת 

חלקית, ק"א 1,300,000 גמיש 
_____________________________________________)26-27ל(מתווך: 052-7130328

 בלעדי, 2 חד' בזבוטינסקי' 
עורפית לבני ברק, מושקעת, 

+ 30 מטר בנייה מיידית קומה 
ב 1,150,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)26-26(____________________________________________

גבעת שמואל

 רח' הזיתים, דופלקס גג 
קו'1, 5 חד' + זכויות לתוספת 

2 חד' + חניה משה דסקל - 
_____________________________________________)26-26("מאגדים" 050-5926021

דופלקסים

4-4.5 חדרים
 בפיקסלר, קו'8, 4 חד', 

מרפסת סוכה גדולה + חניה 
מקורה, מידיית, משה דסקל - 

_____________________________________________)26-26("מאגדים" 050-5926021

 דירת השבוע! בקרית 
צאנז 3 חדרים חדשה מקבלן, 

נוף חלומי לכנרת
765,000 ש"ח 04-9991211 

_____________________________________________)26-26(לוינגר תיווך לאנ"ש 

+5 חדרים
 חדש בשוק, קוטג' 5 חד' 
ברמות + אופציה לבניית חדר 

נוסף + חנייה מקורה, מסודרת, 
משופצת, פונה לנוף מרהיב 
_____________________________________________)26-29(בלעדי לצימוקי 02-5638221

 ברמת שלמה כ. 
פרטית, 5 חד' + נוף + 

חצר 120 מ"ר + אופציות, 
לל"ת 2,550,000 ש"ח 

053-3133344)26-29(_____________________________________________

 בקרית משה, ברחוב 
העילוי, 4 חדרים, קומה 

ראשונה + מעלית, גישה 
נוחה+ מרפסות + מחסן עם 

חלון בלעדי לצימוקי 
02-5638221)26-29(_____________________________________________

 חדשה בשוק, 
בנובומינסקי דוד מרץ, 4 חדרים 
+ מרפסת גדולה סגורה לעוד 

2 חדרים, קומת קרקע + חצר 
גדולה לסוכה + חנייה בלעדי 

_____________________________________________)26-29(לצימוקי 02-5638221

 ברח' סורוצקין 4 חדרים 
78 מ"ר נטו, מרפסת סוכה, 

קומה שניה, שמורה מאוד רק 
2,250,000 גמיש 

054-7997077)26-26(_____________________________________________

 מעולה להשקעה, 
במרכז העיר, מחולקת ל- 2 

יח"ד מסודרות, ק"ק, תשואה, 
5,300 ש"ח תיווך - יוחנן 

050-4104044)26-26(_____________________________________________

 בהזמדנות, להשקעה, 
מחולקת לשלוש יח"ד 

משופצות, תשואה 7,400 נטו 
1,240,000 ש"ח תיווך - יוחנן 

050-4104044)26-26(_____________________________________________

 מציאה! בכניסה לכפר 
אברהם )רמחל( 120 מ"ר 

לבניה בטאבו נפרד מעל וילה, 
ק"ג 1,500,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)26-26(הכוכב 054-8481688

 בכניסה לכפר אברהם, 
וילה 2 קומות עם אישור 

לדירת סטודיו נוספת 500 מ"ר 
3,800,000 ש"ח תיווך הכוכב 

054-8481688)26-26(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה"! 
בשכונת חצרות גנים, קוטג' 
2 מפלסים, 5 חד', 2 חניות, 

משופצת ומושקעת, 150 מ"ר 
בנוי + 80 מ"ר גינה ליבי סבג 

054-4833342)26-26(_____________________________________________

 בקהילות יעקב )גני הדר( 
4.5 ח' מושקעת! + גינה 
110 מ"ר 2,490,000 ש"ח 

050-4811122)26-29(_____________________________________________

 רימקס עוצמה, הדרור, 
בית פתוח ללא תיווך, יום 

שישי: 28/06/19 בין השעות: 
09:00-11:00, 3.5 חד', כ- 85 
מ"ר, קרקע, חצר כ- 90 מ"ר, 

משופצת צוות אביגד 
072-3957397)26-26(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בבן גוריון, דופלקס 5 חד', 

170 מ"ר, קומה 6, 2 חניות 
מקורות, ממ"ד, מ"ש, יפה 

ומושקעת, עם כניסה נפרדת 
מכל מפלס אריאל שמילוביץ 

050-3073256)26-26(_____________________________________________

דופלקסים

 רוטשילד / הרב קוק 
6 חדרים )דירה בקומה( + 
מ.שמש + מעלית וחנייה 

2,050,000 ש"ח 
050-4464170)26-26(_____________________________________________

 בחיים כהן היוקרתי, 
4.5 ח' + מעלית )שבת( + 

מרפסת שמש )סוכה( + חניה 
כפולה מקורה + יחד' הורים, 

מיידית!! 1,780,000 ש"ח 
050-4811122)26-29(_____________________________________________

 בשפירא / בלפור 
עורפית, 4 חד', קומה 1 + 

מעלית + חניה ומרפסת שמש 
1,570,000 ש"ח

050-3528252)26-26(_____________________________________________

 בסלנט, 4 חד' גדולים + 
מעלית וחניה 1,460,000 ש"ח 

050-3528252)26-26(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בדגל ראובן, פרוייקט תמ"א 
מתקדם, 4 חד', 100 מ"ר, 

מ"ש, ממ"ד, קומה 2, עורפית, 
משופצת מהיסוד, אריאל 
_____________________________________________)26-26(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה" בשיפר, 
4 חד', 100 מ"ר, חדשה 

מהקבלן, קומה 4, מעלית, 
חניה, מ"ש, ממ"ד אריאל 
_____________________________________________)26-26(שמילוביץ 050-3073256

 רימקס עוצמה, רמב"ם, 
קומה 1 כ- 100 מ"ר, משופצת 

מהיסוד מעלית, חניה, צוות 
_____________________________________________)26-26(אביגד 072-3957393

 בהסתדרות / הרצל 3 
ח', 80 מ"ר ק"ג )אחרונה( 

מסודרת ויפה 1,250,000 ש"ח 
050-4811122

)26-29(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בצה"ל, קומה 4, עורפית, 
שמורה 3.5 חדרים, מיזוג 

אוויר מרכזי ובחדרים, חניה 
משותפת, אריאל שמילוביץ 

050-3073256)26-26(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברחוב הס )המרכז 

השקט( 2 חד', כ- 50 
מ"ר, ק"ק, מסודרת ויפה, 

1,170,000 ש"ח 
050-4811122)26-29(_____________________________________________

רכסים

 מציאה! ברח' הרב 
שמעונוביץ- איכלוס מיידי 
דירת גן, 3 חד' + מחסן + 
ח. כביסה + 90 מ"ר גינה 
+ חניה 1,190,000 ש"ח 

052-2596194  )21-28(_____________________________________________

 דופלקס ייחודי בגבעה 
א', בנין חדש יוקרתי, 
סטנדרט גבוה, כניסה 
פרטית ונגישה, חניה 

וחצר. למהירי החלטה 
מיידי- 1,590,000 ש"ח

054-7728508  )21-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

קריות

קריית אתא

 דירות מחולקות עם 
תשואה עוברת 6% לפחות 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)26-26(פרוייקטים 052-2790370

 בעלי נכסים "המומחיות 
שלנו השקט שלכם" משרדינו 
עוסק בניהול דירות, אחזקת 

מבנים, השבחת נכסים, קניה, 
מכירה, השכרה, תמ"א 38, 
מגרשים, עסקי ופרטי מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
04-8441111)26-26(_____________________________________________

 בקרית אתא, דירות 
לחלוקה 100 מ"ר, בחרדי, 

מחיר מציאה! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)26-26(_____________________________________________

וילות ובתים
 בקרית אתא, דירות קרקע 

עם תשואה עוברת )אופציה 
לחלוקה( החל מ- 540,000 

ש"ח מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)26-26(פרוייקטים 052-2790370

פנטהאוזים ודירות גן
 הכי יפה בעיר! פנטהאוז 
ענק, מעלית פרטית, אפשרות 
לחלוקה לשני בתים, תשתית 
קיימת, פנטהאוז גדול במחיר 

קטן! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בקרית אתא בחרדי, 

דירות מרווחות כולל מרפסות 
4.5 חד' מציאה של ממש ליד 
"המקווא" מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)26-26(_____________________________________________

 למכירה / השכרה, דירת 
3 חד' 3 כ"א, ממוזגת ומוארת, 

_____________________________________________)26-27(ק"ג 054-6677749

3-3.5 חדרים

רמת גן
 בבלעדיות!! במקום 

מעולה באלוף הנצחון, 4 חד', 
מרווחת, כ- 96 מ"ר, מעלית + 
חניה בטאבו!!! תיווך "חכמת 

רחוב" 052-2585808
)26-29(_____________________________________________

 בהרצל 93, 4 חד', 
100 מ"ר שקט ומטופח 

4,800 ש"ח פינוי 1/7 
_____________________________________________)22-29(לפרטים 050-5586335

 בגוטליב, 4 חד', ק"ג + 
מעלית מיזוג, ריהוט חלקי, 
_____________________________________________)23-26(א"ב תיווך- 054-8451271

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

 בראשונים, 95 מר' 5 
חד' קומה ה'+מעלית+סוכה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת 5,000 ש"ח 
052-7671305)25-28(_____________________________________________

 בצירלזון 4 חד' ק"ד+ 
מעלית בנין חדש, 85 מ"ר+ 

סוכה 5,300 ש"ח 
_____________________________________________)24-27ל(058-3259335

 בהרב שך, דירת דופלקס 
4.5 חד' + גנרטור ומזגנים 
+ סוכה מיידי, 4,900 ש"ח 

_____________________________________________)25-29ל(052-7647141

 3 חד', ממוזגת, חדשה, 
ק.קרקע *דירת חדר וחצי לזוג, 

ק. קרקע, מיידי 03-6775910
)26-29(_____________________________________________

דופלקסים
 ביהודה הנשיא דופלקס 

מדהים, ק"ג+גג, יחידת הורים, 
בכל קומה 7,000 ש"ח 

052-4625600
_____________________________________________)26-29ל(

 מציאה!!! דופלקס 5 חד' 
+ מרפסת 50 מ"ר + מחסן 

+ נוף רק 6,500 ש"ח הראשון 
_____________________________________________)26-29(בתיווך 054-3050561

