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לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של בית שמש מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי י"ז סיוון תשע"ט 20/6/19 • גיליון מס' 490

מוניות שרת
רמת בית שמש

02-9997777

> התחנה הגדולה ביותר
     > עם השירות

                   הטוב ביותר

24 שעות
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

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

"ביבי מריץ נגדי את רון קובי"
ליברמן מאשים: 

למשבצת 'עוין החרדים' במערכת הבחירות, הצטרף 
השבוע ראש עיריית טבריה רון קובי, שהודיע על הקמת 

מפלגה חדשה • בשיחה עם 'קו עיתונות', טוען יו"ר 
'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן: ראש הממשלה נתניהו 
עומד מאחורי קובי, במטרה לנגוס באלקטורט החילוני 

שלי • ואחרי שהצהיר כי יכפה ממשלת אחדות ללא 
חרדים, מתפתל ליברמן ומסביר: "לא אני התחלתי" 

| עו"ד אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה עמ' 12-13 | 

תורה וגדולה: האקזיט של הרב
רוני אוחיון, תלמיד חכם, מגיד שיעור ומחבר ספרי הלכה ב'חושן משפט', פיתח מוצר ששינה את עולם שידורי 

המדיה. כעת, החברה שהקים נמכרה תמורת 200 מיליון דולר • בראיון ראשון, מדבר אוחיון על הדרך לצמרת 
עולם ההייטק, על השילוב בין חיי תורה לעולם העסקים, ואיך הפך ברק אובמה למקדם המכירות שלו? • 

"החריצות, כושר הלמידה, והיכולות של האוכלוסייה החרדית - עולות עשרות מונים על עובד ממוצע" | עמ' 15

בלעדי

שבת מרוממת: 
המשפיע התארח בעיר

אלפים השתתפו בשבת מיוחדת בראשות המשפיע הגה"צ רבי 
אלימלך בידרמן ברמה א' • במוצ"ש התקיים המעמד המרכזי 

בהשתתפות מרנן רבני העיר וראשי הישיבות • מאות חתמו על 
לימוד חצי שעה בתחילת הסדר ברציפות, כשהחותמים השתתפו 

בהגרלות על ש"סים | עמ' 4

מפתחים קשרים 
בלוך ווליצקי 

ביקרו בניו יורק
 | עמ' 4 |

ועידת החינוך: אברכי רמת לח"י: דיון מכריע לקראת ה'פינוי בינוי' | עמ' 6
'ושננתם לבניך' התכנסו

בהשתתפות רבנים, 
מחנכים ואישי ציבור, 
נערכה וועידת החינוך 

השנתית של מפעל 
החונכות 'ושננתם לבניך 

- בית אברהם משה', 
במהלכה קבלו האברכים 

כלים חינוכיים מעשיים 
| עמ' 4





ב"ה

למרגלות הכרמל בכפר סיטרין, שוכנת ישיבה המשלבת לימוד תורה 
ויראת שמים עם השתלמות במקצועות ברמה גבוהה. 

צוות חינוכי מסור, תנאי הפנימיה המעולים, והאווירה הרגועה הפכו את 
הישיבה בכפר סיטרין למקום שמעצב את עתידם הרוחני והמקצועי 

של התלמידים.

ת אור אבנר כפר סיטרין
דו

ס
מו

  
  

  מתיבתא   ישיבה קטנה

ישיבה גדולה

אור אבנר - כפר סיטרין

sitrin.co.il | 04-9902990   !התקשר עכשיו

לומדים 
בהנאה
בונים 
עתיד

 לימודי 
תעודה ובגרות

מגמה 
טכנולוגית

חוגים 
ופנאי

הסעות מכל 
רחבי הארץ
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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

 ננעל ברכב וחולץ
התקבלה  שעבר,  רביעי  יום  של  הבוקר  בשעות 
'ידידים' אודות  קריאה במוקד הטלפוני של ארגון 
ילד שננעל בשגגה בתוך רכב בשדרות רבין בעיר. 
הגיע במהירות למקום  דוד אברג'יל,  כונן הארגון, 
את  חילץ  שברשותו  הייעודי  הציוד  ובאמצעות 
הילד מבלי לגרום כל נזק לרכב. הילד חולץ בחסדי 

שמים ללא פגע.

 20 עמדות הטענה חשמליות
האנרגיה  משרד 
פרסם בשבוע שעבר 
הקול  תוצאות  את 
קורא, במסגרתן בית 
מענק  תקבל  שמש 
 192,000 סך  על 
עמדות  להקמת   ₪
חשמליות  טעינה 
 .)AC( רגילות 

עמדות   20 הצבת  הראשון  בשלב  יכלול  זה  מענק 
במדרכות, חניונים עירוניים וכו' בכל שכונות העיר.
ממחלקת התחבורה בעיריית בית שמש נמסר, כי 
כאשר  זכיין,  שייבחר  לאחר  תחל  העמדות  פריסת 
לכך  נערכים  "אנו   .2020 במהלך  תהיה  התקנתם 
במלוא המרץ ובמקביל מתקיימים מגעים עם יזמים 
נוספות ברחבי  פרטיים המעוניינים להציב עמדות 
לעבודה  בהמשך  נעשתה  במכרז  הזכייה  העיר". 
שמואל  התחבורה  על  הממונה  של  משותפת 
אחראי  מנס,  מירה  העירייה  מנכ"לית  גרינברג, 
תחבורה ציבורית אוריאל צ'סטר וראש מדור תנועה 

תמר בר שי.

 קייטנות מיוחדות
שמש  בית  ועיריית  קהילתיים  מרכזים  רשת 
ילדים  גני  קייטנת  הבא  בחודש  לראשונה  יפתחו 
שהייתה  הקייטנה  שלם.  ליום  המיוחד  לחינוך 
אמורה להסתיים בשעה 13:00 הוארכה עד לשעה 
משה  המתנ"סים,  וממונה  העיר  ראש  סגן   .15:45
שטרית, אמר: "קיבלנו פניות בנושא ממספר הורים, 
למדנו את הסוגייה לעומק ואני שמח לומר שהגענו 
לפתרון. נפעל להמשיך ולשפר את השירות שלנו 

לפי בקשותיהם של ההורים".

 ת"ת 'נווה צבי' בקודש פנימה 
צבי'  'נווה  ת"ת  ילדי 
מרגש  למעמד  זכו  בעיר 
בעת  וקדושה  הוד  ומלא 
הדור.  גדולי  אצל  ביקור 
הביקור החל במעונו של 
הגר"ח  התורה  שר  מרן 
את  שבירך  קנייבסקי 
מכן  כשלאחר  הילדים, 
מועצת  חבר  אצל  נבחנו 
רבי  הגאון  התורה  חכמי 
שנהנה  בעדני,  שמעון 
והעניק  מידיעותיהם 
מרגשות  ברכות  להם 

לרוב.
להיכל  הת"ת  תלמידי  נכנסו  גדו"י,  בתי  בין 
שנשמעה  התורה  קול  את  ספגו  פונביז',  ישיבת 
מפי מאות הבחורים, ועמדו מרוגשים אל מול ארון 
הקודש המפורסם. הילדים אף ביקשו לחוש טעמה 

של מתיקות התורה וישבו ללמוד בחברותות.

 התבור: אופנוען נפגע מרכב
נפגע  אופנוע  רוכב  שני  יום  של  הערב  בשעות 
מרכב ברחוב התבור ונפצע באורח קל. צוותי הצלה 
ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו  למקום  שהוזעקו 
בשטח ולאחר מכן הוא פונה להמשך טיפול בבית 

החולים.

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

יוסי לוז

פרשת  האחרונה,  בשבת  השתתפו  אלפים 
והתעלות  התאחדות  בשבת  בהעלותך, 
הישיבות'  'בני  איגוד  ע"י  שנערכה  מרכזית, 
מרוממות  תפילות  נערכו  כשבמהלכה  בעיר, 
שבת  בליל  מרכזי  שבת  עונג  הכנסת,  בבתי 
וסעודות שלישית מרכזית במעמד רבני העיר 
ובני  העיר  תושבי  ואלפי  הישיבות  וראשי 
רבי  הגה"צ  המשפיע  בראשות  הישיבות, 
ישיבת  בהיכל  שהתקיימו  בידרמן,  אלימלך 

באר התור בנחל ערוגות.
המשפיע  נשא  למעריב  שבת  קבלת  בין 
שבת  בקבלת  התיבה  לפני  ועבר  מדברותיו 
לאחר  כאשר  תפילה',  'שערי  בביהמ"ד 
אל  -באטע'  שבת  'עונג  נערך  הסעודה 
בשירה  הלילה,  של  הקטנות  השעות  תוך 

ובהתעלות רבה.
פצחו  הבדלה,  לאחר  תיכף  שבת  במוצאי 
שמעון  המנגן  בעל  עם  בשירה  הרב  קהל 
מינצברג,  גרשי'  הנודע  והקלידן  דוידוביץ 
ערגה  ובניגוני  והתעלות  שמחה  בניגוני 
וראשי  העיר  רבני  בהשתתפות  וכיסופין, 
לבני  והוקרה  שמחה  לאות  וזאת  הישיבות, 
עלייה המקדשים את השבת מבעוד יום כאשר 

שע"י  שביעי'  'מקדשי  בתוכנית  לומדים 
שעתיים  לומדים  בו  הישיבות,  בני  איגוד 

קודם כניסת השבת. 
עלה  המשפיע  מלכה,  המלווה  במהלך 
הקהל  את  הלהיב  רגע  ובין  השולחן  על 
ביקש  מיילך  ר'  שלהבת.  אש  ברשפי  כולו 
מהמשתתפים שיקבלו על עצמם קבלה טובה 
שעד בין הזמנים אב ילמדו חצי שעה ראשונה 
בתענית דיבור, תוך שביקש ממי שיקבל על 
בפתק,  שמו  את  שירשום  הקבלה  את  עצמו 
קדישא  לאתרא  זה  עם  יעלה  הוא  כאשר 
מירון, קבר רחל והכותל המערבי ויעתיר על 

המשתתפים להצלחה בתורה ויראת שמים.
זמן  ותוך  במהירות  חולקו  פתקים  אלפי 
מלאה  שקית  הגה"צ  בידו  החזיק  כבר  קצר 
על  הגרלה  התקיימה  מכן  לאחר  בפתקאות. 
המשפיע  כאשר  מפוארים,  שס"ים  חמישה 
את  לקיים  וביקש  הנעשה  על  מקרוב  עמד 
שרו  לבין  בין  כאשר  במקום,  ההגרלה 

הזוכים  וכיסופין.  ערגה  שירי  המשתתפים 
בש"ס הם הבחורים החשובים שמואל סימן 
יהודה  ביטון,  אריאל  ברגמן,  ברוך  טוב, 
סיום  עם  מיד  ויניגר.  ליב  ואריה  נחמיה 
נגיל  בשיר  הקדוש  הקהל  פצחו  ההגרלה 

ונשיש וזאת התורה.
גולדשטיין  הגר"מ  פרלשטיין,  הגרש"ז 
וראש ישיבת באר התורה הגרג"י לוי, נשאו 
הישיבות  בני  של  לכבודם  נלהבים  דברים 
וערך חשיבות לימוד התורה ברציפות ובפרט 
בימים שאינם חלק מסדרי הישיבה, כשדברו 

על החשיבות של להיות שקוע בלימוד.
חצות,  אחר  ליל  בשעת  ננעל  המעמד 
כאשר הציבור הקדוש אפוף ברגשי התעלות 
רוחנית ובקבלות טובות לעתיד. "מעמד זה", 
בתולדות  ויקבע  "יחרט  המארגנים,  לדברי 
העיר בית שמש לדורות עולם למסורת 'שבת 
לאחר  מיד  והתחזקות,  התעלות  התאחדות', 

קבלת התורה כמידי שנה בעז"ה".

יוסי לוז

מרומם  ערב  נערך  שעבר  בשבוע 
השנתית  החינוך  בוועידת  ומרגש 
שע"י מפעל החונכות 'ושננתם לבניך 
- בית אברהם משה' לאברכי הארגון, 
ואישי  מחנכים  רבנים,  בהשתתפות 

ציבור.
שהתקיים  המיוחד,  הכינוס  את 
כיבדו  ערוכים,  שולחנות  סביב 
דברי  בו  נשאו  ואף  בהשתתפותם 
גולדשטיין  מרדכי  רבי  הגאון  חיזוק, 
רב שכונת משכנות יעקב, הגאון רבי 
הגר"א  קהילת  רב  קורנפלד  אלימלך 
יוסף',  'קנין  הכוללים  רשת  וראשי 
בלויא,  מרדכי  רבי  הגאונים  הרבנים 

רבי נתן גליק ורבי יצחק גוטליב.
האברכים  האזינו  הכינוס  במהלך 
להרצאות בנושאים חינוכיים מגוונים 
צבי  רבי  הרה"ג  הארגון  נשיא  מפי 
הארגון  ויו"ר  הכוללים  ראש  גלסנר, 
הרה"ג רבי יצחק גלסנר וכן מפי הרב 
יצחק וייס - ראש מכון 'אפק' ומרצה 

בכיר בשיטת הרב וובר.
הוענקו  המעמד  נעילת  לקראת 
והערכה  הוקרה  תעודות  מספר 
בארגון.  ומנוסים  ותיקים  לחונכים 
יצאו  זה  מרומם  ערב  של  בסיומו 
בכלים  ומצוידים  מחוזקים  האברכים 
אותם  שישמשו  מעשיים,  חינוכיים 

למלאכתם, מלאכת הקודש.

 אלי רובין

יורק  לניו  יצאה ראש העיר עליזה בלוך  בתחילת השבוע 
מ'הליכוד',  ווליצקי  צבי  המועצה  חבר  עם  יחד  שבארה"ב, 
הממונה על תיירות וקשרי חוץ בעירייה, בכדי לייצר קשרי 
קהילה, להיפגש עם קרנות ותורמים ולהתחיל תוכנית רחבה 
תומכות  קהילות  דרך  ומטרותיה  העיר  העצמת  שמטרתה 

בחו"ל.
לקראת הביקור, השניים הוזמנו לקחת חלק בכנס החלפת 
הנשיאות של רשת אמי"ת העולמית בראשותה של הנשיאה 
הדוברת  להיות  התכבדה  העיר  ראש  מועד.  דבי  הנכנסת, 

המרכזית בכנס ונשאה נאום על פועלה בעיר בית שמש.
טינק  בעיר  היהודית  בקהילה  נפתח  בארה"ב  הביקור 
שבמחוז ברגן-ניו ג'רזי הסמוכה לניו יורק, בה לרבים מאנשי 
הסיקור  במהלך  שמש.  בבית  משפחה  קרובי  יש  הקהילה 

הפגינו תושבי המקום היכרות עם העיר ועם אתגריה.
זו  משותפים  "חיים  בלוך:  אמרה  אמי"ת,  בכנס  בנאומה 
לא פשרה, זו לא חולשה, זה לא הופך אותנו לאנשים פחות 
עקרוניים. חיים משותפים זו עוצמה, היא באה מתוך יכולת 
להכיל ולכבד. הכרזתי על כך בבית שמש ואני אומרת זאת 

גם כאן: בית שמש צריכה להיות עיר קיצונית במתינותה".
במהלך הביקור המיוחד נפגשו נציגי עיריית בית שמש עם 
הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, דני דיין, ועם פדרציית 
JWFNY, ואף השתתפו בכנס השנתי של  ניו יורק וארגון 
הג׳רוזלם פוסט יחד עם בכירי הממשל האמריקאי והקהילה 

היהודית.

שבת מרוממת: המשפיע התארח בעיר

וועידת החינוך: אברכי 
'ושננתם לבניך' התכנסו

מפתחים קשרים: 
בלוך ווליצקי ביקרו 

בניו יורק

אלפים השתתפו בשבת מיוחדת בראשות המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ברמה א' • במוצ"ש התקיים המעמד המרכזי 
בהשתתפות מרנן רבני העיר וראשי הישיבות • מאות חתמו על לימוד חצי שעה בתחילת הסדר ברציפות, כשהחותמים 

השתתפו בהגרלות על ש"סים

בהשתתפות רבנים, מחנכים ואישי ציבור, נערכה וועידת החינוך השנתית של 
מפעל החונכות 'ושננתם לבניך - בית אברהם משה', במהלכה קבלו האברכים 

כלים חינוכיים מעשיים

הטענה חשמלית. אילוסטרציה 



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

Sheraton Golf 3 di Roma

חפשו את שינפלד תיירות בפייסבוק ובאינסטגרם

1/7/19 עד 12/9/19

מלון 
שרתון 

גולף
)בבעלות הילטון רומא(

אפשרות לטיולים מאורגנים 
עם מדריכים מקצועיים 

דוברי עברית
ואתרים מומלצים 
למטייל העצמאי

ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים 

ענקיים של 
שפים זוכי פרסים 

ובר אירי חופשי

 אירוח מלכותי במלון
 שרתון גולף רומא

 עם מסלול גולף מקצועי
צמוד למרכז בילוי וקניות

הופעות של גדולי הזמר 
בתאריכים נבחרים 

ותכנית מגוונת 
לגדולים ולקטנים

שעושה את החופשה

מה 
ה 
ז

ליווי צמוד של 
מנהלי שינפלד 

שנמצאים אתכם 
בחופשה

SHAINFELD FUN חדש! 
טיולים מאורגנים 

למשפחות 
ואטרקציות מלהיבות 

בתאריכים מיוחדים

דרך
המשפחות

דרך
המקצועיות

דרך
הטיולים

דרך
האוכל

דרך
המלון

דרך
האוירה

כל הדרכים  
מובילות 

לשינפלד 
ברומא!

צפו בסרטון חופשת קיץ ברומא 

הגיעה החוברת החדשה 
של חופשת הקיץ!

1.7 מלא

11.7 הוספנו טיסה עקב הביקוש

4.7 הוספנו טיסה עקב הביקוש

8.7 מקומות אחרונים

הוספנו תאריכים נוספים ביולו ואוגוסט

₪ 1000
הנחה

לנרשמים 
עכשיו!
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מחווה: הקנבס שריגש
 את לוחמי האש

רמת לח"י: דיון מכריע 
לקראת ה'פינוי בינוי'

יוסי לוז

שח האירועים  ומגוון  הרבות  השריפות  יבין 
ובכלל  שמש  בית  בתחנת  האש  לוחמי  ווים 
'אינסטפיקס'  חנות  צוות  האחרונה,  בתקופה 
שבעיר יצא ביוזמה מבורכת, בה ביקשו להודות 

ללוחמים על פועלם.
הח ליבם,  ואומץ  נחישותם  על  תודה  יכאות 

ליטו צוות החנות להציב בכניסה לחנותם קנבס 
ריק. כל מי שעבר שם הוזמן להביע את תודתו 
יוהערכתו  לאנשי הכיבוי, המשקיעים מעבר לש

על  להגן  בכדי  חיים  מסכנים  ואף  הנורמה  עות 
האזרחים.

ברכות  סוף  באין  התמלא  שהקנבס  אחרי 
הכיבוי  לתחנת  החנות  צוות  הגיעו  ואיחולים, 
המרגשת,  המחווה  את  והעניקו  בעיר  האזורית 
ששהו  האש  ללוחמי  התחנה,  מפקד  בנוכחות 
נרשמה  רבה  התרגשות  העת.  באותה  בתחנה 

בקרב לוחמי האש.
מפקד תחנה אזורית בית שמש, טפסר משנה 
ראובן יצחק, אמר: "מרגש לקבל את כל החום, 
האש  לוחמי  מהאזרחים.  והפירגונים  האהבה 
בתחנת בית שמש פועלים ימים כלילות על מנת 
להגיע  ומוכנים  האזרחים  ביטחון  על  לשמור 

במקצועיות.  בו  ולטפל  תרחיש  או  אירוע  לכל 
תודה רבה לכל מי שרשם ברכה ולצוות החנות 

שהעניק לנו את זה".

אלי רובין

בנייה  לתכנון  לאחר שנה שהוועדה הארצית 
אישרה  )הותמ"ל(  לדיור  מועדפים  למתחמים 
לח"י  רמת  בשכונת  בינוי  פינוי  פרויקט  הסכם 
העיר  ראש  השתתפה  שעבר  בשבוע  בעיר, 
בעירייה  המקצועי  הצוות  עם  יחד  בלוך  עליזה 
בדיון שנערך לגבי התחדשות עירונית במתווה 

שאושר.
כזכור, התוכנית שאושרה היא חלק מפרויקט 
לשיפור  פועלים  במסגרתו  עירונית  התחדשות 
ייהרסו  במהלכה  הוותיקה,  בעיר  שכונות  של 
1766 דירות , מתוכן כ 90 דירות של הדיור הציי

רמת  בשיכון  הבניינים  ברצף  הממוקמות  בורי, 
לח"י.

כ-900  עוד  שלבים  במספר  ייבנו  במקומן 
יח"ד חדשות, בכ-12 מגדלי מגורים -  3 מבנים 
בני 9 קומות, 5 מבנים בני 20 קומות ו4 מבנים 
23 קומות, כולל חזית מסחרית. תמהיל הבי  בני

נייה כולל דירות 3,4 ו-5 חדרים. 20% מהדירות 
3 חדרים, -20-25% 5 חדרים והיתר 4 חדי  בנות

יחידות   1,053 יהיו  בשכונה  הכל  כשבסך  רים, 
דיור - ולדיירים המקוריים ימסרו דירות חדשות 

ומשודרגות.
תוכנית זו, המגיעה כחלק מהסכם הגג שנחתם 
עיריית בית שמש למ בין  יבעיר לפני כשנתיים 

שטחי  הקמת  אף  כוללת  והשיכון,  הבינוי  שרד 
מסחר, שטחים פתוחים ושטחים למבני ציבור. 
בנוסף, התוכנית כוללת רחוב חדש שיחבר בין 
משדרגת  ובכך  המכבי  ויהודה  השבעה  רח' 

את רשת הרחובות העירונית.
רמת לח"י היא מהשכונות הוותיקות בעיר. 
בתחילת שנות ה-60 וה-760 נבנו בה עשרות 
שיכוני רכבת טרומיים, הנמצאים כיום במצב 
קלה  אדמה  רעידת  לכך,  מעבר  וירוד.  רעוע 
אחד  לקריסת  גרמה  ב-2004  שהתרחשה 
הבניינים כליל )ללא נפגעים( ולנזקים קלים 
ממוקמת  השכונה  אחרים.  לבניינים  וכבדים 
בחלקה העילי של העיר בית שמש הוותיקה, 
ברחובות שועלי שמשון ויהודה המכבי פינת 

רחוב השבעה, שהינו ציר ראשי.
"אחד  אמרה:  בלוך  עליזה  העיר  ראש 
הדברים החשובים מבחינתי הוא לתת מענה 
יאמיתי לאוכלוסייה הצעירה של העיר. מבחי

נתי זו תכנית חברתית שמאפשרת למבוגרים 
ביחד.  לחיות  ולוותיקים  לעולים  ולצעירים, 
רמת לח"י היא השכונה הראשונה שמייצרת 
דיור אשר תהפוך להיות מש יחידות  יכאלף 

כונה ישנה לשכונה בועטת, חיה ומודרנית".

