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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

חבירה  מנתניהו.  גרוע  לא  וגנץ  מלפיד,  עדיף  לא  איווט 
וניזרק  אחדות  ממשלת  עלינו  שתיכפה  לפני  רגע  לכחול-לבן, 
במתכונת  הגיוס  חוק  תיקוני  העברת  את  תאפשר  הדרך,  לשול 
שהחרדים הסכימו לה ואיווט סירב. השותפות עם הימין, הייתה 
מאז ומעולם מלאכותית ולא החזיקה מעמד ברגע שבו הימין לא 
נזקק לשירותינו. הגיע הזמן שנפסיק לחשוב רק על הצד של ביבי, 

ונתחיל לחשוב גם על הצד שלנו

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

'תכנית המגירה' של כחול לבן

בזמן שנתניהו סופג ביקורת מהימין האידיאולוגי - במפלגה המתחרה מגבשים מהלך מרחיק 
לכת, עם שתי מטרות: לזכות בתמיכת החרדים ולהוכיח לחילונים כי הם יכולים להקים 

ממשלה • התכנית:  הסכמה על חוק הגיוס מהנקודה בה סיימו החרדים וליברמן, והצהרה על 
אי שינוי הסטטוס קוו • גורם במפלגה: "נפתיע את החרדים עוד לפני הבחירות"  | עמ' 8 

הם עמדו מאחורי הקמפיין שהחדיר את נתניהו ללב 
הציבור החרדי לקראת זכייתו הראשונה בכס ראש 
הממשלה. כעת, ראשי חב"ד שוקלים את צעדיהם 

קץ הימין?

הרב אהרונוב: 
 "נתניהו עשה טעות קשה בפיטורי שקד""הזהות האישית של המועמד לא רלוונטית"

האם נתניהו עדיין טוב ליהודים?

?כמה יעלה לכם להביא את גדולי הזמר החסידי רוצים ליהנות בשמחתכם מהופעה פרטית של זמר חסידי מפורסם? הכינו את הארנק, זה הולך לעלות לכם ביוקר • כתב 'קו 
עיתונות' התחזה לבן משפחה נרגש וליקט את המחירון המלא, בתוספת אנקדוטות מאחורי הקלעים | עמ' 15

עונת החתונות 

חשיפה

60% מהציבור החרדי לא רואה בנתניהו נטל על גוש הימין, 

67% מעוניין בממשלת ימין-חרדים צרה | עמ' 11
  סקר 

'קו עיתונות'  

יוסף גוטניק:

| עמ' 11 |

גבאי הצדקה יצאו להעתיר 
עבור תושבי העיר  | עמ' 4

פלישה לבית ספר והקצאה 
לעמותה בפירוק: 

התחקיר המביך | עמ' 4

מעמד הכנסת ספר 
תורה מקורי בת"ת 

קרעטשניף | עמ' 6

מה חיפש זוהר בלום בציון הרבי 
מליובאוויטש? | עמ' 6

הסכמה על חוק הגיוס ושמירת הסטטוס קוו





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

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

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

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

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים
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 חופרים את 'זרנוגה'
החלו  העתיקות  ברשות 
לבצע  האחרונים  בימים 
ותיעוד  לשימור  עבודות 
שבין  במרחב  עתיקות, 
הצעירה  רחובות  שכונת 
לקרית משה, )לשעבר שכונת 

מעברת זרנוגה הוותיקה(.
העתיקות  גילוי  עם 

הממצאים  את  מתעדים 
למחקר  להעביר  שניתן  ומה 
מוציאים  למוזיאונים  או 
גילויים  ולגבי  מהקרקע. 
לאחר  שישנם,  ככל  נוספים 
את  מכסים  ורישום  צילום 

המקום מחדש, וניתנים למקום אישורי בנייה וכד'.
הכשרת  שעם  לאחר  שהחלו  בחפירות  מדובר  הידוע  ככל 
באתר  מדובר  כי  קריאות  עלו  בנייה,  לקראת  והכנתו  הקרקע 

המכיל מימד היסטורי.

 רמזור חכם בגרודיסקי-סירני
סירני–גורודיסקי הותקן בימים האחרונים  בצומת הרחובות 
בקטע  העומסים  פי  על  הרמזורים  את  המווסת  חכם  רמזור 
השפעה  קיימת  אכן  כי  יתברר  ואם  בפיילוט  מדובר  הכביש. 
רמזורים  להציב  תשקול  העירייה  בכביש,  העומס  על  לטובה 

חכמים נוספים ברחבי העיר.
לדברי חבר המועצה 
"מדובר  אהרוני,  רונן 
שתוכנן  פרויקט  על 
תיק  מחזיק  בהיותי  עוד 
בקדנציה  התחבורה 
עם  בשיתוף  הקודמת 
ליאור שוקרי מנהל אגף 
התנועה בעירייה וחברת 

הרמזורים".
במערכת הרמזור הותקן רכיב אשר בודק בכל רגע נתון את 
העומסים בכל כיווני התנועה ברמזור ומווסת את זמן הירוק על 
פי הנתונים שמתקבלים. בתקופה הקרובה תבוצע בדיקה על ידי 
אגף התנועה ומהנדס הרמזורים לגבי שינוי בעומסים ברמזור. 
אם בבדיקות אלו הנתונים יראו כי העומסים קטנו, תבחן העירייה 

אפשרות להוסיף צמתים מרומזרים נוספים.

 מרצ לצד קרעטשניף
בשבועות  שנתלה  שלט  הושחת  קרעטשניף  לקרית  בכניסה 
האחרונים המבקש ממי שמעוניין בכך, שלא לעבור לחצות עם 

הרכב בימי שבת וחג את רחוב אהבת שלום )חי"ש(.
אלא שבעוד גורמים שונים השמיעו ביקורת על הצבת השלט 

והאשימו כי מדובר 
הרי  דתית,  בכפייה 
שהסובלנות במקרה 
דווקא  הגיעה  זה 
חברת  של  מכיוונה 
מטעם  המועצה 
 – חופשית  רחובות 
בציר  איטל  מרצ, 

אלשיך. לדבריה, "ראשית, השלט אינו מחייב. מי שרוצה לכבד 
את תושבי האזור במקטע של אזור חרדי – שבו כולל ובתי כנסת 
של ישיבת קרעטשניף, יוכל במקום, לנסוע ישר אל תוך האזור 
לרחוב  ימינה  ומיד  הנוטר  לרחוב  ימינה  פשוט  לפנות  החרדי 
הפלמ"ח. מדובר בסיבוב שאורך 2 דקות ולכן איני רואה בכך 

כל בעיה".

 קיר בלוקים קרס על פועל
בינוני במהלך במהלך  באורח  נפצע   35 כבן  פועל 
עבודות שיפוץ ברחוב יעקובזון, לאחר שקיר בלוקים 

קרס עליו תוך כדי עבודות שיפוצים במבנה.
לצעיר  העניקו  למקום  שהוזעקו  הצלה  כוחות 
להמשך  החולים  לבית  אותו  ופינו  ראשוני  טיפול 
של  האופנועים  ביחידת  חובש  פרץ  ישראל  טיפול. 
איחוד הצלה סיפר: "מדובר בפועל שסובל מחבלות 
ופציעות בראשו ובפלג גופו העליון עקב קיר בלוקים 
שקרס עליו. הענקנו לו סיוע ראשוני ולאחר מכן הוא 
פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי 

בבית החולים".

החדשות המקומיות של        רחובות
על המקום

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

גבאי הצדקה יצאו להעתיר עבור תושבי העיר

פלישה לבית ספר והקצאה לעמותה 
בפירוק: התחקיר המביך

לאחר שנות סבל: 
המג"ש הלך 

לעולמו

חיים גולדברג

עשייה  באנשי  מלאים  אוטובוסים  שלשה 
ערב  מדי  עצמם  המטריחים  ומתנדבים, 
ערב  בצהרי  יצאו  הרבים  בזיכוי  וחג  שבת 
טבריה.  לכיוון  מרחובות  סיון  חודש  ראש 
משכונות  תושבים  התקבצו  האוטובוסים  על 
אחד:  משותף  מכנה  עם  העיר  ברחבי  רבות 
כולם נמנים על עסקניה ומתנדביה של "טוב 

וחסד", קופת הצדקה של העיר רחובות.
רבי  התנא  ציון  על  בתפילה  החל  המסע 
בעיר  הרמח"ל  של  בקברו  ובהמשך  עקיבא 
עם  יחד  מנחה  תפילת  התפללו  שם  טבריה, 
בהתרגשות  שנאמרה  קטן  כיפור  יום  תפילת 
בני  עם  יחד  הנפש  ובהשתפכות  גדולה 
שהצטרפו  העסקנים  ילדי  ותשב"ר,  הנעורים 

אף הם למסע.
ם  ש מ
שיירת  המשיכה 
ם  י ס ו ב ו ט ו א ה
ציון  לעבר 
הק'  השל"ה 
נאמרה  שם 
ת  ו ב ה ל ת ה ב
"תפילת השל"ה" 

והיראה,  התורה  בדרך  הצאצאים  לחינוך 
ראש  ערב  מדי  לאומרה  כסגולה  שנודעה 
המרטיט,  המעמד  סיום  כשעם  סיון,  חודש 
לציונו  מירון  קדישא  לאתרא  פניהם  שמו 
בעבור  ובקשה  תפילה  להמשך  הרשב"י  של 

תורמי קופת העיר של רחובות.
במהלך הנסיעה, הביעו המתנדבים בעיניים 

דומעות הערכה והוקרה לראשי ארגון 
'טוב וחסד' אשר עושים לילות כימים להצלת 
משפחות הנדרשות לסיוע וחיזוק כלכלי בעיר 
להודות  ביקשו  הקופה מצדם  גבאי  רחובות. 
ההיענות  על  הומינר  ולפנחס  גרפי  ליוחאי 
ה"שי"  על  וכן  הנסיעה,  במימוש  והסיוע 
המיוחד שיקבלו המתנדבים במהלך הנסיעה.

חיים גולדברג

)אסרו  שני  ביום  ליוו  המונים 
הרב  את  האחרונה  בדרכו  חג( 
שהלך  זצ"ל  פיונטק  אריה  יצחק 
לעולמו לאחר יסורים קשים שסבל 

וקבלם באהבה.
בשנים  התגורר  פיונטק  הרב 
כאשר  ברק,  בבני  האחרונות 
מגוריו  מקום  את  קבע  מלפנים 
במשך  שימש  ואף  לציון  בראשון 
שיעור  כמגיש  אחדות  שנים 
ברחובות,  לצעירים  בישיבה 
של  דורות  מעמיד  כשהוא 
הערכה  שהעריכוהו  תלמידים 
רבה, אהבוהו אהבת נפש והחזירו 

לו חיבה יתירה.
מיטתו  אחר  שהלכו  תלמידיו 
והעלו זיכרונות משנים עברו, ציינו 
שאפיינה  המיוחדת  המתיקות  את 
את מסירת השיעורים ואת ההארה 

שהעניק לתלמידיו המג"ש זצ"ל.
בתקופת מגוריו בראשון לציון, 
בבית  בעיון  שיעורים  למסור  נהג 
הכנסת של הקהילה החרדית 'שער 
רבי  הגאון  שבראשות  אפרים', 

משה נחשוני.
הליך  בשל  שנה,  כעשרים  לפני 
רפואי מורכב שעבר, ביקש לעבור 
ולהתגורר בקרבת צאצאיו והעתיק 
אהרון  רמת  לשכונת  מגוריו  את 

בבני ברק.
המנוח הותיר אחריו דור ישרים 
מבורך, ובהם את בנו הרב אפרים, 
הרב  נמנים,  חתניו  על  כאשר 
החינוך  מוסדות  אש  מנת   רפאל 
גליק  אברהם  והרב  יעקב  בזכרון 
מהדמויות הבולטות בזכרון יעקב.

איציק גרוס

לפני מספר חודשים הגיעו עובדי עירית רחובות 
לבית הספר לבנות של חב"ד, גידרו חלק מהשטח, 
סללו שביל גישה והציבו עליו קראוון שהפך בתוך 
ציון". הדבר  – שערי  כנסת  ל"בית  ספורים  ימים 
שללא  והוריהן,  התלמידות  של  זעמם  את  עורר 
התראה מוקדמת 'גנבה' להן העירייה שטח בחצר.

מי שעומד בראש קהילת בית הכנסת הוא הגאון 
ברחובות.  הרבני  הדין  בבית  דיין  אשכנזי,  ציון 
למבנה,  להיכנס  לו  אפשרה  העירייה  לדבריו, 
וברגע שידרשו ממנו להתפנות, יפנה את המקום. 
וקהילתו מקיימת במבנה  בינתיים חודשים חלפו 

פעילות תורנית מלאה.
מי שהחליטו שלא  היו  הורי התלמידות  בקרב 
שנעשה  פזיז  כמהלך  שנראה  מה  לנוכח  להבליג 
להעלות  והחלו  ויסודית  רצינית  חשיבה  ללא 
תהיות, האם המבנה עבר תהליך הקצאה מסודר, 
הורי  בעוד  ועוד.  בניה  היתרי  לגביו  הוצאו  האם 
אינו  שלכאורה  מהלך  על  מצביעים  התלמידות 
חוקי הרי שבבית הספר מפנים את האצבע כלפי 

ראש העיר.
גם הסיפור הבא שתיכף  האירוע המדובר כמו 
השבוע  ששודר  בתחקיר  בהבלטה  פורסם  נביא, 
כביכול  שהואשם  העיר,  ראש  נגד   13 בערוץ 

בדאגה למקורביו ולבני משפחתו.
על  מלמד  בתחקיר  ששודר  הנוסף  האירוע 
עמותת "אור לציון" בראשה עומד חתנו של ראש 
העיר חיים פוגל, שנכנס לניהול העמותה בשבועות 
פירוק  בפני  שעמדה  בעמותה  מדובר  האחרונים. 
כאשר בית המשפט אף מינה מנהל מיוחד וקבע 
כי יש להפנות את המתחם בתוספת דמי שכירות 
אלא  רחובות,  לעיריית  שקלים   10,000 סך  על 
שבאורח פלא מאז שפוגל נכנס לניהול העמותה, 
המשפטיים  מההליכים  פרופיל  הורידה  העירייה 
זו  ולמעשה  עין,  העלימה  כביכול  העמותה,  נגד 

כה  חדלה מתשלום דמי השכירות שהצטברו עד 
למאות אלפי שקלים.

העירייה  ביקשה  כשנתיים  לפני  כי  נטען  עוד 
שעמדה  לעמותה  לאשר  העיר,  במועצת  בדיון 
בפני פירוק את המבנה עליו היא יושבת ואשר היא 
זאת  גבוהים.  שכירות  דמי  לשלם  לגביו  נדרשת 
חדלות  בגין  נגדה  האכיפה  בדרכי  לדון  במקום 

התשלום.
לא זו אף זו, ראש העיר שהשתתף בהצבעה אף 
לא טרח למסור גילוי נאות ולחשוף כי הוא מצוי 
אושרה  אגב,  )ההקצאה  בפרשה.  עניינים  בניגוד 

ברוב קולות(.
תגובת רחמים מלול וחיים פוגל כפי שנמסרה 
13, "באשר לקשר שבין ראש העיר מלול  לערוץ 
ההחלטות  כל  כי  יובהר   - אשכנזי  הרב  לבין 
מטעמים  התקבלו  העיר  במועצת  שנתקבלו 
ניתן כחצי שנה  מקצועיים בלבד. היתר השימוש 
לאחר סיום תפקידו של הרב אשכנזי כמגשר בענין 

משפחתי בו היה מצוי בנו של ראש העיר".
ההחלטות   - לציון'  'אור  לעמותת  "באשר 
עין  תחת  התקבלו  התקופה  במהלך  שהתקבלו 
מבקרת מצד החשב המלווה ומצד המפרק מטעם 

רשם העמותות".
הציבה  "העירייה  רחובות:  עיריית  תגובת 
בשטחי  גם  כמו  במקום  זמניים  יבילים  מבנים 
המוסדות  לצורכי  כמענה  נוספים,  חינוך  מוסדות 
מתמודדים  ואשר  במקום  הפועלים  החינוכיים 
עם מצוקת כיתות לימוד. עובדה היא כי תלמידי 
היביל  למבנה  הסמוך  חיל'  איש  'בן  הספר  בית 
המבנים  העברת  בוקר.  מדי  במבנים  מתפללים 
לנהלים.  בהתאם  בוצעה  המדוברים  היבילים 
מדובר  כי  יודגש  התחייה,  ברחוב  לנכס  באשר 
להקצאות  שבדומה  שנים  עשרות  בן  בשימוש 
מטפלת  הנכסים  מחלקת  אחרות,  ותיקות 
לאחר   - הדירה  שכר  לתשלום  באשר  בהסדרתן. 
נכסים  מחלקת  ביצעה  התשלומים  שהופסקו 
בעירייה פניות רבות לעמותה בדרישה לתשלום".

3 אוטובוסים יצאו מרחובות לקברי צדיקים בצפון, למסע תפילה מרגש עבור תומכי ואוהדי קופת החסד המקומית

בתחקיר שפורסם בערוץ 13, עולים מספר מקרים תמוהים בהתנהלות עיריית רחובות והעומד 
בראשה • במרכז התחקיר: עמותה בניהול חתנו של מלול, שזכתה לכאורה ליחס מועדף



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

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

מונפורט פארק 

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

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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מה חיפש זוהר בלום בציון הרבי 
מליובאוויטש?

מעמד הכנסת ספר תורה מקורי 
בת"ת קרעטשניף

"פינוי בינוי": רחובות דורגה במקום ה-6

מאת: חיים גולדברג

האחרון,  שישי  ביום  נצפה  מפתיע  אורח 
-ב"אוהל חב"ד ליובאוויטש" בבית העלמין מונ

טיפיורי שבשכונת קווינס בניו יורק.
מחזיק תיק החינוך במועצה ומ"מ ראש העיר 
"יש  מפלגת  כיו"ר  גם  המשמש  בלום,  זוהר 
ששהה  ברחובות,  עתיד" 
בארה"ב  שעבר  בשבוע 
משפח ביקור  -במסגרת 

ביום  'לקפוץ'  החליט  תי, 
עם  יחד  החג  ערב  שישי 
ב"אהל  לביקור  רעייתו 
שם  ליובאוויטש",  חב"ד 
נשאו תפילה על ציונם של 

אדמו"רי חב"ד.

אל בני הזוג 
רבה  התלווה 
קהילת  של 
ברחו -חב"ד 

ר'  הגאון  בות 
מענדל  מנחם 
י  ק ס ב ו כ ו ל ג
אף  שביקר 

הוא בארה"ב.
עם סיום התפילה באוהל והנחת תפילין בבית 
פגישת  ובלום  גלוכובסקי  הרב  קיימו  הכנסת 
מצוקת  לפתרון  בדרכים  ודנו  מאלתרת  עבודה 

החינוך של קהילת חב"ד ברחובות.
הרבי  אצל  מהביקור  מאוד  "התרגשתי 
ניתנת  ובלתי  מיוחדת  חוויה  זו  מליובאוויטש. 

לתיאור", אמר בלום ל"השבוע ברחובות".