 בעמק יזראל 5 חד', 
כחדשה ק"ג + מעלית, ריהוט 

חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים: 
050-5588838

_____________________________________________)26-29ל(

3-3.5 חדרים
 3 חד', משופצת, בקרית 

הרצוג- ב"ב לזו"צ, כניסה 
מיידית 054-2464316

_____________________________________________)26-29ל(

 ברחוב בירנבוים דירת 
3 חד' לזו"צ כ- 70 מ"ר, 

משופצת, במחיר מציאה 
_____________________________________________)26-27ל(053-4440989

 רימקס עוצמה, גוטמן, 
חדשה מקבלן, ק"ג, כ- 135 

מ"ר, ממ"ד, מ. שמש, מחסן, 
מעלית, 2 חניות. צוות אביגד 

072-3957397)26-26(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

מגרשיםעסקים

חנויות

 הגיע הזמן להוציא את 
הכסף מהבוידם! ביבניאל 
- דונם למכירה 900 מ"ר 

מהישוב, 40 אלף ש"ח בלבד 
לחצי דונם )במושה( צפוי לפי 

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )26-26(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )26-26(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )26-26(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 "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 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

בני ברק

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

 4 צימרים מרווחים + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

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

050-3070487)49-52/19(_____________________________________________

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 במרכז, פנסיון מלא 
8,800 ש"ח )מטבח לפסח( 

בכשרות א. רובין שליט"א 
 058-7179228)11-33(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

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

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

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

055-6612221)14-26(_____________________________________________

 ביבניאל 12 דונם חקלאי 
למכירה 900 מ"ר מהישוב 
הערכת שמאי לפי 60,000 
ש"ח לדונם 50,000 ש"ח 

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717  )26-26(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

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

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

יחידות דיור
 בית ו-2 צימרים באור הגנוז 

לל"ג בעומר שבתות ולבין 
הזמנים עירוב מהישוב עד 

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 70 

מ"ר, ק"ק מוגבהת + חצר 
ענקית 600,000 ש"ח. 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)19-19(_____________________________________________

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

פתח תקווה

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 מבחר וילות מפוארות 
וצימרים באור הגנוז, בר יוחאי, 
_____________________________________________)22-29ל(מירון והסביבה 050-4105896

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

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

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

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

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

בר יוחאי

 2 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

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

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

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

יבניאל

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
050-8954654)47-03/20(_____________________________________________

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

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

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-36/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-40/19(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

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

 "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
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות
050-6243346)21-32(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(מאובזרת! 050-6927465

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-30/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

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

052-5440336)14-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)15-41ל(050-8219080/1

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

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

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)19-30(_____________________________________________

 5 חד', 13 מיטות, 
מרווחות, נקיה, ממוזגת 

מרפסת גדולה לכנרת ולגולן 
_____________________________________________)23-34(אזור חרדי. 050-4124556

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-14/20(_____________________________________________

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

_____________________________________________)21-20/20(ג'קוזי. 050-4154145

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק. שמואל מאובזרת 

עם חצר, קרובה לטיילת
054-7135350 052-7130111  )21-28(_____________________________________________

 למשפחות, במרכז טבריה 
עילית ממוזגת צמוד ל"יש" 
ולקרלין, במחיר אטרקטיבי 

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

חלבית ודגים צמוד לר' 
מאיר, מהדרין בד"ץ בית 
יוסף, לקבוצות ופרטיים. 

_____________________________________________)5-31/19(טל': 04-9017575

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכנרת

2 דקות מהשטיבלאך.
052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

ירושלים

 יחידה חדשה 2 חד' 
בשיכון ה' בית יוסף, ק"5 
מרוהטת קומפלקט כולל 
חדר שינה ומוצרי חשמל, 
דוד"ש, לזוג צעיר, 2,800 

_____________________________________________)23-26(גמיש 052-7610171

 בבארי, יח"ד 2 חד', ק"א 
מוארת וממוזגת , דוד"ש 2 

כיורים, אמבטיה 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-26(גמיש  054-4797080

 דרושה דירת 3 חדרים 
מרוהטת בבני ברק להשכרה 

_____________________________________________)23-24ח(לחודש 052-7619792

 בב"ב באזור ויזניץ 
כ- 65 מ"ר לחנות/משרד 

ק"ק, מפואר וממוזג 
054-8425797
053-3125110)23-26(_____________________________________________

 דירת נופש חלומית 
להשכרה על בסיס יומי 

054-8429040)23-30(_____________________________________________

 דירת נופש מפוארת 
במרכז טבריה מתאימה ל- 6 
נפשות+נוף לכינרת ליד קברי 

צדיקים 050-8358895 
052-7250098)23-34(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת אחרי סיוד 

כ- 45 מ"ר 2,700 ש"ח
_____________________________________________)24-27ל(054-7342396 054-4520649

 בקהילות יעקב)ויזניץ'(, 
מרוהטת קומפלט, מזגנים, 

מעלית, ק"א 054-8406608 
03-5748489)24-27(_____________________________________________

 2.5 ביחזקאל כחדשה,
ק"ק מוגבהת, מסורגת, 
ממוזגת ונעימה, מיידי!

050-4119420 050-8676410)24-27(_____________________________________________

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת אחרי סיוד 

כ- 45 מ"ר 2,700 ש"ח
_____________________________________________)24-27ל(054-7342396 054-4520649

 בקהילות יעקב)ויזניץ'(, 
מרוהטת קומפלט, מזגנים, 

מעלית, ק"א 054-8406608 
03-5748489)24-27(_____________________________________________

 2.5 ביחזקאל כחדשה,
ק"ק מוגבהת, מסורגת, 
ממוזגת ונעימה, מיידי!

050-4119420 050-8676410)24-27(_____________________________________________

 דרושה דירת 3 חדרים בבני 
ברק לל"ת במחיר 1,350,000 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-6651365

 חנות יודאיקה בר"ג 
מושקעת ומסודרת+ לקוחות, 
עובדת, השקעה קטנה, יוסף 

_____________________________________________)24-27ל(050-3260267

 להשכרה משרד 
מפואר וממוזג קומה 

-1 עם מעלית, 40 מ"ר 
במרכז הרב קוק, 2,500 

_____________________________________________)24-24(ש"ח 054-6506501

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ-15 מ"ר, 
מיקום מרכזי, גישה לרכב 

_____________________________________________)24-27ל(052-7140101

ביריה
 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערות לזוגות + גקוזי' בכל 

יחידה, בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים 

052-7703470)24-33(_____________________________________________

 בקתה בצל ההר אירוח 
זוגות ומשפחות בביריה מול 
צפת, מחירים אטרקטיביים 
04-6922696 050-8616675)24-37(_____________________________________________

 בבית רומנו 1. מתחם 
9 חדרים +בריכה וחדר אוכל 
2. 4 דירות סטודיו חדשות! 

מאובזרות, מרוהטות וממוזגות
050-4338878)24-35(_____________________________________________

יד בנימין
 דירות נופש בישוב יד 

בנימין באווירה כפרית ותורנית. 
אטרקציות,בריכה נפרדת ועוד.

_____________________________________________)24-27(מיכאל 052-6915746

 דירות נופש בטבריה,
מבחר גדול, מגוון גדלים 

_____________________________________________)24-27(ומחירים 058-779817

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

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

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים 
במרכז גאולה, ממוזגת 

ומאובזרת, לשבתות 
_____________________________________________)19-26(וחגים 052-6500950

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 לכל השנה! כשר 
למהדרין! למטיילים, לזוגות 

ומשפחות, דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

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

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

32 מיטות, סלון, ח.אוכל,
90 ש"ח למיטה קרוב לרכבת, 
פסטורלי + נוף 052-7184667

02-6750991)24-35(_____________________________________________

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

ממוזגת וללא ריהוט גמיש 
_____________________________________________)25-28(תיווך 054-8468260

 בישעיהו, 2.5 חד' מציאה! 
משופצת, ממוזגת, מאווררת, 

ומרוהטת מלא ק"ג)בלי( כ- 40 
_____________________________________________)25-28(מ"ר 052-7612989 לל"ת 

 בבורוכוב 2, 2 חדרים 
גדולים נקיה, מוארת, 
יפה ושקטה, ק"ב + 
מעלית בבנין כחדש, 

עדיף לזוג 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)25-28ל(053-2807550

 מיידית, במנחם 2 חד' 
35 מ"ר קומה א' 2 כ"א 

מרוהטת 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)25-28(כולל 050-4175492

 ברמת אלחנן יחידה 
מרוהטת, ממוזגת 

ומושקעת, שקטה, 
כניסה פרטית ליחיד

055-6787524)25-26(_____________________________________________

 באהרונסון, 3.5 חד', 
שמורה, חניה, מעלית, ק"א, 

ע"ע, חזית, לל"ת 
058-3251513)25-26(_____________________________________________

 דירת נופש 3 חדרים 
מאובזרת הכי יפה בטבריה 
על הטיילת צמוד לכינרת 

054-3972096)25-28(_____________________________________________

 ברחוב צירלסון דירת 
3 חדרים ק"ק עם חצר, 

מתאים להשקעה 
עתידית פינוי בינוי 

1,600,000 ש"ח תיוך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה וחצר + פינת ישיבה, 

מנגל, בוסתן, ערסלים ונדנדות 
052-3833809)25-36(_____________________________________________

אביבים

 וילה מקסימה! נקייה, 
חצר ענקית, שולחן פינג-פונג, 

בריכה, טרמפולינה, 
055-6624822)25-26(_____________________________________________

 בגליל מערבי - וילת נופש 
4 חד', גינה גדולה + ברכה + 

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

 5 צימרים ודירה עד 28 
איש וליחידים+ חדר אוכל 
וביהכנ"ס+בריכה וגקוזי' 

053-7334201
053-7763264)25-36(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
מטבחון, נוף 050-3770300 

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים יוקרתי, 
ייחודי, חדש, חלומי! מ- 900 
ש"ח בינהזמנים 1,100 ש"ח 

052-7687606)25-36(_____________________________________________

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

למשפחות עד 12 איש, 
_____________________________________________)25-32(בטבריה עילית 050-3222162