בין שריפה אחת לחברתה ובין תאונה סבוכה לחילוץ מיוחד - לוחמי האש של תחנת 
הכבאות בבית שמש נהנו ממחווה מרגשת, שהביעה את הערכת האזרחים על פועלם ⋅ 

מפקד התחנה: "מרגש לקבל את כל החום, האהבה והפרגונים מהאזרחים"

לקראת ביצוע פרויקט 'פינוי בינוי' בשכונת רמת לח"י בעיר, במסגרתו יוקמו מגדלים 
ובניינים רבי קומות ואף יבנה רחוב חדש שיחבר בין רח' השבעה ויהודה המכבי - ראש 

העיר והצוות המקצועי בעירייה השתתפו בדיון בוותמ"ל

הדמיה. עדן בר לוי אדריכלים - החברה להתחדשות עירונית 

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

www.btl.gov.il

הגעתם לגיל השלישי?

אתם לא לבד!

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

הביטוח 
הלאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו של הביטוח הלאומי 
מעמיד לרשותכם עובדים סוציאליים ואלפי מתנדבים שישמחו 

לסייע לכם להתמודד בהצלחה עם האתגרים הניצבים בפניכם.

 והכל - בקלות,
בקרו בסניף או חייגו 

חיוג אחד פשוט!

J תוכלו לקבל ייעוץ והכוונה בנושאים רלוונטיים לאדם המבוגר 
וסיוע במימוש זכויותיכם

J ליהנות מביקורי בית קבועים או חד פעמיים לפי הצורך

J להשתתף בימי מידע וקבוצות תמיכה לאלמנים ואלמנות, 
לגמלאים חדשים ולבני משפחה המטפלים בקשיש 

J להתעדכן במידע על שירותים חיוניים בקהילה

למרכז תמיכה ומידע טלפוני   *9 6 9 6 ו  ג י י ח
או בקרו בסניפי הביטוח הלאומי
למידע נוסף היכנסו לאתר הביטוח הלאומי



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!



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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על  ליברמן  איווט  היה  לפני פחות מחודש, 
גג העולם. הוא הצליח 'לכופף' את המפלגות 
הגיוס,  חוק  בסוגיית  למקסימום  עד  החרדיות 
פלוס  סמכויות  פלוס  הביטחון  תיק  את  השיג 
מנדטים,  חמישה  בת  מפלגה  למיני  נוסף  תיק 
בסוגיית  לבוחריו  נפלא  הישג  לרשום  יכל 

הפנסיות וגם להוסיף תופינים כמעט כרצונו.
אין שום הגיון במהלך העיקש שנקט, נכון, 
זיהה  שליברמן  מסבירה  הרווחת  הפרשנות 
הצטמקות ב'בייס' הטבעי של מצביעיו )יוצאי 
חבר העמים בגילאי הפנסיה(, ולכן חשק לבנות 
החילוני'.  כ'אדמו"ר   - חדש  טיקט  לעצמו 
גירסאות קונספרטיביות יותר טוענות שליברמן 
קיבל איומים סמויים ממערכת המשפט כי אם 

לא יפעל להפלת נתניהו - ייפול יחד אתו.
האדמו"רות  בכס  רצונו  אם  גם  ועדיין, 
בארצנו,  השבת  ומחללי  השרצים  אוכלי  של 
לרוץ  במקום  בנחת.  להמתין  איווט  על  היה 
ולספוג  לבחירות  ממש  של  הישגים  נטול 
בליסטראות על בזבוז 3 מיליארד שקל למשק, 
יכל להתרווח בנחת שנתיים או שלוש בלשכתו 
בקריה, לחלק קצבאות למצביעיו, לטפל בתיק 
בתום  הנייה...  את  לחסל  ואפילו  הקליטה 
נושא  מוצא  היה  משכבר,  כדרכו  התקופה, 
בסוגיות דת ומדינה להתפטר עליו ומוביל את 
על  הבאות.  לבחירות  הדרך  כל  החילון  דגל 
הדרך, סביר להניח שכחול לבן הייתה נשחקת 
פשוט  היה  וליברמן  באופוזיציה  ומתפרקת 

מתכופף ואוסף את המנדטים הפזורים.
הסוס  על  שורד  וליברמן  ומאחר  זאת  עם 
כבר שני עשורים, היה מקום להגן על שיקול 
דעתו ולהניח שהוא נוהג בתבונה פוליטית ויש 
לאחר  שהשבוע,  אלא  צעדיו.  מאחורי  היגיון 
סדרת התבטאויות מוזרות, נראה כי אין מנוס 
משהו  זה.  את  איבד  פשוט  שהאיש  מלהסיק 

בחושים הפוליטיים המחודדים אבד לו.
ישראל  יו"ר  סיפק  תמוהות  הצהרות  שתי 
כי  הודיע  בראשונה  ראשון.  ביום  ביתנו 
הגדולה  המפלגה  יו"ר  על  לנשיא  ימליץ 
להצהרות  בניגוד   - הממשלה  להרכבת  ביותר 
בשום  גנץ  על  ימליץ  לא  כי  יותר  מוקדמות 

אופן.
ליברמן  כאן,  אין  פוליטית  חכמה  גם 
הפוטנציאלים  מצביעיו  שרוב  היטב  יודע 
לבן.  כחול  משורות  לבוא  עשויים  'החילונים' 
כעת, הדילמה שלהם מתחזקת, שהרי אם ירצו 
להדיח את נתניהו והמפלגות החרדיות עליהם 
הגדולה  המפלגה  תהיה  לבן  שכחול  לדאוג 
לשון  יהיה  אכן  שליברמן  ולקוות  ביותר, 

המאזניים בהמלצה בבית הנשיא.
הצהרה נוספת שסיפק, הודיעה כי יתמוך רק 
בממשלת אחדות של שתי המפלגות הגדולות 
 - מנדטים  מ60  פחות  יחד  יהוו  שלהשערתו 

והוא עצמו יחבור אליהם.
הליכוד  למציאות.  קשר  חוסר  ניכר  כאן  גם 
גם  מנדטים,   70 כרגע  שוות  יחד  לבן  וכחול 
סביר  עדיין  מעט  תיחלשנה  שהן  נניח  אם 
ליברמן  אז  או  רוב.  להן  יהיה  שיחדיו  להניח 
יהפוך לגלגל חמישי בקואליציה במקרה הטוב 

ולמפלגה נידחת באופוזיציה במקרה הרע.
בכחול  יצטרכו  לכן,  קודם  הרבה  עוד  אבל 
לבן לוותר על ההצהרה המרכזית שלהם שלא 
על  לחילופין,  נתניהו,  עם  אופן  בשום  ישבו 
נראה,  שזה  כמו  נתניהו.  את  להדיח  הליכוד 

שתי האופציות לא מעשיות.
ותוקם  הנס  יתרחש  אם  גם  זאת,  מלבד 
ממשלת אחדות, מי יבטיח לאיווט כי הוא יהיה 
יעדיפו  ושמא  האידיאלי,  המשלים  השותף 
בשני הצדדים שותפות עם החרדים? )בהינתן 

פיתרון לסוגיית יאיר לפיד, כמובן(.
רוחשת  הפוליטית  במערכת  לפיד,  אפרופו 
בשבועות האחרונים שמועה לא בלתי מבוססת 

על מגעים בין ליברמן ללפיד לריצה משותפת.
שותפיו  על  לנטל  הפך  שלפיד  לזכור  צריך 
סודיים  ערוצים  לבן, ששומעים בשלל  בכחול 
יש  ש"בהחלט  החרדיות  מהמפלגות  ושאינם 
מה לדבר" על הליכה משותפת אם רק תיפתר 
צפוי  וליברמן  מאחר  מנגד,  לפיד.  סוגיית 
שמונעים  מנדטים  תריסר  אותם  על  להיאבק 
כנדוניה  לפיד  הביא  אותם  ואשר  דת  משנאת 

לשותפות, ספק אם הוא שווה את המחיר.
ובעיקר  יעלון  גנץ,  של  הקרובה  בסביבתם 
של  האפשרות  על  מדברים  כבר  אשכנזי, 
פירוק השותפות עם יש עתיד. שינוי כזה עשוי 
מן  לא  כולה.  הפוליטית  המפה  על  להשפיע 
גם  אפשרי  בית  תהווה  כזו  שמפלגה  הנמנע 
לנפתלי בנט ואיילת שקד, ולפחות לאחד מהם.

 מספר המפתח - 63
הללו  הבחירות  של  הגדול  המבחן  מלבד 
 - ליברמן  של  והשפעתו  הגושים  חלוקת   -
במפלגות החרדיות חוששים שההישג העצום 
על  יחזור  לא  האחרונות  בבחירות  שנרשם 

עצמו.
התורה  יהדות  של  השמיני  המנדט  כזכור, 
ובמפלגה  כפשוטו,  קול,  של  חודו  על  הושג 
חוששים שיהיה קשה למדי לשחזר את ההישג 
הנדיר. מבחינה מדוקדקת וניתוח של המספרים 

עולה כי מספר המפתח הוא 63%.
ל73  קרוב  נרשמו  שנים,   4 לפני  בבחירות 
ירד אחוז  אחוזי הצבעה, בבחירות האחרונות 
אלפי  ומאות  מאחר  אך  ל68.5%.  ההצבעה 
פייגלין  בנט,  באמצעות  לטמיון  ירדו  קולות 
הרלוונטיים  הקולות  אחוז  היה  לוי,  ואורלי 

לצורכי חלוקת מנדטים - 63%.
באופן טבעי, אמונים על הציווי של 'ועשית 
החרדים  המצביעים  צפויים  יורוך',  אשר  ככל 
של  לאלו  זהים  במספרים  שוב  לקלפי  להגיע 
לפני שלושה חודשים, פחות או יותר. לפיכך, 
כל שנותר להן הוא לקוות לאחוז הצבעה נמוך.

והנה מספרי המפתח: באחוז הצבעה )אחרי 
 64 וכאשר( של  אם  לפח,  קולות שילכו  קיזוז 
לאבד  החרדיות  המפלגות  צפויות   - ומעלה 
מנדט ואפילו חלילה שניים. באחוז הצבעה של 
60-63 יישמר ככל הנראה הכוח החרדי על 16 
מנדטים, ואם יצנח אחוז ההצבעה מתחת ל60, 
ותחושת  העייפות  לאור  לגמרי  שהגיוני  מה 
המורגשת  הפוליטית  מהמערכת  הייאוש 
המנדט  את  לתכנן  להתחיל  אפשר   - באוויר 

ה-17.
התנהלות  את  להבין  קשה  הדברים,  בשולי 
שלושה  זה,  לרגע  נכון  החרדיות.  המפלגות 
ומהותיות,  מכריעות  בחירות  לפני  חודשים 
טרם נורתה יריית הפתיחה של הקמפיין ובשתי 

המפלגות נחים על זרי הדפנה.

 טיוח אחרי טיוח
במדי  בריונים  הכו  מאז  חלף  מחודש  יותר 
בירושלים  סוד'  מ'שיח  מיוחד  נער  משטרה 
עד זוב דם, ובמשטרה עדיין לא הפיקו לקחים 

מהאירוע החמור.
לשווק  וניסו  במשטרה  שיקרו  בתחילה 
סיפורים מצוצים מהאצבע על "חרדים שזרקו 
אבנים על שוטרים", טיעון שכבר הופרך לאחר 

שהתפרסמו תיעודים נוספים מזירת האירוע.
על פניו מדובר במקרה פשוט וברור - שוטרת 
'התלבשה' על הנער והזעיקה את חבריה שלא 
היססו לרגע לפני שהפילו אותו לכביש, חבטו 
)למרות  לניידת  בו, אזקו אותו והשליכו אותו 
זעקות הנוכחים שמדובר בנער מחינוך מיוחד(.

אין כאן שום מקום לתחקיר מיוחד ומורכב, 
יש  ומשונים,  שונים  ולתירוצים  זמן  למריחת 
הדחת   - אחת  ותוצאה  אחד  לדבר  רק  מקום 
דבר אחר  השוטרים האלימים לצמיתות. שום 

לא יתקבל בהבנה.

אבי גרינצייג / על סדר היום

*דוב בסבך

Медведь в чащу

מאת יבניאל שירם
הקיץ הזה הולך להיות חם, ולא רק בגלל 
מי שמחפש חופשה חלומית,  מזג האוויר. 
יודע כי חופשת הקיץ של שינפלד תיירות 
היעד  הוא  באיטליה,  גולף  שרתון  במלון 

האטרקטיבי המבוקש ביותר בקיץ 2019.
מכל הסיבות, החופשה של שינפלד תיירות 
בגלל  לקבל:  שתוכלו  ביותר  הטובה  היא 
בגלל  השירות,  בגלל  הטיולים,  בגלל  היעד, 
המחיר  בגלל  במלון,  הגסטרונומית  החוויה 
תמורה  תקבלו  לא  מקום  שבשום  ובגלל 

מלאה לטיול שלכם.
קצב המכירות בשבועות האחרונים מצביע 
חופשות  שחובבי  הפשוטה  העובדה  על 
הקיץ, לא מוותרים על היעד הכי אטרקטיבי 
שינפלד  של  הראשונה  הקבוצה  השנה. 
לתאריך  ב-1.7.  יוצאת  לאיטליה  תיירות 
זה לא נותרו מקומות פנויים. בתאריך 8.7 
ולאור  כך  לשם  אחרונים.  מקומות  נותרו 
הביקוש הגדול, הוסיפו בשיינפלד תיירות 

תאריכים נוספים.
אתם בטח שואלים את עצמכם, מדוע חופשת 
הילטון  מבית  גולף  שרתון  במלון  הקיץ 
ברומא היא החופשה האטרקטיבית ביותר? 

חלומית  קיץ  וחופשת  פאר  מלון  ובכן, 
נפלאים ממתינים לאורחי  בשילוב טיולים 

שינפלד תיירות.
היפות  הערים  אחת  היא  כידוע,  רומא, 
גלאט  במלון  בעיר  חופשה  באירופה. 
והטיולים,  האטרקציות  שפע  עם  מפואר 
חופשה  שמחפש  למי  היעד  בדיוק  היא 

חלומית בלתי נשכחת.
יעמוד  שברומא  הראשונה  הפעם  זו 
לרשותכם מלון גלאט כשר בהפעלת שינפלד 
תיירות, ולא אחר מאשר מלון שרתון גולף 
כמלון  הבנוי  רומא,  הילטון  לרשת  השייך 
גולף יוקרתי ומעמיד לרשות אורחי שינפלד 
את כל הפינוקים שרק אפשר לחלום עליהם. 
המלון ממוקם במרחק של כרבע שעה בלבד 
עומסי  לחסוך  כדי  התעופה  משדה  נסיעה 

תנועה מיותרים במרכז העיר.

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

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

ציבורי ירוק ורחב ומאיר עיניים.
יוצא במהלך  אוטובוס שאטל מטעם המלון 
היום למרכז רומא ולקניון הסמוך מהענקים 
 3-5 "Euroma2", בעלות  קניון   - באירופה 

יורו בלבד.

לאכול מתי שבא לכם
אורחי  מכירים  הגסטרונומית  החוויה  את 
שנה.  מ-30  למעלה  כבר  תיירות  שינפלד 
הארוחות בחדר האוכל ובטרקלין האירי הם 
שינפלד  אצל  מהחופשה  נפרד  בלתי  חלק 
אותנו  מלווים  לאוכל,  מגיע  כשזה  תיירות. 
איכות  כשרות,  ברזל:  צאן  נכסי  שלושה 

וכמות.

הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית 
תחת פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א.

כל  של  ובטעמים  בריחות  מורגשת  האיכות 
ומוגשת  מטבחנו  את  היוצאת  ומנה  מנה 
לאורחים. הכמות? צריך לראות כדי להאמין. 
עמוסים  האוכל,  בחדרי  הענקיים  הבארים 
צוות  הסוגים.  מכל  מנות  סוגי  בעשרות 
בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים 
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח 
חופשת  בכל  הנופשים  את  מלווים  ואשכנז, 
בחדרי  שתמצאו  והמגוון  הכמות  הקיץ. 

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

המיוחד של שינפלד.
שפים  כולל  שלנו  המורחב  הצוות 
שזכו  הראשונה  מהשורה  וקונדיטורים 
בפרסים בינלאומיים. בשיתוף צוות עוזריהם 
הם יעמלו ויכינו עבורכם תפריט אוכל מסעיר 
צבעים  טעמים,  של  שפע  הכולל  ומלהיב 

וניחוחות, בטעם נפלא של עוד.
חופשי  באופן  לפניכם  פתוח  היום  במהלך 
הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד המכיל 
פירות,  בר עשיר בשתיה קרה, שתיה חמה, 

עוגות ומבחר ליקרים.

ליהנות מתכניות ומופעים
ומעניין.  שמח  להיות  הולך  הזה  הקיץ  גם 
לוח  אחרי  לעקוב  לכם  ממליצים  אנחנו 
תיירות.  שינפלד  של  והתכניות  ההופעות 
גדולי האמנים והחזנים יופיעו במהלך הקיץ 
לפידות  ישי  רומא:  גולף  בשרתון  הקרוב 
החסידית  במוסיקה  האמנים  מבכירי   -
מופיע   – תורג'מן  נחמן  ישראל  והישראלית. 
לצדם של גדולי החזנים בעולם ולעמוד תחת 
שרביט הניצוח של אלי יפה ומורדכי סובול. 
הזמרים  ויוצר מגדולי  אומן   – פרנס  ישראל 
גדולה,  ונשמה  נלאות  בלתי  אנרגיות  בעל 
ואמנים נוספים, שישהו במהלך חודשי הקיץ 

במלון שרתון גולף.

ליהנות מרומא וסביבותיה
רומא, אחת הערים היפות באירופה, מציעה 
למבקרים בה שפע של טיולים ואטרקציות. 
אנו מצידנו הכנו עבורכם אפשרות לשורה של 
טיולים מאורגנים בליווי מדריכים מקצועיים 
עלולים  הטיולים  )מסלולי  עברית  דוברי 
המשתנים(.  לתנאים  בהתאם  להשתנות 
בטיול משפחות  גם  לבחור  ניתן  לבחירתכם 

או בטיולים באופן עצמאי.
מאורגנים  טיולים  על  לכם  ממליצים  אנו 
טרווי,  למזרקת  לפנתיאון,  העתיקה,  לרומא 
היהודי  הרובע  טיטוס,  שער  לקולוסיאום, 
בעיירה  סיור  הקפיטול,  גבעת  ברומא, 
הפלגה  לנאפולי,  טיול  טיבולי,  הציורית 
לסורנטו, עיירת סיינה, וכמובן אסור להחמיץ 
את מרחצאות קרקלה, שיט על נהר הטיבר, 
ביקור בטירת סנטאנג'לוס ועוד מגוון אתרים 

שאסור לפספס.
אם אתם מעוניינים בשופינג, אל תחמיצו את 
האאוטלטים שליד רומא שבהם תמצאו מאות 
מותגים מכל העולם, כל הסגנונות, המותגים, 
והשווקים,  הקניונים  הרשתות,  המעצבים, 

כמצופה מבירת האופנה העולמית. 
של  החופשה  מדוע  מבינים  את  גם  עכשיו 
שינפלד תיירות היא האטרקטיבית והמשתלמת 
ולהזמין  להתקשר  מוזמנים  אתם  גם  ביותר. 

חופשה בטלפון: 03-6189999.

שרתון גולף ברומא היעד 
האטרקטיבי של הקיץ

בשל הביקוש הגובר ולאחר שחלק מהתאריכים כבר תפוסים, נפתחו תאריכים 
נוספים לחופשת הקיץ החלומית של שינפלד תיירות במלון 'שרתון גולף' 
מבית 'הילטון' ברומא • אתם מזומנים ליהנות מחופשה מושלמת הכוללת: 

מלון גלאט, חוויה גסטרונומית, הופעות ותכניות פנאי לכל המשפחה, אפשרות 
לטיולים באתרים המרהיבים ברומא וסביבותיה ועוד



י"ז סיוון תשע"ט 101020/6/19 בבית שמש

טענות: עובדות אולצו לחלל שבת 
במעון ראש הממשלה

תמה הסאגה: סמוטריץ'
 ופרץ מונו לשרים

זאב אלפרוביץ

־רעיית ראש הממשלה הגב' שרה נתניהו הור
־שעה השבוע בבית המשפט במסגרת עסקת טי

עון, ב'תיק המעונות', שעיקריו הזמנת ארוחות 
־למעון ראש הממשלה בניגוד לנהלים. הפרקלי

טות הגישה בקשה לתיקון כתב האישום, בכדי 
שיודגש בו כי מדובר בהזמנת 'ארוחות פרטיות', 
אך נשיא בית משפט השלום בירושלים השופט 

אביטל חן דחה את הדרישה.
בכתב  "כאשר  כי  השופט,  ציין  בהחלטתו 
אחת  פעם  ולו  מופיעה  לא  המתוקן  האישום 
מאליו  שהמובן  הרי  פרטיים',  'אורחים  התיבה 
הבחנה  ללא  המעון  אורחי  בכל  מדובר  כי  הוא 

ביניהם".
תוכל  לא  שהמדינה  היא  הדחייה  משמעות 
כפי  נתניהו,  הגב'  נגד  אזרחית  תביעה  להגיש 
של  הופעתה  ערב  מכוונתה  ללמוד  היה  שניתן 
הגב' נתניהו בביהמ"ש הודאתה בהסדר הטיעון. 
־לדברי הפרופ' רון שפירא, נשיא המרכז האק

דמי פרס, "ברגע שלא נכתב בהסדר הטיעון כי 
מדובר רק בארוחות פרטיות, הרי שבפני נתניהו 
־יעמוד לכאורה הטיעון, כי מדובר בארוחות רש

מיות, שהמדינה הייתה צריכה לממן".
עם פרסום גזר הדין, פרסם רה"מ הודעה בה 
של  הזוי  צייד  מסע  הסתיים  "היום  כי  נכתב, 

ארבע שנים על חמגשיות ואוכל שעלו למשלם 
המיסים מיליוני שקלים".