מאת: חיים גולדברג

קרעט קרית  לבשה  תורה,  מתן  חג  -לקראת 
הקדושה,  התורה  ושמחת  אהבת  של  חג  שניף 
כאשר בצהרי יום רביעי שעבר, התאספו מאות 
-צעירי הצאן יחדיו בתלמוד תורה ל'מעמד כתי
-בת האותיות' אולטימטיבי, בו נטלו חלק תלמי

די הכיתות ג' עד ח' כשכל תלמיד כתב בעצמו 
'קבלה טובה' אותה יקבל על עצמו לקראת חג 
-מתן תורה. את "הקבלות הטובות" כתבו התל
-מידים הישר אל תוך 'ספר התורה' המיוחד שנ

בנה במיוחד לקראת המעמד.
-ספר התורה שהיה מלא במאות הקבלות הטו

בחיצוניותו ממש  נראה  והיה  הילדים,  בות של 
מחצר  יצא  רגיל,  תורה  כספר 
של  לרחובה  תורה  התלמוד 
מל וזמרה,  שירה  ברוב  -עיר 
ובמצ שופרות  בתקיעת  -ווה 

תלמידי  ידי  על  מתופפים,  עד 
הגדלת  למען  כשהכל  הת"ת, 
-השמחה והשראת אווירת הק

דושה.
היתה  המפוארת  התהלוכה 
שהוכן  מפואר  מרכב  מורכבת 
-על ידי התלמידים במיוחד למ

התלמידים  צעדו  אחריו  עמד, 
בתהלוכה  הרך  מהגיל  הרכים 
של 'דגלים' מסודרים להפליא 
-על ידי חבלים, אותם ליוו תה

והשופרות,  המתופפים  לוכת 
התל שאר  כל  -כשמאחוריהם 

-מידים שרקדו במעגלים ובהתלהבות סביב החו
פה וספר התורה הייחודי שנישא בראש, כשהם 
מרגולין,  ההגנה,  רחובות  אורך  לכל  צועדים 
הטישים"  ל"היכל  ומשם  )חי"ש(  שלום  אהבת 
עלו  שם  קרעטשניף,  הגדול  ביהמ"ד  שבחצר 

והמשי )טריבונות(  הפארענצ'ס  על  -התלמידים 
כו בריקודי המצווה כשמנהל הת"ת הרב משה 
שפיצר רוקד עם הספר תורה יחד עם התלמידים 
-כל אחד בנפרד בסבלנות מיוחדת, כך שכל תל

הישיר  הקשר  את  ירגיש  מיד 
התורה  ספר  קדושת  עם  שלו 

וקיום המצוות.
לסיום המעמד הוזמן לשאת 
כה התלמידים  בפני  -דברים 

מגיד  תורה,  מתן  לקראת  כנה 
מרגליות  מפיק  פה  המישרים 
הגאון הרב ישראל מאיר שושן 
עניני  על  עמד  לשונו  שבמתק 
לחבירו  אדם  ובין  ארץ  דרך 

שקודמים לקבלת התורה.
התורה  ספר  הכנסת  מעמד 
למבצע  הסיום  כאקורד  נערך 
שנערך  לחבירו"  אדם  "בין 
כו בין  האחרונים  -בחודשים 

תלי הת"ת, כאשר כל המסרים 
וההודעות על המבצע הונגשו 
יצירת  ידי  על  הצעירים  לילדים  חביבה  בצורה 
דמות של תלמיד אשר כונה בשם 'זעליג' והוא 
-זה שתיווך כביכול בין הצוות החינוכי והתלמי
-דים, מה שאכן הביא תוצאות מדהימות ולתגו
בות מחמיאות מצד ההורים והילדים המרוצים.

מאת: איציק גרוס

עי להתחדשות  הממשלתית  הרשות  -מנתוני 
רחובות  כי  עולה,  אלו  בימים  שפורסמה  רונית 
בישראל  המובילות  הערים   10 בדירוג  נכללת 
"פינוי- של  לפרויקטים  בנייה  היתרי  בהוצאת 

בינוי".
 6 על פי הדו"ח, רחובות מדורגת במקום ה- 
פי של  יזמות  בפרויקטי  בנייה  היתרי  -בהנפקת 
-נוי-בינוי כאשר במרוצת השנה החולפת, התק

בלו אישורים ל- 571 יחידות דיור, כאשר מספר 
בימים  בביצוע  שנמצאים  הפינוי-בינוי  מתחמי 

אלו עומד על 7.
יו"ר ארגון קבלני רחובות דוד סרוגו מסביר, 
כי "רחובות היא אחת הערים המבוקשות ביותר 
למגורים כשהיצע הדירות בה מועט ביותר. כדי 
להמ חייבים  באזור  הדירות  היצע  את  -להגדיל 

שיך ולעודד פרויקטי התחדשות עירונית, רק כך 
ניתן תשובה לביקושים הרבים".

לקראת חג השבועות, מצאה הנהלת ת"ת "בני משה" קרעטשניף רעיון מקורי כיצד 
להמחיש ולהחדיר בקרב צעירי הצאן את אהבת ושמחת התורה

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

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

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....
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הסכמה מראש על חוק הגיוס והכרזה 
על שמירת הסטטוס קוו

ישראל פריי

'כחול  מפלגת  את  תפסו  החוזרות  הבחירות 
לבן' לא מוכנה. בזמן שמרבית ח"כיה לומדים 
ובכיריה  לראשונה  הכנסת  מסדרונות  נבכי  את 
הבחירות,  מתוצאות  לקחים  בהפקת  עוסקים 
בבחירות  שניה  הזדמנות  ממרום  עליהם  נחתה 

שתתקיימנה בעוד כשלשה חודשים.
בחירות  אסטרטגיית  לגבש  הניסיונות  בצד 
ההבנה  חלחלה  לבן'  'כחול  בצמרת  מנצחת, 
הסיכוי  את  מהם  שמרחיקה  המרכזית  בבעיה 
החרדיות  המפלגות  שלטון:  למפלגת  להפוך 
ישבו  לא  לעולם  כי  והצהר  חזור  שמצהירות 
במפפ  2 והמספר עתיד'  'יש  יו"ר  עם   בממשלה 
לגה, יאיר לפיד. הדברים מקבלים ביטוי לא רק 
פבדיונים פנימיים אלא מבוטאים בראיונות פומ

ביים תחת דיון ציבורי נרחב.
החר ההתנגדות  חומת  את  להבקיע  פבניסיון 

דית, ב'כחול לבן' מגבשים תכנית מרחיקת לכת, 
שעשויה בסיטואציה מסוימת לשנות את תמונת 

המצב הפוליטית.
על 'תכנית המגירה' עמלים בימים אלו בכירי 
הב בדרגים  ראש  בכובד  נדונה  והיא  פהמפלגה 

כירים ביותר. מטבע הדברים, את פרטי התכנית 
פמובילים בעיקר הצד המתון יותר במפלגה המ

שותפת, הלא הם אנשי 'חוסן לישראל' של בני 
נמצאת  ינקלביץ'  עומר  החרדית  הח"כית  גנץ. 
בולט  עתיד'  'יש  ומצד  העניינים  בסוד  היא  אף 
התכנית  להשקת  שדוחף  כמי  כהן  מאיר  ח"כ 

באופן פומבי.
פעל פי התכנית שנחשפת לראשונה ב'קו עיתו

נות', סיעת 'כחול לבן' תצא בהצהרה חד צדדית 
פהמעניקה למפלגות החרדיות את כל מה שהמ

פלגה תהיה מוכנה להעניק להן לאחר הבחירות 
בעת מו"מ קואליציוני, כלומר, כמעט הכל.

ה'חבילה' שתגיש 'כחול לבן' לחרדים תכלול 
הסכמה מוחלטת מראש לחוקק את חוק הגיוס, 
המפל הגיעו  אליה  האחרונה  מהנקודה  פבדיוק 

גות החרדיות במו"מ מול ליברמן, מתווה מרוכך 
שגם אליו התנגד יו"ר 'ישראל ביתנו'.

לכלול  עשויה  צדדית  החד  ההצהרה  בנוסף, 
לבן'  ו'כחול  במידה  לפיה  דרמטית,  אמירה 
לא  ממשלה,  להרכבת  הזכות  את  לידיה  תקבל 
יינקטו כל שינויים בנושא הסטטוס קוו מהמצב 
שהיה בממשלה היוצאת, מבלי שיהיו מוסכמים 

על כל הצדדים.
מול  פוליטי  ערוץ  לפתוח  מהרצון  פחות  לא 
המתגלגל  שהמהלך  הרי  החרדיות,  המפלגות 
פב'כחול לבן' נועד גם לאוזני המצביעים החילו

נים. על פי גורם רשמי במפלגה, האתגר הגדול 
שמלווה אותה הוא חוסר האמון של המצביעים 
אלטרנטיבה  בה  רואים  לא  שכבר  החילונים, 
מבחינה  והן  פוליטית,  מבחינה  "הן  שלטונית. 
בפני  להציג  לנו  נכון  יהיה  וציבורית,  ערכית 
לבוחרים  ולהעניק  השלמה  החבילה  את  כולם 
החרדים  את  נפתיע  אנחנו  להחליט.  הזכות  את 

עוד לפני הבחירות"", דבריו.
נכון לכעת, החרם החרדי על יאיר לפיד עדיין 
נראה מכשול בלתי עביר, שיקשה 
בין  עתידי  פעולה  שיתוף  כל  על 
לא  ואם  נתניהו.  לבין  לבן'  'כחול 
ממשיכים  ואנשיו  לפיד  בזה,  די 

לנקוט בקו אנטי-חרדי מובהק.
שהנציגים  ולמרות  זאת  לצד 
החרדים מכחישים בתוקף, בחדרי 
חדרים מביעים במפלגות החרדיות 
חלקם  נתניהו,  מהיחלשות  דאגה 
כל  על  לשמור  הצורך  את  מעלים 

האופציות פתוחות.
קשה להעריך האם הצד המתון 
לג יצליח  לבן'  'כחול  פבפדרציית 
פבור והאם הדברים יתקבלו על נצי
פגי הציבור החרדי, אך התכנית שנ

לקרב  עשויה  אלו  בשורות  חשפת 
את הצדדים, לפחות בסיטואציה בה נתניהו לא 

יצליח להרכיב את הממשלה הבאה.
יש  לבן  "לכחול  בתגובה:  נמסר  לבן  מכחול 
יוזמה אחת חשובה ומובילה והיא מקדמת אותה 
יש מדינת  את  להוביל  היוזמה   - הרבדים  פבכל 

בכלכלה,  בביטחון,  בחינוך,  חדש.  לעידן  ראל 
במ השלטון  את  ולהחליף  בבריאות  פברווחה, 

הרוח  על  תתפשר  לא  לבן  כחול  ישראל.  דינת 
את  להפוך  במטרה  אותה  שמובילים  והערכים 
ישראלית  וחברה  יותר  טובה  למדינה  ישראל 

מאוחדת כמה שיותר".

במפלגת 'כחול לבן' מגבשים תכנית מרחיקת לכת שעשויה 
להתפרסם לפני הבחירות, במטרה להבקיע את חומת 

ההתנגדות החרדית ומתוך רצון להוכיח לבוחרים החילוניים כי 
הם עדיין אלטרנטיבה שלטונית • בתכנית: הסכמה על חוק הגיוס על 

בסיס המתווה האחרון שהגישו המפלגות החרדיות לליברמן והצהרה על אי 
ביצוע שינויים בסטטוס קוו • כל הפרטים

'תכנית המגירה' של כחול לבן

 יאמצו את התכנית? ישיבות סיעה בש"ס ו'יהדות התורה' 

חשיפה
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

shlomi@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

או לפקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה

‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?



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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בדרך לשימוע, שרים זמניים ופריימריז חדשים:
השבוע הפוליטי

אלי רובין

חימים קשים עוברים על ראש הממשלה בני
מין נתניהו. בזמן שהוא עסוק בבחירות לכנסת 
מפלגתו  ניצחון  את  להבטיח  מנת  על  ה-22, 
נאלץ  הוא   - ליברמן  ללא  בכלל,  הימין  וגוש 
המשפטיים  בתיקים  השימוע  עם  להתמודד 
בהם הוא נחקר, יחד עם מינוי שרים בממשלת 
חהמעבר, וכעת, גם ביקורת קשה שנשמעת מה

הציונות  מקרב  בעיקר  המפה,  של  הימני  חלק 
הדתית.

מעט,  לא  נתניהו  את  שהעסיק  הראש  כאב 
היה  משפחתו,  בני  את  בעיקר  שיאמרו  יהיו 
לשעבר,  המפשטים  שרת  של  שילובה  נושא 
ה-22.  לכנסת  הליכוד  ברשימת  שקד,  איילת 
הדיבורים על צירופה למפלגת השלטון, החלו 
שותפה  עם  יחד  שנחלה  הכישלון  לאחר  מיד 
החדש'  'הימין  במפלגת  בנט  נפתלי  הפוליטי 
שכ האחרונות,  הבחירות  קודם  הקימו  חאותה 

זכור לא עברה את אחוז החסימה.
במפלגת הליכוד היו מי שתמכו במהלך זה 
אף  המוערכת  טבעית,  כשותפה  בשקד  וראו 
חברים,  היו  כשמנגד  הליכוד,  מצביעי  בקרב 
שהעדיפו  למקומם,  שחששו  שרים  בעיקר 
אחרת.  במסגרת  מתמודדת  שקד  את  לראות 
"לא סתם עבדנו בפריימריז קשה ובמשך שנים 
ויע יבואו  שעכשיו  כדי  אירועים  בין  חדילגנו 
הלי משרדי  חלק  אמרו  בסיבוב",  אותנו  חקפו 

כוד לנתניהו בשיחות סגורות, כך על פי דיווח 
ב'חדשות 13'.

כעת, לאחר שדרכה לליכוד נחסמה, לפתחה 
של איילת שקד ניצבים שתי אפשרויות, האחת 
'הימין החדש' יחד עם שותפה  לרוץ במסגרת 
הנ ככל  כזה  כשבמקרה  בנט,  נפתלי  חהוותיק 

ונתפסת  מאחר  הראשון,  במקום  תשובץ  ראה 
כאהודה יותר בציבור.

ופחות רלוונטית היא הצט חאפשרות שנייה 
ישראל  כמו  אחרות,  למסגרות  רפות של שקד 
נו אפשרות  וכדו'.  פייגלין  של  'זהות'  חביתנו, 

בראשות  שקד  של  הצבתה  היא  שעלתה  ספת 
לביתה  שהיה  הימין'  מפלגות  'איחוד  רשימת 
הסף  על  ונדחה  שכמעט  רעיון  מכבר,  לא  עד 
מאז  נבגדים  שמרגישים  היהודי  הבית  בחוגי 

פרישתה מהמפלגה.
על אף זאת, נראה כי סירוב זה מגיע דווקא 
ול למקומם  שחוששים  המפלגה  נציגי  חמקרב 
המ קהל  בקרב  שנערכו  בסקרים  אך  חכבודם, 

'מקור  בעיתוני  הדתית,  הציונות  של  צביעים 
לאהדה  זוכה  כי שקד  עולה  ו'בשבע',  ראשון' 
ביותר לעמוד  מי המתאים  רב. בשאלת  ואמון 
בראשות מפלגה דתית מקבלת איילת שקד את 
המקום הראשון, בפער ניכר על שותפה נפתלי 
פרץ  נמצאים  גדול,  לא  בנט. כשאחריו, בפער 

וסמוטריץ'.

גזרת סמוטריץ'-פרץ
ובנט-שקד,  הימין'  'איחוד מפלגות  אפרופו 
של  פיטוריהם  לאחר  האחרון,  השבוע  בסוף 
ספורים  ימים  ה-34  ישראל  מממשלת  השניים 
אוחנה  אמיר  הכנסת  חבר  מונה   – לכן  קודם 
מ'הליכוד' לשר המשפטים, זאת חרף הלחצים 
נתניהו מצדו של סמוטריץ' למ חשהופעלו על 

נותו לתפקיד.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הגיב למינוי 
אחד  לאף  מתייחס  היה  לא  "נתניהו  כי  ואמר, 
מרשה  שהוא  כמו  שלו  האחרים  מהשותפים 
הזמן  הגיע  הדתית.  לציונות  להתייחס  לעצמו 
שנפיק לקחים". בליכוד הגיבו לדבריו ואמרו, 
כי "הלכה 'מדינת ההלכה'", כשכוונתם הייתה 
ביום  שאמר  דברים  על  סמוטריץ'  את  לעקוץ 
ירושלים בישיבת 'מרכז הרב, לפיהם: "אנחנו 
חרוצים את תיק המשפטים, כי אנחנו רוצים לה

שיב את משפט התורה למכונו".
מפלגות  מ'איחוד  השרים  מינוי  בינתיים, 
הדעות  חילוקי  רקע  על  זאת  מתעכב,  הימין' 
אחרי  הליכוד.  מפלגת  ומול  המפלגה  בתוך 
המ תיק  על  שבנה  סמוטריץ'  שנחל  חהאכזבה 

שפטים, למפלגה נשאר את תיק החינוך אותו 
מייעדים ליו"ר המפלגה חבר הכנסת רפי פרץ, 
חכאשר בליכוד הציעו למפלגה את תיק התחבו

רה )אחרי שישראל כץ, שהחזיק בתפקיד, מונה 
לשר החוץ. א.ר.( יחד עם תיק נוסף כפיצוי. 

לידיו  ילך  החינוך  תיק  כי  שנראה  אף  על 
קו נשמעו  סמוטריץ'  של  בסביבתו  פרץ,  חשל 

המפלגות  בין  ההסכם  פי  על  כי  שאמרו  לות 
הבחי קודם  שנחתם  היהודי(  והבית  ח)תקומה 

רות, סוכם כי הבית היהודי יקבלו את המקום 
הראשון ברשימה, אך לתקומה תהיה הבכורה 
בחלוקת התפקידים. על אף זאת, בליכוד הציעו 
לסמוטריץ' כתוספת לתיק התחבורה תיק נוסף 
התפוצות  את  דרש  סמוטריץ'  כאשר  כפיצוי, 
אך בליכוד מתעקשים לא לתת לו תיק זה אלא 
התיק לעניינים אסטרטגים. בנוסף, בכדי לרצות 
חאת המפלגה, בליכוד הציעו לצרף את פרץ וס

מוטריץ' כחברים בקבינט המדיני ביטחוני.
בפרט  הימין',  מפלגות  ב'איחוד  המתיחות 
בשבוע  הורגשה  התיקים,  חלוקת  רקע  על 
הק מסביבתו  שיצאו  בתדרוכים  אף  חהאחרון 

שסמוטריץ'  לאחר  פרץ.  רפי  היו"ר  של  רובה 
מתח ביקורת על מינוי אוחנה לשר המשפטים, 
המו"מ  שלקראת  "ראוי  פרץ:  בסביבת  אמרו 
הק הבחירות  לאחר  מיד  שיערך  חהקואליציוני 

רובות נפיק לקחים. לא ברור למה סמוטריץ', 
המו"מ,  כל  לאורך  כתף  אל  כתף  הלכנו  איתו 
בוחר לתקוף את ראש הממשלה במקום להסיק 

מסקנות".
"הבחירה  כי  ואמרו,  הוסיפו  פרץ  בסביבת 
במ והוא  הממשלה  ראש  של  היא  חהראשונה 

מהסיבה  החינוך,  תיק  את  לפרץ  הציע  פורש 
שהוא רואה בפרץ את מנהיג הציונות הדתית. 
הבית  ביו''ר  מלא  אמון  נותן  הממשלה  ראש 
חהיהודי להחזיק בתיק החינוך והחברות בקבי

נט. כמחליפו של נפתלי בנט בהנהגת הציונות 
הדתית. ראש הממשלה קבע כי הציונות הדתית 
בק והחברות  החינוך  בתיק  להחזיק  חממשיכה 
בינט. זו הייתה המשימה והמשימה הושלמה".

התנער  מכן  לאחר  יממה  זו,  הודעה  אף  על 
האחרו ''בחודשים  ואמר:  זו  מהודעה  חפרץ 

נים בצלאל ואני הולכים כתף אל כתף על אף 
מתנ אני  המחנה.  אחדות  את  לפצל  חניסיונות 

ער מכל ההודעות שיצאו אמש, אנחנו נמשיך 
כפי  ביחד  לממשלה  ונכנס  שותפים  להיות 
בבית  כי  נציין,  הדרך".  אורך  לכל  שהתנהלנו 
שיו"ר  הרעיון  על  ביקורת  גם  נשמעה  היהודי 
המפלגה רפי פרץ ישמש כשר החינוך, מאחר 
בבחירות  המפלגה  בקמפיין  לפגוע  עלול  וזה 
לכנסת ה-22, בשל העובדה כי הוא יהיה עסוק 
חבפתיחת שנת הלימודים, כשלטענת אותם גור

מים זה ממילא תפקיד זמני עד לבחירות.
במעונו  פגישה  על  דווח  הגיליון  סגירת  עם 
חשל ראש הממשלה בהשתתפות בצלאל סמוט
חריץ' והרב רפי פרץ, לקראת הסכמות על חלו

קת התיקים.