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל, משרד 
מפואר ומושקע, 120 
מ"ר + חניות צמודות 

+ מרפסת גדולה, 
כניסה מיידית, לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות" סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 באבוחצירה, קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד, 

גדולה 80 מ"ר, מסודרת 
ומטופחת, ק"ב, כניסה 

מיידית, 3,600 גמיש 
)ללא תיווך(

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון, 3.5 חד' 

ק"ב, חזית, משופצת 
וממוזגת 4,200 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות" 
054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בלעדי בהנגב 3 חד, 
70 מ"ר, ק"ב, שמורה, 

כניסה מיידית 3,500 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)26-26(_____________________________________________

 מול העיריה, 3 חדרים, 
מושקעת + מ.סוכה, קומה ג' 
ללא מעלית החל מ- 22.8.19 

4,200 ש"ח 03-6195580 
052-4476744

_____________________________________________)26-27ל(

 2.5 חד' חדשה בסוקולוב 
/ קוטלר פינוי חודש וחצי 
4,200 ש"ח לחודש תיווך 

_____________________________________________)26-26(הכוכב 054-8481688

 במינץ, 2 חד', 50 מ"ר, 
ק"ק + מרפסת, משופצת 
וממוזגת, לא מרוהט, מיידי 
_____________________________________________)26-27ל(3,500 ש"ח 052-2723556

 ברמב"ם, יחידת חדר, יפה, 
מרוהטת, ממוזגת, נוף ואויר 
1,800 ש"ח 052-7679834 

077-2040889
_____________________________________________)26-27ל(

 ברח' יוסף חיים, יחידה 
יפהפיה, חדשה, מרוהטת, 

קומפלט, ק. קרקע + חצר 
גדולה 052-7155122

)26-27(_____________________________________________

 יח"ד 2 חדרים, מרוהטת 
)מלא( וממוזגת, פלאפון: 

054-8413427)26-29(_____________________________________________

 במעלות דפנה 3 חדרים 
קומה 4 פינוי 1/8/19 לפרטים 

_____________________________________________)26-26(בנימין 054-7997077

 למכירה עסק פעיל 
בתחום הוילונות בבני ברק, 

לפרטים: 052-8666531 
_____________________________________________)26-29ל(052-7608847

 למכירה בקרית אתא, 
עסק בעל מונטין וותיק 
עם קהל לקוחות קבוע, 

מעולה לתקופת החגים רק 
2,500,000 ש"ח מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)26-26(_____________________________________________

 יש לך נכס בעיר 
למכירה / להשכרה 

וחושב מי יטפל לך בזה? 
בשבילך אנחנו כאן תיווך 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)26-26(דורון 

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)26-26(054-4980159 דורון 

 למכירה ברבי עקיבא חנות 
ענקית, 120 מ"ר בקומה א' 
3,000,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)26-26(_____________________________________________

 חנות להשכרה 30 מ"ר 
מעל וקסברגר רבי עקיבא 114 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)26-26(054-4980159 דורון 

 חנות 22 מ"ר ברבי עקיבא 
59, חזית, מיקום חזק מאוד 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)26-26(054-4980159 דורון 

 רימקס עוצמה, בר 
כוכבא חנות + שירותים, 

קרקע, כ- 33 מ"ר, במיקום 
מעולה! מיידי צוות אביגד 

072-3957393)26-26(_____________________________________________

 מעוניין לרכוש מגרש 
לבנייה בב"ב, עדיפות 
לשיכון ה', התשלום 

_____________________________________________)26-27(במזומן 052-3330965

 להשכרה משרד משופץ, 
80 מ"ר, במרכז ר"ע רק 5,500 

ש"ח תיווך BA יזמות
_____________________________________________)26-26(054-4980159 דורון 

 רימקס עוצמה, להשכרה 
משרד, עם מטבחון ושירותים, 
כ- 24 מ"ר, מיידי, ללא תיווך 

_____________________________________________)26-26(צוות אביגד 072-3957393

לפרסום
בלוח

03-6162228

 להשכרה בבין הזמנים, 
מבנה חדש, אולם גדול 

)ביכנ"ס( חדר אוכל 
מרווח, 14 חדרי שינה, 

100 מיטות, ממוזג
055-9192770)26-29(_____________________________________________

 *סוויטה + גקוזי' לזוג + 
3 דירת אירוח עד 8 נפשות. 

נוף מדהים בריכת שחיה. 
050-6901390)26-37(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-51(ומטופחת 052-7833506

 וילה בטבריה, 8 חד', 
בריכה גדולה, גקוזי', 

ספא, 5 מקלחות,
5 שירותים, 2 קומות, 

משחקי שולחן 
 050-4612999

_____________________________________________)26-29(050-2225336 יפית

 דירת גן חדשה 
גדולה ומאובזרת, חצר 

מקסימה, קרובה לכנרת 
055-6706316)26-29(_____________________________________________

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

אטרקטיבי לכל השנה 
058-3213649)26-37(_____________________________________________

גאורגיה
הצטרפי אלינו לחווית טבע מטורפת

טיול מרתק לגיאורגיה
באווירה ציבעונית,עוצרת נשימה 

שופעת רוחניות וחיבור פנימי

ז'-י"ד תמוז | 10-17.7/2019
לנשים ונערות כשר למהדרין

8 ימים של טיולי טבע מרהיבים,תצפיות נדירות, 
מפלים אגמים ונהרות.

טיול ג'יפים, רפטינג, רכבל, סדנת בישול אותנטית
 ועוד אטרקציות...

מלונות ברמת תיירות גבוהה

אביגיל לביא: 058-4150432 
I.M. TRAVELS בשיתוף

גאורגיה

מקומות כולל הכל5100 &

רונים
אח

הצטרפי אלינו לחווית טבע מטורפת
טיול מרתק לגיאורגיה

באווירה ציבעונית,עוצרת נשימה 
שופעת רוחניות וחיבור פנימי

ז'-י"ד תמוז | 10-17.7/2019
לנשים ונערות כשר למהדרין
8 ימים של טיולי טבע מרהיבים,

תצפיות נדירות, מפלים אגמים ונהרות.
טיול ג'יפים, רפטינג, רכבל, 

סדנת בישול אותנטית
 ועוד אטרקציות...

מלונות ברמת תיירות גבוהה

אביגיל לביא:
 058-4150432 

I.M. TRAVELS בשיתוף

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-42/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

 "נופי כלנית" לזוגות 
ומשפחות, בריכה+ג'קוזי 

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________
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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, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)26-25/20ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-28/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-48/19(_____________________________________________

 צימר לזוג מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-42/19(מהעתיקה. 052-3455254

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-28/19(מים מהדרין. 054-5742965

תעוז

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

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

כג’-כה’ בסיוון תשע”ט  26/6-28/6/2019

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-52/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

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

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסרת שיער

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

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

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

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות עד 30 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

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 /

₪

₪

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

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

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-28/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

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

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

מושב עלמה

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

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

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

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

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

ומטבח, חצר + נדנדות 
ופיקניק. 054-6511250

054-8543416)19-30(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הגהה
 מגיהה לשונית 

מקצועית נסיון רב! 
מחירים נוחים עמידה 
_____________________________________________)20-26(בלו"ז. 052-7114281

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)20-31(_____________________________________________

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

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

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

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

 "ארמונות שלזינגר", 
שיפצנו והתחדשנו, 
ברמה מאוד גבוהה! 
לקבוצות עד 40 איש

עם חדר אוכל
054-5990551)22-33(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-27/19ל(052-2514960

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-32/19(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-28/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

רפואת שיניים

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

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

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

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

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-29(שרי 050-4171813

 סמוך לעתיקה לזוגות 
- משפחות נעימה נקיה 
ומטופחת קרובה להכל

054-8425474/2
052-7654649)23-34(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)23-30(רחבי הארץ 053-4271262

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)23-34(מחירים זולים 052-2523284

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

 "למרגלות ההר"- 4 
יחידות אירוח + בריכה + גינה, 

לזוגות/משפחות
052-4604609)24-31(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

 צימרים ודירות מפוארות 
בעיר הקודש,עם כל הפינוקים,
_____________________________________________)24-35(מ.טניס, בריכות 054-8409362

רנו

מכוניות

 שירותי תיקון מחשבים, 
אפליקציות, משחקים, מכירת 

ניידים החל מ-550 ש"ח עד 
_____________________________________________)24-27(הבית 055-6651237

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה 
055-6876176)24-31(_____________________________________________

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, 

מאובזרת, לזוגות/משפחה, 
_____________________________________________)25-28(ג'קוזי 054-5259470

במרכז הארץ 
לאירוח בשבתות 

ובבין הזמנים

קמפוס מסודר

054-9900770 מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים, 

משחקים לילדים
_____________________________________________)25-28ל(08-9788741

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי' צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 
050-4250702/3)25-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען 5 חד' + 
סלון ממוזגת, נוף, בריכה, 
_____________________________________________)25-32(טרמפולינה 050-3327788

 דירה חדשה 5 חדרים 2 
מרפסות, נוף למירון, לשבתות 

_____________________________________________)25-26(ובין הזמנים 052-7115607

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

 להשכרה, יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

052-7153475)25-28(_____________________________________________

אינסטלציה
 רז ביובית ואינסטלציה 
שחרור סתימות בלחץ מים 

גבוה וצילום קווי ביוב 
050-6833701)25-28(_____________________________________________

 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

ריצוף ובניה קלה 
052-7323123)25-32(_____________________________________________

 טיפול על טבעי לכל 
המחלות, דרך תמונה, 

בהמלצת רבנים גדולים, יעקב 
_____________________________________________)25-28ל(052-7125252

נווה עובד
 "הצימרים של דונה"- 2 
צימרים, חצר, ברכה לילדים + 

פינת מנגל נקי ומטופח
050-2791457)25-26(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 
דק' ממירון, 4 חד'+ סלון 
ומטבח, מאובזר, בריכה 