כי  נראה  המעונות',  'תיק  סיום  שעם  אלא 
נת הגב'  של  לפתחה  מתרגשת  חדשה  ־פרשה 

ניהו: תצהיר שנשלח על ידי היועצת המשפטית 
למנכ"ל  ברנע-פרגו  שלומית  עו"ד  המעון  של 
משרד רה"מ היוצא יואב הורביץ לפני שלושה 
חודשים, מעלה טענות קשות מצד עובדי המעון 
שהוכרחו לטענתם לבצע עבודות ביום המנוחה 
נת דרישתה הנחרצת של הגב'  פי  על  ־השבועי 

ניהו.
לפי המכתב, "באחת השבתות התעורר צורך 
דחוף בהגעת עובדי ניקיון למעון הרשמי בשבת, 
של  לביתה  נשלח  אמון,  במשרת  עובד  כאשר 
במעון".  לעבודה  להביאה  כדי  העובדות  אחת 
להחתים  התבקשו  המעון  עובדי  כי  נכתב,  עוד 
בעבודה  ולהמשיך  להישאר  נדרשו  אך  כרטיס, 

בניגוד לחוק.
־יצוין, כי באופן מפתיע, הנציגות החרדית בכ

נסת שמקפידה באורח קבע להשמיע קול מחאה 
בחרה   – הציבורי  בשירות  שבת  חילולי  נגד 
השבת  חילולי  אודות  הפרסומים  נוכח  לשתוק 
במעונו הרשמי של ראש הממשלה. מערכת 'קו 
עיתונות' פנתה לכל ח"כי מפלגת 'יהדות התורה 
נענתה  והשבת' בבקשת התייחסות, אך הפנייה 

בהתעלמות מופגנת.
מטעם משפחת נתניהו לא הגיבו לפרסומים.

אלי רובין 

אחרי פיטוריהם של נפתלי בנט ואיילת שקד 
ממשרדי החינוך והמשפטים בממשלת ישראל, 
נתניהו את תיקי חינוך והתח ־ביום שני הפקיד 

בורה בידיהם של רפי פרץ ובלאל סמוטריץ עד 
לאחר  שתוקם  ה-35,  ישראל  ממשלת  להרכבת 

הבחירות.
ראש  החליט  וחצי,  כשבועיים  לפני  כזכור, 
את  מהממשלה  לפר  נתניהו  בנימין  הממשלה 
ראשי 'הימין החדש', נפתלי בנט ואיילת שקד, 
לאחר שלטענתו הם לא עברו את אחוז החסימה 
כך,  בעקבות  זו.  בכנסת  מייצגים  אינם  וממילא 
מיני קרב נפתח על התיקים שהתפנו, כשבצלאל 

סמוטריץ' ראה עצמו כשר המשפטים הבא.
על אף זאת ולאחר שהצהיר כי יעמוד בראש 
־משרד המשפטים, כדי "להחזיר את משפט התו

רה למכונו", התבטאות שהצליחה להרגיז רבים 
החר במפלגות  ואף  הדתית  הציונות  בקרב  ־גם 

נתניהו על מינוי  דיות – בסופו של דבר הודיע 
כשלסמוט לתפקיד,  אוחנה  אמיר  הכנסת  ־חבר 

ייעדו כחלופה את תיק התחבורה שנשאר  ריץ' 
לתפקיד  כץ  ישראל  של  שדרוגו  לאחר  מיותם, 

שר החוץ.
לאחר שחלום תיק המשפטים נגנז, בסביבתו 
פי  על  כי  שאמרו  קולות  נשמעו  סמוטריץ'  של 
והבית  הלאומי  )האיחוד  בין המפלגות  ההסכם 
היהודי( שנחתם קודם הבחירות, סוכם כי הבית 
היהודי יקבלו את המקום הראשון ברשימה, אך 
־לאיחוד הלאומי תהיה הבכורה בחלוקת התפקי

דים וממילא מינויו של פרץ לתפקיד שר החינוך 
כלל לא מובן מאליו.

במהלך השבועיים נרשמה סאגה קטנה בנוגע 
הציע  כשבמהלכה  המעבר,  בממשלת  למינויים 
כדוגמת  כפיצוי,  נוסף  תיק  לסמוטריץ  נתניהו 
האפש גם  כמו  אסטרטגיים,  לעניינים  ־המשרד 

במידה  פנים,  לביטחון  המשרד  קבלת  של  רות 

וגלעד ארדן יענה להצעתו של נתניהו להתמנות 
לשגריר ישראל באו"ם ויפנה תיק זה.

־בנוסף, על פי דיווחים, בכדי לרצות את סמו
את  לפטר  הציע  הממשלה  ראש  הציע  טריץ' 
לרא בפריימריז  שנכשל   – אריאל  אורי  ־השר 
לכ התמודד  ולא  סמוטריץ'  מול  תקומה  ־שות 

תיק  לפנות  ובכך  החקלאות  מתיק   - ה-22  נסת 
נוסף למפלגה. סמוטריץ' התנגד להצעה בתוקף 
־והבהיר כי מפלגתו מתנגדת לפיטורין אלו, בדו

בתוקף  התנגד  הוא  אז  בנט-שקד,  לפיטורי  מה 
לבקשה כי הדרישה לפיטורי השניים תבוא מצד 

איחוד מפלגות הימין.
־בתוך כך, בישיבת סיעת הבית היהודי שהת

את  החברים  אמצו  שעבר  השבוע  בסוף  קיימה 
־החלטת מזכירות המפלגה ולפיה רשימת המפל

גה לכנסת ה-22 תשאר אותו הדבר כפי שהייתה 
בבחירות לכנסת ה-21.

חיים  הרב  עציון,  אור  ישיבת  ראש  במקביל, 
קרא  הדתית,  בציונות  הרבנים  מבכירי  דרוקמן, 
בשבוע האחרון למפלגות הימין להתאחד תחת 
רשימה אחת. גם בצלאל סמוטריץ', הפועל אף 
האחראי,  כמבוגר  ומסתמן  זה  צעד  למען  הוא 
בצ מקומו  על  לוותר  יסכים  כי  ־הצהיר השבוע 

במפלגות  איחוד  לייצר  מנת  על  המפלגה  מרת 
הימין.

רעיית ראש הממשלה הגב' שרה נתניהו הורשעה במסגרת עסקת טיעון ב'תיק המעונות' 
⋅ במכתב שפורסם השבוע נחשפו טענות קשות, לפיהן עובדות משק בית שהוכרחו להגיע 

בשבת לעבודה במעון הרשמי

אחרי פיטוריהם של בנט ושקד, מונה הרב רפי פרץ לשר החינוך ואילו בצלאל סמוטריץ' 
הסתפק במשרד התחבורה, תוך התנגדות לפיטוריו של אורי אריאל ממשרד החקלאות ⋅ 

וגם: הרב דרוקמן קורא לאיחוד ולמען מטרה זו סמוטריץ' מוותר על מקומו

 הרב פרץ וסמוטריץ'. צילום: מתוך פייסבוק 

הסרת הלוט: הממשלה השיקה 
את "רמת טראמפ" 

אוריאל צייטלין

ביום ראשון הצפינה ממשלת ישראל לגולן, 
לטקס קריאת יישוב על שמו של נשיא ארה"ב 
דונלד טראמפ, מחווה על ההכרה האמריקאית 
בריבונות הישראלית בגולן והוקרה על עמידתו 
השתתפו  החגיגי  בטקס  ישראל.  לצד  האיתנה 
ושגריר  שרים  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
היו  התמונות  פרידמן.  דיוויד  בישראל  ארה"ב 
עד  הדרך  אך  נלהבות,  היו  התגובות  חגיגיות, 

הקמת "רמת טראמפ" בפועל - עדיין רחוקה.
בפתח ישיבת הממשלה בגולן אמר נתניהו: 
לעשות  הולכים  אנחנו  היסטורי.  ביום  "אנחנו 
שני דברים – להקים יישוב חדש ברמת הגולן, 
דבר שלא נעשה כבר שנים רבות. זהו אקט של 
הדבר  במעלה.  ראשון  ציונות  ושל  התיישבות 
מאוד  גדול  ידיד  ידידנו,  את  לכבד  הוא  השני 
של מדינת ישראל – את הנשיא דונלד טראמפ, 
ברמת  ישראל  של  בריבונות  לאחרונה  שהכיר 
הגולן. הוא המנהיג הבינלאומי הראשון שעשה 
־זאת, הוא קרע את המסכה מעל כל מסך הצבי

עות הזה, שלא מכיר במובן מאליו".
כשהעביר  אמר  בגין  "מנחם  הוסיף:  נתניהו 
את חוק הגולן, שלפעמים גם את המובן מאליו 
־צריך להגיד, והנשיא טראמפ עשה זאת גם במ

קרה הזה. הוא עשה זאת גם במקרה הזה, וגם 
מהס ביציאה  לירושלים,  השגרירות  ־בהעברת 

כם הגרעין עם איראן, והוא עושה זאת גם כרגע 
־בעמידה איתנה מול התוקפנות של איראן במפ

רץ עומאן ובמפרץ הפרסי ובאזור בכלל. אנחנו 
גאים על כך שיש לנו את ההזדמנות גם להקים 

את היישוב, וגם לתת כבוד לידיד גדול".
שגריר ארה"ב בישראל, דיויד פרידמן, אמר: 
הכ את  לי  שנתן  הממשלה  לראש  מודה  ־"אני 

בוד להיות כאן. תודה שערכת את הישיבה כאן, 
־ותודה על המחווה הנדיבה שישראל ואתה מע

ניקים לנשיא – הוא הרוויח את זה ביושר, אך 
־זה גם מוערך מאוד. אנחנו מחכים להמשיך לע
־בוד איתך ועם ממשלת ישראל ולפתח את החו

ניתן  לא  שאותו  הקשר  ואת  השותפות  של  זק 
בין המדינות. אנחנו מאמינים שהקשר  לשבור 
החיוני והקריטי הזה ימשיך לגדול עם השנים".
שהת היישוב  שלט  של  הלוט  הסרת  ־בטקס 

חגיגי  רגע  "זה  נתניהו אמר:  מכן,  לאחר  קיים 
שייזכר לדורות כציון דרך בתולדות רמת הגולן. 
אחרי שנים רבות שבהן לא הוקם יישוב, אנחנו 
לקרקע של  עלייתו  לקראת  צעד חשוב  עושים 
היישוב, שנושא בגאון את שמו של ידיד גדול 
טראמפ.  דונלד   – שלי  גדול  וידיד  ישראל  של 
־הגולן היה ויהיה חלק בלתי נפרד מארצנו, הגו

לן הוא ישראלי וחשוב לחדד את הנקודה הזו 
־שוב ושוב. "התלבטנו אם זה יהיה 'מגדל טרא

מפ' או 'רמת טראמפ'", הוסיף נתניהו בהומור. 
"טראמפ קרע את השמיכה מעל מסך הצביעות. 
־הוא עשה זאת גם בירושלים, גם בהסכם הגר

עין עם איראן וגם בעמידה מול איראן במפרץ. 

אם לא היינו פה, מיליציות של איראן היו פה. 
־נמשיך לפעול נגד התבססות איראן בגבול, וב

סוריה בכלל".
דונלד טראמפ התייחס  נשיא ארצות הברית 
שמו  על  החדש  היישוב  להקמת  הטקס  לאחר 
הט בחשבון  וכתב  טראמפ"  "רמת   – ־בגולן 

נתניהו  ראש הממשלה  לך  "תודה  שלו:  וויטר 
הגדול".  הכבוד  על  ישראל  למדינת  ותודה 
לציוץ של שגריר ארצות הב ־טראמפ התייחס 

"יום  כתב:  בו  פרידמן,  דייוויד  בישראל  רית 
היה  ולי  נתניהו  הממשלה  לראש  בגולן.  גדול 
לראשונה   – 'רמת טראמפ'  על  להכריז  הכבוד 
נשיא  לכבוד  יישוב  של  שם  ישראל  הקדישה 
הולדת  יום   .)1949( טרומן  הארי  מאז  מכהן 

שמח, אדוני הנשיא".

 ומה קורה בשטח?

ניתן כל אישור  מלבד העובדה שעד כה לא 
רשמי להקמת היישוב ומדובר למעשה בשטח 
מתושבי  חלק   - לבנייה  כלל  עומד  לא  שכרגע 
האזור היו פחות שבעי רצון מהחגיגות, כאשר 
־לטענתם, ישראל לא ממש משקיע באזור הגו

לן, גם מבחינת הנראות וגם מבחינת תעסוקה. 
"היום היחיד שזה מעסיק אותם זה ביום שיש 
חנפ ומלא  משמעות  חסר  פוליטי  'אירוע  ־בו 

נות'", אומר תושב מקומי.
 ,13 ערוץ  של  הכלכלי  הכתב  חודרוב,  מתן 
הממשלה  של  ההצלחה  "זו  זה:  בהקשר  אמר 
־שקובעת את סדר היום הציבורי שעוסקת בנו

שא שאין לו השלכות מעשיות במקום בגירעון 
שלפי נתוני משרד האוצר מתקרב ל-4 אחוזים 

והעלאות מיסים".
ממשלת  כי  מהטוענים  גם  הגיעה  הביקורת 
להעביר  חוקית  מסוגלת  לא  הנוכחית,  המעבר 
מהלך של הקמת יישוב, מה שממחיש לטענתם 

כי מדובר בתעלול יח"צני.
להקים  הממשלה  שהחלטת  לציין  "חושב 
את היישוב היא כמעט חסרת משמעות. מדובר 
המדויקת  ההגדרה  ולכן  בלבד  מעבר  ממשלת 
הקמת  לפני  האזור  של  ההקמה  בחינת  היא 
היישוב", כתב חודורוב והוסיף: "כפי שאנחנו 
מהתושבים  חלק  של  הסתייגות  יש  לב  שמים 
למכור  מאוד  קשה  החדש.  היישוב  להקמת 
בקצרין  האוזן,  לסדר  כדי  הגולן.  ברמת  נדל"ן 
רק  נעשו  השנה  ובכל  אדם  בני  כ-7,000  חיים 
מ'חדשות  כשהתקשרנו  נדל"ן.  עסקאות   25
אנשים  בגולן  דירה  רכישת  על  לשאול   '13
לרכוש  מעוניינים  באמת  שאנחנו  האמינו  לא 

נדל"ן, צחקו וטענו שמדובר במתיחה".
ואם היה חסר עוד משהו לקלקל את האווירה 
תקלה  בדמות  הגיע  הוא  המשמח,  באירוע 
על  בדרך.  מביכה 
של  הדיווח  פי 
מיכאל  'כאן'  כתב 
־שמש, המסוק שא

להוביל  היה  מור 
חזור  השרים  את 
מהצפון, התקלקל, 
נאלצו  והשרים 
ברכבים.  לחזור 
מהשרים  חלק 
כעסם  את  ביטאו 
ורטנו על ש"גררו" 
בת לאירוע  ־אותם 
נאים לא טובים...

ממשלת ישראל התכנסה בגולן וקיימה 'טקס הסרת הלוט' מיישוב שיוקם על שם 
נשיא ארה"ב • הדרך להקמת היישוב בפועל ארוכה; חלק מהתושבים זועמים; וגם 

השרים קיטרו כשהמסוק התקלקל בדרך חזור

 צילום: קובי גדעון, לע"מ 
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פריימריז, מפלגה חדשה והדרת חרדים

אלי רובין

השבת  במוצאי  בחירות,  למערכת  ישראל  את  שגרר  אחרי 
בפוסט  נוספת.  פצצה  ביתנו  ישראל  יו"ר  הטיל  האחרונה 
שפרסם כתב אביגדור ליברמן, כי אחרי הבחירות לכנסת ה-22 
ימליץ לנשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה על ראש 
מתוך  ביותר,  הגבוה  המנדטים  מספר  את  שתקבל  המפלגה 
הגדולות  המפלגות  על  אחדות  ממשלת  הקמת  לכפות  כוונה 

יחד עם מפלגתו, ללא "החרדים ובן גביר".
ישנה  כי  לראשונה  אומר  ליברמן  למעשה,  זו,  בהצהרה 
היתכנות בה הוא ימליץ על יו"ר 'כחול לבן', בני גנץ, להרכיב 
דבריו  פי  על  כך  זה,  מעשה  ה-35.  ישראל  ממשלת  את 
והמבישה  הפרועה  "התחרות  לאחר  מגיעים  ליברמן  של 
שהתפתחה בין גנץ לנתניהו בשאלה מי ייכנע ומי יוותר יותר 

לחרדים".
הרכבת  הדברים,  שני  בין  שקישר  לשעבר  הביטחון  שר 
הממשלה והכניעה לחרדים, הסביר איך על פי תוכניתו ימנע 
מוחלט  בניגוד  ביתנו',  "'ישראל  אחדות:  ויכפה  הכניעה  את 
צריך  שהבוחר  ביותר  החשובה  שהסוגייה  סבורה  ל'ליכוד', 
יהיה  ומה  לשקול בבואו אל הקלפי היא איזו ממשלה תהיה 
לאומית  ממשלה  או  הלכה  ממשלת  תהיה  זו  אם   – הרכבה 
וליברלית.  בנסיבות שנוצרו תפקידנו לכפות על 'הליכוד' ועל 

'כחול לבן' להקים ממשלת חירום לאומית ליברלית".
שתשקף",  "בממשלה  אחדות,  ממשלת  להקמת  התוכנית 
מדינת  אזרחי  של  המוחלט  הרוב  רצון  "את  איווט,  לדברי 
שהציבור  "הקטסטרופה  את  לייצב  במטרה  היא  ישראל", 
והאתגרים  המדינה,  בתקציב  לה  מודע  כך  כל  לא  עדיין 
כאמור,  בראשה,  שיעמוד  מי  כאשר  הצפויים,  הביטחוניים 
יהיה יו"ר המפלגה שתקבל את מרב המנדטים וזו תקום "בלי 

החרדים ובלי איתמר בן גביר".
לאחר ההסכמות שיושגו בין שלושת המפלגות, כשבמרכזן 
הביטחון  בסוגיות  הסכמות  המדינה,  תקציב  "גיבוש  יהיו 
לדברי  קואליציה",  תוקם   - ומדינה  דת  בנושאי  וסיכומים 
יו"ר המפלגה שבבחירות האחרונות התקרב לאחוז החסימה, 
היסוד  קווי  בסיס  על  שירצה,  מי  כך  אחר  "רק  כי  שהוסיף, 

האלה, שיצטרף בשמחה".
לאחר  בלבד  ספורים  ימים  הגיעו  ליברמן  של  אלו  דבריו 
שהתבטאה, כי "הסיכוי היחיד של בכירי 'כחול לבן' להרכיב 
שום  להם  אין  הדובים.  עם  יחד  הצפוני  בקוטב  זה  ממשלה 
יכפה  כי  לדבריו  הגיבו  לבן'  ב'כחול  לכך  בהתאם  סיכוי". 
ממשלת אחדות ואמרו: "אם ליברמן היה מגיע למסקנה הזאת 
לפני שהוא ומפלגתו הצביעו בעד פיזור הכנסת - היו נמנעות 
בחירות מיותרות. אבל כמו שאומרים בחוג הקוטב הצפוני - 

עדיף מאוחר מאשר לעולם לא".
במפלגת השלטון, שם מנסים לצייר את ליברמן כ'שמאל' 
ובהודעת  בחריפות  הגיבו  הקואליציה  הקמת  את  מנע  מאז 
הליכוד נאמר: ''יצא המרצע מהשק - ליברמן אומר בפירוש 
ממשלת  הקמת  ולכפות  וגנץ  לפיד  עם  ללכת  מוכן  שהוא 
לליכוד  רק  להצביע  חייב  ימין  ממשלת  שרוצה  מי  שמאל. 

בראשות נתניהו".
אף  הגיב  ליברמן,  לדברי  ששורבב  גביר,  בן  איתמר  עו"ד 
הוא ואמר: "ליברמן שוב מוכיח שהוא עמוק בשמאל, וחסר 
כל עמוד שידרה אידיאולוגי: פעם הוא בימין, פעם בשמאל, 
פעם נגד עודה, פעם מסתחבק עם טיבי, פעם שותף לחרדים 
ופעם מנסה לגזור קופה עליהם. ליברמן מסוכן לישראל וברור 
ומספר  חזק  גביר  בן  צריך  ימין  ממשלת  יקים  שביבי  שכדי 

נציגים של עוצמה יהודית בכנסת הקרובה".
מלבד ההתבטאויות הסותרות של ליברמן בנוגע להרכבת 
תוצאות  פרסום  לאחר  חודשיים,  לפני  כי  נזכיר  הממשלה, 
להקמת  בנוגע  הספקולציות  את  האחרון  דחה  הבחירות, 
אמר  ביתנו'  'ישראל  של  כוסית  בהרמת  אחדות.  ממשלת 
אחד  נושא  סביב  להקים  אפשר  אחדות  "ממשלת  איווט: 
ממשלת  כי  סיבה,  אין  נמצאים  שאנחנו  במצב  כרגע  מסוים. 

אחדות כזאת תהיה ממשלת שיתוק לאומי".
האיש שצועד עם הסיסמא 'מילה זו מילה' מאז 2011, הוכיח 
שהפגין  להצהרות  כשבנוסף  ההיפך,  בדיוק  עושה  הוא  כי 
רק חלק מממשלת  להיות  יכולים  "אנחנו  נאום אמר:  באותו 

יכולים להיות חלק  ולא בדיבורים. אנחנו לא  ימין, במעשים 
מממשלה בראשות גנץ".

רון קובי מקים מפלגה
אך אי אפשר להזכיר את שמו של ליברמן מבלי להתייחס 
מודח  עצמו  למצוא  הצפוי  קובי,  רון  טבריה  עיריית  לראש 
מתפקידו בימים הקרובים, לאחר שנכשל בהקמת הקואליציה 
השנתי  התקציב  בהעברת  נכשל  וממילא  בעירו  העירונית 
העירוני, שבשעת סגירת הגיליון היא עלתה להצבעה שלישית 
וככל הנראה תיכשל שוב, לאחר שחברי מועצת העיר טבריה, 

ברובם יצביעו כנגדה.
כי בכוונתו להתמודד לכנסת,  לאחר שהצהיר מזה תקופה 
בראשית השבוע הודיע קובי כי יתמודד לכנסת ה-22 בראשות 
בקשה  המפלגות  לרשם  הגיש  לכך  בהתאם  חדשה.  מפלגה 
מטרות  כאשר  החילוני',  'הימין  השם  תחת  מפלגה  להקמת 
המפלגה הן בדברים שבציפור הנפש של הציבור החרדי, כמו 
קידום תח"צ בשבת רח"ל, קידום חקיקה בנושא גיוס חרדים 

לצה"ל ועוד.
המתעתד  טבריה,  עיריית  ראש  תקף   '13 ל'ערוץ  בראיון 
ביתנו',  'ישראל  יו"ר  את  ישראל,  בכנסת  לחבר  להפוך 
בטבריה.  התחילה  החרדית  בכפייה  "המלחמה  כשלדבריו: 
ליברמן העתיק את כל מה שהוא עושה ממה שאנחנו עשינו 
בחצי שנה האחרונה. הם ראו את הטרנד הזה ונמשכו אליו". 
של  האחרונה  להצהרה  בנוגע  ספקנות  הביע  הוא  בנוסף 
ליברמן ואמר: "ליברמן לא יציב, לא ראיתי אותו עושה משהו 
בצורה עקבית. בבחירות לראשות העיר בירושלים הוא הלך 

עם אריה דרעי".
על דרעי, שכבר אוזכר על ידו בהקשר החרדי וסומן כמטרה 
שלו  הראשונות  המטרות  אחת  כי  קובי,  רון  אמר  ראשונה, 
הרס  ו"הוא  מאחר  מתפקידו",  דרעי  אריה  את  "לסלק  היא 
"צריך  כי  שקבע  תוך  בישראל",  המקומיות  הרשויות  את 
לסלק את החרדים ממוקדי הכוח". בדבריו אף הסביר מהיכן 
קולות  הרבה  לקחת  שנוכל  חושב  "אני  ואמר:  תמיכה  יקבל 

מליברמן, גנץ וגם מהליכוד".
'ישראל ביתנו' הגיב לדבריו של קובי ובראיון לאתר  יו"ר 
קואליציה  להקים  הצליח  ליצן שלא  הוא  קובי  "רון  אמר:   5
זאת  עירונית, לא הצליח להעביר תקציב ועכשיו רץ לכנסת. 