קשה הדרך לאחדות
של  המשותפת  הריצה  רעיון  כך,  ובתוך 
ברשי החדש'  'הימין  עם  יחד  הימין'  ח'איחוד 

מה אחת, לא תופס תאוצה. נפתלי בנט הצהיר 
במהלך השבוע הקודם, כי "אתמודד רק בימין 
החדש. אני מאמין בערכי החיבור בין הדתיים 
חלחילונים, ימין אמיתי, יהדות מקרבת. לא פוס

לים ריצה בבלוק טכני, אבל הימין החדש היא 
חהמפלגה שלי. וגם בבלוק טכני, יש גבולות ער
חכיים שלא אחצה". על אף זאת, במפלגה הכחי

שו דיווח ולפיו הושגו הבנות עם הבית היהודי 
בבלוק  משותפת  ריצה  על  הלאומי  והאיחוד 
טכני, כאשר במפלגה הודיעו כי יפתחו במו"מ 

לריצה משותפת רק בעוד כחודש.
בשבוע  הדתי,  בימין  החיבור  ניסיונות  לצד 
האחרון החלו נשמעים עיתונאים ומובילי דעת 
ראש  על  ביקורת  להביע  הדתית  בציונות  קהל 
הקואליציה,  בהקמת  כשלונו  בשל  הממשלה 
העבודה  מפלגת  עם  שניהל  המגעים  גם  כמו 
ספק הביעו  כשחלקם  המשפטי,  מצבו  חובשל 

שללו  ולא  הדרך  בהמשך  השותפות  לגבי  נות 
אף הליכה עם 'כחול לבן', שבין בכיריה "אנשי 

ימין ואוהבי הארץ לא פחות מנתניהו".
העיתונאי  היה  נתניהו  מבקרי  שבין  הבולט 
בתגובה  למקורבו.  הנחשב  ריקלין,  שמעון 
מפלגת  עם  נתניהו  שניהל  מגעים  על  לדיווח 
העבודה כתב: "אני נלחם כמו אריה במערכת 
המשפט, כי ברור לי גודל השינוי שהיא צריכה. 
המש את  ליחימוביץ'  הציע  נתניהו  שני  חמצד 

אוצר  לגבאי  משולב,  רווחה  לשמולי  פטים, 
וכו'. מה עושים במצב הזה, האם האיש גדול 

מהרעיון?". 
יועצו של נתניהו ואיש הציונות הדתית יונתן 
מראש  "מתנצל  וכתב:  לביקורת  הגיב  אוריך, 
על כך שאני לא משתתף בפסטיבל 'ימנים נגד 
נתניהו'. מדובר בסערת טוויטר שמשפיעה על 
היא  בפנינו  שניצבת  והמשימה  קולות,   25-30
ממיליון  למעלה  השם,  בעזרת  שוב,  לגייס 
מצביעים. זה לא סערת בכוס תה, זאת נפיחה 

בבריכה של הרדודים".

שגרירים של רצון פוליטי
התי חלוקת  לצד  הזו,  ההמולה  כל  חבתוך 

פורסם  שעבר  בשבוע  המעבר,  בממשלת  קים 
לאחח הציע  הממשלה  ראש  כי   ,'13  ב'חדשות
רונה לשר לביטחון פנים גלעד ארדן להתמנות 
לתפקיד שגריר ישראל באו"ם ולשר התקשורת 

איוב קרא לתפקיד שגריר ישראל במצרים.
ליועץ  פנו  לבן'  ב'כחול  הפרסום,  בעקבות 
המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, בדרישה 
כי יאסור על ראש הממשלה למנות שגרירי קבע 
הב תקופת  במהלך  ובמצרים  באו"ם  חחדשים 

חירות, זאת לאחר שדווח כי גלעד ארדן קיים 
פגישה חשאית עם היועץ המשפטי לממשלה, 
חבמטרה לבדוק האם העובדה שדני דנון, השג

ריר הנוכחי באו"ם, מסיים את תפקידו בתקופת 
ממשלת מעבר, תהווה בעיה במינויו לתפקיד, 
להיות  צפויה  לא  כי  השיב  מנדלבליט  כאשר 

בעיה במינוי זה. 

בוחרים יו"ר לעבודה
בזמן שבמפלגות הקואליציה עסוקים במינוי 
חשרים בממשלת המעבר, לצד הדיבורים על חי
חבורים אפשריים, כמו גם מינוי שגרירים, במפ

לגות האופוזיציה נערכים לבחירות בכל הכוח, 
ולהצלחה שתשנה את  להישג  בתקווה להביא 

המפה הפוליטית.
קשה  תבוסה  שנחלה  העבודה,  במפלגת 
בבחירות האחרונות, כאשר השיגה את מספר 
המנדטים הנמוך ביותר מאז הקמתה - נערכים 
חלפריימריז. בשונה מכל מערכת בחירות, במפ
לרא רק  פריימריז  לערוך  כעת  חלגה מתכוונים 

שות המפלגה ולא על לרשימה, שככל הנראה 
תישאר כפי שהייתה בבחירות האחרונות.

המפלגה  של  החוקה  וועדת  הצעת  פי  על 
הפריימריז לראשות המפלגה יערכו בקרב כלל 
הלועזי  החודש  בתחילת  כבר  המפלגה  חברי 
לביטול  ההצעה  כך,  בתוך  ביולי.  ב-2   - הבא 
הפריימריז לרשימה, כמו גם עריכת הפריימריז 
בקרב ועידת המפלגה )3,000 במספר( ולא בין 
60,000 במספר( שהייתה אמוח )כלל מתפקדיה 
חרה לבוא היום )רביעי( לדיון בפני הועידה נד

חתה, בשל החלטת בית המשפט המחוזי בתל 
חאביב לערוך משאל טלפוני בקרב כלל המתפ
קדים בשאלה  איך יערכו הפריימריז הקרובים.
לרא התמודדותו  על  לבינתיים  שהכריז  חמי 

פרץ  עמיר  לשעבר  היו"ר  הם  המפלגה,  שות 
ראש  בנוסף,  שפיר.  סתיו  הכנסת  וחברת 
הוא  אף  שוקל  ברק  אהוד  לשעבר  הממשלה 
התמודדות, כמו גם חבר הכנסת איציק שמולי 

וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן.
חאבי גבאי, שנבחר ליו"ר העבודה לפני כש

נתיים בלבד, הודיע כי לא יתמודד על ראשות 
חהמפלגה. "הכיוון היה ברור כבר בליל הבחי
חרות האחרונות, אבל החלטות גדולות לא מק

בלים בעת סערה, ולכן המתנתי עד שהדברים 
יהיו אקטואליים בכדי להחליט ולהודיע", כתב 
גבאי בפוסט מיוחד. "הלכנו במסע עם אינסוף 
היתקלויות מכל הכיוונים, מסע רצוף באתגרים 
המשימה  את  שהפכו  ומחוץ,  מבית  מורכבים, 
שלנו לקשה מאוד. והיו גם טעויות, עליהן אני 
לוקח אחריות מלאה, ויודע כי אלו נעשו מתוך 

אמונה אמיתית בדרך ובמחויבות לניצחון".
אינה סוף פסוק  גבאי  כי הודעתו של  יצוין, 
לרשימת  פריימריז  יתקיימו  לא  ואכן  ובמידה 
 2 כמקום  להשתבץ  היו"ר  מבקש  המפלגה, 
ברשימה לכנסת ה-22. במקביל, 'הביטחוניסט' 
הוא  אף  רוסו, ששקל  טל  המפלגה,  הטרי של 
חלהתמודד לראשות, הודיע כי אינו מתכוון לה

נאמר:  בהודעה שפרסם  ה-22.  לכנסת  תמודד 
חודשים  כארבעה  לפני  לפוליטיקה  "נכנסתי 
נקלענו:  אליה  המציאות  גדולות.  תוכניות  עם 
כפי  הדברים  את  לעשות  לי  מאפשרים  אינה 
לקרבות  שותף  להיות  רוצה  איני  שקיוויתי. 
חהירושה ועל כן, אני מסיר את מועמדותי לתפ

קיד היו״ר ומהרשימה לכנסת ה-22".

שימוע ראש הממשלה

בסוף השבוע שעבר, ראש הממשלה בנימין 
נתניהו הגיש בקשה ליועץ המשפטי לממשלה 
בבקשה כי יתן דחייה נוספת לשימוע בתיקים 
דחה  שכבר  לאחר  נחקר,  בהם  המשפטיים 
- לאחר שאביחי מנדלבליט  אוקטובר  לחודש 
הודיע לפרקליטי נתניהו כי הוא מסכים באופן 
חחלקי לבקשתו לדחיית השימוע בשלושה חוד

שים בלבד, מחודש יולי לאוקטובר.
לראש  הודיע  מנדלבליט  המשפטי  היועץ 
ימים  שבועיים  עומדים  לרשותו  כי  הממשלה 
חבכדי להודיע אם בכוונתו להגיע לשימוע במו
נוס דחייה  ייתן  לא  כי  תוך שציין  חעד החדש, 

פת במועד, מאחר ודחייה כזו תפגע באינטרס 
הציבורי.

על אף הערכות הפרקליטות שנתניהו יעתור 
חלבג"ץ נגד החלטת מנדלבליט, ביום שני הש

בוע הודיע פרקליט ראש הממשלה עו"ד עמית 
השי להליך  להתייצב  נתניהו  בכוונת  כי  חחדד 

מוע, תוך שחזר וביקש לדחות את המועד.
אותו.  לקרוא  והתחלנו  החומר  את  "קיבלנו 
חס מסמכים  עשרות  חסרות.  הודעות  חעשרות 
חרים. אם הם לא נמצאים אצלנו, אי אפשר לק

רוא אותם", אמר עו"ד חדד. "דבר שני, בניגוד 
ועדת ההיתרים מסרבת  לכל איש ציבור אחר, 
בח להסתייע  אפשרות  הממשלה  לראש  חלתת 

ברים למימון ההגנה המשפטית שלו. זה אומר 
שרק אני נמצא כדי לייצג את ראש הממשלה. 
חומר  הרבה  כל-כך  לקרוא  שאמור  אחד  אדם 

חייב יותר זמן".

ראש הממשלה נעתר להגיע לשימוע מיד אחרי הבחירות, אבי גבאי לא יתמודד על ראשות 'העבודה', שרי 'הליכוד' ממתינים 
לשדרוגים, ו'איחוד מפלגות הימין' בדרך לפיוס עם נתניהו – סיכום שבוע במערכת הפוליטית
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גוטניק: "נתניהו עשה טעות קשה בפיטורי שקד"

60% מהחרדים: נתניהו לא הפך לנטל על גוש הימין; 
54% יצביעו ליהדות התורה 

ישראל פריי

הימין  מחנה  בתוך  השבוע  שנשמעו  הקולות 
נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נעצרים לעת 
מק בכנסת  שנציגיהן  החרדיות  במפלגות  יעתה 

פידים לא להשמיע מילת ביקורת נגד בן בריתם 
הפוליטי.

הברית בין נתניהו לבין החרדים שכיום נראית 
יאיתנה מכל דבר ומובנת מאליה, לא קרתה מעצ
ימה. בתחילת דרכו נעזר הפוליטיקאי הצעיר נת

ניהו באישים מרכזיים בתוך הציבור החרדי, על 
מנת לפלס נתיבות ללב הבוחרים.

בבחירות לכנסת ה-14, הצביעו אזרחי ישראל 
הבחירות  גם  היו  ואלו  פתקים  בשני  לראשונה 
לאחר  ממשלה,  לראש  נתניהו  בנימין  הפך  בהן 

שהביס את מועמד מחנה השמאל שמעון פרס.
אנשי  היו  בנתניהו  החרדית  התמיכה  בחזית 
חב"ד, שניסחו את הסלוגן הבלתי נשכח "נתניהו 

טוב ליהודים".
הצלחתו של נתניהו מיוחסת בין היתר ל"אבי 
הקשר" של ביבי והחרדים, הלא הוא ראש מפעל 

השליחות של חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב.
התייחסותו  את  ביקשנו  ההתפתחויות,  לאור 

חלו  האם  להבין  בניסיון  לנתניהו,  אהרונוב  של 
מאז  שהיה  "כמו  המסורתית.  בתמיכה  שינויים 
השי בפוליטיקה  מתערבת  לא  חב"ד  יומעולם, 

קול היחיד שעומד לנגד ענינו הוא ביטחון העם 
היושב בארצינו הקדושה, וכפי שאמר הרבי חזור 
יוהבהר, כל דיבור )ולא רק מעשים( בנוגע למסי

רת שטחים משטחי ארץ הקודש הינם ח"ו פיקוח 
נפש לעם ישראל", פותח אהרונוב בהסתייגות.

יותר מכל עם  הרב אהרונוב, שכאמור מזוהה 
נלהב  פחות  כעת  נשמע  נתניהו-חרדים,  ברית 
הזהות  מבחינתו,  כי  ומבהיר  הממשלה  מראש 
יהאישית של נציג 'הליכוד' לא משחקת כלל תפ

קיד בתמיכה.
רלוונטית  לא  המועמד  של  האישית  "הזהות 

בכלל", מפתיע הרב אהרונוב. "המדד היחיד הוא 
והקואליציה  הממשלה,  לראשות  המועמד  האם 
שתקום תלך בקו תקיף זה, וגם לאחר מכן כלקח 
מניסיון העבר, עלינו לעמוד על המשמר ולהיות 
יעימו בקשר מתמיד שלא יכנע ללחצים מבית ומ

חוץ".
דמות חב"דית נוספת ובכירה במערך התמיכה 
האוסטרלי  ההון  איל  הוא  בנתניהו,  ההיסטורית 
יוסף יצחק  ו"שליח הרבי לענייני ארץ ישראל", 
את  נדיבה  ביד  מימן  הוא   96 בבחירות  גוטניק. 
תמיכה  וסיפק  ליהודים',  טוב  'נתניהו  קמפיין 
ויכולו קשריו  בזכות  לנתניהו  הקלעים  ימאחורי 

תיו הכספיות.
'קו  בפני  גוטניק  בשיחה מאוסטרליה, משתף 

עיתונות' את חששותיו ולבטיו לקראת הבחירות 
הקרבות. הוא חוזר על תמיכתו הוותיקה בראש 
הממשלה בנימין נתניהו אך מסרב לצאת על כך 
בהצהרה פומבית ונחרצת לפני סגירת הרשימות.
ייחד עם זאת, גוטניק מביע אכזבה קשה מנת

ניהו על כך שפיטר את איילת שקד מתפקיד שרת 
יהמשפטים. "אני תומך מאד בשקד, היא גם חי

לונית וגם מאוד מכבדת ותומכת בשלמות הארץ, 
זה חשוב לי מאד".

מנ ביקורת  חוסך  לא  האוסטרלי  ההון  יאיל 
שביצע:  האחרון  הפוליטי  המהלך  על  תניהו, 
"נתניהו עשה טעות קשה שפיטר את איילת שקד 

מתפקיד שרת המשפטים", אומר גוטניק.

משה אברהמי

יאחרי הכישלון של ראש הממשלה נתניהו בה
רכבת הממשלה וההליכה לבחירות נוספות, בדק 
'קו עיתונות' מה חושבים המצביעים החרדים על 
יההתפתחויות הפוליטיות האחרונות, למי הם יצ

ביעו בבחירות הקרובות ואיך היו רוצים לראות 
את הממשלה הבאה.

חברת  ע''י  שנערך  מקיף  טלפוני  במשאל 
עיי 'קו  לשאלות  איש   602 השיבו  'דייקלום', 

הקהילות  כל  של  מייצג  מדגם  המהווים  תונות', 
המרכיבות את המגזר החרדי: ליטאים, חסידים, 

ספרדים, אברכי כולל ועובדים.
בשאלה הראשונה, התבקשו הנשאלים לענות 
מנשיא  המנדט  את  שקיבל  מי  של  הכישלון  על 
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  את  להרכיב  המדינה 
אשר נכשל במשימה - ובעקבות הביקורת הרבה 
שזכה לו בימים האחרונים מגורמים רבים בימין, 

האם הפך בנימין נתניהו לנטל על גוש הימין.
60.3% מהחרדים סבורים כי למרות הכישלון 
שלו בהרכבת הממשלה, בנימין נתניהו לא הפך 
לנטל על גוש הימין, שהמפלגות החרדיות חלק 
14.5% דווקא כן סבורים כי  ממנו. לעומת זאת, 
 23.9% ואילו  הימין  גוש  על  לנטל  הפך  נתניהו 

השיבו כי הם אינם יודעים.
מי לדעת  עיתונות'  'קו  בשאלה השנייה, בדק 
בהרכ מהכישלון  התחזק  החרדים,  יהמצביעים 

וכאן  הנוספת לבחירות,  וההליכה  בת הממשלה 

הפער בין התשובות מצטמצם:
34.2% סבורים כי מי שהתחזק מההליכה לבי

חירות הוא דווקא גוש הימין, 29.4% סבורים כי 
 22.2% מהמהלך,  התחזקו  החרדיות  המפלגות 
סבורים כי מפלגת הליכוד התחזקה מכך, ואילו 
היא  לבן  כחול  מפלגת  דווקא  כי  השיבו   6.9%
אביגדור  כי  סבורים   5.7% ורק  שהתחזקה,  זאת 
על  לממשלה  להיכנס  שסירובו  האיש  ליברמן, 
התחזק  הכנסת,  לפיזור  הוביל  הגיוס  חוק  רקע 

מההליכה לבחירות.
שאלנו גם אם הבחירות היו מתקיימות היום, 
לאיזו מפלגה תצביעו וכאן התשובות מפתיעות. 
המפלגה החרדית הגדולה יהדות התורה שומרת 
54.6% שהשיבו  ואף עולה קצת עם  יציבות  על 
כי יצביעו לה. לעומת זאת, ש''ס נחלשת בסקרים 

עם רק 28.1% שהשיבו כי יצביעו לה.
למשוך  מצליחות  חרדיות,  שאינן  המפלגות 
מתוכם אחוזים לא מעטים של מצביעים חרדים, 
7.8% מהי  כך לפחות מהנתונים שעולים בסקר.
מצביעים החרדים אמרו כי יצביעו לליכוד, 2.6% 
לאיחוד מפלגות הימין, 2% לימין החדש, 1.2% 
לזהות ורק 0.8% מהמצביעים החרדים אמרו כי 

יצביעו למפלגת העבודה.
הנתון המפתיע ביותר בשאלה למי מתכוונים 
יהמצביעים להצביע בבחירות הקרובות הוא מפ

לגת 'כחול לבן' של בני גנץ. 2.2% מהמצביעים 
החרדים אמרו כי בבחירות הקרובות יצביעו לה. 
החרדים  המצביעים  של  ההצבעה  שדפוס  נראה 
אבל  החרדיות  למפלגות  מצביעים  אינם  אשר 

מצביעים למפלגות גוש הימין, מתחיל להשתנות 
קצת.

איך  החרדים,  המצביעים  את  שאלנו  בנוסף, 
הבאה.  הממשלה  הרכב  את  לראות  רוצים  היו 
67.6% השיבו כי הם מעדיפים ממשלת ימין צרה 

24.8% שמעדיי  עם המפלגות החרדיות, לעומת
לבן  כחול  עם  הליכוד  של  אחדות  ממשלת  פים 
יחד עם המפלגות החרדיות ורק 4.5% השיבו כי 

מר ממשלת  רוצים  כז-שמאל יהם 
עם המפלגות החרדיות.

הם עמדו מאחורי קמפיין 'נתניהו טוב ליהודים' והפכו את ביבי הצעיר ליקיר החרדים. כעת, ראשי חב"ד מחשבים מסלול מחדש • הרב אהרונוב: "הזהות האישית של 
המועמד לא רלוונטית" • גוטניק: "נתניהו עשה טעות קשה שפיטר את איילת שקד"

שבועיים אחרי הכישלון בהרכבת הממשלה וההליכה לבחירות נוספות, בדק 'קו עיתונות' בסקר מקיף מה דעתם של המצביעים החרדים • האם נתניהו הפך לנטל על גוש הימין? • 
מי התחזק מההליכה לבחירות? • לאיזו מפלגה יצביעו החרדים בבחירות הקרובות? • וגם: איזו קואליציה רוצים החרדים לראות אחרי הבחירות הקרובות? • הנתונים המלאים

למרות הכישלון בהרכבת הממשלה:

נתניהו טוב ליהודים, עדיין?

אהרונוב עם נתניהו אהרונוב עם בני גנץ גוטניק עם נתניהו

• האם בעקבות הכישלון בהרכבת 
הממשלה, הפך נתניהו לנטל על גוש 

הימין?
60.3% לא
14.5% כן

23.9% לא יודעים

• כתוצאה מכישלון הרכבת הממשלה 
וההליכה לבחירות נוספות, מי התחזק?

34.2% גוש הימין
29.4% המפלגות החרדיות 

22.2% הליכוד
6.9% כחול לבן

5.7% ליברמן

• אם הבחירות היו מתקיימות היום, למי 
מהמפלגות הבאות הייתם מצביעים?

54.6% יהדות התורה

28.1% ש''ס
7.8% הליכוד

2.6% איחוד מפלגות הימין
2.2% כחול לבן

2% הימין החדש
1.2% זהות

0.8% העבודה

• איך לדעתכם צריכה להיראות 
הממשלה הבאה?