+ חצר ענקית
050-3711144)26-27(_____________________________________________

 דירת 4 חד', מרפסת 
ונוף, דירה יפה, מרווחת 

וממוזגת, בעתיקה
052-7143521)26-33(_____________________________________________

 וילה 7 חד' ל- 20 נפשות 
+ בריכה, ממוזגת, חצר + 

_____________________________________________)26-29(מתקנים לילדים 053-2827371

 בעתיקה, בין הסמטאות 
דירות אירוח לזוגות ומשפחות, 
מרפסת / חצר, נוף להרי מירון 
058-3275003 052-7642459)26-33(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן 
"לוינסון רכבים" 

076-5412123)26-26(_____________________________________________

קיה

סקודה

סיאט

 בהזדמנות רנו סלבה 
2010, 1600 סמ"ק אוטומט + 
כל התוספות + מצלמת רוורס 

מטלית זהב 9,000 ש"ח 
055-6625480)26-26(_____________________________________________

 קיה נירו החדשה החל 
מ- 1,350 ש"ח בחודש מבצע 

מיוחד לכמות מוגבלת, 
מערכת וויז מתנה

076-5412123
)26-26(_____________________________________________

 סקודה קודיאק החל מ- 
1,950 ש"ח בחודש

076-5412123)26-26(_____________________________________________

 סיאט איביזה ובהחזר של 
החל מ- 1,100 ש"ח לחודש 
ללא מקדמה, מבצע מיוחד 

לכמות מוגבלת, מערכת וויז 
ומצלמת רברס מתנה 

076-5412123)26-26(_____________________________________________

הובלות
 אריאל הובלות, הובלות 

כלליות, פרטים בודדים, פירוק 
והרכבה, מחירים זולים 

050-2399044)26-29(_____________________________________________

חזנות
 התפנה חזן ובעל קורא 

לימות החול ולשבת 
_____________________________________________)26-29(055-6762025 אחרי 5 בערב 

ייעוץ ועזרה
 "תרופת הפלא" מיועדת 

לשלום בית ולזוגיות טובה, 
משלוח עד הבית, לפרטים:

_____________________________________________)26-29ל(054-4351854

ספרי תורה
 למכירה, ספר תורה מוכן, 
חדש, כתב בית יוסף גודל 48 

כתב מהודר מאוד
_____________________________________________)26-29ל(052-7664419

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 שידוכים ללא עלות לבני 
ישיבות ודתיים ולכל גיל, לנשים 

וללא תשלום 053-4307097 
052-4738511)26-29(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

כג’-כה’ בסיוון תשע”ט  26/6-28/6/2019

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)14-26(ק"ס: 052-7171228

 טוסטר אובן כחדש 
ממש, היה בשימוש פעם 
אחת בפסח- בשרי. 350 

ש"ח )מורפי ריצארד( 
054-8527470)20-25(_____________________________________________

 3 כסאות בר מרופדות 
וחזקות ומשובחות 

במיוחד כחדש! 300 ש"ח 
_____________________________________________)20-26(כל כסא. 054-8527470

לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

 מקרן מצויין 500 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(055-6651237

 מחשב נייד מצוין עובד 
ללא שום תקלה+תוכנות 480 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 055-6776398

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב-500 שקל 

_____________________________________________)24-25ח(050-3337530

 למכירה מקפיא 6 תאים, 
במצב מעולה 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-7181117

 כיסא מנהלים מעור, 
שחור במחיר הזדמנותי )בני 

ברק(300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים+מנגנון הגבהה, 

בהזדמנות)בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן לסלון+5 כסאות 
במצב טוב 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-4184747

 שולחן קטן סלוני מזכוכית 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 
שמור 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 סטנדר עומד 130 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק, 

בהזדמנות)בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי, 

במציאה)בני ברק( 200 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 6 כסאות מעץ מלא יפות 
450 ש"ח, בטלפון:

_____________________________________________)24-25ח(054-8452231

 כסא משרדי מרופד 
מתכוונן נח במיוחד 250 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7621678

 בהזדמנות מיטת היירייזר 
מצב מצויין ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בטלפון: 054-8452231

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(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)24-25ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)24-25ח(אלקטרה 054-4458379

 לחדר ישיבה של תלמידים 
זקוקים למזגן חלון בתרומה 

_____________________________________________)24-25ח(053-4158217

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)24-25ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך לאברך 
בשביל חג סוכות בתרומה/

_____________________________________________)24-25ח(סימלי 054-7432035

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז 60 ליטר 

בתרומה לאברך
_____________________________________________)24-25ח(052-7396092

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)24-25ח(מסאג' 052-7396092

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 אבדה מצלמה בחוהמ"פ 
המרינה הרצליה או בדרך לבני 

_____________________________________________)23-24ח(ברק 052-7612594

 נמצא כיסוי לעגלה 
באוטובוס מירושלים לב"ב 

_____________________________________________)23-24ח(050-417452

 נלקח בטעות זוג נעלי 
גברים בחוף שרתון ביום שישי 

_____________________________________________)23-24ח(ער"ש אמור 050-4160390

 נמצא צרור מפתחות 
באוטובוס של חברת קווים 

_____________________________________________)24-26(באלעד 058-3294366

 דחוף!! במוצאי חג 
שבועות הוחלפה בטעות 

מזוודה סגולה גדולה בקו 981 
_____________________________________________)24-27(מצפת לב"ב 052-7690604

 אבדו תפילין ר"ת ע"ש 
י.מ.ד. המוצא יתוגמל ב- 600 

_____________________________________________)24-28(ש"ח נייד: 058-3222666

 אבד מטען של פלאפון 
במוצאי חג שבועות באוטובוס 

402 מירושלים לבני ברק 
054-8426082)25-26(_____________________________________________

 אבד עגיל זהב לבן באזור 
רבי עקיבא לפרטים

050-4149580)25-26(_____________________________________________

 מעוניין במיקסר קנווד שף 
אפשרי ישן-מקולקל במסירה 

_____________________________________________)25-26ח(052-7645405

 דרושות מיטות תינוק 
לתאומים בתרומה טל': 

_____________________________________________)25-26ח(052-7174416

 דרוש מכשיר סמסונג יאנג 
_____________________________________________)25-26ח(בתשלום 058-3299505

 מעוניין לרכוש תפילין 
רבינו תם חסידי יד שנייה 

_____________________________________________)25-26ח(052-6629020

 דרוש אטלס מדינות במצב 
טוב במחיר סמלי 

_____________________________________________)25-26ח(053-3187276

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(בעבר 054-2509001

 מכונת כביסה בוש 7 ק"ג 
במצב מצויין 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)25-26ח(052-7116030

 תנור + גז KING במצב 
_____________________________________________)25-26ח(טוב 250 ש"ח 052-7116030

 כיריים גז בילדאין)לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 XL מקרר אמקור 
500 ליטר, פתיחה שמאלית, 

עובד ומקפיא מצויין, 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(050-4129600

 למסירה מעבד מזון של 
קנווד, קטן)צריך תיקון( 

_____________________________________________)25-26ח(054-8409051

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

_____________________________________________)25-26ח(053-3179093

 מכשיר למינציה חברת 
HMAM לדף 4 חדש באריזה 

_____________________________________________)25-26ח(80 ש"ח 054-6969961

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

 כריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל או גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-2786557

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר+2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר+2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-7438035

 מזגן חלון 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 בהזדמנות מאוורר כחדש 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(054-7216671

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל 
_____________________________________________)25-26ח(050-3337530 אבנר 

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 רדיאטור 12 צלעות מצויין 
_____________________________________________)25-26ח(220 ש"ח 053-3187278

 מקרר במצב מצוין! כמעט 
לא היה בשימוש 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3105410

 מייבש כביסה במצב 
מצוין! 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3105410

 מכונת כביסה במצב 
מצוין! 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3105410

 סיגריית גול + 3 
קפסולות חדשות+ חיבור 

למטען ב- 120 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(073-796-1820 שלוחה 308

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 250 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

 תנור בישול ואפיה רק 400 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח טל': 052-8969770

 למכירה מכונת כביסה 
סמסונג 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)25-26ח(390 ש"ח 052-5737813

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, אפשרות לשולחן או 

כסאות בנפרד בהזדמנות 
_____________________________________________)25-28ל(052-4227714

 למכירה ספה 220 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן 
אוכל+כסאות עץ הכל 210 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה שידה ושולחן 
טואלט מפואר מעץ מלא 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח טל' 054-5343352

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-5705546

 כורסא לסלון + ריקלינר 
ריפוד עור כהה, כחדשה 

במחיר 500 ש"ח לפרטים: 
_____________________________________________)25-26ח(053-3122039 03-6772684

 כסאות סלון, ריפוד בז' 
במצב טוב מאוד במחיר 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח לפרטים: 053-3122039

 למכירה שולחן כתיבה, 
כחדש צבע מולבן גובה 1.60 
_____________________________________________)25-26ח(ב- 550 ש"ח 050-4189646

 למכירה מיטת נוער 
נפתחת, עץ מלא+מזרונים 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 053-3121020

 שלושה מדפי נוי 
צבעוניים לחדר ילדים יפים 

מאוד מסנדוויץ, אדום 50 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(למדף 052-7600336 בב"ב 

 שולחן נמוך עגול מזכוכית 
_____________________________________________)25-26ח(340 ש"ח 052-7126106

 למכירה מיטת נוער עץ 
מלא+ מיטת חבר ירוק זית 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 053-3121020

 שטיח בצבע בז' שחור 
_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח 050-4110991

 מיטת נוער עמינח 400 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-7773591

 למכירה כורסת יחיד נוחה 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כיסא מנהלים 
120 ש"ח מצב טוב עם 

_____________________________________________)25-26ח(גלגלים וידיות 052-5737813

 שולחן חדש למכירה 
נקנה לפני 4 חודשים צבע 

אזוג נפתח ל- 4.40 מ"ר סגור 
2.90 מ"ר בקושי היה בשימוש 
נקנה ב- 6,500 המחיר 3,100 

_____________________________________________)25-26ח(054-8440020

מופעי ענק מידי ערב,
מופעי זמר נבחרים,

הרצאות מפי טובי הרבנים, 
סוויטות פאר, 

ארוחות גורמה כיד המלך...
ואת לא תפסיקי 

להגיד 'וואו'!
מופעי ענק 

מסביב לשעון!

רח' ירושלים 52, ב"ב >> 03-5792841 >> רצוף!!