מפלגת ליצנים שכל תכליתה לקחת קולות מישראל ביתנו".

פריימריז בשמאל
בראשית השבוע התכנסה ועידת מפלגת מרצ בכדי להחליט 

על שיטת הבחירות בתוך המפלגה בנוגע לזהות היו"ר והרכב 
הרשימה לכנסת הבאה. לאחר שאף אחת מההצעות שהועלו 
לא זכתה ברוב של יותר מ-60% בקרב צירי הוועידה, על פי 
נוספים  פריימריז  יתקיימו  המחדל,  כברירת  המפלגה,  חוקת 
הפנימיות  הבחירות  והרשימה.  היו"ר  זהות  את  שיכריעו 
חמישי  ביום  יתקיימו  מרצ  לראשות  שלבים,  בשני  יתבצעו 

הבא ולרשימה לכנסת בעוד כשלושה שבועות, ב-11 ביולי.
הודיעו  שני  ביום  שנערכה  עיתונאים  במסיבת  כך,  ובתוך 
ח"כ עיסאוי פריג' וח"כ לשעבר מוסי רז, על תמיכתם ביו"ר 
לראשות  נוספת  פעם  שרצה  זנדברג,  תמר  ח"כ  הנוכחית 
חודשים  ושלושה  שנה  של  קצרה  קדנציה  לאחר  המפלגה, 
בתפקיד. השניים, פריג' ורז, שקלו להציג מועמדות משותפת 
בראשות  ולפיה  הצעה  המפלגה  בוועידת  לעלות  שקלו  ואף 
לבסוף  אך  ערבי,  ויו"ר  יהודי  יו"ר  יעמדו במשותף  המפלגה 

נסוגו מהרעיון.
בראש  ראש  קרב  זהו  כעת  תמיכתם,  על  שהודיעו  לאחר 
ניצן  לשעבר  חה"כ  מול  זנדברג,  תמר  הנוכחית,  היו"ר  של 
הורוביץ, שמקבל את תמיכתו של ח"כ אילן גילאון. הורוביץ, 
עיתונאי  ובהווה  המפלגה  מטעם  וה-19  ה-18  בכנסות  כיהן 

בכלי תקשורת שונים.
זאת הוחלט לבטל את המשאל  לעומת  במפלגת העבודה, 
האינטרנטי בקרב כ-60 אלף מתפקדי המפלגה, כשבכך בעצם 
בוטלו הפריימריז לרשימת המפלגה. הבחירות לתפקיד היו"ר 
ביולי,  ב-2  כשבועיים  בעוד  יתקיימו  הבאה  הכנסת  לקראת 
שמולי,  איציק  התמודדותם,  על  שלושה  הכריזו  כה  כשעד 

סתיו שפיר ועמיר פרץ. 
בתוך כך, מי ששמו עלה כמועמד אפשרי לראשות העבודה, 
מפלגה  להקמת  נערך  ברק,  אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש 
חדשה, בדומה למפלגת עצמאות שהקים ב-2011 עם פרישתו 
ממפלגת העבודה. על פי הפרסום ב'חדשות 12' ברק מעוניין 
לצרף למפלגה זו, אם וכאשר תקום, את סגן הרמטכ"ל לשעבר 
הרמטכ"ל  את  אף  ואולי  לבני  ציפי  מרידור,  דן  גולן,  יאיר 

שסיים את תפקידו באחרונה, גדי אייזנקוט.
העבודה  יו"ר  חדשה,  מפלגה  הקמת  של  האופציה  מלבד 
לכנסת,  שוב  אותו  שיכניסו  נוספות  אפשרויות  בוחן  לשעבר 
במסגרתן אף נפגש עם חבר הכנסת יאיר לפיד, מראשי 'כחול 
לבן'. על פי הדיווח ב'ידיעות אחרונות', ברק נפגש עם לפיד 
בחשאי, כשבפגישה השתתף גם הלל קוברינסקי, מקורבו של 
'יש עתיד', שבבית חמיו בסביון התקיימה  וראש מטה  לפיד 

הפגישה.

ליברמן מצהיר שיכפה הקמת ממשלת אחדות, רון קובי מקים מפלגה, במרצ מאחדים כוחות, מפלגת העבודה יוצאת 
לפריימריז מורכבים ואהוד ברק עדיין בוחן אפשרויות

בדרך לבחירות:
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 – מפוזרת  כנסת  של  בתקופה  שני  יום  ריקנות 
של  בבוקרו  המשכן.  במסדרונות  השבוע  הורגשה 
את  ולחלק  לי  בנדמה  לשחק  נתניהו  המשיך  יום, 
שאריות בשר דב הקוטב שניצוד בקדנציה שעברה. 
לסעודת  המולדבי  הדב  התיישב  היום  בצהרי 
גבינות ודגים טריים במזנון הכנסת. למרות המיקום 
הגסטרונומי וההפרדה המלאה בין בשר לחלב תחת 
הכשרות  משגיחי  של  הפקוחה  עינם 
בכנסת - איווט ממש לא נשמע חלבי.

של  השבועי  במהלך  הרציונל 
תיק  חלוקת  להבנה.  ניתן   - נתניהו 
מאפשרת  לסמוטריץ'  התחבורה 
מהרציף  בצלאל  את  להעלות  לביבי 
יגרום  הזה,  המהלך  לקרון.   –
בעל  לעסוק  מימין  התיגר  לקורא 
במקום  הקטר  נהגי  בשביתות  כורחו 
הקטארי  הכסף  העברת  נגד  להפגין 
החופשי-חודשי  עסקת  לרצועה. 
משתלמת  לחודשיים-שלושה,  הזו, 
מקומו  את  שמבצר  לסמוטריץ'  גם 
הישורת  לקראת  בקבינט,  וחבר  כשר 
האחרונה של קרבות השליטה בכיפה 

הסרוגה. שטח משוחרר לא יוחזר.
לעומת  ליברמן  של  ההיגיון  חידת 
מתמשכת.  תעלומה  היא   – זאת 
את  מגדיל  האיש  לשבוע  משבוע 
האופציות  את  ומצמצם  ההימור 
הדרך  על  עתידית.  ממשלה  להקמת 
הוא מזגזג ומגדיר יעדים מחדש, כמו 
זכיין של קו המטרו בתל אביב.  היה 
כחלחלה,  ספורטיבית  בתלבושת 
את  פגשתי  בעניבה,  כדרכו  נעוצה  סיכה  בלי 
יותר מאשר  ליברמן שנראה לרגעים כמו ספורטאי 
פוליטיקאי. איווט הוא הראשון שזיהה את האינטרס 
אך   - בעיקר  הגולן,  רמת  ביקבי   - בגולן  הישראלי 
לפלטת הדגים והגבינות במזנון, הוא צירף השבוע 
רק כוס מים צלולים. מרתון הבחירות הכפול, מחייב 

סדר יום ספרטני נטול אלכוהול.
"הכל גן עדן", אמר לי מחולל הבחירות – וחייך 
הגן  פנים.  לו  מאירים  והתקשורת  שהסקרים  כמי 
הדין  גזר  שלנו.  הגהינום  הוא  שלו  הנוכחי  עדן 
 – והסליחות  הרחמים  בחודש  רק  יינתן  הסופי 
בח"כים  מעתה  כבר  אוחזת  הפלצות  תחושת  אך 
במזנון  חלפה  שיניו  בין  הדג  כשעצמות  החרדים. 
שיירת פנסיונרים, ישראלים ולא עולים, שזיהו את 
וביקשו  ניגשו  הם  אחד-אחד  החילוני.  האדמו"ר 
תצלום  אלא  נכדיהם  כמנהג  סלפי  ולא  תמונה, 
וכל  כדבעי שמחייב הימצאות צלם חובב בסביבה 
שיירה  הנכונה.  ולפוזה  להתייצבות  הנלווה  הטקס 
שולחנו  ליד  השתרכה  שעברה,  המאה  מן  ארוכה, 
הפעם  אבל  ליכוד  הצבעתי  בגין  "מאז  איווט.  של 
שהזדהה  המצטלמים  אחד  לו  אמר  לך",  אצביע 
בכל  זה  "ככה  בליכוד.  ח"כ  של  משפחה  כקרוב 

מקום. אנשים ניגשים ומחזקים", סיפר איווט בחיוך 
וחזר לנבור בצלחת.

הכריז  מאז  נחלשים.  אנחנו  מחזקים,  שהם  ככל 
אחדות  ממשלת  לכפות  כוונתו  על  במוצ"ש  איווט 
נטולת חרדים, חרד"לים וערבים - מעין אמרת "בלי 
עכשווית  במתכונת  הבן-גוריונית  ומק"י"  חירות 
לו  נסלחים  תקשורתית.  לעדנה  זוכה  ליברמן   -
הסרטונים  הסתירות.  לו  ונמחלות  הזגזוגים 
בקלילות  מוגשים   – העבר  תפניות  את  שמנציחים 
כי  המסר  את  שמעבירה  סלחנית  קונוטציה  עם 

לליברמן הכל מותר.
את החרדים שרק תמול-שלשום ניהלו עמו כתף 
אל כתף את הקרב לכיבוש כיכר ספרא – הסיטואציה 
שהוא  שוב  הבהיר  דרעי  מהדעת.  מוציאה  הזאת 
האמירה  אם  לתמיד.  והפעם   – לא  כבר  וליברמן 
הזו נשמעת מוכרת מהעבר הלא רחוק, אתם ממש 
שר  השמיע   – זהה  בטון  דומה  טקסט  טועים.  לא 
בקניון  בשעתו  איווט  שערך  הסיור  לאחר  הפנים 
ביג באשדוד ביום השבת. מי שסלח במוצ"ש, יסלח 
גפני  הבחירות.  במוצאי  גם  ישתלם,  המהלך  אם 
לשרון  שנתן  הפומבי  הכריתות  גט  כי  בעבר  אמר 
בדיעבד  אותו  לימד  האב,  ללפיד  חבירתו  אחרי   –
'לעולם לא'. במציאות הכאוטית  לא לומר לעולם, 
הישראלית, ממילא אפשר לומר כך, ולחזור ולומר 

אחרת – מבלי להיפגע. לכו תשאלו את איווט.
חברי  החדש.  הלפיד  הוא  ליברמן  לעכשיו  נכון 
הכנסת החרדים ואנשי התקשורת המגזרית מתחרים 
כלפיו  יחריף  מי  צדק,  של  רבה  במידה  ביניהם, 
יותר.  ומתוקשר  יותר  חזק  בו  יחבוט  הטון,  את 
השיח  את  מקצין  הוא  מדוע  איווט  את  כששאלתי 
כל 48 שעות, כשהשיא נרשם במוצ"ש עם הליכתו 
לאולפנים כדי להכריז כי יכפה ממשלה ללא חרדים 
מענה  של  היהודי   D.N.A-ה כמיטב  השיב  הוא 
תשאל  אותי?  שואל  אתה  "למה  בשאלה:  לשאלה 

את איציק כהן ואת גפני, את ביטן ואת סמוטריץ'. 
ממשלה  על  לדבר  התחילו  הם  למה  אותם  תשאל 
בלי ליברמן בכל ראיון. מה בער להם לרוץ ולומר 

זאת בכל מקום? מה הם ציפו, שאשתוק?".
יחד.  גם  והבן  האב  מלפיד  יותר  בחרדים  הלמת 
דווקא אתה, שאמור לשמור יותר מכולם על חזקת 
מס.  והעלמות  בחירות  זיופי  על  דיברת  החפות, 
הכללת לרעה ציבור שהלך איתך יד ביד למהלכים 
אז מה הפלא שהנציגים שלו  פוליטיים משותפים, 
היינו  כבר  הזה  שבסרט  דומה  ועדיין,  מתקוממים. 
שאחרי  סיכוי  יש  האם  פחותה.  בעוצמה  אם  גם 
באותה  ואותך  החרדים  את  שוב  נראה  הבחירות 

ממשלה, שאלתי.
"אני לא חוזר בי ממה שאמרתי אבל צריך להבין 
ההצבעה  "מאז  איווט,  השיב  התחלתי",  אני  שלא 
על הקדמת הבחירות הם הכריזו שישראל ביתנו לא 
תשב בממשלה הבאה. הם התחרו ביניהם מי יצעק 
יותר חזק שיקים ממשלה בלעדיי. אצלי לכל אמירה 
שקט.  בקול  אלא  בצעקות  ולא  הולם  מענה  יש   –
תגובה  תקבלו  ליברמן?  בלי  ממשלה  הבטחתם 

הולמת עם הכרזה על ממשלה בלי חרדים".

ביבי או קובי
כמי  נראה  סמוטריץ'  החדש  התחבורה  שר  אם 
למדינת  בדרך  החילונית  המדינה  חמור  על  שרוכב 
החמור  על  שרוכב  כמי  נחזה  שאיווט  הרי  הלכה, 
השחור החרדי בדרך לממשלה נטולת נתניהו. ביבי 
 – העבודה  כלי  ארגז  רק  הם  החרדים  היעד,  הוא 
כשהיה  שם  אי  כחלון  של  ביטוי  לאותו  בפרפרזה 
השיח  הלפני-שעברה.  הקדנציה  בראשית  רלוונטי 
יותר  מקפיץ  המגזר  כלפי  איווט  של  מפיו  שנשמע 
מהקמפיין הארסי של לפיד בימי העצמאות של יש 
הצבעה  אחוזי  ועשרים  מאה  על  הדיבורים  עתיד. 

בשרי במזנון החלבי

"למה אתה שואל 
אותי?", השיב איווט 
 D.N.A-כמיטב ה
היהודי של מענה 
לשאלה בשאלה, 
"החרדים הכריזו 
ראשונים שלא אשב 
בממשלה הבאה. 
הבטחתם ממשלה 
בלי ליברמן? תקבלו 
ממשלה בלי חרדים"

החזרת עתירה ליושנה. השופט מלצרחיקוי או מקור? רון קובי. צילום: מתוך פייסבוק

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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שבעתיים,  מקוממים  מיסים,  מתשלום  והימנעות 
נכרך  מפלגתו  ששם  האיש  של  מפיו  באים  כשהם 

בשמם של תיקים פליליים מרובי נאשמים.
להתעטף  הטיפות,  בין  להלך  תמיד  ידע  איווט 
אחרי  רגע  ולהתקבל  החילוני  האדמו"ר  במלבושי 
התורה  ושרי  גדולי  החרדים,  האדמו"רים  בחצרות 
)והחסידות(. החברים החרדים של האיש סיפרו לנו 
מהקמפיינים  בפיו.  איווט  של  שכוחו  שנים  במשך 
ליברמן  הדדית  ניזונו  השנים,  לאורך  הנגטיביים 
הקולות,  ספירת  עם  קופלו  כשהדגלים  והחרדים. 
ידעו שני הצדדים להנמיך את הטון ולחלק ביניהם 
שלממשלת  בעבר  כאן  הזכיר  איווט  השלל.  את 

לפיד-בנט נטולת החרדים, הוא נגרר ולא הוביל.
ב-2015 נדלקה לראשונה נורת אזהרה כשאיווט 
הממשלה.  הקמת  לפני  רגע  לאופוזיציה  חתך 
הסניגורים המגזריים שהמשיכו לגונן פרו-בונו על 
החבר איווט, הסבירו גם אז שהוא עשה זאת אך ורק 
 ,61 של  רוב  בלעדיו  גם  יש  לימין  כי  שידע  משום 
והבין כי הצטרפותו בשלב מאוחר תשתלם לו יותר 
מבלי לפגוע במחנה. בסבב הזה, נופצה התיאוריה 
הזאת ושבריה ננעצו בבשר החי, כמו שברי כוס יין 

שחודרים לכף רגלו של החתן מתחת לחופה.
ליברמן מצדו לא מתכוון להתנצל וגם מסמן את 
כמי  קובי,  רון  )או שמא המקור( מטבריה,  החיקוי 
"ביבי  נתניהו.  על-ידי  הקלעים  מאחורי  שנתמך 
תומך בקובי", מפתיע ליברמן ומסביר, "הריצה של 
קובי היא בדיחה. האיש לא מצליח להעביר תקציב 
עירוני ופתאום רץ לכנסת ולממשלה? כולם מבינים 
על-ידי  הקלעים  מאחורי  נתמך  הוא  פה.  קורה  מה 
נתניהו במטרה לפגוע במסרים של ישראל ביתנו. זה 
לא יעזור להם. שימשיכו לשרוף כסף על הקמפיין, 
ומי  מזיז  לא  זה  לי  יביאו.  לא  הם  קולות  אלפיים 
ללכת  מוזמן  ביתנו  לישראל  יזיק  שזה  שחושב 
איתי ברחוב ולראות את תגובות האנשים. נלך עם 
ונביא תוצאות בבחירות".  מה שהבטחנו עד הסוף 

המשפט הזה אגב, היה רלוונטי גם בנוגע להבטחתו 
הנושנה לחיסול הנייה תוך 48 שעות. נותר רק לקוות 

שגם במבחן החרדי – התוצאה הסופית תהא זהה.

עליון בין תחתונים
שופט  השבוע  חזר  בעונה  מהצפוי  מוקדם 
ביהמ"ש העליון חנן מלצר למסדרונות הכנסת. מי 
ששוחח עמו במהלך השבועות שחלפו מאז פרסום 
התוצאות הרשמיות של הבחירות, התרשם כי היה 
לו די והותר בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות לכנסת 
ה-21. לא כל השכנים היו נאים בעיניו ובפרט חרה לו 
דבר מעורבותם של כמה עיתונאים נשכנים. בעיתון 
שתי  ליבסקינד  קלמן  התחקירן  לו  הקדיש  מעריב 
במסגרתן  האחרונים,  בשבועיים  עמודים,  כפולות 
פורט איך כבודו העדיף לכאורה את המנדט השמיני 
של יהדות התורה על פני המנדט ה-36 של הליכוד 
כחיצים,  מנוסחים  טיעונים  וכהנה  כהנה  ועוד 
ששופט מן השורה – עליון, על אחת כמה וכמה - 

לא מורגל שהם ננעצים בו כמטרה.
החרדים-המזרחיים  אלא  הדתיים-לאומיים  לא 
בטן  עם  הבחירות,  מערכת  את  לסיים  היו  אמורים 
מלאה בחריימה על השופט מלצר. החלטתו לפסול 
התנועה  את  הריצה  התורה'  בספר  'אות  את מבצע 
הקדושה להגיש עתירה לבג"ץ. הח"כ דהיום משה 
ארבל, בתוארו דאז כדוקטורנט אזרחי מודאג, ייצג 
תחושת  שטיין.  אלכס  השופט  בפני  התנועה  את 
היושבים באולם עם סיום הדיון הייתה – שהשופט 
של  החלטתו  את  יהפוך  השמרנית  האג'נדה  בעל 
מלצר על פיה וידאג לחרוט אות תקדימית על שמו 
כהחלטה  הבחירות  לפני  לא  אם  הנפיצה.  בסוגיה 
שתפגע פוזיטיבית אישית בהחלטת החבר מהעליון, 
עקרונית שתותיר  כעמדה   – לאחריהן  לכל הפחות 

את חותמה לעתיד.
אלא שבש"ס – ובצעד מפתיע למדי, החליט מי 

שניתן  ההסבר  ליושנה.  עתירה  להחזיר  שהחליט 
למשיכת העתירה היה כי לתנועה אין עניין להיגרר 
להליך שהפך ממעשי לעקרוני. מי שחיפש פירושים 
משיכת  של  למהלך  הנסתר  תורת  בבחינת  שהם 
המפגש  את  השבוע  לראות  היה  צריך  העתירה 

מלצר  השופט  של  הלבבי 
בכנסת  ארבל  וח"כ 
העריך  מלצר  ישראל. 
משיכת  של  המחווה  את 
העתירה, גם אם לא הביע 
בנוגע לכך מילה מפורשת 
ארבל  כתובה.  ואות 
כחכם  בדיעבד  התגלה 
היה  מי  מנביא.  העדיף 
מאמין שבתוך חודש ימים 
יפתח אותו שופט את דיוני 
המרכזית  הבחירות  ועדת 

לכנסת ה-22.
רקע  מלצר  לשופט 
מורכב בכל הנוגע ליחסיו 
ונציגיהם  החרדים  עם 
הספרדים.  בפרט   –
שדן  בהרכב  שישב  כמי 
מינויו  נגד  בעתירות 
לשר  דרעי  של  המחודש 
קולו  זה  היה  הפנים, 

שהכריע את הכף לטובת השר החרדי. על העיתונות 
החרדית שפרגנה לו, כצפוי, לאור החלטתו להותיר 
את המנדט בידי יהדות התורה – היו לשופט מילים 
שמה  חבל  סתם.  תוקפים  לא  "אצלכם  טובות. 
גם  מתפרסם  לא  החרדית  בעיתונות  שמפורסם 
בעיתונות הכללית", אמר לי השופט מלצר השבוע 
שופטי  שבהם  משונים  ימים  הגיעו  אכן  בכנסת. 

העליון נאלצים להתנחם בתמיכתם של החרדים.