67.6% ממשלת ימין צרה עם המפלגות החי
רדיות

24.8% ממשלת אחדות של הליכוד וכחלון 
לבן עם המפלגות החרדיות

המפלגות  עם  מרכז-שמאל  ממשלת   4.5%
החרדיות

סקר 
'קו עיתונות'

בלעדי
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"אל תאשימו את ביבי", אמר השבוע שר בליכוד 
לאנשים בסביבתו, "כל הדיבורים מהימין על נקמה 
בנתניהו – מופנים לכתובת הלא נכונה. הסיטואציה 
נכפתה עליו, הוא עשה את כל מה שהיה יכול וצריך 

לעשות".
ראש-מפלגתו  על  להגן  שנחלץ  הרהוט  הדובר 
כישוריו  בזכות  בתפקיד  שזכה  הטרי  השר  אינו 
בעיקר  ומדובר   – המשפטיים 
ראיונות  בשלל  שהשמיע  במשפטים 
את  וקילס  שיבח  הילל,  במסגרתם 
גם  אפשר  ואם  נתניהו,  הזוג  בני 
שינוי  לשם   – הדובר  יקיר.  הבן  את 
דווקא  היה   – לאחרונה  הדתי  בשיח 
זאב  הכיפה-הסרוגה,  חובש  השר 
המו"מ  מצוות  שהיעדרותו  אלקין, 
רבים,  על-ידי  סומנה  הקואליציוני 
בדרך  נתניהו  של  מובנה  כשל  כעוד 

להתרסקות והקדמת הבחירות.
ב-2016  שניצח  זה  היה  אלקין 
לחבירת  שהוביל  התרגיל  על 
ומסירת  לקואליציה  ביתנו  ישראל 
הרצוג  ליברמן.  לידי  הביטחון  תיק 
עשה  דאתמול,  גבאי  תקן  על   – דאז 
וכבר  בבלפוריאדה  כימים  לילות 
תפר שמלת חתונה לו ולבני מפלגתו. 
ב-2016 היה זה החתן נתניהו שהבריז 
להרצוג וכרת ברית זוגיות עם ליברמן 
השושבין  ניצח  השידוך  כשעל   –
היוצרות  התהפכו  ב-2019  אלקין. 
כאשר גבאי אולץ על ידי בני מפלגתו 
לנתניהו  ולהבריז  המילה  את  לשבור 

– שהכריז בעל כורחו על ביטול החתונה מבלי 
שנמצאה לו כלה אלטרנטיבית.

המחודדים  שחושיו   – אלקין  של  הדיאגנוזה 
נדרכו עוד יותר אחרי ההפסד בירושלים, מעניינת 
על  הדתית-לאומית  ההתנפלות  לנוכח  במיוחד 
נתניהו. האיש שהפך את המושג 'סמולני' למילת 
 – מפלגות  וקוברת  מועמדים  שמרסקת  גנאי 
שמאלן.  תקן  על  האחרונים  בימים  עצמו  מוצא 
של  רצונו  חוסר  מפאת  ולא   – שכשל  הניסיון 
נתניהו – לחבור למפלגת העבודה, כמו הפניית 
העורף לקהילה הדתית-לאומית והעדפת קהילה 
פובליציסטים  אצל  נתפסים  פניה,  על  אחרת 
דתיים-לאומיים כגילויי נטייה שמאלנית, רחמנא 

לישזבן וליצלן.
כמי שמנע בגופו את חבירת מפלגת העבודה 
על  אבן  כל  לאחד שיהפוך  נחשב  אלקין  בעבר, 
מנת להקים ממשלת ימין טהורה. בשלב זה של 
יכול היה השר להגנת הסביבה  חייו הלאומיים, 
ולהדליף  ש"ס,  רגל  פה  רגל  הגדר,  על  לשבת 
היה  הכל  ולפיו  המסר  את  כמקובל  באלגנטיות 
נמנע לו רק היה נקרא לדגל ניהול המו"מ, כמו 
בימים הטובים. העובדה שאפילו אולטרה ימני-

שלנתניהו  סגורות  בשיחות  מסביר  כאלקין  דתי 
אשר  זהב  כראיית  כמוה   - אלטרנטיבה  הייתה  לא 
ראוי כי תטה לטובה את מסקנות השימוע הציבורי 

שהפוליטיקאים הדתיים-לאומיים עושים לנתניהו.
ראש  על  בוערת  שהכיפה  השבוע  הסביר  אלקין 
המאשימים. קברניטי הימין הישן, החדש והמתחדש 
ימין  מצביעי  קולות  מיליון  כרבע  לזריקת  שגרמו 
ליוון מצולה, גרמו לממשלת הימין העתידית להיות 
תלויה בחסדיו של איווט. מרגע זה ואילך הם חרצו 
את גורלו של הילוד – למוות בעריסה. "אי אפשר 
כתוכנית  בליברמן  רק  שתלויה  ממשלה  על  לבנות 
צריך  היה  שביבי  כך  על  שמדבר  מי  כל  עבודה. 
להתנהל אחרת מול איווט – לא מכיר את הנפשות 
הפועלות". עד כאן מהשיח הפנימי של השר הבכיר, 
סרוג הכיפה, אשר מיום עוזבו את קדימה, לא עשה 
חבירה  של  חטא  הרהור  בלבו  שעלה  למי  הנחות 

למפלגות שמאל.
אינה  ביבי  על  שלו  ההגנה  אוחנה.  אינו  אלקין 
הנפש  את חשבון  בעבר.  שנוכחנו  כפי  אוטומטית, 
חבריו  עם  דווקא  לערוך  לנכון  מוצא  הוא  הפנימי, 
למחנה הציוני-דתי – שמתעקשים מצידם, להוסיף 

ולהכות על חזהו של ביבי לבדו.

 פיגוע יהודי
כחג  החרדית  לנציגות  קשים  ימים  היו  לא 
הקואליציוני  הקציר  חג  את  התשע"ט.  תורה  מתן 
 - באהבה  לקבל  תכננו  החרדיות  המפלגות  ראשי 
בעיצומה  הדרך,  במעלה  שם  אי  הפסגה.  ממרומי 
נשאו  הם  בעומר,  בל"ג  ההר  על  ההילולא  של 
הימים  ומנו את ספירת  רוטל  דלוקות מח"י  עיניים 

של  השיא  הישג  לקואליציה.  לכניסה  עד  שנותרו 
לש"ס  ושמונה  התורה  ליהדות  מנדטים  שמונה 
שכבר הוספדה – אמור היה לבוא לידי ביטוי בכל 
פרמטר. עם תפקיד לכל ח"כ, הסכם קואליציוני רווי 
המערכת  על  שתיכפה  התגברות  ופסקת  תקציבים 
הר כגיגית. הלוח הקואליציוני נשבר ומאיגרא רמא 

הושלכנו לבירא עמיקתא.
אווירת הייאוש – הפכה למלנכוליה דכאונית עם 
"אי  הרב.  ישיבת מרכז  בהיכל  הישמע הסמוטריץ' 
אפשר להבין את הדיבוק שנכנס בבחור פיקוח כמו 
שלא  ש"ס  מראשי  אחד  השבוע  התבטא  בצלאל", 
הצליח להירגע ממה שהוא מגדיר כ"פיגוע יהודי".

"יכול להיות שצריך לערב פה את השב"כ", הוא 
הוסיף בהומור )שחור! אלא מה?(, "אולי בשיטת 
לכמה  הפה  את  לסגור  יהיה  אפשר  הטלטולים 

מהחברים ששכחו איפה הם חיים".
את מה שמשמיעים חברי הכנסת מש"ס ומיהדות 
הדתית- ההנהגה  חברי  התנהלות  על   – התורה 

לאומית, מתאים יותר לתאר כ"הקש בגג" או "נוהל 
שכן". עוד כמה התבטאויות רהב דת"ליות, והשיחות 
החרדיות על התנתקות מהשותפות הטבעית – לא 

תילחשנה רק בשטיבלא'ך ובמקוואות.
ארבע השנים האחרונות שבמהלכן הסתמנה זהות 
בין הבית היהודי למפלגות  דופן  יוצאת  אינטרסים 
החרדיות – הספיקו להשכיח את מה שחווינו כאן 
הזאת,  השותפות  האחרונים.  העשורים  בשלושת 
ועד  מ-92  מטבעית.  מלאכותית  יותר  תמיד  הייתה 
היום – ברית חובשי הכיפות לא החזיקה מעמד כל 

אימת שעמדה למבחן.
הכיפות  חובשי  לכאורה,  הטבעיים  השותפים 
בעשורים  עצמם  מצאו  והשחורות,  הסרוגות 
בתורנות  זה  את  זה  שמחליפים  כמי  האחרונים 

ימין שהוא שמאל

"עשו לנו פיגוע 
יהודי" הגדיר השבוע 
אחד מראשי ש"ס 
והוסיף בהומור 
)שחור! אלא מה?(, 
"צריך לערב פה את 
השב"כ. אולי בשיטת 
הטלטולים אפשר 
יהיה לסגור את הפה 
לכמה מהחברים"

בנימין אלטרנטיבי. 
בני גנץ. 
צילום: שריה דיאמנט

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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העקובה  התקשורתית  בחזית  כפויה,  שמירה 
שהאווירה  מלמדת  הפוליטית  ההיסטוריה  מדיו. 
של  גבה  על  מטרה  מסמנת  הרעילה,  הציבורית 
קבוצת אוכלוסייה אחת מקרב שומרי המצוות. את 
הליכתנו למדבר האופוזיציוני – לא שכחנו, גם אם 
כשהדתיים  פחות.  לא  סבל  השני  הצד  אך  סלחנו, 
רק  ולא  גורשו,  הם  ההסתה  בעין  היו  לאומיים 
– המושג  ובעיקר בהתנתקות  באוסלו  מהממשלה. 
השווה  שביבי  כפי  מוחשי,  היה  מהבית  להיזרק 
לימים באותה שיחה מופרכת שבה ביכה את סילוקו 

מבלפור ב-99'.
בהכרח  )לא  בש"סניקים  רואים  המתיישבים 
בצדק( את נותני ההכשר לאוסלו של ממשלת רבין. 
בממשלת שרון, יהדות התורה אומנם תמכה מבחוץ 
בממשלה רק בדיעבד, אך בציבור הדת"ל ראו בכך 
ההסברים  הועילו  ולא  האדמה,  על  חרדי  ריקוד 
ותוך  ההתנתקות  ביצוע  לאחר  ורק  אך  זה  היה  כי 

דרישה להגדלת חבילת הפיצויים למפונים.
פעמיים  לחרדים  הפנו  מצדם,  הכיפה  סרוגי 
שרון  לממשלת  בחבירתם   – לראשונה  קרה.  כתף 
האחים  בברית   – ובשנייה  האב,  לפיד  בשותפות 
הקדנציה  דווקא  הבן.  ללפיד  בנט  בין  שנרקמה 
האחרונה – הסתמנה כנקודת מפנה שבה דרו חרדים 
ששיקפה  בהרמוניה  אחת,  כיפה  תחת  ודת"לים 
השיטבלא'ך  שמתפללי  המציאות  את  לראשונה 
מכירים. חבירה משותפת של סרוגים ושחורים, היא 

תנאי הכרחי לקיומו של מניין תמידי.
לכתו הפוליטי בטרם עת של נפתלי בנט ודריכתו 
של הכוכב העולה סמוטריץ' סימנו את חיזוקו של 
זכרו  אריאל  ולאורי  לבנט  אם  הדתי-חרדי.  הציר 
ללפיד,  החבירה  של  הנעורים  חטא  את  החרדים 
ההפגנות  את  זכרו  הם  סמוטריץ'  שלבצלאל  הרי 
המילים  את  אידיאולוגיים,  בנושאים  המשותפות 
בני  שסוגיית  אימת  כל  השמיע  שהוא  החמות 
 – חרד"ליותו  ואת  היום,  סדר  על  עלתה  הישיבות 
מושתל.  כאבר  ולא  כבשר מבשרנו  אותו  שאפיינה 
ליברמן  נטולת   61 לממשלת  חתירה  של  המטרה 
בסיבוב הבא – נראתה לפני שבועיים ימים כמשימה 

משותפת לחרדים ולסמוטריצ'ים.
כל זה השתנה כאחת בשבוע גדוש פטפטת. את 

הלכה  של  תג  כל  שומרי  החרדים,  הכנסת  חברי 
אלול,  חודש  לפני  חודשים  שלושה  פלצות  אחזה 
לשמע דברי הרהב של סמוטריץ' על מדינת ההלכה. 
הסטטוס- שימור  של  הקלאסית  החרדית  התפיסה 

מחייבת   – חילונית  במדינה  החי  כמיעוט  קוו, 
הכרה במגבלות הכוח ולא הכרזה מוקדמת על בוא 

המשיח.
נזכרו כי בכל  כמה מהח"כים החרדים הנואשים 
הדתי-לאומי  הימין  זה  היה   – הקודמות  הפעמים 
נאמן הימין, הפילה  שהביא לקץ הימין. את שמיר 
בהשתתפות  שהואשם  אחרי  הקיצונית  'התחיה' 
תקן  על  העצני,  אליקים  העקרה.  מדריד  בוועידת 
והביא  החסימה  אחוז  את  אז  עבר  לא  בנט,  נפתלי 
הימין  זכה  לו  הרוב  למרות  השמאל,  להמלכת 
שהביאה  ואי'  'ועידת  זו  הייתה  ב-99'  בקלפיות. 
לפירוק ממשלת נתניהו – והמלכתו של ברק כראש-

הזכיר   - ההתנתקות"  לאירועי  "אפילו  ממשלה. 
הייתה  "המפד"ל   - התורה  ביהדות  ח"כ  השבוע 
שותפה. הרי אנחנו ישבו באופוזיציה בשעה ששרי 
בליל  ולמורדים  לנתניהו  גיבוי  נתנו  לא  המפד"ל 

הפוטש שכשל, בהצבעה על התוכנית בכנסת".

 מחלף ההלכה  
קשקשת מדינת ההלכה, הפכה את החרדים מיעד 
היסטורית שמחליפה  נדנדה  באותה  עיקרי למשני, 
המנגל  על  שעולים  לדתיים  החרדים  בין  תכופות 
מגשר  הוסטה  התקשורתית  האש  התקשורתי. 
הרב  כשבמרכז  ההלכה.  מחלף  לאזור   – יהודית 
גדודי  של  חזון  ההלכה,  למדינת  אמונים  נשבעים 
לרב,  המצייתים  ומדים  נשק  ציציות,  עם  חרדים 

נשמע כמו חלום בלהות – חילוני ולא חרדי.
הדתית-לאומית  ההנהגה  אפילו  שבה  במציאות 
החרדים  בנתניהו,  כפירה  הרהורי  משמיעה 
מסתמנים כאחרוני המאמינים – באחרון הנאמנים. 
בשתי פעימות, כשר אוצר וכראש ממשלה, נתניהו 
לא מצמץ לפני שהפנה את הגב לשותפיו החרדים 
טוב  מה  מעולם  עניין  לא  ביבי  את  האמת.  ברגע 
 - עצמו  את  רק  רואה  האיש  החרדים.  ליהודים 

ובטובתו יהגה יומם ולילה.
הסיכויים  מרבית  מקלב  אורי  חה"כ  להערכת 
שנתניהו לא יצליח להשיג רוב של 61 – ללא איווט. 
מסלול מחדש,  חישוב  תחייב  הזה  מהסוג  מציאות 
ויפה שעה אחת קודם. עסק הביש של נתניהו נובע 
ממנו  שניטלו  הבינה  הפוליטית  שהמערכת  מכך 
הקלפים. בלי אופציה ממשית של הרככת ממשלה 
עם מפלגות מהגוש השני – הוא משחק לראשונה 

רזה,  קלפים  חפיסת  עם 
תחת  בשרוול.  אס  ללא 
גם   – ושימוע  חקירה 
אין  נתניהו  כמו  לווינר 
הנשאלת  השאלה  ברירה. 
 – החרדים  מדוע  היא 
של  הפנימיים  שבכיסים 
נמצאים  חליפותיהם 
הנכונים,  הקלפים  כל 
כלוזרים  מראש  מתנהלים 

טבעיים.
גם  להביט  הזמן  הגיע 
חיבורים  ולחפש  לצדדים 
ייכשל  ביבי  אם  נוספים. 
ליברמן  נטול  רוב  בגיבוש 
להאשים  יוכל  לא  איש   -
בפירוק  החרדים  את 
אם  הטבעית.  השותפות 
כבר, הרי שאיווט במעשיו 
והסמוטריצ'ים בדיבוריהם 
– הם האשמים הבלעדיים.
במעשיו  הוכיח  איווט 

שאינו עדיף מלפיד וגנץ על סמך דיבוריו לא גרוע 
שתיכפה  לפני  רגע  לכחול-לבן,  חבירה  מנתניהו. 
עלינו ממשלת אחדות וניזרק לשול הדרך, תאפשר 
את העברת תיקוני חוק הגיוס במתכונת שהחרדים 
הימין,  עם  השותפות  סירב.  ואיווט  לה  הסכימו 
הייתה מאז ומעולם מלאכותית ולא החזיקה מעמד 
הזמן  הגיע  לשירותינו.  נזקק  לא  הימין  שבו  ברגע 
ונתחיל  ביבי,  של  הצד  על  רק  לחשוב  שנפסיק 

לחשוב גם על הצד שלנו.

תחת חקירות ושימוע 
– גם ווינר כנתניהו 

משחק לראשונה עם 
חפיסת קלפים ללא אס 

בשרוול. השאלה היא 
מדוע החרדים – שבכיסי 

חליפותיהם נמצאים 
הקלפים הנכונים, 

מתנהלים מראש כלוזרים 
טבעיים

קץ הימין? נתניהו, אלקין והשותפים החרדים
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"
לאישה

טיפים

מגפה  הן  הדרכים  תאונות 
בשנים  הפכה  אשר  קשה 
מדינה  למכת  האחרונות 
המזל  לרוע  אם  ממש.  של 
יש  דרכים,  לתאונת  נקלעתם 
ביצוע  על  ולהקפיד  לב  לשים 
בכדי  חיוניות  פעולות  מספר 
הפיצוי  גובה  את  למקסם 

המגיע לכם על פי החוק
עו"ד  מדגיש  לדעת",  "חשוב 
ככלל  "כי  חרל"פ  עמיקם 
דרכים  בתאונת  הפיצוי  לעניין 
היא  הכוונה  אשם,  שאלת  אין 
כי גם אם הנפגע אשם בעצם 
קרות התאונה, הוא עדיין יהיה 
ביטוח  במסגרת  לפיצוי  זכאי 
החובה. סוגיה זו מוגדרת בחוק 

כ"אחריות מוחלטת", ושאלת גובה הפיצוי היא 
בהתאם לחומרת הפגיעה של כל אדם. 

מתחלק  דרכים  בתאונת  לנפגע  הפיצוי  היקף 
לשתי קבוצות מרכזיות: הראשונה: נזק מיוחד, 
כמו  להוכיחם  ויש  בעבר  שאירעו  נזקים  כלומר 
עזרת  מחלה,  ימי  אובדן  לעבר,  שכר  הפסדי 
נסיעות  רפואיות,  הוצאות  בעבר,  משפחה  בני 

וכדומה. 
"נזק  ונקרא  עתיד  פני  צופה  השני  הרכיב 
כללי" ובתוכו מגולמת הפסדי השכר העתידיים 
פרישתו,  לגיל  עד  מהתאונה  כתוצאה  שייגרמו 
הפסדי פנסיה עתידיים, הוצאות רפואיות ועזרה 
עד למותר ימי חייו. רכיבים אלו משתנים ממקרה 
למקרה ותלויים בנסיבות שונות כמו הכנסה, גיל 
וגובה הנכות. כמו כן מתווסף רכיב נוסף )יחסית 
והסבל  והכאב  זניח( המגלם את עוגמת הנפש 
שנגרמו כתוצאה מהתאונה. במקרים מורכבים 
ישנם רכיבים נוספים כמו הוצאות התאמת דיור, 

עלויות מטפל זר במקרים קשים ועוד".
במידה  לעשות  שיש  הפעולות  סדר  מהו 

ונפגעתם בתאונת דרכים?
שיותר  כמה  רפואי  לטיפול  להגיע  מומלץ   .1
בסמוך לתאונה כיוון שפניה למוקד רפואי מספר 
ימים לאחר התאונה, יכולה לעורר סימני שאלה 
אמינותכם  את  ולהעמיד  המשפטי  בפן  רבים 
לאומי  וביטוח  הביטוח,  חברות  שכן  בספק, 
כי הפונה "מזייף" את  עלולים להגיע למסקנה 
גבוה  כספי  פיצוי  לקבל  בכדי  רק  הרפואי  מצבו 

יותר. 
ככל  מוקדם  ישראל  משטרת  את  לערב  יש   .2
האפשר ובסמוך לתאונה במקרה שיש נפגעים, 
"תיק  פותחת  המשטרה  כזה,  במקרה  שכן 
התאונה  מקום  הפגיעה,  את  ומציינת  תאונה" 
הרלוונטיים  דברים  והיה,  במידה  הפינוי,  ואת 

להמשך ההתנהלות בתיק. 
הטיפולים  כל  את  לקבל  לדאוג  הנפגע  על   .3
הרפואיים הנחוצים במהלך התקופה הנ"ל, תוך 
תחום  לפי  המתאימים  לרופאים  פונה  שהוא 
מומחיותם, ולוודא כי הם רושמים בתיקו הרפואי 
מקבל.  שהוא  והטיפולים  תלונותיו  כל  את 
בנוסף, חשוב להעלות בזמן הבדיקה כל פציעה 
ולו הקטנה ביותר, כיוון שאין לדעת אילו נזקים 
עלולים להתפתח בהמשך. במקרים רבים, נזקי 
חודשים,  מספר  כעבור  רק  להתגבש  נוטים  גוף 

ולעיתים אפילו לאחר שנה מיום התאונה.
העברת  טרם  דין  עורך  עם  להתייעץ  יש   .4
הינן  הביטוח  חברות  שלישי!  לגורם  מידע  כל 
שולחות  ולעיתים  המקרים  ברוב  הנתבעות 
מהנפגע  להוציא  מנת  על  המתחזים  חוקרים 
מידע שיכול לפגוע בו בהמשך. החוקרים יכולים 
להציג עצמם בתואנות ומטרות שונות ומשונות 
לאסוף  אלא  לנפגע  לסייע  אינה  כשהמטרה 

מידע עבור שולחיהם.
מדובר  כי  לנפגע  נראה  בהם  במקרים  גם   .5
חברת  מול  להתנהל  מומלץ  קלה,  בפגיעה 
בתחום  ומנוסה  בקיא  עו"ד  בסיוע  הביטוח 
את  למצות  לנפגע  שיסייע  דרכים  תאונות 

לו  ולהעניק  זכויותיו  מלוא 
לו  המקסימאלי  הפיצוי  את 
בסכומים  ההבדל  זכאי.  הוא 
נפגעים  בין  המוצעים 
פנייה  לבין  מיוצגים  לא 
מנוסה  עו"ד  של  מסודרת 
להגיע  יכולה  בתחום,  ובקיא 

להפרשים של שמיים וארץ. 