אל תגידו לא ידענו!!! מי שמגיע מרוויח!!!

50-99
מבחר ענק

לילדות ונערות!!!

ש"ח

3 ב-100
מכנסי ילדים!!!

ש"ח

3 ב-50
מבחר לתינוקות

ש"ח

רק ב-10 
חולצות בנות
בגדי תינוקות

ועוד...

ש"ח

 נאבד כרטיס מיקרו קטן 
של נגן 16 גיגה' בירושלים 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 נמצאה עגלת טיולון בקבר 
רחל בחול המועד פסח 

_____________________________________________)26-28ל(054-8455516

 נמצא סכום כסף בערב 
פורים - בבני ברק "עבור חני" 

ניתן לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)26-27ח(052-7667302

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

 דרוש מכשיר שמיעה 
_____________________________________________)26-27ח(אפילו מקולקל 053-3119288

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
מהדגם הישן פלאפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין בגמרות 
שוטנשטיין גדולות בעברית, גם 

_____________________________________________)26-27ח(בודדות 054-5372210

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(בעבר 054-2509001

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)26-27ח(אלקטרה 054-4458379

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 דרוש לנו בטריות אצבע 
נטענות עם המטען 

_____________________________________________)26-27ח(053-3187276

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)26-27ח(מסאג' 052-7396092

 לחדר ישיבה של תלמידים 
זקוקים למזגן חלון בתרומה 

_____________________________________________)26-27ח(053-4158217

 מחפשים גלגלים לעגלת 
בייבי גוגר תאומים 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 דרושים גלגלים לעגלת 
בייבי גוגר קדמיים 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 דרוש פלאפון כשר לנערה 
לא משנה איזו חברה 

_____________________________________________)26-27ח(054-3249699

 למכירה מייבש כביסה 8 
קילו "הובר" מצב מעולה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(430 ש"ח בלבד 053-6281899

 למכירה פקס + מזוודה 
70 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
סמסונג 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)26-27ח(390 ש"ח 052-5737813

 למכירה מקפיא לבן 
"בלסס" 410 שקל בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

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

_____________________________________________)26-27ח(אחרי 15:00

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

_____________________________________________)26-27ח(אחרי 15:00 

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר 50 ש"ח בי"ם 

_____________________________________________)26-27ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מזגנית חימום 50 ש"ח 
בי"ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)26-27ח(15:00 

 מפזר חום 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4147729

 סורק 50 ש"ח
 050-4147729

_____________________________________________)26-27ח(בי"ם אחרי 15:00 

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1,000 

סל"ד במצב טוב 250 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(טל' 054-8485026

 מייבש כביסה 
אלקטרולוקס במצב מצויין 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח טל' 054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(054-8485026

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

 רדיו דיסק + 2 רמקולים 
_____________________________________________)26-27ח(סוני 200 ש"ח 054-6951960

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(053-3179093

 מיקרוגל דיגיטלי )סאוטר( 
כחדש 380 ש"ח נקנה בפסח 

_____________________________________________)26-27ח(- פרווה 052-7129456

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-3337530 אבנר

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 052-7171228

 מקרן איכותי במצב טוב 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 055-6651237

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מציאה מחשב נייח במצב 
מצוין + א. למסך ב- 290 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-7148004

 מזגן תדיראן ללא מדחס 
כחדש מפירוק 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-7148004

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)26-27ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 למכירה מחשב נייד קטן 
+ מטען 460 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה מדיח כלים 
נירוסטה 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 תנור בישול ואפיה עובד 
מצוין עם ניקוי עצמי רק 400 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל' 052-8969770

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
4 להבות( נירוסטה 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)26-27ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 מכונת גילוח בהכשר הרב 
גרוס חדשה באריזה 280 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3222264

XL מקרר אמקור 
500 ליטר פתיחה שמאלית 

עובד ומקפיא מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4129600

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)26-27ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 052-2786557

 מכונת גילוח חדשה של 
הרב גרוס הדגם החדש 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6505010

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3121020

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 

מצוין)בני ברק( 450 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מצנן נייד תריסים 
מתכווננים אפשרות 

לקרח+טיימר מצב מצויין
_____________________________________________)24-25ח(052-7651383

 דיו למדפסת HP רק 40 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)24-25ח(רק 65 ש"ח 054-8431644

 אברך זקוק מעוניין 
במיקרוגל דיגיטלי חדש 

_____________________________________________)24-25ח(050-4160457

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)24-25ח(תקין 25 ש"ח 052-3463482

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 

מצוין)בני ברק( 450 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 ארון 3 דלתות עם מגירות 
במצב כחדש 350 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(054-8485026

 למכירה ספה 220 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן אוכל + 
כסאות עץ הכל 210 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה עמודון ספרים עץ 
מלא + 2 דלתות למטה 210 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטת נוער עץ 
מלא + מיטת חבר ירוק זית 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 053-3121020

 למכירה כורסת יחיד נוחה 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 120 
ש"ח מצב טוב עם גלגלים 

_____________________________________________)26-27ח(וידיות 052-5737813

 ספריה ארון 6 דלתות 
מיטות למסירה חינם 

_____________________________________________)26-27ח(054-8447111

 למכירה סט ספה 1+2+3 
מצב מצויין חזק ויציב 490 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ספה פינתית גדולה כולל 
מיטות נשלפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-5349709 בפ"ת 

 מזנון X80200 צבע בוק 
500 ש"ח 054-5349709 

_____________________________________________)26-27ח(בפ"ת 

 למכירה ארונית 3 דלתות 
במצב שמור מאוד 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3188181

 שולחן סלון + 6 כסאות 
+ ספות 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7640152 

 מיטה משולשת + ארגז 
במצב טוב ב- 500 טלפון 

_____________________________________________)26-27ח(052-7664046

 שלושה מדפי נוי 
צבעוניים לחדר ילדים יפים 

מאוד מסנדביץ אדום 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(למדף 052-7600336 בב"ב

 למכירה זוג מזרוני שיאצו/
התעמלות במצב מצויין מזרן 

_____________________________________________)26-27ח(גדול 050-6577367

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-3337530 אבנר 

 מיטת יחיד + ראש מיטה 
+ ארגז מצעים מעוצבת ויפה 
חב' טובה ב- 490 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-7148004

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים + מנגנון הגבהה, 

בהזדמנות )בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 כיסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן 4 משחקים מפואר 
חדש, כולל כל האביזרים 

)הוקי/ביליארד/טניס/כדורגל( 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-4980062

 שולחן נמוך עגול 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן 1.60/0.85 + 6 
כסאות ציפוי ניילון במושב 

במצב מצויין 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-5347663

 שולחן 3.150 בצבע אגוז 
חדש נפתח כ- 4.40 לא היה 
_____________________________________________)26-27ח(בשימוש כלל 054-8440020

 כיסא נוח לבן חדש לא 
היה בשימוש )מתכוונן( 1.9*70 

פלסטיק לבן 350 ש"ח )יש 2 
_____________________________________________)26-27ח(מי שרוצה( 054-8440020

 כיסא משרדי חדש )ללא 
שימוש( 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9340317

 3 כסאות בר למטבח 
בצבע טורקיז כחדשות 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח לפרטים 053-3122039

 שולחן סלון כהה מסוגנן 
ויפה 1.8 נפתח 400 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4170185

 ספה 2 1.7/1.2 עור 
יוקרתית מצב מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4170185

 4 כסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה ספה סלונית 
איכותית במצב טוב אורך 2.60 

צבע חום 200 ש"ח זהבה: 
_____________________________________________)26-27ח(053-2509828

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 מזנון מעוצב צבע לבן 400 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח גמיש 052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
חזקות עם ידית 20 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 ספה 4 מושבים+מגירה 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 053-3337530

 מיטה חדשה בצבע לבן 
לגיל הרך )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד 054-7216671

 למכירה ארון 6 דלתות 
2.60 מ' גובה במצב טוב מאוד 

_____________________________________________)25-26ח(052-7629022

 ארון לאמבטיה+מראה 
מפואר רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 ספה 3 מושבים מצב 
מצוין צבע בורדו 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3105410

 ארון לבן + שידות לבנות 
500 ש"ח 054-77733591 

_____________________________________________)25-26ח(03-6191468

 מזנון לסלון מעץ מלא 
450 ש"ח 054-77733591 

_____________________________________________)25-26ח(03-6191468

 למכירה ספה עור צבע 
_____________________________________________)25-26ח(קרם 240 ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטה יהודית 
מצב מצויין 260 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813
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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

 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 

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 תיק לעגלת תינוק צבע 
_____________________________________________)25-26ח(תכלת 35 ש"ח 053-3155415

 תיק לתלמידת סמינר 120 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3155415

 מכשיר סלייסר לסלט 
צבע כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3155414

 חליפה לגבר גיזרה רחבה 
צבע אפור כהה 160 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3155414

 ציוד לדגי נוי לבעלי החיים 
דניאל- 050-5291073 אבנר- 

_____________________________________________)25-26ח(050-3337530

 מסור )בנזין( שרשרת 
לחיתוך עצים עוצמתי 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-2786557

 זוג קלטות "והיית אך 
שמח" חדשות וארוזות, 10 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח לזוג 052-7600336 בב"ב

 מבחר קלטות שירים 
חדשות וארוזות 8 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(לקלטת 052-7600336 בב"ב 

 בושם קבוטין סגול חדש 
50 מ"ל 52 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(050-4185800

 נעלי שבת לבנים מידה 
31 חדש בקופסא 35 שקלים 

_____________________________________________)25-26ח(050-4185800

 בגד ים לנערה מידה 36 
ANNE KLEIN חדש, 90 

_____________________________________________)25-26ח(050-4185800

 גופיות JOCKEY חצי 
 L שרוול, מידה

45 שקל לשלישיה 
_____________________________________________)25-26ח(050-4185800

 2 חלונות לאמבטיה ותוש 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 050-9089110

 מזוודה גדולה מעולה רק 
_____________________________________________)25-26ח(190 ש"ח 050-9089110

 למכירה אמבטיה 1.20 
חדשה באריזה 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(פלאפון 054-8457090

 חטיפה משחק קופסא 
חדש לילדים חכמים, 100 

_____________________________________________)25-26ח(במקום 128 050-4185800

 מגוון ספרי בישול ואפיה 
כמו חדש 10 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)25-26ח(054-5349709