"אצלכם לא תוקפים 
סתם", אמר לי השופט 

מלצר בכנסת, "חבל 
שמה שמפורסם 

בעיתונות החרדית לא 
מתפרסם גם בעיתונות 

הכללית". אכן הגיעו ימים 
משונים כששופטי העליון 

מתנחמים בתמיכת 
החרדים

מתקפה או מגננה? איווט ליברמן. צילום: מתוך פייסבוק
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"
לאישה

טיפים

בסביבת  המזיקים  של  הטורדנית  המכה 
לרכוש,  לנזקים  לעיתים  גורמת  המגורים, 
בסביבת  נעימות  לאי  וכמובן  בבית  לתברואה 
כמו  למזיקים  מספקת  האדמה  שלנו.  המחייה 
ונח  לח  מצע  ומקקים  זבובים  יתושים,  נמלים, 
לפתח חיים משלהם ולכן הם הולכים ומתרבים 
כבר בתחילת הקיץ. עיקר בעיית המזיקים היא 
בסביבת בתים עם חצרות, בקרבת מזון, מקורות 

מים כמו עציצים ושיחים, עצים ועוד. 
למה באמת אנחנו מפחדים מחרקים? התשובה 
פרמטרים  שלושה  וכוללת  מורכבת  די  אגב 

עיקריים: 
מסויימות  בתרבויות  בעוד  תרבותיות-  סיבות 
בתרבויות  ידידותי,  למשהו  נחשבים  חרקים 
אחרות חרקים הם סמל למשהו מרתיע ומגעיל. 
הפחד עובר דרך תהליך- כאשר ילדים רואים את 
ההורים שלהם נגעלים מיצור כזה או אחר, הם 

מאמצים התנהגות דומה. 
נוכחות של חרקים בסביבה  בריאותיות-  סיבות 
הערת  מודע,  בתת  אם  גם  עבורנו,  מסמנת 
מחלות  אלינו  להעביר  עלולים  הם  אזהרה: 
איננה  שהסביבה  לנו  משדרים  עקיף  ובאופן 

נקייה. 
האנשים  רוב  בה  הסביבה  סביבתיות-  וסיבות 
"נקייה",  סביבה  היא  המודרנית,  בתרבות  חיים 
תדיר.  איננו  חרקים  לבין  ביניהם  שהמפגש  כך 
פחות,  בהם  פוגשים  שאנו  ככל  טבעי,  באופן 

הפחד מהם רק גדל. 
אז, בואו נעשה סדר בין כל החרקים כיום:

תיקן: או ג'וק בשפה המדוברת, נחשב למפגע 
תברואתי ויכול להעביר מחלות מעיים וחיידקים 

שונים. 

שזנים  לנו  מבשרים  עונות  כמה  כל  יתוש: 
חדשים/ישנים של יתושים מגיעים לאזורנו )כמו 
להתמודד  אמורים  ואנו  הזיקה(  יתוש  למשל 
עשרות  קיימים  בארץ  הקיימים.  בכלים  איתם 
אך  כולם,  את  למפות  יהיה  וקשה  יתושים  סוגי 
מטרד  מהווים  שחלקם  זה  לומר  שניתן  מה 
בלבד )כמו יתושי עש שגוונם חום בהיר( וחלקם 
עוקצים ואף עלולים להעביר מחלות )כמו יתוש 
פסים  הם  שלו  ההיכר  שסימן  האסייתי  הנמר 

בשחור ולבן(.  

לרעש  שמעבר  אפור,  בגוון  זבוב  הבית:  זבוב 
הטורדני שלו גם מעביר חיידקי מעיים. 

בעיקר  הגורם  ושעיר  קטן  זבוב  החול:  זבוב 
למחלות עור ופוגע גם בבעלי חיים. 

המעביר  מטאלי  ירוק  בגוון  זבוב  הבשר:  זבוב 
מחלות מעיים ומעיד על מפגע תברואתי. 

פרעוש : חרק חסר כנפיים המעביר מחלות כמו 
דבר וטיפוס.  

קרצייה: מעבירה חיידק הגורם לקדחת הבהרות 
שעלולה במקרים מסויימים להיות קטלנית. 

עש: קיימים שני סוגים מוכרים, עש הקמח )חום 
יבשים  במזונות  המצוי  חלודה(  כתמי  עם  כהה 
ועלול להזיק לבריאותנו ועש הבגדים )גוון צהוב 
אפרפר( הגורם לחורים בבגדים ואיננו מזיק לנו.  
והורסים  בהירות  נמלים  כמו  נראים  טרמיט: 
וכלה בבתי  כל מה שקשור לעץ החל מרהיטים 

בובות.  

הנם  בהירות/צהובות  חומות  נמלים  נמלה: 
אדום  שצבען  נמלים  בלבד,  אסתטי  מפגע 

עוקצות מאוד. 

הוא,  כן  כשמו  מטרידה(:  )מלדרה  חומייני 
מטרידן רציני, ועל הדרך הוא גם מזיק לחקלאות 

ואוכל עלים, פרחים ושורשים. 
אז איך נתגונן באופן ראוי מפני חרקים?

שלב ראשון- ריסוס מקדים, מומלץ לפני עונת 
הקיץ או מעבר לבית חדש. 

שלב שני- רכישת תכשירים שונים כמו:
אך  ידידותי  נוזל  המכילים  חשמליים  מכשירים 

אפקטיבי שתפקידו להרחיק יתושים. 
חרקים  סוגי  מיני  לקטילת  ייעודיים  תכשירים 
בטווח המיידי ובטווח הארוך, כמו למשל תרסיס 
להרחקת נמלים, תרסיס להרחקת מעופפים או 

תרסיס להרחקת תיקנים. 
תכשירים למריחה על הגוף להרתעת מגוון רחב 
של זני יתושים כשאנו בבית או מחוץ לבית. אגב, 
כדאי לדעת- האזורים בהם מגוון היתושים הוא 
הגדול ביותר הם לרוב אזורים  טרופיים ועשירים 
המותאמים  מוצרים  לחפש  כדאי  לכן  בלחות, 

לאזורים אלו.

לקיץ  מציעה  ישראל  ג'ונסון  אס.סי  חברת 
הכוללת:  רייד.   RAID מוצרי  סדרת  את  הקרוב 
מיידית  הקוטלים  תרסיסים  של  סוגים  שלושה 

)יתושים  ומעופפים  נמלים,  ג'וקים, 
וקלים  נוחים  המוצרים  וזבובים(. 
חרקים  לקטילת   מותאמים  לשימוש, 
בבית, במרפסת  ובחצר, בעלי השפעה 

מתמשכת המשתנה בין מוצר למוצר. 

לא  רובם  אבל  המשזפות   UVB קרני  נגד  יעילים  אמנם  הקרמים 
חוסמים באופן מלא את קרני UVA החודרות עמוק יותר לאפידרמיס 
מה  התאים  של  הגנטי  ההרכב  את  זמן  לאורך  משנות  העור,  של 

שמוביל למרבה הצער להיווצרות גידולים סרטניים. 

90% מסוגי הסרטן נוצרים בשל חשיפה יתרה לשמש. תחשבו על זה: 
יכלו לא לחלות לו היו נשמרים  90% מהאנשים שחולים בסרטן עור 
טוב יותר ומגנים על עצמם מפני קרני השמש !! החדשות הטובות 
צמצום  בעזרת  העור  סרטן  סוגי  רוב  התפתחות  למנוע  שניתן  הן 

החשיפה לשמש ובעזרת גילוי מוקדם. 

'SUNWAY' המתמחה  יהב, שהקימה לפני 23 שנים את חברת  ענת 
חוסמי  מתוחכמים  מבדים  ים  ובגדי  כובעים  מיוחד,  ביגוד  בייצור 
קרינה, מעניקה מספר עצות חיוניות לפני שנחשפים לקרני השמש:

מומלץ  לכן,  ל-16:00.   9:00 השעות  בין  במיוחד  חזקה  הקרינה   ⋅
להימנע מחשיפה לשמש בזמן זה ולחפש את הצל.

⋅ עורם של ילדינו דק, עדין ודורש הגנה מרבית. קו ההגנה העיקרי 
בדרגת  קרינה,  חוסם  בד  הינו  העור  רופאי  ע"י  המומלץ  העור  על 
לשם  זמן.  הגבלת  ללא   UVB-ו  UVA מקרני   98% החוסם   UPF50+
אזורי  בלבד.   8UPF בדרגת  מגינה  רגילה  טריקו  חולצת  השוואה, 
 SPF גוף שנותרו גלויים יש למרוח בשכבה נדיבה של קרם הגנה 15 
ולחדש מריחה בהתאם לתכשיר שרכשתם. מומלץ לא  לחשוף את 

עורם של תינוקות עד גיל חצי שנה לקרני השמש.

⋅ הקרינה החוזרת מהחול פוגעת בעור גם כשנמצאים בצל ומתחת 
שמשיה לכן, חשוב להקפיד על הגנת העור בכל זמן השהות בחוץ.

יותר מכל איבר אחר בגוף, חשוב שנלמד  נוטות להישרף  ⋅ הפנים 
בקיץ.  הכרחי  לבוש  פריט  הינו  כובע  כי  הילדים  את  צעיר  מגיל  כבר 
לילדים ולמבוגרים מומלץ לחבוש כובע רחב שוליים שיגן על כל אזורי 
הפנים, האוזניים, העורף ולהצטייד במשקפי שמש להגנת העיניים. 

⋅ יש להקפיד לשתות הרבה מים.
⋅ מתלבשים על בריאות העור ומצמצמים חשיפה יומיומית לשמש. 
אופניים.  על  ברכיבה  בעגלה,  בטיול  הילדים,  בגן  לעבודה,  בדרך 
החשיפה לשמש רבה ומסוכנת ודורשת שינוי הרגלי התנהגות. חינוך 
ליהנות  להם  תעזור  צעיר  מגיל  בשמש  חכמה  להתנהגות  הילדים 
מעתיד בריא. בכל גיל חשוב להגן על העור כך שאתם מוזמנים לתת 

דוגמא אישית ולהגן גם על עצמכם.

שכל  כך  בדים  סוגי  ממגוון  קרינה  חוסם  ביגוד  לרכוש  ניתן  כיום,   ⋅
יומיומי,  באופן  בשמש  בטוחה  משהות  ליהנות  יכולה  המשפחה 
בשעות הפנאי ובבילוי בים ובבריכה. הסטנדרט הבינלאומי מגדיר רק 

בד בדירוג 50 ומעלה כחוסם קרינה.    

עכשיו...אתם מוזמנים ליהנות מקיץ נעים ועתיד בריא.

עונת הג'וקים החלה
השמש לא 

תעלה לי ביוקר

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

ריבועי בצק עלים במילוי ריקוטה, בטטות ורוזמרין
מרכיבים לבצק:

חבילת ריבועי בצק עלים 400 גר' מופשר לפי 
הוראות יצרן על גבי האריזה

מלית:
מכל ) 250 ג'( גבינת ריקוטה

ביצה טרופה
70-100 ג' גבינה בולגרית מפוררת

לקוביות  חתוכות  מקולפת,  גדולה  בטטה   1
קטנות 

1-2 כפות שמן זית
מלח גס

פלפל גרוס לפי הטעם
ענפי רוזמרין

2-3 כפיות חומץ בלסמי

אופן הכנה: 
מחממים תנור ל 180 מעלות 

בתבנית אפייה שמים קוביות בטטות, רוזמרין 
מלח  בלסמי  חומץ  זית,  שמן  עם  ומערבבים 

ופלפל. אופים 12 15- דק' לריכוך קל
אפייה  תבנית  על  הבצק  ריבועי  את  מניחים 
מרופדת בנייר אפייה, חורצים את שולי הבצק 
עם סכין חדה, לא עד הסוף – ליצירת שוליים 

וסימונם. 
מורחים במרכז הבצק שנוצר גבינת ריקוטה

הבצק  שולי  את  מורחים  מברשת  בעזרת 
בביצה טרופה

אופים כ 5 דק' ) השוליים יתנפחו(
את  מוסיפים  מהתנור,  בזהירות  מוציאים 
הצורך  )במידת  במקביל  שנאפו  הבטטות 
מברישים אותן במעט שמן זית ( ואופים שוב 
ל – 15 דק' אפייה עד שהמאפה מזהיב ומוכן 
גבינה  ומפזרים  מהתנור  מוציאים  לאכילה. 

בולגרית מפוררת

מפני  מלאה  הגנה  מספק  לא  הגנה  קרם  לדעת!  חשוב 
לא  הגנה?  בקרם  נמרחתם   ⋅ המסרטנות!  השמש  קרני 
השמש  קרני  מפני  מוגנים  לא  עדיין  אתם  נשרפתם? 

המסרטנות

כיצד   סדר:  נעשה  בואו   ⋅ מפניהם?  נתגונן  ואיך  מחרקים  מפחדים  אנחנו  למה 
להיפטר מכל המקקים והחרקים 
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תורה וגדולה: האקזיט של הרב

ישראל פריי

טראנס- בטיסה  אוחיון  רוני  ליד  תשבו  אם 
אטלנטית, ספק אם תצליחו להחליף עימו מילה. 
מול  יושב שקוע  רחובות,  תושב   ,49 בן  האיש, 
מהמטוס,  כשירד  בתורה.  והוגה  ספרים  ערימת 
וב עולם  שועי  עם  עסקיות  לפגישות  יצא  -הוא 

אבל  העולמית,  והתקשורת  ההייטק  עולם  כירי 
כשתגיע שעת ערב, יעזוב רוני הכל ויחזור לדבר 

שהוא הכי אוהב בעולם: לימוד התורה.
אהרן  חיים  של  העממית  בחזות  דבר  שום 
שמס המרתקת  הדמות  את  מסגיר  לא  -אוחיון, 

תתרת מאחוריה. מצד אחד הוא בן תורה משכמו 
'חושן  בהלכות  מוכרים  ספרים  מחבר  ומעלה; 
הדיינים  גדולי  עם  רציף  קשר  מקיים  משפט'; 
-שרוכשים לו הערכה רבה, ומוסר שיעורים קבו

עים בישיבה, מצד שני, הוא איש העולם הגדול, 
-אקדמאי, ומעורה בצמרת קהיליית הייטק היש

ראלית.
שנים   12 הגדול.  הרגע  הגיע  שבועיים  לפני 
 LiveU חברת  את  שותפיו  עם  שהקים  לאחר 
-ששינתה את עולם התקשורת המשודרת – ביצ
-עה החברה אקזיט ענק, כשחברת אחזקות אמרי

קאית חתמה על רכישת השליטה בחברה תמורת 
200 מיליון דולר.

"ברוך ה' עשינו מהפכה של ממש בכל העולם 
רא בראיון  אוחיון  אומר  הוידאו",  שידורי  -של 

שון. "עד שהגענו, הדרך להעביר שידורים חיים 
ניידות ענק. כיום,  מהשטח הייתה לוויינית, עם 
-לא תראה בארץ אפילו אחת כזו. אנחנו מאפש

רים לשדר את הוידאו דרך רשתות סלולאריות. 
גם  היא  איכותיים  סלולריים  בשידורים  הבעיה 
נדר אמינות  מאפשר  לא  סלולארי  שערוץ  -בכך 

שת, וגם אין לו קיבולת מספקת להעברת שידור 
-וידאו. מה שאנחנו עושים הוא פיצול של השי
יכול להיות סל זה  -דור לכמה מפעילים, בארץ 

קום, אורנג' ופלאפון, ואז מרכיבים את הוידאו 
החדש בצד המקבל".

או טריוויאלי, מתברר  זה נשמע לכם קל  אם 
שגם כיום, יותר מעשור להקמת החברה וכשכבר 
קמו לה מתחרים, עדיין נחשבים מוצרי 'לייביו' 
לנחשקים בפער איכות ניכר מהאחרים. בישראל 
השוק נשלט כולו על ידם, בארה"ב 50% משוק 
-המדיה התקשורתית משתמש במערכות של הח

ברה.
-הפיתוח המרכזי של החברה יצא לאוויר העו

לם בשנת 2007 אבל הפריצה הגדולה התרחשה 
שנה אחרי, בזכות אדם לא אלמוני העונה לשם 

ברק אובמה.
לנשיאות  הראשונה  בפעם  נבחר  "כשאובמה 
מפילדלפיה  ברכבת  לנסיעה  יצא  הוא  ארה"ב, 
הנ עם  ברכבת  ה'הכתרה'.  לקראת  -לוושינגטון 

שיא הנבחר נוסעים עיתונאים מכל העולם אבל 
לא  לווין  הרי  לשדר,  דרך  אין  מהם  אחד  לאף 
קולט תוך כדי נסיעה", מספר אוחיון. כולם לא 
 NBC שנציג  מסתבר  מאחד.  חוץ  לשדר  יכלו 
נפגש תקופה קודם לכן עם נציג חברת 'לייביו' 
והצטייד במערכת לניסיון, ואז ברכבת, הוא שלף 
-אותה וגילה כי הוא היחיד בעולם שמשדר מה

רכבת של אובמה. "מרוב שהשדרן התלהב הוא 

התחיל לדבר על המוצר במקום 
על אובמה... על חצי מסך היה 
הנשיא האמריקאי ועל חצי מסך 
פלאי  על  מדבר  השדרן  הופיע 

המערכת".
נפרץ.  הסכר  רגע  מאותו 
למשרדי  זרם  טלפונים  מבול 
החברה מכל רשתות התקשורת, 
כשכולם עומדים בתור ומחכים 

להצטייד במוצר המופלא.
לצ הספיקה  החברה  -מאז 

מוצרים  מגוון  להשיק  מוח, 
משרדי  ענק.  בצעדי  ולהתפתח 
סבא  בכפר  ממוקמים  החברה 

מעסיקה  היא  שם  בארה"ב,  פעילותה  עיקר  אך 
70 עובדים. בנוסף, החברה פועלת ב-130 מדי-
פעולה  בשיתוף  משרדים  קיימים  בחלקן  נות, 

הייצור  מקומית.  נציגות  עם 
בישראל,  נעשה חלקו  עצמו 
במקומות  וחלקו  בסין  חלקו 

אחרים.
החברה  שנים,  כמה  מזה 
רווחית למדי ועל פי הערכות 
דול מיליוני  עשרות  -הכניסה 
-רים. במקום לנוח על זרי הדפ

נה וליהנות מפירותיהם, ניהלו 
השותפים-מייסדים  שלושת 
בינלאומיות  קרנות  עם  מגעים 
שהובילו לפני שבועיים לאקזיט 
קרן ההשקעות הפרטית  הגדול. 
את  רכשה  פרטנרס  פרנסיסקו 
 200 תמורת  בחברה  השליטה 

מיליון דולר.
יש  המסלול,  על  היינו  "כבר 

לנו 230 עובדים, אבל אז אמרנו לעצמנו, אנחנו 
להתפתח,  רוצים  אם  אבל  כך,  להמשיך  יכולים 
לרכוש חברות אחרות בסכומים גדולים, להיכנס 
להתקדם  צריכים  אנחנו   – חדשים  למוצרים 

הלאה", מתייחס אוחיון למכירה.
והתק המדיה  בעולם  מהפכה  שביצע  -אחרי 

שורת, כעת פניו של היזם החרדי מועדות לעבר 
הביטחוני  העולם  ביניהן  הבאות,  המהפכות 
-והרכבים האוטונומיים. אוחיון מסביר את היכו

לת לקחת את בסיס המוצר שלהם ולהפוך אותו 
למוצר עזר להגנה על גבולות, כמו גם להשמשת 
אוטו מרכבים  וידאו  שידורי  עבור  -המערכת 

עולם  את  להוביל  שצפוי  חובה  מוצר  נומיים, 
הרכב בעתיד הלא רחוק.

מסרב  ביטחוניים,  לנושאים  הקשור  בכל 
נעזרים  כיום  גם  כשלדבריו,  להרחיב,  אוחיון 
יחידות מיוחדות של צה"ל במערכות הקיימות, 
ניתן לפרט עליהם. "היתרון בכך  לצרכים שלא 
להכניס  יכול  אתה  קטנה,  מאוד  שהמערכת 
אותה לכל מקום בלי שישימו לב, היכולת שלנו 
היא לשדר וידאו בצורה איכותית ומהירה מכל 
בהרבה  רלוונטית  להיות  יכולה  והיא  מקום, 

תחומים מתפתחים".
•••

בזכות  מרשים  הכלכלית  הצלחתו  סיפור 
עצמו, אבל כשהוא מגיע בדמות תורנית של יזם, 
למסקרן  הופך  הסיפור   - שמים  וירא  תורה  בן 

בהרבה.
מסור למשפחה  באשדוד  נולד  אוחיון  -רוני 
ממלכתי-דתי- לחינוך  נשלח  הוא  תית-דתית. 
עתודאי  היה  ובהמשך  תורני, 
שם  גוריון,  בן  באוניברסיטת 
בכישרון  ראשון.  תואר  הוציא 
דרכו:  את  סלל  הוא  ובחריצות 
טכניון, תואר שני, דוקטורט, וגם 
כששהה  שעשה  פוסט-דוקטורט 
בצרפת. הוא שימש כמרצה משך 

עשור באוניברסיטת בר אילן.
שהצלחתו  וככל  השנים  עם 
דרמטי  רף  רוני  העלה  נסקה, 
-בחייו הרוחניים. "זה הגיע מח

הלכתי  והתבוננות שלי,  שיבה 
גם לסמינרים, בהתחלה הייתי 
קבועים  תורה  לשיעורי  נוסע 
רבות",  שהשפיעו  ברעננה 
בוג היא  רעייתו  מספר.  -הוא 

רת סמינר 'נתיב בינה' ועם נישואיהם, הושפעו 
מרזל  דוד  שמואל  הרב  המדרשה,  מראש  רבות 
זצ"ל שהלך לעולמו באחרונה. בהמשך התחבר 
-לקהילת 'לב לאחים' ברחובות ומשם סלל לעצ

מו דרך בלימוד התורה.
-"ראיתי שאני מאד מתחבר לשני דברים: לי

מוד גמרא בעיון, ולימוד הלכה. התחום שחיבר 
ממונות,  ודיני  משפט  חושן  היה  הדברים  בין 
ל"אברך"  היה  הוא  תחילה  זה".  לתוך  ושקעתי 
בסופי שבוע, אז היה עוזב הכל ומקדיש עצמו 
-ללימוד בעיון, בהמשך קבע עיתים לתורה, שע

מכל  מתנתק  הוא  בהן  יום,  מדי  תמימות  תיים 
עסקיו ומחבר למקור מים חיים.

שרבים  חכם  תלמיד  הוא  אוחיון  רוני  כיום, 
מרכזית  לכתובת  הפך  הוא  לפתחו.  משחרים 
בענייני 'חושן משפט', מצטרף כדיין בהרכבים 
שונים ומוסר שיעורים קבועים בישיבת 'חכמה 
תורניים  קשרים  מנהל  אוחיון  ברחובות.  ודעת' 
רצופים עם רבנים ודיינים, בהם הגאון רבי אשר 

וייס והגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג.
מכל עיסוקיו, הדבר שמלהיב אותו יותר מכל 
ממונות.  בדיני  חיים'  'משפטי  ספריו  שני  אלו 
גדולי  של  בהסכמותיהם  מעוטרים  הספרים 
הדיינים וזכו להתקבל בבתי המדרשות. בקהילה 
מעיסוקיו  פחות  מוכר  הוא  ברחובות  התורנית 
-החומריים ויותר מעיסוקיו התורניים. ילדיו מת

המקומיים,  יעקב  ובבית  תורה  בתלמוד  חנכים 
לתפארת הוריהם.