ניתן לתבוע במקרה  את מי 
אינו  הפוגע  הרכב  שבו 
ביטוח  בפוליסת  מבוטח 

חובה?  
קרן  הוקמה  בחוק  "ראשית 
לפיצויי נפגעי תאונות דרכים 
רגל  הולכי  לפצות  שתפקידה  "קרנית",  בשם 
של  במקרים  או  ביטוח  חסרי  מרכבים  שנפגעו 

"פגע וברח" וסיטואציות נוספות.
חובה  ביטוח  היעדר  של  במקרה  ההתנהלות 
ואדם נפגע מרכב ללא  תלויה בנסיבות. במידה 
ביטוח-)כנוסע או כהולך רגל( תיבחן האפשרות 
לפיצוי מקרנית. אם הנהג הוא זה שנפגע, והוא 
חובה,  ביטוח  ללא  ו/או  בתוקף  רישיון  ללא  נהג 
הוא לא יהיה זכאי כלל לפיצוי. יחד עם זאת, יש 
בהם  במקרים  לגופו  ומקרה  מקרה  כל  לבחון 
נבדקת  החובה,  ביטוח  את  לתבוע  אפשרי  לא 
הפוגע/ הרכב  נהג  כנגד  לתביעה  האפשרות 

אשם בעצמו. להבדיל מתאונת דרכים רגילה, יש 
להוכיח במקרה זה אשמה ונזק שלא באמצעות 
התביעה  ועלויות  דרכים  תאונות  נפגעי  חוק 

גבוהות משמעותית.
בתאונת  שמעורב  אדם  דבר,  של  לסיכומו 
דרכים ובגינה נגרמו לו נזקי גוף גופני או נפשי, 
זכות  של  מימושה  החוק.  מכוח  לפיצויים  זכאי 
ביעילות  ליישמו  שיש  מורכב  הליך  מהווה  זו 
כל  את  למצות  שיוכל  בכדי  וזאת  ובזהירות 

זכויותיו של כנפגע". 

מומחה  הוא  חרל"פ  עמיקם  עו"ד   *
דרכים  תאונות  נזיקין,  לתביעות 

ורשלנות רפואית

הנזק  לשמש.  מחשיפה  לו  הנגרם  הנזק  את  זוכר  העור  כידוע, 
ומתבטא  ובנעורים  בילדות  מתרחש  העור  תאי  של  הגנטי  למבנה 
ולמינון  כן יש משמעות לרקע גנטי  יותר. כמו  עשרות שנים מאוחר 
ה-30  משנות  כבר  העור  על  ניכרים  הנעורים  חטאי  מצטבר.  קרינה 
ואילך, בצורת כתמים חומים למינהם, ריבוי נמשים, שומות, כתמים 
לבנים על האמות והשוקים )המאובחנים לעיתים בטעות כפטריות(, 
גידולי עור וקמטים, זאת כמובן לצד נזקים מידיים יותר של חשיפה 
ממושכת לשמש בדמות כוויות, אדמומיות ושלפוחיות, וכשזו תמונת 
קרינה(  )מסנני  הגנה  במקדמי  מוצף  שהשוק  פלא  אין  המצב, 

המבקשים להציע הגנה נרחבת ככל הניתן נגד הטווח המסוכן. 

אז מה זה בכלל SPF ואיך בוחרים את המספר המתאים?
15, 30 או 50  כולנו מכירים את המספרים שמתנוססים על אריזות 
בראשי  מדובר  השמש.  מפני  עורנו  על  להגן  שאמורים  התכשירים 
התיבות Sun Protection Factor, או במילים אחרות מקדם 

ההגנה מהשמש. 

משמעות מקדם ההגנה היא משך הזמן שהתכשיר נשאר אפקטיבי. 
בתוך  אדמומיות  לפתח  מתחיל  היה  העור  הגנה  ללא  אם  למשל, 
פי  הזה  הזמן  את  מכפיל   SPF 15 עם  הגנה  תכשיר  דקות,  עשר 
15, התוצאה,  150 דקות של הגנה מקרני השמש. הבחירה במקדם 
שלכם.  הפרטי  העור  של  הרגישות  מידת  לפי  היא  המתאים  ההגנה 
 - הפחות  לכל   15 הגנה  במקדם  להשתמש  היא  הגורפת  ההמלצה 
או  למשל  הים  בחוף  לשמש  מוגברת  חשיפה  )ללא  יומיומי  באופן 

בבריכות השחיה(.

UVB-ו UVA
 UV( אף תכשיר אינו מגן מפני 100% מהקרינה האולטרא סגולה
 DNA-ל נזק  לגרום  עלולה  אליה  מוגברת  שחשיפה  השמש,  של 
שלנו,  לעור  לסכנה  הנוגע  בכל  סרטניים(.  גידולים  ולהתפתחות 
UVA )אורך גל ארוך( ו-UVB )אורך גל  מדובר בשני סוגי קרינה: 
קצר יותר(. בעבר חשבו שהסוג השני הוא הסיבה המרכזית לדאגה, 

.UVA אך כיום ידוע גם על נזקים שנגרמים כתוצאה מקרינת

  .UVA רוב הקרינה שמצליחה לחדור את האטמוספירה היא קרינת
בעבר חשבו שהיא לא מזיקה לשכבה החיצונית ביותר של העור, אך 
ומאיצה  באפידרמיס  גידולים  להיווצרות  תורמת  שהיא  יודעים  כיום 
את הזדקנות והתקמטות העור. מיטות שיזוף, אגב, מפיקות קרינת 
UVA רבה והמשתמשים בהן חשופים עוד יותר לסיכונים הכרוכים 
ולכוויות  UVB היא הקרינה שגורמת לאדמומיות בעור  זו.  בקרינה 
שמש, ויש לה השפעה מכרעת על היווצרות גידולים סרטניים בעור. 

קרינה זו חזקה במיוחד בקיץ, בשעות הצהריים.

נגד  האפשר  ככל  נרחבת  הגנה  להציע  מנסים  ההגנה  תכשירי  רוב 
טווח הקרינה המסוכן ומכילים חומרים שונים: כימיקלים ש"בולעים" 
את הקרינה וכן חלקיקים שמחזיקים אותה. ודאו שהתכשיר שאתם 

.UVB-ו UVA רוכשים מגן מפני שני סוגי הקרינה המזיקים

כך תדאגו למלוא זכויותיכם 
במקרה של תאונת דרכים מקדם הגנה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עוגת גבינה – טאטי בייקרי
מצרכים:

חלמון – 85 ג'
סוכר  1 – 70 ג'

וניל – 5 ג'
גבינת שמנת 30% 315- ג'

גבינה לבנה 9% - 315 ג'
שמנת חמוצה- 113 ג'

קורנפלור – 28 ג'
אינסטנט פודינג – 21 ג'

חלבון 82 ג'
סוכר 2 – 100 ג'
אופן ההכנה: 

התבנית  בתחתית  משטחים 
על  חמאה  ומורחים  שטרוייזל 

הדפנות
שמנת,  גבינת  מערבבים  בקערה 
חמוצה,  שמנת  לבנה,  גבינה 
וניל,  פודינג,  אינסטנט  קורנפלור, 

סוכר 1 וחלמונים.
חלבון  מקציפים  מיקסר  בקערת 

וסוכר 2 לקצף רך ויציב 
מחברים בין שתי המסות בתנועת 

קיפול.
מעלות   200 של  בחום  אופים 

למשך 10 דק' 
המעלות  את  מורידים  מכן  לאחר 
למשך  לאפות  וממשיכים  ל-140 

40 דק' 

לעלייה  וגורמת  מסוכנת  לשמש  מבוקרת  לא  חשיפה 
הסרטני  לגידול  הנחשב  )מלנומה(  העור  סרטן  בשכיחות 

הנפוץ בעולם⋅ מהוSPF  ומה בדיוק אנחנו מתגוננים? 

באדיבות: השף קונדיטורית עפרי גרינהוט
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משה אברהמי

אימי ספירת העומר חלפו, חג שבועות רווי התע
אלות מאחורינו וכעת, לפי כל המנהגים ובכל הע

דות - עונת החתונות חוזרת במלוא עוזה. בתים 
מעניקי  אינספור  ואיתם  בישראל  נבנים  חדשים 
שירות בענף האירועים, שידיהם עמוסות עבודה 

וכיסיהם מלאים מצלצלים.
הת הזמנת  היא  חתונה  כל  בתכנון  מרכזי  אחלק 

את  שילוו  המקהלה,  או  הזמר  הנגן,  זמורת, 
שמחת חתן וכלה. הם יקבעו את הקצב, יתנו את 
הטון ויכניסו אנרגיות של שמחה בבני המשפחה 

הנרגשים ובאורחים המפזזים.
רובנו ניהנה משירתם הנהדרת של זמרי חתונות, 
כאלו שעיקר הקריירה שלהם היא בהופעה מדי 
בשמחת  ומתמחים  אחר  אירועים  באולם  ערב 
חתן וכלה. אך עבור אליטה מצומצמת, החתונה 
היא גם הזדמנות לראות מקרוב את גדול הזמר 

הקרוב לליבם.
הח המוזיקה  של  להיסטוריה  להיכנס  אמבלי 

הזמר  כוכבי  שמרבית  הוא  מוחלט  נתון  סידית, 
על  כן,  על  אשר  בארה"ב.  מתגוררים  החסידי 
אברהם  של  משירתו  בשמחתכם  ליהנות  מנת 
פריד או יעקב שוואקי, יהא עליכם ליצור קשר 
עם אמרגנים מקומיים ואף לשלם תמורת הטיסה 

והשהות.
בכיסכם,  מצויה  והפרוטה  נפשכם  חשקה  אם 
כוכב  כל  החתונה שלכם  במת  על  לקבל  תוכלו 
ובלבד  זאת  כל  בדעתכם,  שיעלה  חסידי  זמר 
ול אשתהיו מוכנים להכניס את היד עמוק לכיס 

שלם מחיר לא מבוטל, כיאה לזמרים במעמדם. 
אבניגוד להופעה בקונצרט או 'דינר' - הופעה בח

תונה פרטית נחשבת לפחות "מכובדת" והמחיר 
בהתאם.

את  לכם  לקצר  ובכדי  החתונות  עונת  לרגל 

הנ כל  את  ביסודיות  אסף  עיתונות'  'קו  אהדרך, 
תונים ומציג לכם את המחירון המלא של כוכבי 

הזמר החסידי.
הלא  דמותו  את  כתבנו  "לבש"  העניין,  לצורך 
אברהם,  של  אחיו  יגודיוב,  ישראל  של  קיימת 
)רמב"ם( בתל אביב,  לב  יסודות  ישיבת  תלמיד 
שצפוי להינשא בשעה טובה ביום שני, ט' אלול 
תשע"ט, באולמי שרתון סיטי טאואר ברמת גן. 
ישראל התקשר לאמרגנים הישראלים של גדולי 
להזמין  עולה  כמה  לברר  וביקש  החסידי  הזמר 

זמר חסידי מפורסם לחתונת המשפחה.
ניתנו כמשוע כי מרבית המחירים  לציין  אחשוב 
שע רבים  למשתנים  להיכנס  מבלי  בלבד,  ארים 

שויים להשפיע על המחיר ומבלי שניהלנו מו"מ 
קשוח, בתקווה שהיה משיג מחיר משופר יותר.
שו יותר,  מדויקת  מצב  תמונת  לקבל  מנת  אעל 

המוזיקה  בענף  מוכרים  גורמים  עם  גם  חחנו 
האם  מצדם  לבדוק  כדי  החסידיות,  וההפקות 
מכירים  שהם  המחיר  אכן  הוא  שננקב  המחיר 

מהחיים האמיתיים.
או  עמם  ישיר  קשר  ליצור  הצלחנו  שלא  זמרים 
הנמוכה  מהליגה  זמרים  גם  כמו  האמרגן,  עם 
 - בישראל  רשמי  נציג  ללא  שמתנהלים   - יותר 
פי שיחות עם אנשים  על  הערכנו את מחיריהם 
מהעבר  אירועים  מחירי  על  המתבססים  בענף, 
הקרוב. המחירים המוצגים כוללים מע"מ. ובכן, 

יוצאים לדרך.

מרדכי בן דוד

היחיד  אולי  הוא  מארה"ב  החסידי  הזמר  גדול 
שעל שירתו גדלו גם חתנים, גם הורים וגם סבים 
- מה שמעלה את ערך נוכחותו בחתונה ומייקר 

את מחיר הופעתו, גם ברבות הימים.
בתאא נמצא  במקרה  הוא  אם   .20,000$ :מחירו:ן 

להגיע  עשוי  המחיר  בישראל,  המיועד  ריך 
ל-15,000$.

חשוב לדעת: בנוסף לשירתו לאורך כל השמחה, 
מטישא מחיר(  תוספת  )ללא  ייהנו  המשתתפים 

קומזיץ מיוחד בסוף הערב.

 אברהם פריד

גם אחרי עשרות שנות קריירה מוזיקאלית, גדול 
להוביל,  ממשיך  פריד  אברהם  החסידי  הזמר 
עולם  בצמרת  מקומו  את  בצדק  ושומר  לחדש 
הופעותיו  את  בורר  פריד  היהודית.  המוזיקה 
והוא מלווה בצוות מקצועי וקפדן המכין היטב 
את  להפיק  כדי  המתוכננת,  בהופעה  חלק  כל 

המיטב.
מחירו:ן: 76,000 ₪

:חשוב לדעת המחיר אינו כולל כרטיס טיסה במא
חלקת ביזנס ולינה במלון.

 יעקב שוואקי

לפני כשני עשורים, דרך כוכבו של יעקב שוואקי, 
אז אברך צנוע מהקהילה החאלבית בשכונת דיל 
שבניו ג'רזי. מאז הספיק להחליף סגנונות ולגוון 
קהלים, והוא כיום מבוקש בעיקר בקרב תושבי 

חו"ל. 
מחיר: 120,000 ₪

 ליפא שמלצר

אהזמר החסידי הסופר-יצירתי עבר בתקופה האח
חוזר  והוא  בשירתו,  גם  המתבטא  מהפך  רונה 
לסגנון חסידי מקורי איתו התחיל את הקריירה. 
באירועים חר להופיע  ליפא  חזר  לכך,  אבהתאם 

גובר  וזרם ההזמנות לשמחות משפחתיות  דיים 
מיום ליום.

מחיר: 22,000 $

 בני פרידמן

אאחיינו של אברהם פריד פיתח קריירה מוזיקא
חסי בחתונות  ללהיט  ונחשב  עצמו  משל  אלית 

דיות, בין היתר בזכות אנרגיות חסידיות רעננות 
ודיסקים שמושמעים כמעט בכל בית.

מחיר: 10,000 $
כל תזמורת  פרידמן מופיע עם  נקודה למחשבה: 
אך נציגו בישראל ממליץ על תזמורתו של גרשון 
הפעולה.  ושיתוף  ההרמוניה  לטובת  פריישטט, 
לכ-15,000  תגיע  נגנים   6-7 של  תזמורת  עלות 

.₪
אבדרג הבא, נמצאים זמרים נכבדים שחלקם מוכ

רים יותר וחלקם פונים לנתח קהל ספציפי, כולם 
)גרטנר,  אחד  מלבד  ארה"ב  תושבי 
בישראלך  הופעתם  מחיר  לונדון(. 
אמוערך וכאמור, משתנה בכפוף לת

נאים שונים.
אייזיק האניג - 8,000 $

שלמה דסקל – 10,000 $
שלום למר – 12,000 $

שלמה גרטנר – 8,000 $
בערי וובר – 8,000 $

רוצים ליהנות בשמחתכם מהופעה פרטית של זמר חסידי מפורסם? הכינו את הארנק, זה הולך לעלות 
לכם ביוקר • כתב 'קו עיתונות' התחזה לבן משפחה נרגש וליקט עבורכם את המחירון המלא, בתוספת 

אנקדוטות מאחורי הקלעים

עונת החתונות: 
כמה יעלה לכם להביא את 

?גדולי הזמר החסידי
בני פרידמןשלום למרליפא שמלצרמרדכי בן דודאברהם פרידיעקב שוואקי

₪ 120,000

₪ 76,000
₪ 72,000 

₪ 79,200

₪ 43,200
₪ 36,000

מחירון החתונות של גדולי הזמר החסידי

* המחירים הנקובים 
בדולרים הומרו לשקלים 

בשער חליפין עדכני
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - דברים הקשורים למים

יאור,  ימים, השקת, תהום, מוצא המים,  לחוף  נחל,  אי,  נהר, כברכת מים,  יבלי מים, אובל,  אגם, מקוה, 
אפיקי מים, עינת מים, ים, באר מים, פלגי מים, מעין, גלת מים, מצולה, חוף הים 

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

אנאארהנינשאגהוקמא
תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת
שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. אחד ממיני המנורות או הפנסים שהשתמשו בהם בימי התלמוד למאור בנרות או בפתילות 
של שמן. "__ שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו" )שבת כג.(

7. קצה,תחום. "מפתח בית אלישיב ועד__")נחמיה ג כא(
8. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )דברים ח ח(

9. בשעה שהשמש מחממת ביותר, שעת הצהריים.  "כ___  היום" )בראשית יח א( )בהיפוך 
אותיות(

10. רשום את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א' – 400, ב' – 1, ג' – 8, ד' – 70 
11. נכון, נכונה, בצדק.  "____  בנות צלפחד דברת" )במדבר כז ז(

12. קיצור המילים: חזק ואמץ.
13. עשו דבר- מה שנית, חזרו על דבר. "קראו את ההלל אם גמרו ___  ואם ___ 

שלשו")פסחים ה ז(
14. מי שבא להעיד במשפט מסוים, אינו יכול להיות דיין בו ולחרוץ דינו של הנאשם. "ואין  

___  נעשה דיין" )ראש השנה כו.( 
15. שאלה, קושיה. "איני יודע ליישב סדר ___  הללו לפי שיטת הש"ס")רש"י כתובות סו:(

)בלשון יחיד(
16. תועבה,זוהמה. "סחי ו___ תשימנו בקרב")איכה ג מה(

1. עושר, שפע, ריבוי.  "וגליתי להם  ___  שלום ואמת" )ירמיה לג ו(
2. יחד, בכוחות מאוחדים. "לעבדו __   __" )צפניה ג ט(

3. )כלל הלכי( כל מה שאדם עושה בשם שולחו נחשב כאילו עשה זאת השולח גופו. 
"ש__ של אדם כמותו")ברכות ה ה(

4. חובת הבריות לדאוג לזקוקים לעזרה מבין הנמצאים בקרבתם בטרם ידאגו לעניים 
רחוקים מהם. "___  עירך קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תומכי תורה.
6. מעטים האנשים שזכו בחייהם לתורה ולעושר גם יחד.    "לא כל אדם זוכה לשתי  

___" )ברכות ה:(
9. )מימרת חכמים( אתה מביא למקום דבר שהוא מצוי שם בשפע? כלומר, אין אתה 

מחדש ולא כלום! "תבן אתה __ לעפריים")מנחות פה.(
13. התענינו בדבר, עסקו.  "ואל  ___  בדברי שקר" )שמות ה ט( )בלשון רבים,עבר(

14. לפי הסדר, ראשון – ראשון ואחרון – אחרון. "הסדיר שמונה עשרה ברכות...____  
הסדר" )מגילה יז:(

15. מפרשיות השבוע.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com



4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

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

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

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

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

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

באר שבע

ט’-יא’ בסיוון תשע”ט
12/6-14/6/2019  

+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(_____________________________________________

אשקלון

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,700,000 

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

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

 בראבד 65 מטר קומה 
2.5 + אופציה בגג ובצד 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

בני ברק

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 באהבת שלום 5.5 
חד' 140 מ"ר משופצים 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

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

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

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

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

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

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

וילות ובתים

 הזדמנות פז! בשלמה 
המלך, 5 חד', 130 מ"ר, 
1,945,000 ש"ח, דירות 
אחרונות 054-3050561 

_____________________________________________)23-26(  "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 דירה מחולקת ל-3 יחידות 
מושכרות 5,600 ש"ח מחיר 

מציאה, משה אלוש אבני דרך
054-3255667)24-24(_____________________________________________

 בית קרקע מחולקת ל-4 
יחידות דיור מושכרות 6,800 

ש"ח מחיר מציאה, משה 
_____________________________________________)24-24(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל-2 יחידות 
דיור מושכרות 4,000 ש"ח 

במחיר מציאה, משה אלוש 
_____________________________________________)24-24(אבני דרך 054-3255667

 מבחר דירות בכל רחבי 
באר שבע לחלוקה החל 

מ-500 אל"ש התקשרו עוד 
היום, משה אלוש אבני דרך

054-3255667)24-24(_____________________________________________

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

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

 4 חדרים+יחד' 
צמודה)מושכרת ב- 3,000( 
משופצת ויפה, רחוב הירדן, 

_____________________________________________)23-24(ללת' 052-7143496

 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(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)20-23(_____________________________________________

 בקריה החרדית 4 חד' 
+ אופציה לחדר נוסף 

מושקעת + 2 מחסנים, 
נוף מהמם לכינרת לל"ת 
1,100,000 ש"ח גמיש. 