 מסך מחשב 
POLYVIEW תקין 13 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בפ"ת 054-5349709

 תיק נשיאה למחשב נייד 
15.6 צבע שחור 50 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)25-26ח(054-5439709

 מקלדת אלחוטית דגם 
K260 לוגי'טק 50 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)25-26ח(054-5439709

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
_____________________________________________)25-26ח(120 ש"ח 053-3121020

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(054-8418662

 אוזניה בלוטוס אנקר 
מתאים גם לנוקיה 208 חדש 

באריזה 55 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8443855

 מכשיר להכנת וופל בלגי, 
_____________________________________________)25-26ח(חדש 150 ש"ח 058-3245685

 שואב אבק חדש באריזה 
250 במקום 450 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 נעל ניו בלנס לאשה אפור 
ג'מס 38 רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 אופניים מצויינות הילוכים 
מידה 26 300 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 כדור פיזיותרפיה חדש 
 CM75

_____________________________________________)25-26ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור מרופד 50 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפיפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(בלבד 052-7154652

 ברה"ע למכירה תיק 
מזוודה שחור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)25-26ח(ב- 60 ש"ח 050-6850138

 בירושלים מטענים 
60 ש"ח ובטריות 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(למצלמת קנון 050-6256846

 קרמיקה לקיר חדש 3.5 
מטר רק 60 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-9089110

 מזוודה גדולה מעולה רק 
_____________________________________________)25-26ח(190 ש"ח 050-9089110

 חצאית כפלים אכותית 
מידה 42 ב- 120 ש"ח כל 

_____________________________________________)25-26ח(הקודמת זוכה 052-7148201

 דרושה למשפחת אברך 
עגלת תאומים חזקה וטובה 

וכן מקרר)ללא עבר של 
תקלות( בתשלום סמלי 

_____________________________________________)25-26ח(052-7148201

 מושב רחב ונוח במיוחד 
לאופנים חשמליות כחדש 

במחיר מציאה 50 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7148201

 מראה 100 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 שקית לטלית ותפילין 
מפרווה אמיתית חדשה 

יפהפיה 250 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-5925787

 מטבע 250 פרוטה 10 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7653753

 בבני ברק 1 קילו מטבעות 
_____________________________________________)25-26ח(חו"ל 60 ש"ח 052-7653753

 למכירה 2 אופני הרים -24
26 כל אחד 280 ש"ח באיזור 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-2819921

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)25-26ח(באריזה ב- 40 055-6795307

תינוקות

תקשורת

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 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

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

במחיר מציאה. כל הקודם 
_____________________________________________)20-19/20(זוכה 054-8493483

 עגלה משולבת ד"ר בייבי 
_____________________________________________)25-26ח(רק 250 ש"ח 050-9089110

 בהזדמנות!!! עגלת 
תאומים במצב מצויין 150 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4160457

 מציאה! עגלה 
מימה כחדשה, צבע לבן, 

אמבטיה+טיולון מחיר: 500 
ש"ח 050-4139468 

_____________________________________________)25-26ח(052-7600942

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון במצב מצויין 
BABY SEF

_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח 058-3245685

 משאבה ידנית אונט 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה מיני אלקטריק 
מדלה 100 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-3245685

 גגון ומזרן אפור לעגלת 
YOYO חדש!! 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 כיסא האכלה חדש 
לתינוק מרהיב ביופיו)בני ברק( 
_____________________________________________)25-26ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה טיולון איכותי 
במצב טוב 140 ש"ח עגלת 

אמבטיה 210 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)25-26ח(053-5737813

 נוקיה C2, לא היה 
בשימוש, לא כשר, מחודש, 

_____________________________________________)25-26ח(170 ש"ח 058-3251441

 ברה"ע למכירה לפאפון 
נוקיה I6230 +מטען ב- 70 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

 ברה"ע למכירה עט 
מצלמה נסתרת סילברליין 268 

_____________________________________________)25-26ח(ב- 290 ש"ח 050-6850138

 למכירה פקס + מזוודה 
70 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

 סלולרי כשר לחלוטין 
נקנה לפני חודשיים וחצי חדש 
170 שקל נקנה ב- 300 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(054-8440020

 לרגל מעבר דירה, תכולת 
בית, מיקסר קנווד, תנור בילד 

אין, ריהוט וכו' בבני ברק 
052-4668429)25-26(_____________________________________________

הכנסה מצוינת לאברכים לפחות 3000 שקל 
שעות גמישות למשרה חלקית 

אפשרות למשרה מלאה 
בחלוקת עיתונים ועלונים באזור המרכז

רכב חובה
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 עבודה מהבית בתרגום, 
כתיבת תוכן, עריכה לשונית 

ומצגות, גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666)26-26(_____________________________________________

 מעוניין בטלמרקטינג 
מכירות סוכן עבודה בצוות 

אופיס גרפיקה קלה
P2@hagisrael.com)25-26ח(_____________________________________________

 מעוניין בעבודה כעוזר 
טבח/עוזר נהג פל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב/הלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

 טיולון לתינוק איכותי 
למכירה 050-6907470 מחיר 

_____________________________________________)26-27ח(399 ש"ח 

 טיולון קל וטוב למכירה 59 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-6907470

 שטיח לחדר ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל' 054-8485026

 למכירה טיולון איכותי 
מצב טוב 140 ש"ח + עגלת 

אמבטיה 210 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה כסא אוכל לתינוק 
+ כסא רכב + סלקל 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה ידנית אונט 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה מיני אלקטריק 
מדלה 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 גגון ומזרן חדש לעגלת 
YOYO חדש!! 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 ניילונים לגשם לעגלת 
JOY בייבי גוגר 50 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 בהזדמנות!!! עגלת 
איסי בייבי במצב מצוין 200 
ש"ח פלאפון 050-4160457 

_____________________________________________)26-27ח(ירושלים 

 בהזדמנות!!! עגלת 
תאומים במצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4160457

 עגלה משולבת ד"ר בייבי 
_____________________________________________)26-27ח(רק 200 ש"ח 050-9089110

 למכירה גלגל אויר אחורי 
לעגלת מאונטין באגי בבית 

_____________________________________________)26-27ח(שמש 050-4136784

 למכירה נדנדה חדשה 
לתליה במשקוף ביתי עד גיל 3 

ב- 60 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 כרית הנקה "כריתי" 
כחדשה ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 למכירה עגלת "מוצי" 
מצוינת אמבטיה וטיולון ג'ינס 

ב- 500 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 למכירה שידת תינוק 4 
מגירות במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3188181

 עגלת טיולון איזי בייבי 
במצב מצוין כחדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7148004

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח מהדרין 30 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4135002

 באלעד עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלוברי שמורה ילד 

אחד בשימוש + ניילון לגשם 
_____________________________________________)26-27ח(050-4135002

 עגלת תינוקות במצב 
 BABY SEF מצויין

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 058-2345685

 טלפונים אלחוטיים זוגי, 
חדשים, ב- 200 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-5173714

 אייפון 6 מצב חדש )לא 
כולל אביזרם( ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-5918474 

 MAX למכירה טלפון 
KOSHER עדין יש אחריות 

נקנה לפני 4 חודשים מקשים 
גדולים נקנה ב- 350 נמכר 
ב- 200 ש"ח חדש לחלוטין 

_____________________________________________)26-27ח(054-8440020

 אוטו פלא )בימבה כיף( 
גלגלי פלסטיק 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(בב"ב 052-7600336

 זוג תוכונים חמודים לא 
האכלת יד ב- 120 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(050-4157763

 מזוודה גדולה מאוד מצב 
חדש רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 בהזמדנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 050-9089110

 ווים גדולים מברזל לתלית 
מדפים רק 10 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 2 חלונות לאמבטיה ותוש 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 050-9089110

 קרמיקה לקיר חדש 3.5 
מטר רק 60 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

60 ש"ח בלבד 052-7600336 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב 

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח רחיץ, בז', 

כחדש 390 ש"ח במקום 800 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב 

 למכירה תוכי קוקטיל 
שלא נושכים אפור 150 צהוב 

_____________________________________________)26-27ח(200 050-6577367

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)26-27ח(70 ש"ח 050-4135002

 טלית טליתניה מלכות 
מידה L ללא פתילים חדש! 

_____________________________________________)26-27ח(180 ש"ח 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(באלעד 050-4135002

 חליפה מהניילון! לימי חול, 
שחורה, 46 

SLIM
_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 058-4770354

 אופניים מס' 24 190 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד בבני ברק 052-7600336

 מזגן חלון 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 שוקר עם פנס נטען 
ב- 220 055-6795307 בשעות 

_____________________________________________)26-27ח(הערב 

 מטען V36 כחדש ב-100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב- 65 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(055-6795307 בשעות הערב 

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)26-27ח(באריזה ב- 40 055-6795307

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)26-27ח(חדש ב- 70 055-6795307

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוניי גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 זוג קלטות "והיית אך 
שמח" חדשות וארוזות 10 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח לזוג 052-7600336

 דובי ענון חדש לבן ואדום 
)בשווי 700 ש"ח( גובה 1.70 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-8438455

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה לכניסה 
יציאה לסלולרי 30 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 עגלת קניות שוק 
מתקפלת חזקה במיוחד 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-2326070

 עגלת גו בייבי צבע שמנת 
שחור משולבת במצב מעולה 

_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מראה קיר 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 75 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 85 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-7041010

 מחשבון מדעי מצוין 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3187278

 מפה לבנה מיוחדת 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3187278

 2 כיסאות משרדיים לכל 
מטרה כל אחד 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בצבע שחור 050-9340317

 חליפת בגיר חדשה צבע 
כחול, מדוגם, מידה 48, ללא 

_____________________________________________)26-27ח(מכנס 052-7139293

 למכירה אופניים גלגל 24 
בבני ברק 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4169800

 למכירה אופניים לילדים 
גלגל 20 120 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4169800

 כלוב לתוכונים /פיקנים 
_____________________________________________)26-27ח(25 ש"ח 077-6182023

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 
בשימוש 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8464909