ב'איצטלא  להתעטף  הוא מסרב  זאת,  למרות 
פעם  ועממית.  פשוטה  חזות  על  ושומר  דרבנן' 
אחת זה עלה לו גם באיבוד משרה תורנית. "פנה 
אליי דיין שרצה לצרף אותי באופן קבוע להרכב 
לבוא  חייב  אתה  טובה,  'עשה  ביקש  הוא  שלו, 
עם חליפה וכובע לפחות לבית דין...' אמרתי לא, 

אני לא רוצה לשים תחפושת, וויתרתי".
־ מנקודת מבטך בין העולמות, מה דעתך על הש

תלבות חרדים בהייטק?
לעבוד  שרוצים  שחרדים  חושב  באמת  "אני 
גבוהים.  מאד  להישגים  להגיע  יכולים  בהייטק 
שחרדים  לכך  שגורם  תפיסתי  פער  עדיין  יש 
לחברות  להתחבר  להם  קשה  לימודים  שסיים 
של  סוג  קיים  אותם.  רוצים  שלא  בגלל  הייטק, 
בורות, אפשר וצריך להשלים את זה בתקשורת, 
שצריכים  דברים  כמה  עוד  יש  ומודעות.  מידע 
לשפר, כמו רמת האנגלית, אבל הבעיה היא לא 

ברמת הלימודים".
של  והיכולות  הלמידה,  כושר  "החריצות, 
על  מונים  עשרות  עולה  החרדית  האוכלוסייה 
ולומדים  יושבים  הבנים  אצלנו  ממוצע.  עובד 
שלי,  הבנות  על  מסתכל  אני  ערב,  עד  מבוקר 
כמות ההשקעה שלהן בלימודים גבוהה פי כמה 

ממה שאני למדתי".
־ גם אברך שמגיע מהכולל, נטול רקע, מסוגל לה

שתלב בתעשייה?
לא  אני  בהם,  הטובים  בעיקר  כן,  "לחלוטין 

מדבר על נושרים וכאלה".
־ עשית כברת דרך משמעותית, הפכת לסיפור הצ

לחה, גשמית ורוחנית: מהו סוד ההצלחה?
שלי,  להורים  כבוד  הרבה  מגיע  הזה  "בקטע 
-שחינכו אותי תמיד לידע, מצוינות, לחשוב ולה

בין, הכל בזכותם".
 מה הם הגיבו כששמעו על האקזיט הגדול?

"לא זכיתי שאבא ישמע, אני בן זקונים, הוא 
איתנו. אמא כמובן שמחה אבל אצלה  לא  כבר 
אלא  שרויה  הברכה  'אין  הוא  בחיים  המוטו 
בדבר הסמוי מהעין', אז לא תשמע ממנה דברים 

גדולים, בבחינת 'וראך ושמח בלבו'".
 הבוקר שאחרי האקזיט. אתה מגיע לבית כנסת, 
החבר  'הנה  אחרת,  עליך  מסתכלים  אנשים  ומה, 

המיליונר'...?
"יש כאלה ויש כאלה, אנחנו מנסים להצניע, 
ממשיכים כרגיל, כסף בעיניי הוא לא מטרה, הוא 
אמצעי לדאוג לרווחת הילדים ולעזור לאחרים".

הרב רוני אוחיון הוא תלמיד חכם, מגיד שיעור ומחבר ספרי הלכה ב'חושן משפט'. קומתו הרוחנית צמחה לצד פיתוח מוצר ששינה את עולם שידורי המדיה. כעת, החברה 
שהקים נמכרה תמורת 200 מיליון דולר • בראיון ראשון, מדבר אוחיון על הדרך שעשה לצמרת עולם ההייטק, על השילוב בין חיי תורה לעולם העסקים, ואיך הפך ברק 

אובמה למקדם המכירות שלו • "החריצות, כושר הלמידה, והיכולות של האוכלוסייה החרדית - עולה עשרות מונים על עובד ממוצע"

ראיון

מאחורי ההצלחה: יזם, משקיע וח"כ
יזהר  הוא  אוחיון  של  אישי  ולידיד  לדרך  לשותף  שהפך  מי 
שי, עד לא מכבר בכיר בתעשיית ההייטק הישראלית וכיום ח"כ 
-מטעם 'כחול לבן'. קרן ההשקעות של שי הייתה הראשונה שה

שקיעה בחברת 'לייביו' והוא ליווה את צמיחת החברה מהזווית 
העסקית אך לא רק.

-"רוני והשותפים בנו חברה ששינתה את עולם השידורים, בע
בודה חרוצה, חכמה וצנועה", אומר ח"כ יזהר שי ל'קו עיתונות'. 
כחרדי,  מכיר  אני  אותו  רוני,  כמו  יפה שבחור  מאד  "יש משהו 

עושה יחד עם שותפים עבודה נהדרת, בלי שההבדלים מהווים 
עניין כלשהו, זה מאד יפה".

-שי, שפעל רבות לקידום יזמי הייטק חרדיים, מציין את ההיר
שאירחה  בכך  חדשים,  חרדיים  יזמים  למען  'לייביו'  של  תמות 
אותם במסגרת מאיץ הסטארטאפים היוקרתי של 'קמאטק', חלק 
מהליך למידה ארוך שמעניק כרטיס כניסה טוב יותר למתחילים.

את הקטע האחרון מתלבט יזהר שי אם לשתף, וכשהוא מחליט 
לדבר – קולו רוטט: "אני יכול לספר על משפחה לילד על הרצף 

שפנתה  האוטיסטי 
לעזור  בבקשה  אליי, 
במקום  להשתלב  לו 
טלפון  הרמתי  עבודה. 
לא  בלייביו,  לחברים 

-חלפה דקה של התייעצות והם חזרו אליי ואמרו 'שלח אותו אלי
נו'. אחרי כמה חודשים שלח לי הצעיר תמונה שלו באירוע של 

החברה וכתב: 'זה היה היום המאושר ביותר בחיי'".

יזהר שי ואוחיון עם ראשי קמאטק

מוסר שיעור בהלכה
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וישתחוו")שמות יב כז(

9. זמר.   "קדמו  ___  אחר נגנים" )תהלים סח, כו( )בלשון יחיד(
10. קיצור המילים : כל צורכו.

11. מאותיות ה-א"ב.
12. קיצור המילים : הלכות חגיגה.

14. המתן לי קצת, חכה מעט. "____- לי זעיר" )איוב לו ב( )בהיפוך אותיות(
16. עלוב, חלוש.  "דווין  ו___  היו"  )בראשית רבה פרשה ס פסקה יג( )בלשון יחיד, זכר(

17. מתבונן, מסייר, מסתכל.  "ואהי  ___ בחומת ירושלם" )נחמיה ב יג( )בכתיב חסר( 
)בהיפוך אותיות(

18. איד, צרה, שבר.  "יראו עינו  ___" )איוב כא כ( )לא בלשון סמיכות(

1. מורחק, מוזז מעט. "שלחן בצפון  ___  מן הכותל" )יומא לג:(
2. לקיחה מלא הקומץ, נטילת משהו בשלוש אצבעות תיכוניות.   "כל היום כשר...

לתנופה להגשה ל___" )מגילה ב ה(
3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכם הגימטרי: א' – 6, ב' – 6, ג' – 100

4. נסר-עץ המחובר חיבור רופף או ברווח מסוים מנסר שני.  "ה___  טמאות לחטאת" 
)פרה יא ב( )בלשון יחיד(

5. הפעם, עתה ביחוד.  "עתה  ___" )מלכים א יז כד(
6. גרוש.  "ולשון הורשה שהוא טירוד ו___" )רש"י במדבר לב לט(

9. קדרה של שותפים אינה קרה ואינה חמה, כלומר, השותפות לא תמיד יעילה, שכן 
פעמים זה סומך על זה, או זה פועל   בניגוד לזה - ונמצא העסק מפסיד. "קדרא דבי 

__ לא חמימא ולא קרירא" )עירובין ג.(
13. עשב יבש, גבעולים יבשים של עשבים שונים למזון לבהמות.  "לכן כאכל קש לשון 

אש ו___  להבה ירפה" )ישעיה ה כד(
14. תנור התכה, מכשיר שמלבים בו אש לשם התכת מתכות.  "___  של צורפי זהב" 

)שבת ח ד( )בהיפוך אותיות(
15. מתחנות בני – ישראל  ביציאת מצרים.  ___ - שפר.  )במדבר לג כג(

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(_____________________________________________

טז’-יח’ בסיוון תשע”ט
19/6-21/6/2019  

+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 2,700,000 

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

ברב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

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

אופציה ממשית ליחידה 
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(_____________________________________________

ori beve-erez hever-1
הזמנות-א-הז

 הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים
ברח' הזמיר 13, אלעד

ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' הזמיר 13 באלעד, הידועה כגוש 5458, 
חלקה 36 תת חלקה 2 )להלן: "הנכס"(.

הנכס הינו בשטח של כ-97 מ"ר וכולל סלון, 3 חדרי שינה, מטבח, חדר רחצה ושירותי אורחים.  .1
פש"ר  תיק  במסגרת  בת"א,  המחוזי  המשפט  בבית  המתבצע  מימוש  הליך  במסגרת  נמכר  הנכס   .2

.43663-02-19
הנכס נמכר במצבו "AS IS". על כל מציע לבדוק את כל הפרטים בקשר לנכס, לרבות האדריכליים,   .3
ההנדסיים, המשפטיים והתכנוניים הרלוונטיים לנכס, על אחריותו ועל חשבונו, וכן לערוך כל בדיקה 

אחרת בקשר לנכס, ובכלל זה בדיקת מצבו הפיזי, הרישומי והתכנוני.
ניתן להגיש למשרד המנהל המיוחד בימים א'-ה' בין השעות 9:00-19:00,  הצעות לרכישת הנכס,   .4

וזאת עד ליום 30.6.19, בשעה 19:00.
את ההצעות יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בלתי מותנית בגובה 10% מסכום ההצעה )או סכום   .5
זהה בשיק בנקאי(, לפקודת עו"ד ארז חבר - המנהל המיוחד, בתוקף עד ליום 31.12.19, ובצירוף 

חוזה מכר חתום.
הצעת המציע תפרט את שמו, מענו, מס' טלפון, דוא"ל ומספר זהותו או מספר ההתאגדות שלו אם   .6

המציע הוא תאגיד.
המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינם מחוייבים בקבלת ההצעה הגבוהה ביותר או כל   .7

הצעה שהיא, ויהיו רשאים לנהל התמחרות בין המציעים או חלקם, לפי שיקול דעתם.
מציע שיזכה בהתמחרות יחתום על הסכם המכר אשר את נוסחו ניתן לקבל אצל המנהל המיוחד,   .8

הח"מ.
מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו, תחולט הערובה שהפקיד.  .9

לפרטים נוספים ולסיור בנכס ניתן לפנות אל עו"ד ציפי קולפ פרידר ממשרד עוה"ד עמית פולק מטלון   .10
 ושות', שמענה ברחוב ראול ולנברג 18, בית APM תל אביב, טל': 03-5689408. ניתן לפנות גם בדוא"ל:

.k_tzipi@apm-law.com
המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בת"א.  .11

אורי נווה, עו"ד
ב"כ הנושה המובטחת

רחוב מנחם בגין 11 רמת גן
 טל': 03-6951606;
פקס: 03-6961904

ארז חבר, עו"ד
המנהל המיוחד לנכסי החייב רמי בוהארון )בצו כינוס(

עמית, פולק, מטלון ושות'
רחוב ראול ולנברג 18, בית APM, תל-אביב

טל': 03-5689000; פקס: 03-5689001

אופקים
 "תיווך אברהם"- אברהם 
המתווך שלך בקהילה החרדית 
מגוון דירות למכירה / השקעה 
_____________________________________________)25-25(עמלת עו"ד עלי 050-4117226

 "תיווך אברהם"- דירות 
למכירה והשקעה בקהילה, 

במתחרד, ובפרוייקט 450,000 
ש"ח עד 1,000,000 ש"ח 

050-4117226)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות! "שחף נכסים" 
בחסידי ליטאי, דירת גג 3 חד'+ 

3 חד' בגג+ אופ' מבוטנת ל- 
_____________________________________________)25-25(70 מ"ר 054-9422194

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 3 חד'+יח' הורים, 

1,290,000 ש"ח 
052-5752500)25-25(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, 82 מטר, 
ד"מזגן, מ"מ קומה 2, מרפסת 

1,380,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)25-25(_____________________________________________

 בניין לאחר שיפוץ, דירת 
3 חדרים מרווחים, סלון פתוח, 

מטבח, במצב שמור, אזור 
מתחרד 899,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)25-25(_____________________________________________

 דירה יפה, משופצת, 
3 חדרים, 74 מ"ר, ריצוף 

חדש, מטבח חדש ומשודרג, 
חלונות חדשים! אזור מתחרד 

945,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)25-25(_____________________________________________

 3.5 חדרים יפיפיה, ריצוף 
חדש, אזור מתחרד, קומה 1 
74 מ' בנוי 1,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(דוד ארי 054-3191310

 א.בן-עזאי כ-83 מ"ר 
קומה-א'  א.להרחבה 30 מ"ר 
כ-24 ליח"ד 1,690,000 "תיווך-

_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

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

מ- 1,500,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

  באבן גבירול מבחר 
יחידות כ- 40 מ"ר בט"מ 
חדשות! 700,000 ש"ח 

נדל"ן הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, קרקע, 
35 מ"ר אופציה להרחבה 

590,000 ש"ח גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 למבינים!!! 
בבלעדיות! סמטאות הרב 

שך שלושה )60 מ"ר( + 
אפשרות בנייה מהצד 

ועל הגג )2 יח"ד( אפשרי 
גם ל- 2 משפחות "אלוני 

_____________________________________________)25-25(נכסים" 052-7610603

 באזור הרצוג 100 מ"ר, 
חזית, 2 כניסות, קומה נוחה 
+ אופציות 2,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בשיכון-ה' "דירת-גן" 3 ח' 
כ-58 מ"ר + חצר 72 מ"ר + 
א.להרחבה כ-40 מ"ר )1 מ 
1,570,0001 "תיווך- 8
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

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

4,300,000 ש"ח מפתח 
ב"אפיק - נכסים" 

053-3128884 03-57911514)25-25(_____________________________________________

 בשיכון ה' בניין חדיש, 
דירת גן 5 חד' 115 מ"ר+חצר 

30 מ"ר מתאים גם לנכה 
2,400,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)25-25(פנחסי 03-5799308

 באזור יהושע ד.גג 
ענקית! 7 ח' 280 מ"ר! ק"ג, 

חזית 3,400,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)25-25(נכסים" 03-5791514

 בלעדי בעזרא/ויזניץ 
דירת גג כ- 170 מ"ר 

3.5 חדרים למטה+ 2.5 
למעלה+גג ענק ק"ג)ללא( 
2,450,000 ש"ח "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)25-25(_____________________________________________

 באזור הראשונים 4 חד', 
108 מ"ר + גג מרוצף, ניתן 
לבנות עליו, ק"ד ואחרונה, 
חזית + חניה, משופצת, 

2,290,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בשיכון-ה' "דופלקס" 
כ-130 מ"ר ק"א "מ.מהיסוד" 

מחולקת ל- 2 דירות כ-70 מ"ר 
× 2 1,998,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 באזור אבטליון דופלקס 
נדיר! 350 מ"ר מפואר! נוף 

מרהיב! למבינים! "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

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

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

053-3128884)25-25(_____________________________________________

 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 2,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

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

2 חד'+ חניה משה דסקל 
_____________________________________________)25-25("מאגדים" 050-5926021

 בלעדי, דופלקס 7 חדרים 
באזור חגי 140 מטר בנוי 

1,800,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג דופלקס 
5 חד' )1+4( 190 מ"ר, 

משופץ, ק"ד אחרונה + חניה 
2,600,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 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! חיים 
054-3970200)25-32(_____________________________________________

 באשל אברהם כ- 5 
חד', חזיתית, 3 כ"א+אופציה 
2,200,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)25-25(_____________________________________________

 בבעל התניא 5 חד' 
יפהפייה + חניה ומחסן 

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

050-4999465)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 5 
חד', 120 מ"ר, ק"א, חזית, 
שמורה 2,100,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)25-25(פנחסי 03-5799308

 באזור אבן גבירול 5 חד' 
120 מ"ר, ק"ב + חניה, חזית 
+ יחידת הורים מצב מעולה 
2,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באזור הרב שך/
השלושה רח' שקט, 5 חד' 

130 מ"ר)6 דיירים( ק"א, 
מסודרת א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בזוננפלד 5 ח' ענקית 
משופצת, ק"ג+ מעלית 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

 חדשה בשוק!!! 
בבלעדיות! בגחינובסקי 

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

1,920,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות!!! בראדזמין/
רוזבסקי, 5 חדרים, מושקעת, 
ק"ג+מעלית ** בבלעדיות!!! 

באבני נזר 5 חדרים + גג 
)דופלקס( + מעלית, "תיווך 

_____________________________________________)25-25(אריה" 053-3172172

 בבלעדיות!!! 
למבינים! בשיכון ג'! 5 
חד'+ מעלית+חנייה + 
מחסן+ מרפסת שמש 
גדולה! במצב מצויין! 

"אלוני נכסים"
052-7610603)25-25(_____________________________________________

 בקריית-הרצוג 5 חד'- 
חדשה כ-105 מ"ר מ/סוכה 

מעלית חניה 1,850,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)25-25(_____________________________________________

 במכבים, 6 חדרים, 
משופצת, כחדשה, 2 שירותים 
_____________________________________________)25-25(ומקלחות, ק'1 052-8933668

 בויז'ניץ! 5 חד', קא', 
חזית+ יחידה עצמאית 

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)25-25(_____________________________________________

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

2,530,000 ש"ח 03-8007000 
050-4999465)25-25(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 
חד' משופצת+ דירת 3 

חד'+אופציה, מעלית, הכל 
ב- 2,900,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)25-25(_____________________________________________

 בסוקולוב בטאבו 
משותף! 4 חד', בבנין 
חדש, קו', מקסימה, 
רק 1,250,000 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

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

משופצת, להיכנס מיידי, 
רק ב- 1,570,000 ש"ח 

אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)25-25(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בבניין חדש בזכרון מאיר, 
4 חד' יפהפייה, חזיתית 

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

050-4999465)25-25(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)25-25(_____________________________________________

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

חזית 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(א.פנחסי 03-5791514

 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)25-25(_____________________________________________

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

 בביאליק 4 חד' 3 כ"א 
סוכה וחניה 1,550,000 

ש"ח מ. כהן נכסים 
052-7684074)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חד' גדולה ומרווחת 

116 מ"ר ק"ד מעלית, סוכה 
גדולה 2 כ"א הטבה מיוחדת 

_____________________________________________)25-25(לשבוע זה תיווך 050-4122744



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  )25-25(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

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  )25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

טז’-יח’ בסיוון תשע”ט  19/6-21/6/2019

+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  )25-25(_____________________________________________

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  )25-25(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)25-25(  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  )25-25(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

ויפה 670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)25-25(  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  )25-25(_____________________________________________

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  )25-25(_____________________________________________

 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  )25-25(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)18-25(_____________________________________________

 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

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

052-5844040)10-36(_____________________________________________

צפת
 למכירה חנות בעיר,

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

 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(_____________________________________________

 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   )25-25(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)25-25(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 
_____________________________________________)25-25(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 

_____________________________________________)25-25(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 
_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': 4 חד' בבנין 
חדש יוקרתי+2 מרפסות )35 
מ"ר( +גינה, מחסן, 2 חניות 

פרטיות, נוף. 2,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(תיווך 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  )25-25(_____________________________________________

עמנואל
 משופצת כחדשה 110 

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

_____________________________________________)24-27(450,000 ש"ח 054-2300995

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

052-6868641)24-27(_____________________________________________  בעמי, 3 כ"א, ק"ג, 
משופצת, מוארת, כחדשה. 