052-7691497)21-21(_____________________________________________

 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' 120 מ"ר, מעלית, 
מרפסת, מרפסת שירות, 

1,430,000 ש"ח גמיש, לל"ת 
050-2044144)23-26(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! 4 חד' מפוארת 
, מטבח מרהיב+ מחסן 
1,430,000 ש"ח גמיש 

052-5752500)24-24(_____________________________________________

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

_____________________________________________)24-27ל(052-7667544

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

_____________________________________________)23-23(  תשואה גבוהה. 052-3260595

 במשרדנו אפשר להשיג 
משרדים/חנויות להשקעה 

_____________________________________________)23-23(  בתשואה גבוהה 052-3260595

 בריב"ל, דירת גן 4 חד', 
107 מטר, גינה 35 מטר, מזגן, 

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

054-3191310)24-24(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברח' הגפן, מאווררת 
משופצת וממוזגת, נוף, פינוי 

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

 במתחרדים, 3 חד', 
ק"ב,שקט ואטרקטיבי, הדירה 

מושכרת ב 2,450 ש"ח 
052-2604463)24-24(_____________________________________________

 3 חד' 80 מ"ר מרפסת 
סוכה, סלון גדול אופציה 

הרחבה ל-2 חד' 1,400,000 
גמיש טיפה 054-7997077 

_____________________________________________)BB)24-24 תיווך נכסים ונדל"ן 

 בנרקיס, דירה יפה, 
משופצת, 3.5 חד', 78 מ"ר, 

ריצוף חדש, מטבח חדש 
ומשודרג, דלתות חדשות, חלונות 
חדשים! אזור מתחרד 945,000 

_____________________________________________)24-24(ש"ח דוד ארי 054-3191310

 בשדרות הדקל, 3.5 חד' 
יפיפיה, ריצוף חדש, ק"א 74 

מ' בנוי 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-24(054-3191310 דוד ארי

 בהרמב"ם, בניין לאחר 
שיפוץ דירת 3 חד' מרווחים 
סלון פתוח, מטבח, במצב 

שמור אזור מתחרד 919,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח דוד ארי 054-3191310

 בבלעדיות נורוק 3 חד'+ 
סוכה+ יחידה דיור+ גג בטון, 

קומה 4 פנחס נכסים 
055-6789653)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג 4 
חדרים+ סוכה+ מרפסת+ 
2 יחידות דיור הכל משופץ 
ברמה גמיש, פנחס נכסים 

055-6789653)24-24(_____________________________________________

 למבינים!בבלעדיות! 
סמטאות הרב שך 3 

חד')60 מ"ר( + אפשרות 
בנייה מהצד ועל הגג 

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

052-7610603)24-24(_____________________________________________

 א. בן עזאי כ-83 מ"ר 
קומה א' א.להרחבה 30 מ"ר 

כ-24 ליח"ד 1,690,000 "תיווך 
_____________________________________________)24-24(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)24-24(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
לקונה למוכר למשכיר ועוד 

dira4me.co.il ללא דמי 
_____________________________________________)24-24(רישום, ללא מנוי

 באזור יהושע ד.גג ענקית 
שמורה מאוד! 7 ח' 280 מ"ר! 

ק"ג, חזית, 3,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-24("אפיק - נכסים" 03-5791514

 מציאה! בשיכון  ה' 
בצירלסון 3 חד' מסודרים, 
ק"ק + חצר של 60 מ"ר, 
כניסה נפרדת+ אופציה 

להרחבה 1,600,000 
ש"ח 03-5797756

050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

4,300,000 ש"ח מפתח 
ב"אפיק - נכסים" 

053-3128884 03-5791514)24-24(_____________________________________________

 דופלקס 6 ח' גדולים+ 
מרפסות, מטופחת יפהפיה 
ק"ג באזור חגי 2,450,000 
ש"ח "אפיק - נכסים" -03
053-3128884 5791514)24-24(_____________________________________________

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

מחולקת ל-2 דיר' כ-70 מ"ר*2 
1,998,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 4, 
מעלית, סוכה גדולה, 2 כ"א 
הטבה מיוחדת לשבוע זה, 

_____________________________________________)24-24(תיווך 050-4122744

 בלעדי! באזור הרב 
שך השלושה בבניין בוטיק 
)8 דיירים( דופלקס 6 חד' 

220 מ"ר מושקעת, חדשה, 
ק"ד +מעלית+חניה, 

חזית+מרפסת גג גדולה א. 
_____________________________________________)24-24(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור טרפון 
דופלקס 4 חד' )3+1( 

ק"ד+מעלית+חניה, משופצת, 
ניתנת לחלוקה בקלות 

2,100,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)24-24(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)24-24(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי באזור חגי דופלקס 
6 ח' 140 מטר בנוי קומה 
ג' חזית 1,800,000 תיווך 
_____________________________________________)24-24(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי דופלקס מפואר 
בשלושה 210 מטר קומה 

ד' חזית+מעלית+חניה 
3,250,000 מ' תיווך 

_____________________________________________)24-24(אלטרנטיב 054-5500263

 חדשה בשוק!!! 
בבלעדיות! בגניחובסקי 

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

1,920,000 ש"ח, מ.כהן-
_____________________________________________)24-24(נכסים 052-7684074

 באזור רמבם 5 ח' יפהפיה 
מושקעת ק"ד חזית+ מעלית+ 

נוף 2,350,000 ש"ח "אפיק- 
_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 בזוננפלד 5 ח' ענקית 
משופצת ק"ג+ מעלית 

"אפיק- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)24-24(_____________________________________________

 בשיכון ה' 5 חד' כ-110 
מ"ר+יח"יד 3 כ- 65 מ"ר קומה 

ב' מ. מהיסוד 2,500,000 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)24-24(_____________________________________________

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

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

050-4999465)24-24(_____________________________________________

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

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

050-4999465)24-24(_____________________________________________

 בויזניץ'! 5 חד', קא', 
חזית+ יחידה עצמאית 

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

 בעובדיה, מפוארת, 
מושקעת, בנין שקט ומטופח, 

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

 באזור הרב שך/השלושה 
רח' שקט 5 חד' 130 מ"ר )6 

דיירים( ק"א מסודרת, א.פנחסי 
03-5799308)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גבעת רוקח 
בקומה שלמה )3 דיירים בבניין( 

5 חד' ענקית 150 מ"ר ק"ב 
חזית+חניה כפולה 4 כ"א מצב 
מעולה 2,550,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)24-24(א.פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

 בביאליק 4 חד ק"ב 
3 כ"א סוכה וחניה 

1,550,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)24-24(נכסים 052-7684074

 באזור זיכרון מאיר 4.5 
חד' כ-100 מטר+ אפשרות 

לבניה כ-70 מ"ר חדשה ויפה 
 BDA 2,450,000

054-8449423)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! בפרל, חדשה 
מקבלן 4 חדרים+ יחי"ד 

2,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-24(050-4152330 תיווך

 באזור ס. אזר, 4 חד' 90 
מ"ר יפהפיה, כחדשה, ק"ג 
1,820,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 באזור בן פתחיה בגמר 
בניה, ק"ב 4 חד' יפהפיה 

ומרווחת! 105 מ"ר מאווררת 
במיוחד! רק 1,970,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)24-24(_____________________________________________

 א. שלש השעות 
4 חד' ק"ב+סוכה כ-90 

מ"ר+חניה+מחסן+מעלית 
1,690,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

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

מעטפת 40 מ' ס"ה 165 מ"ר 
"מ.לנכה" 1,740,000 "תיווך 
_____________________________________________)24-24(משגב לדיור" 052-5222690 

 בלעדי באלישע כ-4 חד' 
כ- 90 מ"ר קומה א סוכה 

"שמורה" 1,698,000 "תיווך 
_____________________________________________)24-24(משגב לדיור" 052-5222690

 שכונת אור החיים 
כ- 158 מ"ר 4 ח'+ 2 
יחי"ד מניבות 6,000 

ש'+מעלית+חניה 2,650,000 
"תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)24-24(_____________________________________________

 בשיכון ה ברחוב 
שפירא, 4.5 חדרים 

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

חניה 1,900,000 ש"ח, 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באזור העיריה 4 חד' 
100 מ"ר+ רישיון לבניה בגג 

52 מ"ר, ק"ג, חזית, משופצת 
כחדשה, רישיון למעלית, 

2,150,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)24-24(_____________________________________________

 באזור הרב קוק רחוב 
שקט 4 חד' 90 מ"ר, ק"ג+א.

בגג בטון+חניה, חזית, 
משופצת כחדשה, 3 כ"א, א. 

_____________________________________________)24-24(פנחסי 03-5799308

 באזור הרב קוק 4 חד' 
80 מ"ר ק"א חזית משופצת 
כחדשה +סוכה 1,700,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך ישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)24-24(_____________________________________________

 בבנין חדש בזכרון מאיר, 
4 חד' יפהפייה, חזיתית, 

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

050-4999465)24-24(_____________________________________________

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

_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

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

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)24-24(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בנווה אחיעזר 4 חד' 
ק"ק מוגבהת + 35 

מ"ר חצר, משופצת  
1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 מציאה, בלעדיות במשולם 
ראט, 4 חד', 100 מ"ר, ק"ק, 

1,550,000 גמיש.
_____________________________________________)24-24(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות! למבינים! 
בשיכון ג', 5 חד'+ מעלית + 

חניה + מחסן + מ. שמש 
גדולה! במצב מצויין! "אלוני 

_____________________________________________)24-24(נכסים" 052-7610603

 בשיכון ה' דירת גן, 3 חד', 
כ- 58 מ"ר + חצר 72 מ"ר 
+ א. הרחבה כ- 40 מ"ר )1 

מ- 8 דיירים( 1,590,000 "תיווך 
_____________________________________________)24-24(משגב לדיור" 052-5222690

 ברמת אהרון 4 
חד' משופצת+ דירת 3 

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

050-4999465)24-24(_____________________________________________



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  )24-24(_____________________________________________

 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  )24-24(_____________________________________________

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  )24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ט’-יא’ בסיוון תשע”ט  12/6-14/6/2019

+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  )24-24(_____________________________________________

+5 חדרים

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  )24-24(_____________________________________________

 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  )24-24(_____________________________________________

 בראבד 65 מ"ר קומה 
2.5 + אופ' בגג ובצד 

עם חתימות שכנים על 
תוכנית, אפש' לחלוקה. 

1,700,000 ש"ח וכן 
אופ' למכירת הגג בנפרד 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 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
_____________________________________________)24-24(  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  )24-24(_____________________________________________

 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  )24-24(_____________________________________________

 מציאה!! בהאדמור 
מקוצק 3 חד' 70 מ"ר 

ק"ג עם מעלית, עורפית. 
1,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)10-10(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

ויפה 670,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)24-24(  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  )24-24(_____________________________________________

וילות ובתים

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

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

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

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

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

בלבד. "תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )24-24(_____________________________________________

 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  )24-24(_____________________________________________

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

"תיווך הצבי" 
04-6716666 ,053-3147717  )24-24(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ביהושוע, בגן העיר 4 
חד', קומה נמוכה עורפית, 

2,000,000 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(_____________________________________________

 בקושניר, בתחילת בנין 
בוטיק, דירות מפוארות, 

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

_____________________________________________)12-24(יזמות-053-3180305

 1.5 חד', ק. קרקע 
מושקעת, עורפית, 
אפשרות להרחבה, 

באהרונסון מיקי פלוס 
_____________________________________________)21-24(  נדל"ן 052-2908682

1-1.5 חדרים

 ברמת שלמה כניסה 
פרטית, 5 חדרים + 

נוף + חצר, 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת. 

2,550,000 ש"ח
053-3133344  )21-24(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 60 מ"ר 
קומה 2 עורפית מחולקת 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 5 חד' מרווחת 
ומשופצת, ק"ג עם 
מעלית באנה פרנק

052-9244075)21-24(_____________________________________________

עפולה
 בית 6.5 חדרים קרקע, 

משופצת אזור מתחרד 
1,180,000 ש"ח

_____________________________________________)21-24(  058-7878356 גילה

 בחן הצפון דירת גג 
מרווחת, גג 80 מ"ר, ממ"ד 

+ סוכה + א. לבניה + חניה 
מקורה בטאבו + מעלית שבת 

054-5201888  )21-24(_____________________________________________

 ברחוב יחזקאל 3 חד' 
+פינת עבודה, משופצים 

קומה א חזית, 3 כ"א 
1,650,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)23-23(_____________________________________________

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

ע"פ השבחה העתידית, משה 
_____________________________________________)24-24(אלוש 054-3255667

 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

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

ע"פ השבחה העתידית, משה 
_____________________________________________)24-24(  אלוש 054-3255667

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במרכז השקט ברחוב 
ה-93 דירת 5 חד' גדולה 
מעלית+ חניה יהודה הס 

050-3003455  )21-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 4 חדרים מסודרת, רח' 
ארלוזרוב קומה 2 + מעלית 

_____________________________________________)23-24(ללת' 052-7143496

 בוייסבורג בפ"ת, 3 חד' 
קומה 4 אפשרות בניה לקומה 

נוספת, 1,180,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ל(050-4150404

+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(_____________________________________________

קריות

 באזור בילו, דירת גג, 5 
חד' + מעלית + חניה

_____________________________________________)24-24(  052-2948691 נטלי

 בבן יהודה, 4 חד', 
מעלית,  חניה, מרפסת 

סוכה, ממ"ד, מחסן, מיידי 
_____________________________________________)24-24(  052-2948691 נטלי

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות 
במכבים, 3 חדרים קו 2 

אופציה בנויה בצדדים וגג בטון, 
1,340,000 גמיש, 

_____________________________________________)24-24(פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות בברוט 3 חד' 
50 מטר+אופציה 45 מאושרת 

קו' א' 3 כיווני אוויר, פנחס 
_____________________________________________)24-24(נכסים 055-6789653

 באיזור השניים 3 חד' 
כ-75 מטר בניין חדיש+חניה 

בטאבו+מעלית, קו' ג', 
1,500,000 פנחס נכסים 

055-6789653)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות באיזור דוב 
גרונר 3 חד' 65 מ"ר+אופציה 

בצד ובגג, מתאים לחלוקה, 
_____________________________________________)24-24(פנחס נכסים 055-6789653

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

וחניה 1,450,000 מ. כהן 
_____________________________________________)24-24(נכסים 052-7684074

 באזור הנביאים 3 חד' 
גדולה, מושקעת כחדשה+ 

אפשרות לריהוט מלא, חזית 
BDA 2,130,000

054-8449423)24-24(_____________________________________________

 באזור יגאל 3 חד' ק"א 
חזית 1,485,000 ש"ח מיידי 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)24-24(_____________________________________________

 בלנדא 3 יפהפיה גדולה+ 
נוף פתוח, סלון ומטבח 

גדולים+ חניה, ק"ו+ מעלית 
1,875,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)24-24(נכסים" 03-5791514

 מיידי! קריית הרצוג כ-3 
חד' כ- 53 מ"ר משופצת, 

יציקת בטון 48 מ"ר 
1,250,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

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

1,495,000 א. להרחבה "תיווך 
_____________________________________________)24-24(משגב לדיור" 052-5222690

 בלעדי!! א. שיכון ה' 3 
חד' כ-64 מ"ר ק"ג א. להרחבה 

צד/ג.בטון 1,315,000 "תיווך 
_____________________________________________)24-24(משגב לדיור" 052-5222690

 א. אברבנאל 3 חד' 
כ- 55 מ"ר "מ.מהיסוד" קומה 

2.5 א. להרחבה בג. רעפים 
1,270,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

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

_____________________________________________)24-24(לדיור 052-5222690

 במנחם בגין 3 חדרים, 
משופצת מהיסוד ק"ק+חצר, 

חזית, כניסה מיידית, תיווך 
050-4122744)24-24(_____________________________________________

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

מרווחת+מחסן 8 מ"ר בק"ק 
משופצת חלקית, 1,650,000 

_____________________________________________)24-24(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 70 מ"ר, משופצת לגמרי, 
ק"ג, א .בגג, חזית 1,600,000 

_____________________________________________)24-24(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 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 
_____________________________________________)24-24(א. פנחסי 03-5799308

 בסימטת רחל! 2.5 
חד', ק"א, חזית+התרים 

ביד! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

 בית פתוח היום 
באברבאנל! 3 חד' 

מושקעת, חזית! אופציה 
מושלמת לעוד חדר, רק 

1,375,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)24-24(- מתווכים" 03-5701010

 בנויפלד! 3 חד' קב', 
חזית+מעטפת מוכנה! 
הזריז נשכר! "אביחי - 
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

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

חזית! "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)24-24(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו 85 מ"ר 
גדולה 3 חד'+ מרפסות, 

חזית ק"א 1,720,000 
ש"ח גמיש "סלומון 

נכסים והשקעות"
054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ בניין 
חרדי קומה א'+מעלית חזית 
מושקעת, 1,450,000 תיווך 

_____________________________________________)24-24(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הרב קוק 3 חד' 75 
מ"ר ק"ב חזית משופצת לגמרי 

+ סוכה 1,520,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-24(א. פנחסי 03-5799308

 בבורוכוב 3.5 חד', 
משופצת כחדשה, ק"ב, חזית, 

א. להרחבה 25 מ"ר, 1,490,000 
_____________________________________________)24-24("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)24-24(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ 
054-999465 03-8007000)24-24(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)24-24(_____________________________________________

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

ממשית 60 מ"ר חזית 
1,500,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)24-24(א.פנחסי 03-5799308

 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)24-24(_____________________________________________

 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 )24-24(_____________________________________________

 דירת 2 חד' משופצת, 
קומה 2 מחיר 290 אלף ש"ח 
בלבד, משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)24-24(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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 
_____________________________________________)23-23(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 
_____________________________________________)23-23(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 

_____________________________________________)23-23(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 
_____________________________________________)23-23(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 
_____________________________________________)23-23(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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

050-4145432)24-27(_____________________________________________

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

קומה שניה שמורה מאוד רק 
2,250,000 גמיש 

BB 054-7997077 תיווך 
_____________________________________________)24-24(נכסים ונדל"ן

 בהזדמנות אמיתית, ב- 
750,000 ש"ח בפרוייקט לגיל 

הזהב "הוד ירושלים" בקרית 
היובל, דירה רשומה בטאבו, 2 
חדרים, לכניסה מיידית בלעדי 

_____________________________________________)24-24(לצימוקי 02-5638221

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)24-24(_____________________________________________

עמנואל
 משופצת כחדשה 110 

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

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

 מעולה להשקעה, במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מסודרות ק"ק תשואה 5,300 
ש"ח 1,150,0000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)24-24(יוחנן 050-4104044

 למכירה באזור יהודה 
הלוי)ליד העירייה(, קומת 

קרקע, 70 מ"ר. 1,250,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח 050-6610501 סתיו

 בדוב הוז, פנטהאוז 
מפואר, סטנדרט גבוה, בניין 
חדיש, דירות 4.5 חד' "בית 

_____________________________________________)24-24(ישראל" 054-8070418

 מבחר נכסים 
למשקיעים, במרכז, 

מושכרת ב- 7,000 ש"ח מחיר 
1,310,000 ש"ח "בית ישראל" 

054-8070418)24-24(_____________________________________________

 חייבת להימכר, בכפר 
אברהם דירת גג יחודית עם 

יחידת דיור נפרדת, סוכה, 
מעלית, חניה, עסקה מצויינת 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)24-24 נדל"ן 

דופלקסים
 "רימקס עוצמה" בבן 

גוריון, דופלקס 5 חד' 170 מ"ר, 
קומה 6, 2 חניות מקורות, 

ממ"ד, מ"ש, יפה ומושקעת, 
עם כניסה נפרדת מכל מפלס. 