 שעון יד לם בר חברת 
"דיזל" חדש ברמה, איכותי ב- 

_____________________________________________)26-27ח(150 שקל 052-5918474

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש ב- 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 למכירה כיסוי רכב חיצוני 
כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3121020

 למכירה זקט' עור חדש 
 ZARA בצבע אדום תוצרת

 S מידה
_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר להכנת וופל בלגי 
_____________________________________________)26-27ח(חדש 150 ש"ח 058-3245685

 מגבעת חדשה בקופסא 
"פנתר" של ברון כובעים 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3245685

 שואב אבק חדש באריזה 
250 במקום 450 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 נעלי ניובלנס לאשה אפור 
גמס' 38 רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 אופניים מצויינות הילוכים 
מידה 26 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 כדור פיזיותרפיה חדש 
 CM75

_____________________________________________)26-27ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור מרופד 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 מיטת כושר מעמד למוט 
ארוך משקולות 490 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8447111

 למכירה שולחן וכסאות 
_____________________________________________)26-27ח(ילדים 60 ש"ח 053-3188181

 נעלי בית "מורן" 
לנשים מידה 41/42 חדשות 
מהקופסא 200 )גמיש( נייד: 

_____________________________________________)26-27ח(052-7655544

 אופני הילוכים במצב 
מצויין מידה 22 ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-7148004

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(054-8418662

 נעלי ניובלנס אפור גמס' 
לאישה 38 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 ספר המהפך של הרב 
זמיר חלק א' וחלק ב' 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4174525

 פיטום הקטורת + מנורה 
+ נרתיק )ספרדי( מהסופר 

_____________________________________________)26-27ח(420 ש"ח 054-8430025

 חליפת גבר גוון אפור 
מידה 50 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8430025

 זוג פינקים יפייפיים ב- 50 
_____________________________________________)26-27ח(שקל בלבד 052-7154652

 כלוב לתוכים קטנים 
במצב מצויין רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8423165

 דשא סינטטי משובח 
מאוד מידות 4-1.5 בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח 052-3500137

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגלה )כדור רגל שולחן 

לילדים( ב- 490 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(31*59*121 050-6850138

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה אופניים 
ורודות 24 אינצ ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-6850138

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל' 050-2897977

 ציור נוף 80 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(053-3187278

 אופני הילוכים 26 340 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-5385013

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 תיק לעגלת תינוק צבע 
_____________________________________________)26-27ח(תכלת 35 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא למיטת 
_____________________________________________)26-27ח(נוער 80 ש"ח 053-3155415

 מטחנת בשר דגם ישן 
_____________________________________________)26-27ח(קנוד 053-3155415

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום מוזהב גודל כ- 1.80*2 

_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח טל' 054-8485026

 כורסה לסלון בצבע אדום 
במסגרת עץ מצב מצויין 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח גמיש 050-9340317

 ארון לבגדים 250 ש"ח + 
_____________________________________________)26-27ח(2 מגירות 050-9340317

 אוזניות בלוטוס חדשות 
)של אייבר( עם כניסת כרטיס 
+ כבל חיבור למטען 45 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4185254

 אופניים לילדים 130 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-9340317

 מעלון מדרגות עם 
כיסא גלגלים בהזדמנות 

052-7694114)26-29(_____________________________________________

 למכירה נגנים במחיר 
מוזל מאוד,כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)26-29(יהודה 03-5796146

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)25-26ח(חדש ב- 70 055-6795307

 מטען V 36 כחדש ב- 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב- 65 

_____________________________________________)25-26ח(055-6795307

 שארית יוסף +כרכים 
השלמה לילקוט יוסף 20 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8478897

 ספרי ברסלב 5 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות "תורת 
_____________________________________________)25-26ח(הנצח" 50 ש"ח 054-8478897

 מערכת סטריאו 
+רמקולים חדשה מהאריזה 

_____________________________________________)25-26ח(180 ש"ח 054-5925787

 למכירה באזור בני ברק 
אופניים לילדים גילאי 12-18 
כחדשות נקנו מאופני ראובן 

350 ש"ח טלפון: 
_____________________________________________)25-26ח(054-6969961

 בטרייה לאופניים 
חשמליות 36 וואט במצב טוב 

_____________________________________________)25-26ח(רק 320 שקל 053-3127941

 מכשיר DVD קורא 
מדיסקים ומדיסק און קי 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח פ"ת 054-5439709

 מטבעות ישנים ישראלי 
וכסף זר 100 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)25-26ח(054-5439709

 רוסטר 3 חלקים סיר 
ומטחנה חשמלית ארקוסטיל 
_____________________________________________)25-26ח(באריזה! פ"ת 054-5439709

 מיקרופון חדש! 25 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-5439709 בפ"ת 

 באריזה! סט קומפלקט 
זוגי 100% כותנה צבעוני 130 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-5439709

 X5237 לוח מגנטי איקאה 
חדש לגמרי! 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-5439709

 נעלי פומה חדשות שחור 
כסף 150 ש"ח מידה 36

_____________________________________________)25-26ח(050-4149580

 מגפיים שחורות גמס' 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח מידה 38 050-4149580

 נעלי פיתה שחור פרחים 
זהב 50 ש"ח מידה 37 

_____________________________________________)25-26ח(050-4149580

 נעלי פיתה ירוקות גמס' 
50 ש"ח מידה 37 

_____________________________________________)25-26ח(050-4149580

 נעלי פיתה בז' 50 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(מידה 36 050-4149580

 שוקר עם פנס נטען ב- 
_____________________________________________)25-26ח(220 055-6795307

 גיליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כרוכים כל שנה ב- 2 
כרכים 45 ש"ח לשנה 2 כרכים 

_____________________________________________)25-26ח(052-7600336

 למכירה כיריים גז 120 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בני ברק 052-5737813



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

כג’-כה’ בסיוון תשע”ט  26/6-28/6/2019

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)21-28(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 דרושה מטפלת למעון 
חרדי בת"א 36 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)19-26(קרוב לב"ב 052-7690437

 למנטה בייגל דרושים 
עובדים חרוצים למשמרות 
בוקר/ערב + עובד מטבח 

למשמרת בוקר.
052-6607070)23-26(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית )גם בשנת 
המסלול האחרונה( 

הסעות מב"ב
058-4114888)23-26(_____________________________________________

 למעון בפ"ת )צומת 
גהה,(, דרושה מטפלת 

אחראית ומסורה, אווירה 
משפחתית, תנאים טובים 

_____________________________________________)23-26(050-2822333 אודליה

 דרושה למשפחתון בת"א 
עובדת למשרה חלקית/מלאה 

תנאים מעולים 
050-4187779 ,053-3148021)23-26(_____________________________________________

 לסטודיו של פאות 
דרושות: 1. מדריכה לעיצוב 

פאות 2. מעצבת פאות 
054-8487487

chavawigs@gmail.com)23-26(_____________________________________________

 לחברת פיננסים בפ"ת 
דרושים נציגי תאום פגישות/
מכירות טלפונים שכר גבוה 
למתאימים טל 03-6979606

_____________________________________________)25-28ל(052-5861146

 למאפיה בב"ב דרושים 
עובדים כלליים, אופים, מנהל 

חנות, עדיפות לבעלי נסיון, 
_____________________________________________)23-26(תנאים טובים 054-6855447

 דרושות מטפלות למעון 
חדש באזור קוקה קולה, בני 

ברק. תנאים מצוינים. טל: 
052-7118997)23-26(_____________________________________________

 דרושה מתאמת 
פגישות לחברת ביטוח 

בפ"ת תנאים מעולים! 4 
משמרות בשבוע!

054-2328926)24-29(_____________________________________________

 לגן בגבעת שמואל 
לתחילת השנה דרושה גננת 

בעלת ניסיון ל-3 חודשים 
תנאי שכר של מ.החינוך קו"ח 

_____________________________________________)24-26(לפקס: 1533-967-7435

 לרשת גנים בקרבת ב"ב 
דרושה גננת וסיעת לגלאי 
2-3 בעלות ניסיון תנאים 
מעולים!!! קו"ח לפקס: 

1533-751-1558)24-26(_____________________________________________

 למפעל פלסטיק בב"ב 
דרושה עובדת ייצור בתנאים 

טובים 052-473-4815
meyda@bezeqint.net)24-27(_____________________________________________

 דרוש אחראי מטבח/עובד 
מטבח/מנקה 3 שעות ביום 

_____________________________________________)24-27(לפרטים :052-8545861

 דרושה מאתרת נערות 
בסיכון )ומאתר צעירים(

a6283428@gmail.com
_____________________________________________)24-27(טל: 053-4100529 

 דרושה מדריכת לילה 
)בגיל 25-35( לנערות בסיכון 

תמורת מגורים )וכנ"ל מדריכים 
לצעירים ( 053-4100529  
a6283428@gmail.com)24-27(_____________________________________________

ניסיון ֹלבעֹלות עִדיפות נעימה אוירה בונוסים

מעון דתי 
משפחתי וחם 
בתל אביב ליד 

רכבת מרכז

לפרטים שרה
054-7718401

תנאי שכר טובים!