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

052-8770126)22-25(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד' ק"ב 
משופצת ברמה, חזית 3 כ"א, 

2,300,000 גמיש!
_____________________________________________)23-26ל(052-7136453, 058-3211272

 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. 1,760,000 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' 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(_____________________________________________

 ברח' שלוש השעות 
דירת 4 חד' ק"א +חניה 
בטאבו 1,830,000 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ל(050-4143146

 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(_____________________________________________

 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

 א.קובלסקי 4 חד' 
קומה-א 90 + 35 מרפסת 

מעטפת-40 מ' ס"ה-165 מ"ר 
"מ.לנכה" 1,740,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690 

 בלעדי-באלישע כ-4 
חד' כ-90 מ"ר קומה-א סוכה 
"שמורה" 1,675,000 "תיווך-

_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690  

 א.שלש-השעות 4 חד' 
ק"ב + סוכה כ-90 מ"ר +חניה 
+ מחסן + מעלית 1,690,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות במשולם רהט 
4 חד' 100 מטר קומת קרקע 

1.550.000 גמיש "פנחס 
_____________________________________________)25-25(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בשבטי ישראל 
4 חד' מרפסת שמש חזית  
חניה בניין חדש 1.900.000 

_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בהרצוג. כ-4 
חדרים + 2 יח"ד + מדרגות 
לגג  משופצות ברמה גבוהה 
_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 בפיקסלר קו'8, 4 חד', 
מרפסת סוכה גדולה + חניה 
מקורה, מיידית משה דסקל 

_____________________________________________)25-25("מאגדים" 050-5926021

 מכירה בזבוטינסקי' 
3 חדרים 65 מ"ר ק"א 

שמורה עורפית ושקטה 
רק 1,230,000 ש"ח 

אפיקי נדל"ן בועז
054-8474843)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בהמכבים 3.5 
חדרים שמורה אופציה 

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

054-8474843)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בהשניים 3 
חדרים בניין מטופח 

מטבח חדש, חניה בטאבו 
1,390,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)25-25(בועז 054-8474843

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

1,485,000 א.להרחבה "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בלעדי!! א.שיכון-ה' 3 
חד' כ-64 מ"ר ק"ג א.להרחבה 
צד/ג.בטון 1,310,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.גורדון 3 חד' כ-125 מ"ר 
ק"א + א.בג-רעפים )שכן-בנה( 

1,620,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 מיידי!! א.חזון-איש 
3.5 כ-93 מ"ר )ז.לשיפוץ(  

"א.בג-בטון" "לא-לט.משותף" 
)שכנים.ב(  1,900,000 "תיווך-

_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בשיכון-ה' "ב.חדש" 3 
חד' כ-74 מ"ר + מעלית 

+ מ/שמש )ה.עצמי-גבוה(  
1,450,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 3 חד' כ-70 
מ"ר ק"א "מ.מהיסוד" חניה 

א.להרחבה 1,380,000 "תיווך-
_____________________________________________)25-25(משגב-לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות בשבטי ישראל 
3 חד' מרפסת שמש חניה 
בניין חדש "פנחס נכסים" 

055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בברוט 3 חד' 
+אופציה מאושרת של 45 
מטר 3 כיווני אוויר קומה 1 

_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור הנביאים, 3 גדולה, 
מושקעת כחדשה+ אפשרות 

לריהוט מלא, חזית, 2,100,000 
_____________________________________________)B.D.A)25-25 תיווך 054-8449423

 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(_____________________________________________

 בלעדי בנורדאו, 3 חד' 
ק"ב+ מעלית+ סוכה, 2 

שירותים, חניה בטאבו 
חזית, 1,350,000 מיידי, 

אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)25-25(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, 3 חד', 
ק"ד, אופציות גדולות 

בצדדים ודירה בגג, בלעדי 
1,480,000 ש"ח אפיקי 

_____________________________________________)25-25(נדל"ן בועז 050-4156080

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני +ליווי בנקאי! דירות 3 חד' 
החל מ- 1,560,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)25-25(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בבניין חדש בזכרון מאיר, 
3 חד' גדולה, 1,750,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)25-25(_____________________________________________

 בשבזי 3 חד', מיידית, בניין 
חדש 1,580,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-49996503)25-25(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)25-25(_____________________________________________

 באזור יגאל 3 ח' ק"א 
חזית 1,520,000 ש"ח מיידי 
"אפיק-נכסים" 03-5791514 

053-3128884)25-25(_____________________________________________

 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)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
מול גן העיר, מיקום מעולה, 3 

חד' 70 מ"ר ק"2.5 אחרונה, 
א.בגג כולל היתרים, 52 

מ"ר משופצת, חזית, פונה 
לנוף+חניה 1,650,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 באזור מימון השלושה 
3 חד' 80 מ"ר ק"ב, חזית, 

מרווחת + מחסן 8 מ"ר בק"ק 
משופצת חלקית 1,650,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' 60 מ"ר משופצת כחדשה 

+ א. בצד 8 מ"ר ובגג כולל 
חתימות שכנים 1,450,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בבנגו 85 
מ"ר, גדולה, 3 חדרים 

+ מרפסות, חזית, ק"א 
1,720,000 ש"ח גמיש 

"סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי ברמב"ם)קרוב 
לביה"ס מרכז( 3.5 

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

מ"ר )ניתן להפוך ל- 5 
חדרים( 1,800,000 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)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(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חד' כ- 70 
מ"ר ק"ד ג' בטון שכנים 

בנו 1,450,000 ש"ח 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר חצר 30 

מ"ר משופצת 1,350,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 חד' 
כ- 75 מ"ר ק"ב ואחרונה 

שכנים בנו 1,490,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 חד' 
כ- 85 מ"ר ק"ב ג' בטון 

3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 
מ"ר 3 כ"א 1,465,000 

גמיש נדל"ן הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בנגב 3 חד' כ- 80 מ"ר 
ק"ב ואחרונה, חתימות 

שכנים 1,430,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

וחניה 1,450,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צ"בב 
3 חד' כ- 70 מ"ר ג' 
בטון היתרים מידיים 

1,390,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי/הרב שך' 
כ-3 חד' 65 מ"ר ק"ג 

ואחרונה רק 1,210,000 
ש"ח נדל,ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 באברבנאל 3 חד' 
כ- 75 מ"ר בט"מ ק"ד 

מעלית 1,050,000 ש"ח 
גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חד' כ- 70 
מ"ר ק"ד ג' בטון שכנים 

בנו 1,450,000 ש"ח 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 סמוך לעירייה! 2.5 
חד', קא', חזית + התרים 

ביד! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מושלמת לעוד חדר, 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בנויפלד! 3 חד', קב', 
חזית+ מעטפת מוכנה! 

הזריז נשכר! "אביחי - 
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 בעמוס המבוקש! 3 
חד', כ- 90 מ"ר, קב', 

חזית, "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)25-25(_____________________________________________

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

מדהים רק ב- 1,460,000 
ש"ח מיידי! אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)25-25(בועז 050-4156080

 בלעדי בשמואל 
הנביא 70 מ"ר, ק"א, 

2.5 חדרים + מרפסות 
3 כ"א זקוקה לשיפוץ, 

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

והשקעות" 
052-7652801)25-25(_____________________________________________

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)25-25(_____________________________________________

  בזבוטינסקי קרוב 
לר"שך 2 חד' 40 מ"ר 
מפוארת היתרים ל-30 

מ"ר נדל"ן הקריה
050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד' 
כ-50 מ"ר ק"ג ואחרונה 

ג' בטון 1,220,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בהר יונה, 3 חד' מרפסת 
שמש גדולה מושקעת ושמורה 

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

 מבחר דירות ובתים 
פרטיים למגורים ולהשקעה 

באזור קרלין, צאנז, ונוף כינרת 
פוריה 04-9991211 לוינגר 

_____________________________________________)25-25(תיווך לאנ"ש 

נצרת עלית
 בהר יונה ג' 4 חד' חדשה 

משודרגת וממוזגת, נוף, כניסה 
מיידית 890,000 

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

 מבחר נרחב למשקיעים. 
לדוגמא: מושכרת ב- 9,000 
ש"ח מחיר 1,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25("בית ישראל" 054-8070418

וילות ובתים
 "רימקס עוצמה" 

בשוכנת חצרות גנים מפלסים, 
5 חד' 2 קוטג' מטר בנוי+ 
80 מטר גינה 150 חניות, 

מושקעת ומשודרגת 2 ליבי 
_____________________________________________)25-25(סבג 054-4833342

 בדב הוז, פנטהאוז מפואר, 
סטנדרט גבוה, בניין חדיש, 

דירות 4.5 חד' "בית ישראל" 
054-8070418)25-25(_____________________________________________

 חייבת להימכר! בכפר 
אברהם דירת גג יחודית 4+1 
עם יחידת דיור נפרדת, סוכה, 

מעלית, חניה, עסקה מצויינת, 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)25-25 נדל"ן 

 הדרור, בית פתוח- ללא 
תיווך. שישי הבא: 28/06/19
בין השעות: 9:00-11:00 3.5 

חד' כ- 85 מ"ר קרקע, חצר כ- 
90 מ"ר משופצת צוות אביגד 

072-3957397)25-25(_____________________________________________

 למכירה רוטשילד/הרב 
קוק 6 חד' )דירה בקומה(+ 
מ. שמש + מעלית וחנייה 

2,100,000 ש"ח 
050-4464170)25-25(_____________________________________________

 בסלומון/ רוטשילד, שתי 
כניסות, מעלית וחניה, 130 
מ"ר! 1,620,000 ש"ח "בית 

_____________________________________________)25-25(ישראל" 054-8070418

 ביהלום, ק"ב, בניין 
מטופח, שמורה, מ"ש, חניה, 

לחטוף! 1,890,000 ש"ח "בית 
_____________________________________________)25-25(ישראל" 054-8070418

 באחד העם 4 חד' גדולה 
שלושה כיווני אוויר+ חניה 
ק"ג 1,380,000 תיווך יוחנן 

050-4104044)25-25(_____________________________________________

 בשבזי, חדשה 
מהקבלן 4 חד' ק"ב חזית 
יחי' הורים ב- 1,850,000 

ש"ח דלוקס נכסים
052-8555594)25-25(_____________________________________________

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

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

050-3528252)25-25(_____________________________________________

 למכירה בסלנט, 4 
חד' גדולים+ מעלית וחניה 

1,460,000 ש"ח 
050-3528252)25-25(_____________________________________________

 בית פתוח ללא עמלת 
תיווך ביום שישי הקרוב 21.6 

בין השעות 11:00-9:00 מנחם 
בגין 46 דירת 3 חדרים 71 

מ"ר משופצת, עורפית, מ"ש, 
סוכה, קומה 4 עם מעלית דוד 
פחרט 058-7708856 רימקס 

_____________________________________________)25-25(עוצמה 

 בסלומון, 3 חד' משופצת, 
ק"ג מחיר מציאה 1,230,000 

בלבד! "בית ישראל"
054-8070418)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור 75 
מ"ר ק"א, סמטה שקטה 
1,230,000 בלבד! "בית 
_____________________________________________)25-25(ישראל" 054-8070418

לפרסום
בלוח

03-6162228
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מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

מגרשים

חנויות

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

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

12 שיופשר "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )25-25(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )25-25(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )25-25(_____________________________________________

■ 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
054-848175)11-33(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

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

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

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

055-6612221)14-26(_____________________________________________

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

לדונם בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3314717  )25-25(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 באשל אברהם 3.5 חד' 
מרוהטים, ק"א, חזית, 
ללא מעלית, מסודרת 

4,200 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

 דירות 2 חד', קומת קרקע 
+ חצר מתאים למגורים/ 

נכה/ משרד, בשיכון ה' ורח' 
_____________________________________________)22-25ל(החלוצים, גמיש 052-7170938

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

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

 להשכרה, ברח' החלוצים  
2 חד'+מרפסת 2,600 גמיש

_____________________________________________)22-25ל(052-7170938

 4 חדרים  במרכז החרדי, 
מרוהטת ברובה מאווררת 

_____________________________________________)22-25ל(054-2112542

 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

 וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

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

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

יבניאל

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

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

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

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

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

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

הרי יהודה
 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

 בהר שמואל וילה יפהיפיה 
10 חד' 400 מ"ר, חניה פרטית
מיזוג, חימום רצפתי י. הורים 
_____________________________________________)23-25(10,000 ש"ח 054-8426262

 דרושה דירת 3 חדרים 
מרוהטת בבני ברק להשכרה 

_____________________________________________)23-24ח(לחודש 052-7619792

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-34ל(תחום 072-3969655

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

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

 להשכרה מחסן 15 מ"ר 
ברח' עזרא בב"ב 

053-4159884)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(_____________________________________________

 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערה לזוגות + ג'קוזי בכל 

יחידה בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים.

052-7703470)23-32(_____________________________________________

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

3-3.5 חדרים

 בנין חדש בבארי, 4 חד'+ 
מרפסת חצר פתוחה כולל 
כניסה נפרדת 6,500 ש"ח. 

052-3407231)22-25(_____________________________________________

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

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

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

 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

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

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

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

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

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

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

 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 ומזרנים 
+ סוכה מיידי, 4,900 ש"ח 

_____________________________________________)25-28ל(052-7647141

פנטהאוזים ודירות גן
 דירה + גג, 8 חד', ענקית, 

במרכז העיר, מסודרת + 
מעלית, "תיווך אריה" 

053-3172172)25-25(_____________________________________________

 בדניאל 5 חדרים 
ק"ב ואחרונה משופצת, 

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

והשקעות" 
052-7652801)25-25(_____________________________________________

 בנורוק! 4 חד' , 
מסודרת + מעלית וחניה, 

מפתחות ב"אביחי   
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010 

 בבנין חדש בסוקולוב! 
4 חד' מקסימה  קו'  !  

רק 4,500 ש"ח מפתחות             
ב"אביחי מתווכים"

03-5701010)25-25(_____________________________________________

 באבוחצירא! 4 חד' 
קג', חזית , מושקעת , 

רק 4,200 ש"ח מפתחות                 
ב"אביחי מתווכים"

 03-5701010)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בהנגב 3.5 
חדרים ק"ב שמורה 

כניסה מיידית 3,500 
אפיקי נדל"ן בועז 

054-8474843)25-25(_____________________________________________

 להשכרה בשבטי ישראל 
3.5 חדרים קומה 2 חדש 

מקבלן "פנחס נכסים"
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 באבוחצירה קרוב 
לזבוטינסקי 3 חדרים 

גדולה, 80 מ"ר מסודרת 
ומטופחת, ק"ב כניסה 

מיידית 3,800 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)25-25()ללא תיווך(054-4290600

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

ממוזגת וללא ריהוט 5,000 
ש"ח גמיש תיווך 

054-8468260)25-28(_____________________________________________

 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 בבנין כחדש, עדיף לזוג 
_____________________________________________)25-28ל(2,500 ש"ח 053-2807550

 באהרונסון, 3 חד' ענקית 
ויפה, ק"א, לזו"צ 4,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ל(לל"ת 054-2383878

 ביהודה הנשיא קרוב 
לחזון איש 2 חד' גדולה 
מאוד + סוכה, קומה א' 

3,500 ש"ח מיידי, בלעדי 
אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)25-25(_____________________________________________

 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/

_____________________________________________)25-26(קליניקה 055-6787524

 רימקס עוצמה רחל 
המשוררת, קומה 2, כ- 85 

מ"ר, ממוזגת, מעלית, חניה, 
ללא תיווך! צוות אביגד 

072-3957393)25-25(_____________________________________________

 באהרונסון, 3.5 חד', 
שמורה, חניה, מעלית, ק"א, 

ע"ע, חזית, לל"ת 
058-3251513)25-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 דירת נופש 3 חדרים 
מאובזרת הכי יפה בטבריה 
על הטיילת צמוד לכינרת 

054-3972096)25-28(_____________________________________________

 להשקעה!!! 
בזבוטינסקי, מחולקת, 

מושכרת ב- 5,000 ש"ח 
1,390,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

 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(_____________________________________________

 יש לך נכס בעיר 
להשכרה/מכירה וחושב 
למי אני פונה? בשבילך 

 BA אנחנו כאן תיווך
יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)25-25(דורון

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה, 
מיקום חזק, תיווך BA יזמות 

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 חנות להשכרה 30 מ"ר 
מעל וקסברגר רבי עקיבא 114 

תיווך BA יזמות 
054-4980159)25-25(_____________________________________________

 חנות 22 מ"ר ברבי עקיבא 
59, במיקום החזק של העיר, 

תיווך BA יזמות 
054-4980159)25-25(_____________________________________________

 למכירה ברבי עקיבא חנות 
ענקית, 120 מ"ר 3,000,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

חזית, לכל מטרה, 5.500 
ש"ח גמיש "סלומון 
נכסים והשקעות" 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
ברחוב ירושלים קרוב לרבי 

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

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 מציאה בר"ע, משרד 85 
מ"ר משופץ, נגיש, ק"א, מחיר 

מציאה תיווך BA יזמות 
054-4980159)25-25(_____________________________________________

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

)מחולק ל-4 חדרים ניתן 
לשינוי( כניסה פרטית, 
כולל מטבחון ושרותים, 

כניסה מיידית 4,500 ש"ח 
"סלומון נכסים והשקעות" 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרד 
מפואר ומושקע 120 

מ"ר + חנויות צמודות 
+ מרפסת גדולה 

כניסה מיידית לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)25-25(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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, 
_____________________________________________)25-25(בטבריה עילית 050-3222162
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03-6162228

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
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

פוריה

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-25(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

תעוז

 מבחר מתחמים לנופש 
לקבוצות עד 140 אנשים, 
אפשרות קיטרינג מהדרין. 

054-3040770 050-5461155)8-34(_____________________________________________

טז’-יח’ בסיוון תשע”ט  19/6-21/6/2019

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(_____________________________________________

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות, באווירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקית וג'קוזי, 
050-7070030)13-25(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)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 /

₪

₪

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה. 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם.

050-4469796)12-24(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית 
ספר לנהיגה, 60 שנות 

נסיון, הילוכים, אוטומט, 
משאית. 03-6054445 

03-6044435)12-24(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

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

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-28/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

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

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

זולים!! 052-710-10-20 
053-3106300)19-45/19(_____________________________________________

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

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

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר", 
שיפצנו והתחדשנו, 
ברמה מאוד גבוהה! 
לקבוצות עד 40 איש

עם חדר אוכל
054-5990551)22-33(_____________________________________________

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-27/19ל(052-2514960

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-32/19(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מחסן התפירה של מנחם 
פתוח ברח' דסלר 15 בימי שני 

ורביעי אחה"צ 17:00-21:00 
 .050-5894918 03-5791036
הרבה מכונות תפירה מצוינות 
כדאי להכנס ולבקר! חדשים 

_____________________________________________)8-34(וגם יד 2. עם אחריות והדרכה. 

 ב-300 ש"ח בלבד 
המחשב הישן שלך ועבוד 
_____________________________________________)9-7/20(כמו חדש! 054-4543701

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-46(_____________________________________________

מטבחים
 מטבח סטנדרטי: 2 מטר 
ארון עליון + 2 מטר תחתון + 

שיש גרניט חברון רק 3,400 
_____________________________________________)10-10/20(ש"ח. ישראל 052-7656147

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!

_____________________________________________)18-25(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

 סויטה+גקוזי' בכניסה 
לעיר העתיקה לזוגות + 
משפחות לרגל הפתיחה 

מחירים נוחים
052-7148775 052-9461985)24-25(_____________________________________________

 צימרים ודירות מפוארות 
בעיר הקודש,עם כל הפינוקים,
_____________________________________________)24-35(מ.טניס, בריכות 054-8409362

טויוטה
מכוניות

אירועים
עריכת בת מצווה, 
תוכניות, הפרשת חלה, 

בלונים, הרקדה, ציוד מקצועי 
052-7648643)24-25(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים, 

משחקים לילדים
_____________________________________________)25-28ל(08-9788741

נווה עובד
 "הצימרים של דונה"- 2 
צימרים, חצר, ברכה לילדים + 

פינת מנגל נקי ומטופח
050-2791457)25-25(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 טיוטה ספייס יאריס 
2013 ראשונה פרטית+ ספר 

טיפולים לבנה בלי תאונות 
055-6883937)25-25(_____________________________________________

אינסטלציה
 רז ביובית ואיסטלציה 

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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 טיפול על טבעי לכל 
המחלות, דרך תמונה, 

בהמלצת רבנים גדולים, יעקב 
_____________________________________________)25-28ל(052-7125252

לפרסום
בלוח

03-6162228
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טז’-יח’ בסיוון תשע”ט  19/6-21/6/2019

 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(_____________________________________________

 ספה מהממת ריפוד 
קטיפה מצב מצוין 

נפתחת למיטה זוגית 
1200 ש"ח!

054-8527470)20-25(_____________________________________________

 3 כסאות בר מרופדות 
וחזקות ומשובחות 

במיוחד כחדש! 300 ש"ח 
_____________________________________________)20-26(כל כסא. 054-8527470

לק ג'ל בבני ברק
יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

תינוקות

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בנוני ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-6850138

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)23-24ח(או 053-3179093

 מאוורר סטאר, שקט 
במיוחד! שולחני, באריזה, 
אחריות לשנה, 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-4526211

 רדיו-טייפ מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח 052-2786557

 כיריים גז בקו 4 להבות 
)בילד אין(חדש באריזה 270 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-7687863

 מכונת כביסה קונטורטה 
במצב מצוין 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)23-24ח(050-4110991

 XL500 מקרר אמקור 
ליטר פתיחה שמאלית עובד 

ומקרר מצויין 500 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(055-670199

 עגלת תאומים ציקו 
כחדשה 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)23-24ח(053-3110797

 סלקל סייבקס כחדש צבע 
מתאים לבת 350 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(053-3110797

 סלקל איוונפלו כחדש 250 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד 053-3110797

 גגון ורוד וכיסוי רגליים 
לעגלת תאומים, בוגבו 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 053-3110797

 אמבטיה משולב פטנט 
בלעדי נכנסת לאמבטיה 

הרגילה במציאה 120 במקום 
_____________________________________________)23-24ח(300 077-3004602

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים רק 

_____________________________________________)23-24ח(80 ש"ח 058-4843223

 עגלה משולבת כחדשה 
רק 270 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 טיולון תאומים- "מקלרן" 
חדש!+ניילון לגשם, 450 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3103049

תקשורת

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-2614753

 בהזדמנות, תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות 

_____________________________________________)24-25ח(ב-250 ש"ח 050-6850138

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

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 כיריים גז בילדאין )לוקסור 
4 להבות( נירוטסה, 200 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 052-3463482

 מזגן גוניור אלקטרה 3/4 
_____________________________________________)24-25ח(כוח 500 ש"ח 052-3595314

 כרטיס גיבוי טושיבה חדש 
לגמרי 1 טירה בייט 210 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7651383

 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

 למכירה מקפיא 7 תאים, 
דרוש תיקון 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-7181117

 למכירה 2 טרמופורטים 
במצב מעולה, 300 ש"ח כל 

_____________________________________________)24-25ח(אחד 052-7181117

 נגן סאן דיסק 4 גיגה' מצב 
_____________________________________________)24-25ח(חדש, 100 ש"ח 054-8454302

 מחשב נייח 200 ש"ח בלי 
דיסק 03-6187374 או 

_____________________________________________)24-25ח(053-3179093

 שואב אבק רובוטי 
IROBOT, חזק ובמצב מצויין 

_____________________________________________)24-25ח(390 שקל 052-6784969

 שואב אבק אמקור שמור 
במצב מצויין 299 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3188804

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8464909

 למסירה בב"ב, תנור, 
דרוש החלפת גוף חימום, הגז 

_____________________________________________)24-25ח(מצויין! 054-8446448

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)24-25ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 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

 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

 אינטרקום כפול לתינוק 
חדש באריזה 199 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-318804

 למכירה לול 
פלסטיק+מזרן 170 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7655652/3

 עגלת בוגבו, האמבטיה 
צבע ורוד שחור, מצויינת, רק 
_____________________________________________)24-25ח(ב- 500 ש"ח 054-8452231

 בהזדמנות! בגדי תינוקות 
בגיל 0-3 100 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-4747667

 עגלת מאמס אנד פאפס 
מצב מצוין 500 ש"ח  

_____________________________________________)24-25ח(050-4184747

 אוזניה בלוטוס מתאים גם 
לנוקיה 208 חדש באריזה 55 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8443855

 גלקסי S7 כולל כיסוי ומגן 
מסך+ מטען במצב חדש! 