אריאל שמילוביץ 
050-3073256)24-24(_____________________________________________

 בקהילות יעקב- דירת גן 
מושקעת 4.5 חד' 110/110 

_____________________________________________)24-24(בהזדמנות 050-4811122

 רימקס עוצמה, הדרור, 
3.5 חד' כ- 85 מ"ר, קומת 

קרקע, חצר כ- 90 מ"ר, 
משופצת, צוות אביעד

072-3957393)24-24(_____________________________________________

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

שמש/סוכה, מעלית, 130 
_____________________________________________)24-24(מ"ר, אתי 054-3320655

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

ממד, 2 חניות 140 מ"ר, עידן 
053-2817721)24-24(_____________________________________________

 בסלומון/רוטשילד, שתי 
כניסות, מעלית וחניה, 130 
מ"ר! 1,635,000 ש"ח "בית 

_____________________________________________)24-24(ישראל" 054-8070418

 ביהלום, ק"ב בניין מטופח, 
שמורה, מרפסת שמש וחניה, 

כדאי לראות "בית ישראל" 
054-8070418)24-24(_____________________________________________

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

מהקבלן, קומה 4, מעלית, 
חניה, מ"ש, ממ"ד. אריאל 
_____________________________________________)24-24(שמילוביץ 050-3073256

 ביהלום כפר גנים א 4 
חדרים, מעלית חניה 130 מ"ר, 

_____________________________________________)24-24(אתי 054-3320655

 בדף היומי בקרבת הרב 
קוק 4 חדרים קומה 1, אתי 

054-3320655 עידן 
053-2817721)24-24(_____________________________________________

 רימקס עוצמה, אחד 
העם 28, בית פתוח ללא 

תיווך, יום שישי: 14/06/19 בין 
השעות: 09:00-11:00 קומה 
1, כ-90 מ"ר משופצת צוות 

_____________________________________________)24-24(אביעד 072-3957397

 בחיים הכהן היוקרתי 
4.5 חד'+מ"ש )סוכה(+חניה 
מקורה כפולה 3 כ"א מיידי!! 

050-4811122)24-24(_____________________________________________

 ברוטשילד בקרבת הרצל 
3 חדרים+ מעלית, 85 מ"ר, 

_____________________________________________)24-24(עידן 053-2817721

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד, 3.5 חד', 75 מ"ר, 

קומה 1, עורפית, שמורה. 
אריאל שמילוביץ 

050-3073256)24-24(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3.5 חד', 
מרווחת ומשופצת, מתוכננת 
היטב כדאי לראות 1,410,000 

ש"ח "בית ישראל"
054-8070418)24-24(_____________________________________________

 בסלומון, 3 חד' משופצת, 
ק"ג, מחיר מציאה 1,260,000 

ש"ח "בית ישראל" 
054-8070418)24-24(_____________________________________________

 בעלי נכסים- "המומחיות 
שלנו השקט שלכם"- משרדינו 

עוסק בניהול דירות, אחזקת 
מבנים, השבחת נכסים, קניה, 

מכירה, השכרה, תמ"א 38, 
מגרשים, עסקי ופרטי- מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
04-8441111)24-24(_____________________________________________

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

קריית אתא

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

ממוזגת 5,500 ש"ח 
052-7671305)23-24(_____________________________________________

 דירות קרקע עם תשואה 
עוברת)אופציה לחלוקה( 

החל מ- 540,000 ש"ח, מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)24-24(_____________________________________________

 דירות לחלוקה 100 מ"ר, 
בחרדי, מחיר מציאה, מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
 052-2790370)24-24(_____________________________________________

 בחרדי, דירות קרקע 
מחירים אטרקטיביים, החל 

מ- 650,000 ש"ח מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)24-24(_____________________________________________

 דירות מחולקות, עם 
תשואה עוברת 6% לפחות, 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)24-24(פרוייקטים 052-2790370

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

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

קטן! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)24-24(_____________________________________________

 למכירה בסוקולוב, 4 
חדרים, ק"ג, מיידית, 100 מ"ר, 

בהזדמנות, 730,000 ש"ח 
_____________________________________________)24-24(050-6610501 סתיו 

 בדניאל 5 חדרים 
ק"ב ואחרונה משופצת, 

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

והשקעות"
052-7652801)24-24(_____________________________________________

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

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

 בנורוק! 4 חד', 
מסודרת + מעלית וחניה, 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

 בבנין החדש סוקולוב! 
4 חד' מקסימה קו'! רק 

4,500 ש"ח מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)24-24(_____________________________________________

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

4,200 ש"ח מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)24-24(_____________________________________________

 באוסישקין 3 חד' 75 
מ"ר, ק"ג + מעלית + חניה, 
כחדשה, לל"ת, 1,580,000 

052-6868641)24-27(_____________________________________________
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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  )24-24(_____________________________________________

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

ש"ח. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )24-24(_____________________________________________

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

בלבד לדונם. "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717  )24-24(_____________________________________________

■ 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  )24-24(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)21-24(לזוג צעיר בלבד!

 ביהודית! ק"ג, 3 חד', 
מרווחת ושקטה, נוף פתוח, 

4,000 ש"ח ללא תיווך 
_____________________________________________)21-24ל(052-7656748

 במוהליבר, 2.5 חד'
כ-65 מ"ר ק"א שקטה +

2 מרפסות, ללא ריהוט לל"ת, 
_____________________________________________)21-24(  בשעות הערב 03-5327234

 דירת 3 חדרים משופצת 
בק. הרצוג בב"ב לזו"צ, דתי. 

_____________________________________________)21-24(  כניסה מיידית 054-2464316  

 בבנימין אברהם, 2 חד', 
מפוארת, חדשה, מיזוג אוויר, 

38 מ"ר+ מרפסת ק"ג 2,900 
_____________________________________________)21-24(  ש"ח 052-7691171

 יח' דיור בבנין חדש ברב 
שר- בן פתחיה מרוהטת, 

ממוזגת ומאווררת, 25 מ"ר, 
קומת מינוס. 2000 ש"ח. 

054-8435566  )21-24(_____________________________________________

 למסירה בבני ברק עסק 
פעיל בענף הדגים עובד כ- 25 

_____________________________________________)21-24ל(  שנה 053-7534148

 להשכרה, מיידית, 
חנות במרכז כהנמן,

60 מ"ר חזית מוארת, 
מזגן + שירותים טל': 

_____________________________________________)21-24ל(  03-5709011

מבנים

 למכירה קראוון 7X7 תואם 
גן ילדים, משופץ ומתוחזק בגוש 

_____________________________________________)21-24ל(  דן 054-8424829

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

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

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

_____________________________________________)22-25ל(052-7170938

 בפוברסקי 2 חד' ק"ק 
מרוהטת ממוזגת, מוארת 
ומאווררת 2,500 ש"ח מיידי

_____________________________________________)21-24ל(  052-8797653

 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 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3771789 052-3452522)24-24/19(_____________________________________________

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

נפשות כ"א + נוף לרשב"י, 
052-4624543)13-47(_____________________________________________

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

חופש להורים דרור לילדים!!! 
בעמקא, צימרים למשפחות, 

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

אווירה כפרית ודתית,
,052-8669090 ,04-9969141

mikibs.co.il:12-28/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

גינה וטרמפולינה ופינפונג. מומלץ! 
_____________________________________________)40-41-19(מבצעים לחורף. 052-6990764

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

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

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

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

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

יבניאל

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-27/19(_____________________________________________

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

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

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

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

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

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

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

הרי יהודה
 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. 
054-6511250/350)19-30(_____________________________________________

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

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

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

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

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

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

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

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק. שמואל מאובזרת 

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

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

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכנרת

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

ירושלים

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

_____________________________________________)23-26(גמיש 052-7610171

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

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

 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

 בוייסבורג בפ"ת 3 חד', 
קומה 4 אפשרות בניה לקומה 

נוספת, 1,180,000 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ל(050-4150404

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-24ל(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(_____________________________________________

 להשכרה משרד במרכז 
בני ברק ק"ק +שירותים וחניה, 

פינוי בסוף החודש)יוני( 
_____________________________________________)23-24ל(050-6751600

 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

להשכרה
מתחם שמורכב מחנויות, משרדים, 

ומחסנים. סה"כ 900 מ"ר 
באזור התעשייה בני ברק.

ניתן להשכיר בחלקים. 
לל"ת, לתקופה ארוכה
מחיר למ"ר- 29 ש"ח

052-6364614/3

 להשכרה בניין 5 קומות 
באזור עזרא 650 מ"ר מתאים 

לישיבה)כולל אולם וחדרים 
ממוזגים( א.פנחסי

03-5799308)24-24(_____________________________________________

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

 באוסישקין, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"ג+מעלית+חניה, 

כחדשה, לל"ת 1,580,000 
_____________________________________________)24-27(ש"ח 052-6868641

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

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)24-24(_____________________________________________

 באבוחצירא קרוב 
לז'בוטינסקי' 3 חד' 

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

מיידית, 3,800 גמיש 
_____________________________________________)24-24()ללא תיווך( 054-429060

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת אחרי סיוד 
כ- 45 מ"ר 2,700 ש"ח -054

_____________________________________________)24-27ל(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 -054

_____________________________________________)24-27ל(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 חנות ו/או 
משרד משופץ מאוד 16 
מטר+ חצר מרוצפת על 

ציר ז'בוטינסקי פינת הרב 
שך 2,600 ש"ח 

054-5500263)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
למגורים+ השקעה! דירת 

3 חד'+ דירת 3 חד' נוספת 
בגג מושכרות ב- 7,200 ש"ח 

054-9422194)24-24(_____________________________________________

 להשקעה דירה 100 מ"ר 
מחולקת מושכרת ב- 6,000 
+ אפשרות לבניה על הגג  

 BDA 1,700,000ש"ח
054-8449423)24-24(_____________________________________________

 להשכרה במרכז בני ברק 
רבי עקיבא 34 פינת ירמיהו 
1 39 מ' לחנות/לתעשיה/

למשרד+שירותים, פנחס מילר 
050-4103310)24-24(_____________________________________________

 במרכז! חנות 40 מ"ר 
לכל מטרה! 5,900 ש"ח 

_____________________________________________)24-24("אפיק - נכסים" 03-5791514

 מחפש לשכור חנות/
משרד בבני ברק? יש לך 

נכס בעיר וחושב מי יטפל 
לך בזה? בשבילך אנחנו 

כאן, תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)24-24(054-4980159 דורון

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה, 

מציאה, תיווך BA יזמות -054
_____________________________________________)24-24(4980159 דורון

 חנות להשכרה 30 מ"ר 
מעל וקסברגר רבי עקיבא 114 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)24-24(054-4980159 דורון

 חנות 22 מ"ר ברבי עקיבא 
59, חזית תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)24-24(054-4980159 דורון 

 להשקעה חנות בק. אתא 
כולל שוכר במחיר מציאה- רק 

200,000 ש"ח, מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)24-24(_____________________________________________

 בלעדי למכירה ברחוב 
ירושלים קרוב לר"ע חנות 
22 מ"ר חזית, משופצת, 

מיקום מרכזי, מיידי 
820,000 ש"ח גמיש 

"סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
ברח' ירושלים קרוב לרבי 

עקיבא 35 מ"ר חזית, 
לכל מטרה 5,500 ש"ח 

גמיש "סלומון נכסים 
_____________________________________________)24-24(והשקעות 054-4290600

 בלעדי להשכרה חנות 
ברח' ירושלים קרוב לרבי 

עקיבא 22 מ"ר חזית, 
משופצת, לכל מטרה 

כניסה מיידית 3,600 ש"ח 
גמיש "סלומון נכסים 

_____________________________________________)24-24(והשקעות 054-4290600

 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

 מציאה בר"ע משרד 35 
מ"ר משופץ, נגיש, קומה א רק 

2,600 ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)24-24(054-4980159 דורון 

 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)24-24(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל משרדים 
120 מ"ר+אופציה ל-2 
חנויות צמודות, מיידי, 

לפרטים נוספים "סלומון 
נכסים והשקעות" 

054-4290600)24-24(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-21/20(קרוב! 052-4484443

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-46/19(_____________________________________________

 "נופי כלנית" לזוגות 
ומשפחות, בריכה+ג'קוזי 

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-24(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בר' עקיבא ק"א, כניסה 
פרטית, 4 חד', 75 מ"ר, חזית, 

מתאים למשרד/קליניקה/ 
_____________________________________________)24-24(סטודיו. תיווך 050-4122744

 באזור העירייה, חזית 
לגרשטנקורן, 3 חד' + 

מרפסות, 90 מ"ר, משופצת 
חלקית, ק"ג + חניה, 3,700 
_____________________________________________)24-24(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308
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 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
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

_____________________________________________)23-24/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-28/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-42/19(_____________________________________________

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-48/19(_____________________________________________

 צימר לזוג מאובזר ממוזג 
ונקי + חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)42-42/19(מהעתיקה. 052-3455254

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-28/19(מים מהדרין. 054-5742965

פוריה

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

058-4453986)1-25(_____________________________________________

 "בית ארז אירוח יהודי" - 
בהר כנען, ל"בין הזמנים".

55 מיטות, חדר אוכל + חצר 
גדולה וביכ"נ + בריכה.

Beiterez.net 052-4281804)04-04/20(_____________________________________________

תעוז

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

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

ט’-יא’ בסיוון תשע”ט  12/6-14/6/2019

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(_____________________________________________

בריאות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)19-30(ופיקניק. 054-6511250/350

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

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(_____________________________________________

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות ובבין הזמניםבשבתות  ובפסח

054-9900770

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-16/20(  משתלם 052-7619453

 טחורים ופיסורה-
עיצה המרפאה לחלוטין- 

והצילה רבבות אנשים 
ללא ניתוח ללא משחות 

050-6882047
02-5822586  )21-24(_____________________________________________

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

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

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

מחשבים

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

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

050-7801545)31-32/19(_____________________________________________

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

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

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

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

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

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

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

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

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

גם נפשי קל ופרק ב', 
שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)16-42(_____________________________________________

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-28/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

רפואת שיניים

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

צילום

עין הרע

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

 הוצאת עין הרע בעופרת 
לפי מהרח"ו בברכת הרבנים 

במבצע 50 ש"ח למסירת 
_____________________________________________)23-24(השמות 055-6720284

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)23-24(בתשובה 052-3245153

 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

וילת יוקרה 4 חדרים/ 
סויטות עד 15 איש 

בריכה, נדנדות, מנגל, 
טניס, מטבח מאובזר

אחוזת הצוק במרומים

לפרטים:
050-4210440

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

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

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 למכירה טויוטה יאריס 
2013, 1,300 סמ"ק יד 

ראשונה, פרטית, שמורה, 
מטופלת, צבע לבן 

055-6883937)24-24(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

אירועים
עריכת בת מצווה, 
תוכניות, הפרשת חלה, 

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

 השכרה רכב טויוטה 
חסכונית בדלק היבריד ליום 

135 ש"ח, ל-3 ימים 300 ש"ח 
לשישי שבת 165 ש"ח ללא 
_____________________________________________)24-24(הגבלת ק"מ 054-7997077

 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(_____________________________________________

 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
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

ט’-יא’ בסיוון תשע”ט  12/6-14/6/2019

 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

3 ב-100&  מכנסי בנים 
 שמלות לחג 50 &

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

"אצל בתיה"

אלפי פריטים 
ב-10ש"ח

 03-5792841

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

לפרטים:
050-6863794

מתארגנת קבוצה 
להוצאת דרכון 

פורטוגלי

במחיר קבוצתי
)דרכון אירופאי(

תינוקות

 כיריים גז בילדאין)לוקסור- 
4 להבות( נירוסטה 200 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-3463482

 תנור אפייה קטן כחדש רק 
300 ש"ח פלאפון:

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 מגהץ אדים חדש באריזה 
150 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)23-24ח(052-2786557

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 מאוורר טורבו גולד ליין 
משומש, שמור במצב טוב 

_____________________________________________)23-24ח(120 ש"ח 050-4087927

Pilot רדיאטור 
9 צלעות כמעט חדש!!! 80 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-4087927

 ברה"ע למכירה מיחם 
לשבת 30 כוסות ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(050-6850138

 מערכת סטריאו במצב 
מצוין+2 בוקסות איכותיות 

500 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(פלא'- 054-9770855

 מגהץ קיטור בלחץ חזק 
הכולל תחתית למים במצב 

מצוין 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(פלא'- 054-9770855

 טלפונים ביתים אלחוטי 
חדשים זוגי ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(טל- 052-5173314

 למכירה מיבש כביסה 
אלקטרולוקס במצב מצוין 

500 ש"ח,
_____________________________________________)23-24ח(לפרטים: 052-7110177

 מסך מחשב 22 שטוח 
עם כבל למחשב וכח חשמל, 

_____________________________________________)23-24ח(מצוין טל: 050-2897977

 מזגן גוניור אלקטרה 3/4 
כוח 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-3595314

 מחשב+מסך+מקלדת, 
ביתי מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-5203761

 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

 במציאה! קומודה 
מהממת עם מראה גדולה, 
ארונית ושידה תואמת צבע 

דובדבן 360 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-8420684

 שידה קטנה צבע שמנת 
חדשה + 2 מגירות 45*45 

סמ' 200 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 למכירה מיטת נוער עץ 
מלא נפתחת ירוק זית 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 053-3121020

 סטנדר עומד 150 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7126106

 כסאות מפלסיק עם ידית 
_____________________________________________)23-24ח(60 ש"ח 052-7126106

 שולחן סלון נמוך משטח 
זכוכית 250 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)23-24ח(טל: 054-8423405

 שולחן וכסאות לפינת סלון 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח 050-4184747

 תריס הצללה מעץ 50 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 050-4184747

 עגלת מאמס אנד פאפס 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח 050-4184747

 למכירה ספה 2 במחיר 
_____________________________________________)23-24ח(460 ש"ח 054-5656194

 למכירה טיולון 290 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-5656194

 למכירה מקפיא 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-5656194

 למכירה פקס 160 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(054-5656194

 שולחן לסלון זכוכית 1/60 
_____________________________________________)23-24ח(ב"ב 90 ש"ח 058-3265087

 קומודה בצבע חום ב"ב 4 
מגירות+מראה 200 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(058-3265087

 למכירה סט ספה 1+2+3 
מצב מצוין חזק ויציב 490 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה מדיח כלים 
נירוסטה 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 מזנון לבן יפהפה מעץ 
מלא כמחודש 50*76*215 

ס"מ 400 ש"ח ברמת גן 
_____________________________________________)23-24ח(052-3300880

 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

 פלאפון תומך כשר הוט 
מובייל כחדש ממש!! רק 130 
ש"ח. יפה מאוד בצבע לבן לא 

_____________________________________________)22-23ח(טאצ', גדול 054-8426680

 דרוש כרטיס טוקמן כשר 
ללא תשלום/ במחיר סמלי 

_____________________________________________)22-23ח(054-8426371 )ב"ב(

 samsung j1 פלאפון 
מושגח במצב מצוין במחיר 

_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח. 053-3186473

 סמסונג טאצ' כשר 
C3300 ב 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)22-23ח(050-4159062

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-2614753

 מיטת נוער כפולה+ארגז, 
איכות מעולה במצב חדש! 

1,200 ש"ח)פחות מחצי 
מחיר( 050-4144330

_____________________________________________)23-24ל(03-6198790

 דרושים גלגלים לעגלת 
בייבי ג'וגר תאומים

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 מבקש טלפון כשר 
בתרומה/ תשלום סמלי

_____________________________________________)22-23ח(054-3429699

 דרוש- מצות לישיבה 
לבחורים ממה שנשאר מפסח. 