מחפש
מטפלות

לספטמבר

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

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

 למשרד עו"ד חרדי בבני 
ברק, דרושה מנה"ח בעלת 
ניסיון חובה ותעודת הנה"ח 

סוג 3 דרישות התפקיד: 
אסרטיביות, עמידה בזמנים, 

יכולת עבודה בזמני לחץ, 
סדר וארגון, מוטיבציה ורצון 

להתקדם קו"ח ל- 
077-774-1134)25-26(_____________________________________________

 לגן חב"ד ברמת גן 
דרושות סייעות וגננות תנאים 

מעולים, לפרטים חדווה: 
_____________________________________________)25-26ל(050-4140298

 לחנות בגדים מוכרת 
מנוסה ואחראית בשנת ה- 

+40 לחצי משרה, קו"ח למייל: 
y0506440258@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 מתאמת פגישות
למשרה חלקית בק. אריה פ"ת 

בסיס + בונוסים גבוהים 
_____________________________________________)25-26ל(054-7098049

 דרושה תופרת מקצועית 
למעצבת בגבעת שמואל 
תנאים טובים למתאימה 

054-4874575)25-28(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום בקרית 
הרצוג מטפלות/סייעות לגיל 

הרך חלקית / מלאה
054-4499177 053-3119204)25-28(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח באזור 
ב"ב )חצי משרה, נסיון 

חובה/שנה(קו"ח לפקס- 
03-733-9237 או למייל 
siraadess@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה לשנה"ל תש"פ 
סייעת למשרה מלאה/

חלקית תנאים מצוינים! 
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת, 
גננות/סייעות לקיטנות 

אוגוסט ולצהרון לשנה"ל 
הבאה. 03-9160700
_____________________________________________)25-28(וואצ: 050-7877853

 למפעל בב"ב דרושים 
עובדים מ- 8:00-16:00 ומ- 
16:00-20:00 תנאים טובים 
למתאימים, מיידי, להתקשר 
_____________________________________________)25-26(בין 9:00-13:00 03-5781152

 למעונות אביב התורה 
דרושות גגנות מטפלות, שכר 

הולם 054-4893566 
052-8750036)25-28(_____________________________________________

 לבית אבות בבני ברק 
דרושה מדריכת תעסוקה, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים 053-6002900

 דרושה עובדת לנקי 10 
שעות אחה"צ מ- -15:00

053-5251290 22:00)25-28(_____________________________________________

 עוזרת אישית למנכ"ל 
חרדי בב"ב 11,000 - 13,000 

ש"ח,  גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666)26-26(_____________________________________________

 מזכירה לחברת פאות 
בירושלים + מזכירה ופאנית 
לחנות עיצוב שיער בב"ב,  

גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666)26-26(_____________________________________________

 נהג ב' לבית מאפה 
בירושלים, 40 ש"ח לשעה,  

גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666)26-26(_____________________________________________

 מנהל משמרת למאפייה 
בירושלים , 9,000 ש"ח, גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-70-55-666)26-26(_____________________________________________

 מזכירה לארגון חסד 
מהבית, גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-70-55-666)26-26(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח ללקוחות 
קיימים + רכב צמוד, 11,000 

ש"ח, גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-70-55-666)26-26(_____________________________________________

 מנה"ח לרו"ח חרדי 
במרכז, 10,000 ש"ח + 

מנה"ח לישיבה בירושלים, 
גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-70-55-666)26-26(_____________________________________________

 גרפיקאי/ת יצירתית 
מהבית למוסד חרדי, גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-70-55-666)26-26(_____________________________________________

 לחברה יציבה פקיד/ה 
לעבודה מהבית, למענה 

טלפוני, ועבודה משרדית, 3-4 
שעות ביום, לא נדרש ניסיון, 

3,600 ש"ח. קריירה
072-22-222-62)25-25(_____________________________________________

 לסניף בנק בירושלים 
פקיד/ה לעבודה מול לקוחות 

הסניף, לא נדרש ניסיון, 7,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 לארגון לימודי בירושלים 
מנהל/ת תיקי לקוחות - 

איש/ת שטח, לעבודה מול 
לקוחות קיימים, ועוד. 10,000 

ש"ח + רכב צמוד. קריירה 
072-22-222-62)25-25(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק  
פקיד/ה לניהול תיקי לקוחות. 

א-ה 9:00-16:30, שכר 11,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח. קריירה 072-22-222-62

 בואי לעבוד ברשת חזקה ומבוססת
בעבודה מאתגרת עם צוות מסור, מקצועי ותומך

נסיון בניהול מעון - יתרוןעבודה במשרה מלאה תואר ראשון בחינוך לגיל הרך - חובה

mercazmisrad@gmail.com :לשליחת קו"ח

דרושה
מנהלת

למעון באזור מודיעין
הבית לילד המיוחד מבית ארחות חינוךעבודה עם נשמה...

לצמוח במקום טוב
פר ח

תנאים טובים למתאימים

 לשליחת קו"ח:
mercazmisrad@gmail.com

העבודה כוללת: 
 ניהול צוות רב מקצועי  ניהול תקציב

 עבודה מול ממשקים רבים כגון: רשויות, גורמי הפיקוח ועוד
 

דרישות התפקיד: 
 ידע בתחום השיקום  ניסיון ניהולי 

 תואר ראשון בתחום פרא -רפואי / עבודה סוציאלית / ניהול 
 יחסי אנוש מצויינים  עדיפות לבעלי רכב

דרוש/ה
מנהלת מעון יום שיקומי לפעוטות עם צרכים מיוחדים

באזור המרכז

29757_drushim_Menahelet_50x64.indd   1 25/06/2019   17:47

הבית לילד המיוחד מבית ארחות חינוך

לצמוח במקום טוב
פר ח

לפרטים,
רחלי: 050-4111598
אסתי: 054-5210006

לשליחת קו"ח:
mtbyakov@gmail.com

לגן ומעון תקשורת בבאר יעקב דרושות:

 עובדת סוציאלית
 פיזיותרפיסטית

 קלינאית תקשורת
 מרפאה בעיסוק 
 מנתחת התנהגות

 סייעות

29832_50x64.indd   2 25/06/2019   17:49

 דרושה מנהלת 
חשבונות מנוסה, למשרד 

בב"ב, נא לשלוח קו"ח 
למייל:

shirelch8@gmail.com)26-27ל(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב, 1. סייעת במשרה 

מלאה 7-16:00 
2. סייעת למשרה חלקית 

לגילאי שנה וחצי 
_____________________________________________)26-28ל(052-8530061 052-8226582

 דרוש/ה סוכנ/ת מכירות 
למשרד תיווך גדול וותיק 

בירושלים, רישיון ורכב חובה, 
סודיות מובטחת, קורות חיים 

_____________________________________________)26-29(לפקס 02-563-8224

 למשרה מלאה ומעניינת, 
בקרבת בני ברק, בסביבה 

חרדית קו"ח למייל 
shmuel@polimil.co.il

_____________________________________________)26-27ל(052-2529487

 לחברת הובלות בירושלים 
דרושים סבלים, עדיפות עם 

_____________________________________________)26-29ל(ניסיון 050-5809092

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית למעון 

בגבול ב"ב רמת גן צוות 
_____________________________________________)26-26(חרדי 050-8938869

 במיידי קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)26-29(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
טכני לבניין בב"ב, שליטה 

באופיס, הנהח"ש יתרון 
binyan444@gmail.com)26-29(_____________________________________________

 לניקיון חדר מדרגות 
דרוש עובד חרוץ, לרציניים 

בלבד! 054-2421996
052-4003742)26-29(_____________________________________________

 לגן בקרבת ב"ב דרושה 
סייעת לגיל 2-3 למשרה מלאה 

תנאי שכר גבוהים ! 
_____________________________________________)26-27(קו"ח לפקס:1533-7511-558

 לגן בגבעת שמואל 
דרושה מטפלת/ גננת, בעלת 

ניסיון למשרה מלאה לגילאי 
1-1.5 שכר גבוה!! 

_____________________________________________)26-27(קו"ח לפקס:1533-7511-558
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נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 
03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 
24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 
03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639  | ירושלים: פנים מאירות 10 

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

עוף שלם בד"ץתמרים הירושלמיעוגיות לוטוס
בלדי1 ק"ג250 גר'

שני-רביעי
1-3.7.19 כ"ח-ל' בסיון

  

  

  

כוסות יהלום/
צבעוני 'מעולה'

תבלינים בצנצנת

מרכך כביסה בדין שלגון גליגל שלגון מגנום מולר מיקס משקאות  חלב

קורנפלקס 500 גר'
קוד: 16711974

גרנולה 350 גר'

פרורי לחם 'מעולה'
רגיל/מוזהב

200 גר'
1 ק"ג

עלית

קמח מנופה 'מעולה'

נשנושים/דג דג

חרוזית זיתים ירוקים/
שימורי מלפפון 18-25

500 גר'
כי טוב

300-400 גר'
B&B

בית השיטה

RC שישיית
6*1.5 ליטר

סוגים שונים
200 גר'

55 גר'
'מעולה'

חטיף רינגלסוופל בלגי 'מעולה'

שוקולית

קטשופ גביעי גלידהטרופיות

לחמית כפרית
850 גר'

עלית

750 גר'
אסם

24/30 יח'18 יח'
'מעולה'

קוד: 77253
190 גר'

אסם

אורז פרסי כי טוב גריסי פנינה/בורגול/
חומוס קוד: 4940283

דייסת מטרנה
סוגים שונים לא כולל גם וגם1 ק"ג

200 גר'

לא כולל פלפל שחור/לבן,ציפורן וסוגי שום

500 גר'
'מעולה'

חלבי/פרווה
ריאו

סוגים שונים
שטראוס

1 ליטר
טרה

סוגים שונים
טרה

שני-שישי
1-5.7.19 כ"ח בסיון-ב' בתמוז

שלישי-רביעי
2-3.7.19 כ"ט-ל' בסיון

גלידת פנטסיהדוריטוס חמישיית שוקולד 
חלבי/פרווהפרה מריר

שטראוס

רסק עגבניות
100 גר'
'מעולה'

כולל בייבי
960 ליטר

'מעולה'

מטרנה שלבים
700 גר'

חלבי

*מוגבל למימוש 
 אחד ללקוח

נקטרינה/אפרסקמלפפון מלון אבטיח

לק"ג
190

לק"ג
390

לק"ג
290

גזר ארוז/עגבניה

לק"ג
290

לק"ג
790

2 ב-
10

4-5
א'-ב' בתמוז

4 ב-
10 1990

לק"ג

1290 790

990

איטריות סבתא שיבולים/
פתיתים 500 גר' 'מעולה'/

קוסקוס 350 גר' 'מעולה'
לא כולל חיטה מלאה

3 ב-
10

1590

לק"ג
2190

2 ב-
1690

3 ב-
1190

3 ב-
19901090

3 ב-
20

1590

890 3 ב-10
1290

1290

10 2 ב-
1690

7 ב-
10

3 ב-
20 890

בחזקת
נקי

מתולעים
בחזקת

נקי
מתולעים

5 ב-
10

עלית

1590

10 ב-
10

ליח'

4 ב-
10

690

2 ב-
85

מעדן ספלנדיד

מעדן דיאט
שוקולד חלב/לבן/אגוזי לוז/

וניל/מריר/שוקולד
שטראוס

4 ב-
10

4 ב-
10

3 ב-
890
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