_____________________________________________)24-25(500 ש"ח 050-5203761

 נמצאה בבני ברק שמיכת 
_____________________________________________)22-23ח(תינוק חורפית 050-4188923

 נמצאה שמיכת תינוקת 
_____________________________________________)22-23ח(בבני ברק 050-4188923

 נמצא כרטיס זכרון 
בתחילת חודש ניסן

באזור דסלר בני ברק
_____________________________________________)22-23ח(050-4188923

 נמצא ארנק של ילדה ברח' 
הירש ב"ב ע"פ סימנים

_____________________________________________)22-23ח(050-4126506

 אבדה שקית ובה מכנסים 
בערב פסח בחנות ג'רוזלם 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 052-7638379

 ביום שלישי נמצאה בימין 
משה- ירושלים שקית עם 

בגדים וכו' המאבד יפנה לטל':
_____________________________________________)22-23ח(054-8596874

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 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

 טרמפולינה לתינוק טייני 
לאב רק 60 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602 ב"ב 

 כסא אוכל עם מדף נשלף 
לשטיפה בקלות 80 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(077-3004602 ב"ב

 שטיח+כרית לחיזוק 
חגורת הכתפיים של התינוק 

_____________________________________________)23-24ח(רק 40 ש"ח 077-3004602

 עגלת מאמס אנד פאפס 
אמבטייה+טיולון+מעמד לבית 

בורדו כהה רק 390 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(077-3004602

 נדנדה חשמלית דר' בייבי 
כחדשה עם מנגינות ופעלולון 

רק 300 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)23-24ח(050-9549670

 עגלת גוי' במצב מצוין 
צבע סגול אמבטיה וטיולון 

ואביזרים נילווים בירושלים 500 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-9549670

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח

050-4135002
_____________________________________________23-24ח(מהדרין 30 ש"ח

 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

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
+ 3 ספסלי נירוסטה.

*מכונה לחיתוך נקניק וסטייק.
_____________________________________________)19-22ל(052-7676443

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 מגן ילדים שנסגר, ציוד 
עשיר כולל חצר, שידת מגירות, 

ספסלים, שולחנות, בתים, 
מטבחים, מזרונים, ספרים 

מנוילנים ועוד.
_____________________________________________)20-23ל(052-6420120

 זיכוי לחדר הורים 
מחברת רהיטי שפיצר 

בפחות 700 ש"ח 
_____________________________________________)20-23(מהמחיר. 053-3120620

 למכירה בהזדמנות 
ציוד לציפורים כולל 

כלובים. מחיר מציאה! 
054-8527470)21-24(_____________________________________________

 שעון יד גברי סיטיזן 
טיטניום 50 מטר כרונגרף 

חדש באריזה 900 ש"ח 
_____________________________________________)21-24(  גמיש 053-3120620

 גמבוי 2 מסכים נינטדו 
המקורי כחדש 400 ש"ח

053-3120620  )21-24(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

במחיר מציאה. כל הקודם 
_____________________________________________)20-19/20(זוכה 054-8493483

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

החל מ- 500 ש"ח!
_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________



טז’-יח’ בסיוון תשע”ט  619/6-21/6/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 052-5594713

 שמלה לנשים/ נערות 
38 אופנתית ארוכה ומפוארת 

לאירועים חדשה 150 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(058-4843223

 ספר לתסרוקות דיוויס 180 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 058-4843223

 כספת חדשה בקרטון 
מצוינת 160 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8420684

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)23-24ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 זוג תוכנים חמודים ב- 120 
_____________________________________________)23-24ח(שקל 050-4157763

 ברה"ע למכירה אופניים 
ורודות 24 אינץ ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-6850138

 בהזדמנות 3 קרטונים 
של קרמיקה לקיר אמבטיה 

ומטבח 50 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 ווים גדולים מברזל לתלית 
מדפים רק 10 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 אופני הילוכים 26 400 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 שארית יוסף ג' כרכים 
השלמה לילקוט יוסף 20 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8478897

 ספרי ברסלב 5 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות "תורת 
הנצח" 50 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-8478897

 למסירה בחינם עמודון 
לספרים חמשה מדפים גובה 

1.80 סיבית באלעד
_____________________________________________)23-24ח(052-762-1791

 שו"ת אור לציון חלקים א' 
ב' ג' שביעית, 110 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-4174525

 שוקר עם פנס נטען ב- 
_____________________________________________)23-24ח(220 055-6795307

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב-65 

_____________________________________________)23-24ח(055-6795307

 "קל בודק" מכשיר 
לבדיקת קטניות לפסח ולכל 
השנה חדש באריזה 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8443855

 מתקן לאריזות לדבק עבה 
_____________________________________________)23-24ח(חדש 25 ש"ח 052-7148004 

 שידה קטנה צבע שמנת 
חדשה + 2 מגירות 45*45 

סמ' 200 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 בית מנורה לחדר חב' 
איקאה ב- 50 ש"ח עם חוט 

יורד לגובה שתבחר 
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
כסוף כחדש 120 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל או גז 200 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-2786557

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 40 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-4087927

 2 ארונות שירות פלסטיק 
משומשים 65*180

_____________________________________________)23-24ח(050-4087927

 פראק כחדש)חתנים( 
מידה 44-46 ומכנס תואם ב- 

400 במקום ב- 1000 
_____________________________________________23-24ח(052-7148004

 פלטה לשבת חדשה 
בקופסא ב-75 ש"ח במקום 

_____________________________________________23-24ח(120 052-7148004

 מזוודת נסיעות מצויינת 
גלגלים ב- 120 ש"ח במקום 
_____________________________________________23-24ח(ב- 250 ש"ח 052-7148004

 אופני הילוכים מידה 24 
_____________________________________________23-24ח(200 ש"ח 077-6182023

 למכירה משנה ברורה 
מהדורת דירשו חדש בקופסא 

300 שקל גמיש 
_____________________________________________23-24ח(טל 050-4183200

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 250 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(050-4135002

 חליפות לגבר איכותיות 
מאוד בצבע שחור במידה 48 

ׂ)M( ברמת גן 250 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 מסחטת מיצים לגזר במצב 
מעולה 150 ש"ח ברמת גן 

_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 חליפת גשם לגבר לקטנוע 
2 חלקים 80 ש"ח ברמת גן 

_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 מעיל איכותי מרופד 
לאופנוען דגם SPOOL במידה 

L ברמת גן 470 ש"ח 
_____________________________________________23-24ח(052-3300880

 כפפות מגן לקטנוע או 
אופנוע במידה M ברמת גן 50 

_____________________________________________23-24ח(ש"ח 052-3300880

 טוש"א הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________23-24ח(ב-70 ש"ח 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 
באלעד 050-4135002 )לבני 

_____________________________________________23-24ח(ברק וירושלים 40 ש"ח(

 מטען נייד לסוללרי בגודל 
2000 כניסת טעינה ויציאה 

לסלולרי 30 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(טל': 050-2897977

 נעלי דר' סטפ ספורט 
מידה 21-22 בקופסא לבן 

כחול חדש, מבצע 50 ש"ח, 
_____________________________________________23-24ח(הקודם זוכה 052-7110779

 חביות פלסטיק של יין 
מצב מצוין 30 ש"ח כ"א 

_____________________________________________23-24ח(02-5379135

 מכונת תפירה במצב חדש 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, 050-5203761

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________23-24ח(ש"ח טל: 050-2897977

 מדליה נחושת גדולה 
ושמאלית 30 ש"ח 

_____________________________________________23-24ח(052-7653753

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________23-24ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 תוכונים צהוב- ירוק בבני 
_____________________________________________23-24ח(ברק 60 ש"ח 052-7653753

 מטבע ברכה חסידות בעלז 
_____________________________________________23-24ח(350 ש"ח 052-7653753

 L אופני עור גלגל 29 גובה 
_____________________________________________23-24ח(500 ש"ח ב"ב 058-3265087

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________23-24ח(באריזה ב-40 055-6795307

 שעון חכם כשר)בלי 
אפשרות לסים( 100 ש"ח

_____________________________________________23-24ח(055-6795307

 אוזניות בלוטוס עם כרטיס 
_____________________________________________23-24ח(חדש ב-65 055-6795307

 מטען V 36 כחדש ב-100 
_____________________________________________23-24ח(ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב-65

_____________________________________________23-24ח(055-6795307

 זוג בלונים קטנים אמישרגז 
אפשרות + ווסט + מכסה 

_____________________________________________23-24ח(300 ש"ח 052-2786557

 חליפה שחורה 3 חלקים 
בנים גיל 11 איכותית פעם 

אחת בשימוש 140 ש"ח
_____________________________________________23-24ח(052-7110779

 רמקול בזוקה נייד חזק 
ועוצמתי, כחדש 199 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3188804

 כסא מפלסטיק לילדים עם 
_____________________________________________)24-25ח(ידית 20 ש"ח 052-7126106

 אופניים גודל 16 לילדים 
_____________________________________________)24-25ח(170 ש"ח 052-7126106

 שולחן גיהוץ חדש)בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מתקן לכביסה, גדול, 
חדש)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה)בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 אופני הרים 21 הילוכים 
מעצורי דיסק כחולות 400 

_____________________________________________)24-25ח(גמיש 052-7696313

 כלוב לתוכים קטנים, 
במצב מצויין רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-8423165

 תוכונים בוגרים יפים 
במיוחד רק 100 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)24-25ח(בב"ב 054-8423165

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 058-7041010

 חליפה לגבר, מידה 50 
אפור גיזרה רחבה 160 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 מכשיר קוצץ ירקות 
לסלט, כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 תיק לסמינר, חדש חברת 
להבורסה 120 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 נעליים מידה 38 צבע כסף 
חדשות 30 שקלים

_____________________________________________)24-25ח(052-7653548

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)24-25ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 אסימון טלפון ישן 5 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7653753

 1 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7653753

 אופני הילוכים 26 390 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 מכונת תפירה בייתית 400 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-3595314

 בטריה לאופניים חשמליות 
36 וואט במצב טוב רק 320 

_____________________________________________)24-25ח(שקל 053-31279741

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)24-25ח(באריזה ב-40 055-6795307

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)24-25ח(חדש ב-70 055-6795307

 מטען V 36 כחדש ב- 
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב-65 

_____________________________________________)24-25ח(055-6795307

 מצלמת רכב משוכללת 
+ מראה קדימה ואחור חדש 

באריזה 180 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7114422

 תפוח לנגרר מרכב נכה 
אופל אסטרה 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7114422

 כלוב גדול מעץ לתוכים 
מגירה ומתקן מים 200 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7114422

 5 חביות כחולות גדולות 
ליין כולל סוגר 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)24-25ח(052-7114422

 2 תוכי קוואקר 250 ש"ח 
כ"א, אפשר לקנות בודד

_____________________________________________)24-25ח(052-7655838

 שעון יד מגע בלוטוס 
לשיחות ומוזיקה רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(058-3209095

 רמקול נייד חברת סול 
עוצמתי ואיכותי, חדש רק 450 

_____________________________________________)24-25ח(058-3209095

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 
בשימוש 500 ש"ח, טל:

_____________________________________________)24-25ח(054-8464909

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים מצב חדש, 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה אמבטיה 1.20 מ' 
חדשה באריזה מחיר 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(פלאפון 054-8457090

 גלגלים לאופניים מספר 
24 + צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(כ"א 052-3595314

 בב"ב חלון אלומיניום 
קומפלט תריס זכוכית 1/1.30 

מ' שמורה 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7645405

 מציאה! אופניים 
חשמליות שנקנו ב 2,700 ש"ח 

והיו יום אחד בלבד בשימוש, 
_____________________________________________)24-25ל(במחיר מצחיק 052-718-8891

למכירה 2 פאות במצב 
מצוין כחדשות בצבע חום כהה 

_____________________________________________)24-26ח(052-7165993

 למכירה תו קניה 500 של 
חנות "פרפרים" ב-400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3100941

 למכירה באיזור בני ברק- 
פ"ת אופניים לילדים בגיל 3-4 
שנים +אופניים לגילאים 5-6 

שנים כל אחד 30 ש"ח פרטים 
_____________________________________________)24-25ח(נוספים: 054-2819921

 רמקול בלוטוס חדש 
חברת JBL ב- 120 שקל 

_____________________________________________)24-25ח(050-8776286

 שעון יד לגבר חברת דיזלי 
מהמם יוקרתי איכותי ב- 250 

_____________________________________________)24-25ח(שקל 050-8776286

 משקפי שמש חברת 
אירוקה חדשות ב- 80 שקל 

_____________________________________________)24-25ח(050-8776286

 תוכי קוואקר האכלת יד 
חביב מפטפט למבינים 450 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7194533

 פאה חדשה משיער אסייתי 
טבעי, שיער חלק בצבע 

שחור)בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד 054-7216671

 חולצות שרוול ארוך, אפור 
 ,XXL וקרם, חדשות

4 יחידות 100 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(050-6658234

 למכירה נגנים במחיר מוזל 
מאוד, כל הקודם זוכה יהודה 

_____________________________________________)24-25ח(03-5796146

 תמונת נוף מדהימה 
מודפסת על עץ 150 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7651383

ברבי עקיבא למכירה שק 
שינה לטיולים מידות 70*210 

_____________________________________________)24-25ח(ב- 100 ש"ח 050-6850138

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:
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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

 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

 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

 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

 מגבעת חדשה בקופסא 
"פנתר" של ברון כובעים 450 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 גביע כסף + צלחת 
תחתית תואמת חדש באריזה 
ב- 500 ש"ח )נקנה בקרוב ל- 

_____________________________________________)22-23ח(700 ש"ח( 050-4195133

 אפרוחים למכירה 
בירושלים רק 15 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(058-7195793

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 ומידה 18 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-8162617

 למכירה כיסוי רכב חיצוני 
כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 משולש לכיור מנרוסטה 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח חדש 058-7041010

 סיר לקובנה עם מכסה 30 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 90 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-7041010

 אוכל לדגי קרקע ומנקים 
40 ש"ח)בחנות 60(

_____________________________________________)25-26ח(053-3177813

 2 ברזי מטבח חברת 
"מדגל" ברבור קצר חיבור לקיר 

100 ש"ח כ"א)בחנות 380( 
_____________________________________________)25-26ח(053-3177813

לפרסום
בלוח

03-6162228

 אינצקלופדיות יהדות: 
למושגים, אישים למסורת 

ישראל )שאול מייזליש( חדש 
_____________________________________________)23-24ח(80 ש"ח 050-4087927

 למכירה מיקרוגל דיגיטלי 
במצב חדש 350 ש"ח+אופני 

הרים 26 במצב מצויין 280 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח גמיש 054-2819921

 למכירה מכונת קפה 
חדשה עם קפסולות במחיר 

500 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)23-24ח(050-4115944

 מסך דק 23 אינץ מעולה 
_____________________________________________)23-24ח(250 ש"ח 055-6651237

 אוזניות בלוטוס חדשות 
עם כניסת כרטיס+ כבל חיבור 

למטען 50 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(050-4185254

 מכונת תפירה במצב מצוין 
_____________________________________________)23-24ח(450 ש"ח פלא' 054-8471302

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש- 30 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(טל: 050-2897977

 למסירה אורגן חשמלי 
2 קומות חברה טובה דרוש 

_____________________________________________)23-24ח(תיקון קל טל': 052-8969770

 ילקוט ניקי המקורי תכלת 
יפיפיה רק 85 ש"ח- יש קלמר 

_____________________________________________)23-24ח(תאים 077-3004602

 לחובבני צילום, מצלמה 
קלאסית וויטלנדר כחדשה - 

_____________________________________________)22-23ח(400 ש"ח 054-8448218

 3 תריסי הזזה חדשים 
1/0.7 מטר 150 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)22-23ח(050-4131038

 נעלי ניובלנס אפור ג'מס 
לאישה מידה 38. 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 סידור מיוחד לתלמיד, 
הדפסה צבעונית כ- 20 

סידורים 23 ש"ח ליחידה, 
חדשים. עדות המזרח

_____________________________________________)22-25ל(052-7146087

 הספר "כלים מתוקנים" 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח, 

_____________________________________________)22-24ח(054-8454536

 הספר "אחרי שלושים 
שנה" של ח. אלקנה ב- 10 

_____________________________________________)22-24ח(ש"ח, 054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, ב- 30 ש"ח,

_____________________________________________)22-24ח(054-8454536

 מסך מחשב 80 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדשה ב 65 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 מגבעת פנתר של ברון 
חדשה 460 ש"ח במקום 750

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 שעון יד לגברים חדש 
באריזה ב 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כל שנה ב 2 כרכים. 

45 ש"ח לשנה- 2 כרכים.
_____________________________________________)22-23ח(052-7600336 בב"ב

 שעון חכם עם מצלמה, 
נגן ועוד. רק ב 170 ש"ח באזור 

_____________________________________________)22-23ח(פ"ת 054-2268995

 שמלת ערב מידה 38-40 
יבוא מפריז חדשה. 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7143037

 דפי פרשת שבוע במצב 
טוב: ארשת, מן הבאר. 

_____________________________________________)22-23ח(למסירה חינם 050-6827997

 שמלת ערב ירוק פיסטוק 
מקסי, 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)22-23ח(053-3185402

 תוכונים צהוב- ירוק. בבני- 
_____________________________________________)22-23ח(ברק 60 ש"ח 052-7652753

 הסקה שמתחברת למים 
30/45 בירושלים 150 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405



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

 דרושה מזכירת 
מחלקה למילוי מקום, 

לעבודה בב"ב, כ- 70% 
משרה, ראש גדול, 

שליטה מלאה באופיס, 
קו"ח למייל:

yair@kav-itonut.co.il)20-23(_____________________________________________

טז’-יח’ בסיוון תשע”ט  19/6-21/6/2019

 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

 למעון בגב"ש דרושות 
מטפלות למשרה מלאה או 

גמישה/חלקית תנאים נוחים. 
050-7884864)18-25(_____________________________________________

 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

 למעון דתי בפתח תקווה, 
דרושה מיידית גננת חרוצה, 

חייכנית ואחראית, לגילאי שנה 
וחצי 052-8530061

_____________________________________________)21-28ל(  052-8226582

 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

 למשרד רואי חשבון 
בגודל בינוני בתל אביב, 

מתמחה ביעוץ מס, )גברים ו/או 
נשים( לעריכת דוחות אישיים, 

עבודה מול מס הכנסה. במשרד 
עובדות גם נשים חרדיות. 

שליטה במערכת שע"מ - יתרון. 
שליטה בתכנת אופיס - יתרון. 

_____________________________________________)22-25(פקס: 03-7604646

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/ מלאה למעון 
בגבול ב"ב רמת גן צוות חרדי 

050-8938869)22-25(_____________________________________________

 דרושה גננת מ"מ, מיידי, 
לאזור המרכז, קו"ח

לפקס:08-9293576 למייל: 
zsma68@gmail.com)22-25(_____________________________________________

 לחנות קידס בגדי ילדים 
בב"ב דרושות עובדות לעבודה 

_____________________________________________)22-25(במשמרות 054-7694963

 לחברה פיננסית מובילה 
בר"ג דרוש/ה נציג/ה תותח/ית 

לעבודה מאתגרת שכר גבוה 
למתאימים/ות קו"ח למייל:

devorab@geva1.co.il)22-25(_____________________________________________

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 

052-6580906)22-25(_____________________________________________

 למרכז על"ה בב"ב דרושה 
מזכירה רפואית יכולת כתיבה 
ברמה גבוהה. אנגלית חובה. 

m.shlomo@aleh.org)22-25(_____________________________________________ דרושה מטפלת למעון 
פרטי בגבעת שמואל, לפרטים: 

_____________________________________________)22-25ל(ניקול 050-7250631

 דרושות מטפלות למעון 
חדש באזור קוקה קולה, בני 

ברק. תנאים מצוינים. טל: 
052-7118997)23-26(_____________________________________________

קול העיר (קו עיתונות דתית) / 8223482 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

לפרטים, סימה: 
050-5332825

מטפלות/ים ומובילות/ים

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

 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(_____________________________________________

 לת"ת בת"א מחנך+ מורה 
לימודי חול לשעות אחה"צ 
לשנה"ל הבאה, נסיון חובה 

052-7623821 קו"ח: 
mail: 6307420@gmail.com)24-25(_____________________________________________

 למפעל פלסטיק בב"ב 
דרושה עובדת ייצור בתנאים 

טובים 052-473-4815
meyda@bezeqint.net)24-27(_____________________________________________

 דרוש עובד אחראי, 
למכבסה בירושלים,משרה

מלאה,רשיון נהיגה ידני חובה
054-3090601)24-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, ניסיון במדיה, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)23-24ח(בכירה! 050-4160390

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב והלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)24-25ח(052-3595314

 מנהלת משרד/מזכירה 
מנוסה מעונינת לעבוד במשרד 

_____________________________________________)24-25ח(בקרבת ב"ב 054-8414989

 בוגר נתיבות עולם, 
אקדמאי, ניסיון בניהול, "קירוב" 
פרסום ושיווק- במשרה בכירה 

_____________________________________________)24-25ח(050-4160390

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)24-25ח(לפי שעה 054-7938941

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)24-25ח(052-7396092

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

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

 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 
_____________________________________________)25-28ל(לפקס: 03-619-5777

 מתאמת פגישות 
למשרה חלקית מהבית 

ומהמשרד בשעות חופשיות 
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(_____________________________________________

 עוזרת אישית למנכ"ל 
במגדלי ב.ס.ר 11,000-13,000 

ש"ח גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 סוכן/ת מכירות שטח 
ללקוחות קיימים+ רכב צמוד 

11,000 ש"ח גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 נאמן כשרות למאפייה 
בירושלים 36 ש"ח לשעה 

גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 סוכנת שטח לתחום 
הפאנות + רכב צמוד 

לתושבות המרכז והדרום 
9,000-13,000 ש"ח גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 מזכיר/ה 
אדמיניסטרטיבית לחברת 

הייטק במרכז 9,000-10,000 
www.glatjobs.co.il ש"ח

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 אופה ומנהל משמרת 
במרכז ירושלים 

8,000-10,000 ש"ח
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)25-25(_____________________________________________

 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

 לארגון יוקרתי, פקיד/ה 
לעבודה מהבית, להקלדת 
מסמכים ותמלולם, שעות 

נוחות וגמישות, 3,500 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(קריירה 072-222-2262

 לחברה חרדית 
בירושלים, פקיד/ה לעבודה 

בתחום תורני, למענה טלפוני, 
ועוד, משרת בוקר א-ה -9:00
14:00, שכר 45 ש"ח לשעה, 

_____________________________________________)25-25(קריירה 072-222-2262

 דרוש עורך תורני עם 
כשרון כתיבה - עבודה מהבית. 

3-4 שעות ביום, 40 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(לשעה. קריירה 072-222-2262

 למשרד בבני ברק 
מזכיר/ה לעבודה משרדית, לא 
נדרש ניסיון, שכר גלובלי 7,000 

_____________________________________________)25-25(ש"ח קריירה 072-222-2262

 דרושה עובדת לנקי 10 
שעות אחה"צ מ- -15:00

053-5251290 22:00)25-28(_____________________________________________

 מעוניין בטלמרקטינג 
מכירות סוכן עבודה בצוות 

אופיס גרפיקה קלה
P2@hagisrael.com)25-26ח(_____________________________________________

דרוש/ה

לפרטים נוספים:
050-8841090

קופאית לרשת קמעונית ארצית 
עבודה מיידית 
תנאים טובים

אפשרות למשרה מלאה 
או משרה חלקית 

לימי חמישי + שישי בלבד
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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   .30.6.19 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 
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1-700-703-400
לייעוץ ומכירה:
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