_____________________________________________)22-23ח(טריות בלבד 054-8494776

 דרושה מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ואנחנו נתקן 

אותה לצורך מצווה 
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה או 
סמסונג בתרומה/אפשרי 
_____________________________________________)22-23ח(במקולקל 052-3595314

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים. 
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 דרוש שעון מעורר מכני 
עם קפיץ לשבת- קודש/ 

אפשרי במקולקל.
_____________________________________________)22-23ח(054-8432271

 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

 למכירה מיטת 
נוער נפתחת במצב 

מעולה+מזרונים 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(053-3121020

 ספת עור יחיד רינקליר 
הנפתח ברגלים במצב מצוין

_____________________________________________)23-24ח(פלא'- 054-9770855

 שולחן מטבח זכוכית 
120/80 + 4 כיסאות 450 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בב"ב 053-3103049

 כסא מנהלים במצב מצוין 
רק 300 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)23-24ח(050-4120285 גמיש 

 כסא משרדי כחדש עם 
גלגלים וידיות בירושלים רק 

_____________________________________________)23-24ח(250 ש"ח גמיש 050-4120285

 2 שטיחים לקיר דיוקן הר' 
מרדכי שרעבי והבבא סאלי 

_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח בי-ם 050-4120286

 נעלי ספורט נייק אייר 
כחדשות מידה 23 רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(בירושלים 050-4120286

 ארון לאמבטיה+ מראה 
מפואר רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 שולחן מטבח נפתח+ 
כסאות, פורמייקה, 250 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(טל': 052-4452710

 שולחן נמוך עגול מתאים 
ללובי משרד 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7126106

 סלון 3+2 מעוצב כחדש, 
בד בורדו קטיפתי 950 ש"ח 

052-5203761)23-24(_____________________________________________

 מראה גדולה מזכוכית 
משובחת 7 מ"מ מידות: 

155*100 ס"מ 120 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(ברמת גן 052-3300880

 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

 נוקיה c2 לא היה 
בשימוש, לא כשר, מחודש, 

_____________________________________________)24-25ח(170 ש"ח 058-3251441

 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

 נאבד צמיד פנדורה אמיתי 
עם 5 תליונים באזור דובק/ גן 

ורשא/ רבי עקיבא.
_____________________________________________)21-24ל(  052-7114465

 אבד פלאפון C2 נוקיה 
באוטובוס לבית שמש לפני 

_____________________________________________)21-24(  פסח 052-7116399

 נלקחה בטעות שקית עם 
זוג נעלי גברים בחוף שרתון 

ביום שישי ער"ש אמור
050-4160390  )21-24(_____________________________________________

 נמצאה מצלמה בחוהמ"פ 
_____________________________________________)21-24(  בגני יהושוע 054-8405090

 נמצאו זוג אופניים של ילד 
בגני יהושוע בחול המועד. 

054-8525828  )21-24(_____________________________________________

 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 מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)24-25ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 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

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)24-25ח(חילוף 050-6651365

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)24-25ח(בערך 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה/

_____________________________________________)24-25ח(סימלי 054-7938941

 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

 דרוש מזגן חלון 
_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)24-25ח(054-7938941

 מי שמעונין למסור לבחורי 
ישיבות מזגן נייד או מזגן חלון

_____________________________________________)22-23ח(054-8471038

 דרושה מגילת אסתר בכל 
מצב בתרומה ונתקן אותה 
_____________________________________________)22-23ח(לצורך מצווה 054-8432271

 דרוש לאדם העובד 
כמסז'יסט טיפולי- רפואי 

ספרים וחומרים העוסקים 
_____________________________________________)22-23ח(בתורת המסאז' 052-7396092

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/תרומה

_____________________________________________)22-23ח(052-3595314

 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(_____________________________________________

 למכירה: *שולחן נירוסטה 
31 ספסלים נירוסטה. *מכונה 

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

 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

 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 

_____________________________________________)24-25ח(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

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 052-5594713

 גיטרה קלסית+ תיק 
ומכוון 350 ש"ח 02-6537021

058-3235554)22-23(_____________________________________________

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח
052-2437292)22-23(_____________________________________________

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-2437292

 LG כונן דיסקים חיצוני 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח 052-2437292

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-7938941

 כיסוי למיטה+ וילון יורד 
מסביב. בד עמינח רחיץ, בז', 

כחדש. 390 ש"ח במקום 800 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בב"ב 052-7600336

 שטר חו"ל 10 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(052-7653753

 בידורית פרוקסימה 360 
וואט+ בלוטוס ואוקס+ סוללה 

_____________________________________________)22-23ח(480 ש"ח 055-6765595

 מקרר אמקור 500 ליטר 
במצב טוב בבני- ברק 400 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-3662700

 ארונית 2 דלתות מדפים 
80/175 בבני- ברק 300 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-3662700

 שולחן וכסאות מעץ מלא 
בבני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-3662700

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר+ 2 בלוני גז, 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר+ 2 בלוני גז, 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-7432035

 מיטת תינוק+ מזרון 
איכותי כחדשה 350 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מכשיר פופקורן חדש. 70 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7188017

 מיטת עץ 100 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מינשא לתינוק כחדש 
חב' צ'יקו. 100 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 מטרנה גדולה 35 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות מצוין+ 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7188017

 משקפי שמש חדשות 
חברת "ארוקה" חזקות בשמש 

_____________________________________________)22-23ח(ב- 80 ש"ח 052-5918474

 שעון יד לגבר חדש אכותי 
בולט מהמם ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-5918474

 תיק גב ברמה של חברת 
"קרוקס" חזק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-5918474

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח 058-3245685

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח טל': 050-2897977

 לול 170 ש"ח שיכון ג' ב"ב 
052-7655652/3

_____________________________________________)22-23ח(בשעות הערב

 חבילת  מצות מכונה 
ירושלמי קילו וחצי ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(באלעד. פל': 050-4145512

 אוסף נדיר של טלכרטים 2 
ש"ח ליחידה, בירושלים

_____________________________________________)22-23ח(052-7618093

 ערכת ציור אייר- בראש 
כחדשה במחיר 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7151009

 מדליה נחושת גדולה 
ישראלית 30 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(052-7154392

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 10-25 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(02-6522251 058-3232259

 מנורת קיר לפרוזדור 20 
ש"ח 02-6522251

_____________________________________________)22-23ח(058-3232259

 סיר לחץ חדש סולתם 
תשעה ליטר 120 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-2013391

 ירחוני קטיפה כל אחד 
_____________________________________________)22-23ח(ב 6 ש"ח 054-2013391

 למסירה- בחינם שולחן 
לפינת אוכל- עץ בוק נפתח 

_____________________________________________)22-23ח(054-2013391

 נעלי בריל חדשות מס' 43 
_____________________________________________)22-23ח(120 ש"ח 054-2013391

 מחזור עור פסח שבועות 
נוסח ספרד. 50 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(050-4131038

 חלקי מיקסר בוש קטן 30 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א 050-4131038

 ספרים על גדולי ישראל 10 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א 050-4131038

 גמרות לישיבות 50 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(כ"א 050-4131038

 בהזדמנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)22-23ח(50 ש"ח 050-9089110

 ארון לאמבטיה עליון עם 
מראה רק 170 ש"ח פל':

_____________________________________________)22-23ח(050-9089110

 חליפה שחורה ישיבתית 
מעוצבת 65% צמר מידה- 48 

_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח 054-4514210

 מיטת נוער נפתחת 
לשניים צבע קרם כחדשה 

400 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-4514210

 מציאה, שעון 
"ספקטרום" היוקרתי, חדש 

באריזה רק 100 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-4514210

 טוסטר אובן קטן במצב 
_____________________________________________)22-23ח(מעולה 40 ש"ח 054-4514210

 קורקינט לגיל +8 מתכת 
גלגלי סיליקון. מתקפל כחדש 

_____________________________________________)22-23ח(- 180 ש"ח 052-3466398

 כרית עיסוי ומסאז' של 
ד"ר גב חדשה באריזה יוקרתית 

_____________________________________________)22-23ח(400 ש"ח 052-3466398

 למכירה מקפיא 7 תאים 
מצב מצויין 480 ש"ח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 עמודון מדפים חזק 210 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 כיריים גז כמו חדש 120 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-5737813

 נעליים חדשות באריזה 
בצבע בז' עם סוליה קש. מידה 

40. רק 100 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-8426680

 שעון חכם כשר )בלי 
אפשרות לסים( 100 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 שוקר עם פנס נטען ב 
220 ש"ח 055-6795307 

_____________________________________________)22-23ח(בשעות הערב

 אוזניות בלוטוס עם כרטיס 
חדש ב 65 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט כמעט חדש, רק 

_____________________________________________)22-23ח(ב-100 ש"ח 054-8464909

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי
מצב חדש, 150 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 

בשימוש 500 ש"ח,
_____________________________________________)22-23ח(טל:054-8464909

 גלגלים לאופניים מספר 
24 +צמיגים ופנימית 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(כ"א 052-3595314

 ציוד ספורט מקצועי, 
משקולות כל פריט 499 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8447111

 שמלת ערב סגולה לנשים 
40 נקנתה ב"מודה" 
למכירה ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(050-4186100

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב-60 שקל
_____________________________________________)22-23ח(טל: 052-7154652

 למכירה מזוודה + פקס + 
מסך מחשב כל דבר 80 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד 052-5737813

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)22-23ח(בירושלים 054-8415306

 שעון חכם עם מצלמה, 
נגן ועוד. רק ב 170 ש"ח באזור 

_____________________________________________)22-23ח(פ"ת 054-2268995

 שמלת ערב מידה 38-40 
יבוא מפריז חדשה. 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-7143037

 דפי פרשת שבוע במצב 
טוב: ארשת, מן הבאר. 

_____________________________________________)22-23ח(למסירה חינם 050-6827997

 שמלת ערב ירוק פיסטוק 
מקסי, 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)22-23ח(053-3185402

 תוכונים צהוב- ירוק. בבני- 
_____________________________________________)22-23ח(ברק 60 ש"ח 052-7652753

 הסקה שמתחברת למים 
30/45 בירושלים 150 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(054-8423405

 מעיל עור בירושלים 200 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח טל': 054-8423405

 רמקול מוגבר 100 וואט 
לכנסים ואירועים עד 100 

איש. קל ונייד. 500 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)22-23ח(054-3132330

 לצילום סטודיו ואירועים 
מערכת תאורה הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה. 
_____________________________________________)22-23ח(500 ש"ח. ב"ב 054-3132330

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 60 ש"ח מציאה
_____________________________________________)22-23ח(050-2897977

 מטען 36v כחדש ב 100 
ש"ח 055-6795307 בשעות 

_____________________________________________)22-23ח(הערב

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדשה ב 65 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 מגבעת פנתר של ברון 
חדשה 460 ש"ח במקום 750

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 שעון יד לגברים חדש 
באריזה ב 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(055-6795307 בשעות הערב

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כל שנה ב 2 כרכים. 

45 ש"ח לשנה- 2 כרכים.
_____________________________________________)22-23ח(052-7600336 בב"ב

 אופני ילד מצב מצויין מס' 
16 ב 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)22-23ח(052-7655617

 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

 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

 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

 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

 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

 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 

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

 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

 מחפש עבודה בלי הרבה 
מאמץ פיזי ולא עם לקוחות 

_____________________________________________)22-23ח(054-8504411

 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

 נעליים חדשות בצבע 
שחור לק עם שרוכים- יפות 

מאוד רק 65 ש"ח. מידה 39. 
_____________________________________________)22-23ח(054-8426680

 כספת ביתית חדשה 
בקרטון מצוינת 170 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8420684

 מזרון כחדש לשידת 
החתלה מהמם עם סרטים 80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 058-4843223

 קשת לעגלה מתכוונן של 
טייני לאב 70 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(058-4843223

 להכנסת ס"ת!! 3 שלטי 
חוצות )לא מבד( בגודל 1/6 
גדולים מיוחדים לתלייה. 350 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. ב"ב. 054-3132330

 למכירה בבני ברק זוג 
פינקים ב 60 ש"ח טל':

_____________________________________________)22-23ח(052-7154652

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני- ברק( - 120 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד 054-7216671



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 - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-24/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 דרושה 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(_____________________________________________

ט’-יא’ בסיוון תשע”ט  12/6-14/6/2019

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח שכר גבוה תנאים 
_____________________________________________)12-24(מצויינים. 053-6532507

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)21-28(_____________________________________________

לפרטים: קובי 050-6499974

לחברת הפצה 

עם רישיון ג' למשאית עד 15 
טון למשרה חלקית או מלאה 

כנהג משאית ומפקח הפצה

דרוש עובד
מאיזור המרכז

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 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 ברמת אביב 
דרושה מנהלת בעלת 

נסיון, ומטפלות אחראיות 
_____________________________________________)20-24ל(ומסורות. 054-4605711

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 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

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה, גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

_____________________________________________)21-24(בונוסים 052-7144468

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 עובדי נקיון ותברואה 
לבי"ח בלינסון, שעות נוחות, 

בונוסים וקידום, הסעות 
וארוחות, שכר ותנאי עבודה 

טובים, תנאים סוציאלים 
_____________________________________________)21-24(מלאים, מיידי. 054-6899999

קול העיר ב"ב (קו עיתונות דתית) / 8221189 / 

רשת צהרוני "חוויטף" 
בקריית אונו מחפשים אתכם
להשתלבות בקייטנות הקיץ

ליצירת קשר וראיון: 
חגית 050-8269883, שרון 050-2110326

גננים/ות, סייעים/ות ומורים/ות
קייטנות הקיץ יתקיימו בגני הילדים ברחבי העיר

בין התאריכים 1.7-31.7, בימים א-ה / 7:30-16:30
שכר גבוה למתאימים!!!

 לתינוקיה איכותית דרושה 
מטפלת, משרה מלאה, מרכז 

בני ברק תנאים מצוינים!
054-5841018)21-24(_____________________________________________

 למרפאת שיניים בבני 
ברק דרושה מזכירה למשרה 

מלאה. עבודה במשמרות. 
לפחות 3 משמרות ערב. 

מגורים בבני ברק והסביבה 
חובה. קו"ח:

officeorthodontics04@
gmail.com  )21-24(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ 
להתקנות במיזוג אויר. באזור 

המרכז לפרטים:
_____________________________________________)21-24ל(  058-7348517

 מזכירה לאחה"צ -15:00
18:00 למשרד רו"ח ברמת גן, 

נסיון, שליטה באופיס 
_____________________________________________)21-24ל(  03-7551500

 לגן חב"ד ברמת גן דרושה 
מובילת קבוצה לכיתת מעון 

_____________________________________________)21-24ל(  לפרטים 050-4140298

 למעון דתי בפתח תקווה, 
דרושה מיידית גננת חרוצה, 

חייכנית ואחראית, לגילאי שנה 
וחצי 052-8530061

_____________________________________________)21-28ל(  052-8226582

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 למכבסת שלגית ב"ב עובד 
לחצי משרה, משעה 14:00 
_____________________________________________)23-24(בצהריים אבי- 050-8460282

 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(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למוסד 
תורני לחצי משרה, כולל 

קלדנות וטלפונים קו"ח לפקס: 
153-3570-5582)23-24(_____________________________________________

 למעון חרדי בפתח תקווה 
דרושה מטפלת למשרה 

חלקית או מלאה, תנאים 
טובים למתאימה 

_____________________________________________)23-24ל(052-7603242

 לחברה במרכז, דרוש/ה 
מחסנאי+מנה"ח, תנאים 
מעולים, קו"ח ולפרטים: 

telmanhr@gmail.com
)23-24(_____________________________________________

 לחברת פיננסים בפ"ת 
דרושים נציגי תאום פגישות/
מכירות טלפונים שכר גבוה 
למתאימים טל 03-6979606

_____________________________________________)23-24ל(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(_____________________________________________

 דרושים נהגים חרוצים 
ושירותיים עם רישיון עד 12 טון 

מאזור המרכז 058-4175257
rozenbergbm@gmail.com)22-24(_____________________________________________

 רשם, אברך חסידי, 
לת"ת חסידי בב"ב,

3 שעות, 3 אלף ש"ח + 
_____________________________________________)22-25(בונוסים 052-7632114

 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(_____________________________________________

 דרושים עובדים חרוצים 
לפיצריה בב"ב+ רשיון לאופנוע

054-2146510  )21-24(_____________________________________________

 למשרד רו"ח דתי בת"א 
תחבורה נוחה דרושות מנה"ח 

למלאה נסיון בחשבשבת חובה 
סביבת עבודה דתית קו"ח 
לפקס 03-5379105 מייל

gcpa@netvision.net.il  )21-24(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
פרטי בגבעת שמואל, לפרטים: 

_____________________________________________)22-25ל(ניקול 050-7250631

 לישיבה בירושלים 
דרושה מזכירה לניהול 

מערך תורמים, כולל 
חו"ל לשעות אחה"צ 

2-8 אנגלית חובה 
שפות נוספות- יתרון 

חובה!קו"ח למייל 
 c025370960@gmail.com

_____________________________________________)23-24(או לפקס 02-500-1681

 דרושות מטפלות למעון 
חדש באזור קוקה קולה, בני 

ברק. תנאים מצוינים. טל: 
052-7118997)23-26(_____________________________________________

 דרוש עובד צעיר וחרוץ 
לעבודה במחסן ציוד, משעה 
14:30-21:00 זריזות חובה, 

מאזור המרכז 050-4119440
054-3236080)23-24(_____________________________________________

 לת"ת בת"א, מורה לימודי 
חול לאחה"צ לשנה"ל הבאה. 

נסיון חובה קו"ח:
mail: 6307420@gmail.com)23-24(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים 
דרושה מזכירה לניהול 

מערך תורמים. נסיון 
בתחום חובה!קו"ח למייל 
 c025370960@gmail.com

_____________________________________________)23-24(או לפקס 02-500-1681

 עובד חרוץ למפעל בב"ב 
5 ימים בשבוע 8 שעות ביום 

תנאים טובים לפרטים 
050-5931436)23-24(_____________________________________________

מעון דתי 
משפחתי וחם 
בתל אביב ליד 

רכבת מרכז
מחפש מטפלות

לפרטים שרה
054-7718401 

לספטמבר 
לתינוקייה
תנאים טובים מאוד!

קול העיר (קו עיתונות דתית) / 8223482 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

לפרטים, סימה: 
050-5332825

מטפלות/ים ומובילות/ים

הנדסאי/ת מיזוג אויר
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה 

דרישות: תעודה בתחום - חובה • טיפול בתקלות • טיפול באחזקה מונעת
vrs נסיון במערכות גדולות צ'ילרים, יטאות, מערכות

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

03-5771144

manpower2@mhmc.co.il
 03-5771144

עו"ס/ית למחלקה הפנימית
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה 

 דרישות: נכונות להשקיע בעבודה ייחודית ומאתגרת | יכולת עבודה הכוללת טיפול פרטני/ משפחות/קהילה
 | נסיון בעבודה במערכת הבריאות-יתרון | תינתן עדיפות לעו"ס קהילתי/ת

עבודה עם אוכלסיה חרדית

3
manpower3@mhmc.co.il   לשליחת קו''ח

טל 03-5770550 | פקס  03-5771144

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

 לבית אבות בב"ב 
*עובדת סיצואלית ל- 24 

ש"ש תנאים טובים 
למתאימה *עובדת 

תרבות במודעון לנשים 
בשעות אחה"צ -15:00

18:15 קו"ח לפקס 
 03-578-7698

ganeymargoa@ מייל
neto.net.il)23-24(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים 
דרוש טבח לארוחת ערב 

כ-5 שעות ביום קו"ח 
 c025370960@gmail.com

_____________________________________________)23-24(או לפקס 02-500-1681

 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 בב"ב עובד 
תחזוקה למשרה מלאה+ 
ידע בחשמל, אינסטלציה, 

מסגר וכו' תנאים טובים 
_____________________________________________)24-24(למתאים 050-4130909

 למשרד חרדי בתחום 
הבניה מזכיר/ה לעבודה 

מהבית. לעבודה שקטה מול 
לקוחות וספקים, 3-4 שעות 

ביום, שכר בסיס 40 ש"ח 
_____________________________________________)24-24(לשעה. קריירה 072-222-2262

 לחברה חרדית המנהלת 
נכסים בירושלים מזכיר/ה 

לניהול מתחם לניהול נכסים, 
שכר 10,500 ש"ח. קריירה 

072-222-2262)24-24(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק פקיד/ה 
בתחום פיננסי

א-ה 9:00-16:00, שכר 9,500 
_____________________________________________)24-24(ש"ח, קריירה 072-222-2262

 לחברת מזון בירושלים 
סוכן/ת שטח, שכר 10,000 

ש"ח+ רכב צמוד. קריירה 
072-222-2262)24-24(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק דרושות 
טלפניות לטלמרקטינג לשעות 
לפנה"צ/אחה"צ, תנאים טובים 

_____________________________________________)24-24(למתאימות 055-6720481

חייגו קו המשרות

 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



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!
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