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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

גורם ב'יהדות התורה' ל'קו עיתונות': "אין צורך לשפוך כסף 
על דברים מובנים, ליברמן עושה לנו את העבודה. את הקמפיין 

נעשה סמוך ונראה לבחירות" • לעומת השאננות ביהדות 
התורה, בש"ס, מיהרו לסגור עם משרד הפרסום גל-אורן שיוביל 
גם את הקמפיין הנוכחי • הקמפיין של ש"ס צפוי לעלות לאוויר 

לקראת שבוע הבא | עמ' 10

ביהדות התורה ובש"ס נערכים לקראת עליית קמפיין הבחירות

"אין צורך בהסברה, ליברמן 
עושה לנו את הקמפיין"

ראש  את  נתניהו  עקף  האחרונה  בשבת 
הכהונה  בתקופת  גוריון  בן  הראשון  הממשלה 
תקופת  על  וחלף  כראש-ממשלה,  המצטברת 
השיא של כהונה בת 13 שנים ו- 128 יום. ביבי 
אמור היה לציין את יום חגו כשמצחו עטור זהב 
בבחירות  בגדול  שזכה  כראש-ממשלה  צחור. 
מאובטח  בלשכתו  ומתבצר  שלשום  תמול  אך 
חסונים  שב״כ  במאבטחי  מוקף  מאי-פעם. 
רק  מחליף  הצחור  הזהב  את  חסינות.  ובחוקי 

האופק השחור.
אם היו מספרים לראש הממשלה הראשון – 
המנדט  מדינת  של  התשיעי  הממשלה  שראש 
ממשלה  ראשי  חמישה  ברצף,  בלשכתו  יארח 
על  נעמד  היה  הוא  המאוחדת,  הממלכה  של 

ראשו בתדהמה.
)הטור המלא בעמ' 12(

בשמאל,  נוספת  נישה  כמפלגת  ברק  כניסת 
משחקת דווקא לידיו של ראש הממשלה.

נתניהו יכול לנשום לרווחה ממה נפשך: אם 
ברק לא יעבור את אחוז החסימה - יאבד גוש 
 - יעבור  ואם  חיוניים,  מנדטים  כמה  השמאל 
לממשלה  כפרטנר  להתגלות  עשוי  הוא  שוב 

בראשות נתניהו, כפי שכבר נהג בעבר.
הש את  יעשה  לא  לעולם  המשופשף  ־ברק 

גיאות של הטירון אבי גבאי שנצמד בצדקנות 
־להבטחתו מלפני הבחירות שלא להצטרף לנת

ניהו, ברק גם לא טיפש לסכן הישגים אפשריים 
לו  יוצע  אם  איווט.  כמעשה  נוספות  בבחירות 
תיק הביטחון ועוד קצת תופינים - הוא יחמם 
את כיסאות העור עוד לפני שרפי פרץ יספיק 

לזעוק )ה(מרה

)הטור המלא בעמ' 14(

אבי גרינצייגעו"ד אבי בלום , לונדון

כחול אפור לבןלונדון מחכה לביבי

חברים ישנים. פרוש וגפני עם ליברמן )צילום: יוסי רוזנבוים(

מחזקים את הקשר 
עם התפוצות

יו"ר הסוכנות יצחק 
)בוז'י( הרצוג נפגש עם 
ראש העיר רמי גרינברג, 

והשניים סיכמו לחזק את 
הקשר בין פתח תקווה 

לתפוצות | עמ' 4

מעשה הקונדס שהקפיץ 
את סיירת הביטחון

 | עמ' 6

מצילי החיים 
חגגו סיום מסכת

התושב הטייס: נתפס 
במהירות 208 קמ"ש 

בכביש 90 | עמ' 6

הילד החליט יחד עם חברו לגן 
הילדים להתחבא לאביו בזמן 
שהוריד אותו בבוקר לגן, בזמן 

שבתו הפעוטה עדיין ברכב • סייר 
ביטחון שהיה באזור הוקפץ ומצא 

את הילדים תוך דקות  | עמ' 6



03-579-03-03 לא יכולים להצטרף?
התקשרו למוקד הישועות 

וקבלו את הנר הקדוש

הצדיק בצוואתו:

״מי שיבוא 
ויתעקש 
על קברי 

אפעל עבורו״

שנה 
86

·  סעודת אמנים ·
כיבוד עשיר במקום

מחיר מסובסד30ח״ש

   הרבנים שישתתפו במעמד ״שמע צעקתנו״

המקובל האדמו״ר רבי
יחיאל אבוחצירא

שליט״א

רב קהילת שטפנשט הרב
אברהם יעקב סלמון

שליט״א

בנש״ק הרב
מרדכי איפרגן

שליט״א

בבית העלמין נחלת יצחק רח׳ אבני זיכרון 1 גבעתיים

תחבורה 
להילולת הצדיק משטפנשט

למידע על 
תחבורה 

בערים נוספות
חייגו

להרשמה טלי מגן: 054-902-9791

יציאה מרחבת העירייה רח' חיים עוזר

פתח תקוה
ביום שני כ"ו תמוז 29/7/19 בשעה 17:30

חברת חשמל

בואו עם כל המשפחה 
למפגש מרתק בין עבר לעתיד

במרכזי המבקרים
של חברת החשמל

אתכם בכל רגע, בכל דרך שנוחה לכם:

הסיור בשני האתרים אינו כרוך בתשלום אך מותנה בהרשמה מראש. להזמנת סיור התקשרו עכשיו: 076-8644333 

בואו לבלות במרכז המבקרים המחודש באתר 
תחנות-הכוח "אורות רבין" בחדרה הכולל 

אינספור חוויות מעשירות ומרתקות
וחדשנות, הכרות עם  ווירטואלי ב–360 מעלות המשלב טכנולוגיה  מתחם 
היסטוריית החשמל, אנרגיות מתחדשות ופועלה של חברת החשמל, הדמיה 

של מתקפת סייבר, וכן סיור ממונע ברחבי האתר.
הסיור המודרך במרכז המבקרים מומלץ מגיל 8.

בואו להכיר את חוות חפציבה המשוקמת בחדרה 
– אתר מורשת מראשית ההתיישבות הציונית

רחב  בפארק  רגלית  לסייר  החקלאית,  החווה  אודות  בסרט  לצפות  תוכלו 
ידיים ולבקר "בבית המשאבות" המספר את תולדות שאיבת המים וההשקיה

בארץ ישראל בראשית המאה הקודמת.
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כללית חתומה על שירותיות

מנהל מגזר חרדי, מחוז דן פ״ת נחמיה בלושטיין

כולנו חתומים לכם

משה גבירר
מנהל קשרי לקוחות

אלעד

מעוז פורת
מנהל אשכול חרדי

מחוז דן פ״ת

יחיקם גמליאל
נציג קשרי לקוחות

אלעד

נ' מעוגלת
מייצגת תקשורת בריאה וטובה

קישורים רבים בכתב
מעידים על מעורבות 

חברתית עמוקה

לכן, עשרות המנהלים  צרכים משלה.  יש  מבינים, שלמשפחה החרדית  "אצלנו 
כדי שתקבלו מעטפת שירותים הולמת. שלנו במרפאות ובקהילה, דואגים כל העת 

גם אני תמיד פה בשבילכם, כי משפחה לפני הכל."
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מאת: משה אברהמי

רמי  העירייה  ראש  נפגש  שעבר  בשבוע 
יצחק  היהודית  הסוכנות  יו"ר  עם  גרינברג 
)בוז'י( הרצוג ואנשי משרדו, לפגישת עבודה 
וכיצד  התפוצות  עם  הקשר  חיזוק  בנושא 
קיימה  העיר פתח תקוה, אשר בעבר הרחוק 
קשרים הדוקים עם קהילות בתפוצות, תשוב 

ותחזק את הקשרים עם קהילות אלה.
בעבר  נתרמו  בעיר  נכסים  מ-40  למעלה 
בסיוע  מהתפוצות,  יהודיות  קהילות  ידי  על 
מבקש  העיר  ראש  וכעת  היהודית  הסוכנות 
בתפוצות  הקהילות  עם  הקשר  את  לחדש 
הפעולה  שיתופי  להרחבת  אפשרות  ולבחון 

עם הקהילות השונות.

התכנית  את  הרצוג  בפני  פרש  העיר  ראש 
להרחבת גבולות העיר, התכניות להתחדשות 
מבני  בעיר,  המתוכננת  הבנייה  העירונית, 
חינוך ותרבות משמעותיים הצפויים להיבנות 
בעיר, כגון קונסרבטוריון עירוני ואוניברסיטת 

פתח תקוה ועוד.
פתח  "העיר  גרינברג:  רמי  העיר  ראש 
ואנו שואפים  ושגשוג  צמיחה  תקוה במגמת 
התפוצות  יהדות  עם  הקשרים  את  לחדש 
מודה  אני  בפרט.  אמריקה  ויהדות  בכלל 
לבוז'י הרצוג על הביקור וסמוך ובטוח שזוהי 

ראשיתה של עשייה משותפת ופורייה".
על  העיר  לראש  הודה  הסוכנות  יו"ר 
הביקור ואמר כי יעשה כל שניתן כדי לחדש 
את הקשרים עם הקהילות השונות באמריקה 

ובכלל, וכן ליצור שיתופי פעולה חדשים.
יו"ר  קוטלר  שלום  גם  השתתף  במפגש 

מינהלת הגמלאים וחבר מפלגת העבודה.

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, נחמן וינברג

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

על המקום
החדשות המקומיות של      פתח תקוה
freyisrael@gmail.com :לעדכונים

מחזקים את הקשר עם התפוצות

גרינברג: "קח את עצמך סע לבני ברק"
בלוי: "מעולם לא נתקלתי בכזו עוינות"

מאת: ישראל פריי

ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג תועד 
כשהוא תוקף מילולית את איש החינוך הרב 
בעיר,  לסיור  הגיע  שזה  בעת  בלוי,  מרדכי 
'אנחנו  ארגון  של  תורנית  פעילות  במסגרת 
שם  ברק,  לבני  סע  ת'צמך  "קח  וצאצאנו'. 
שאתה  המלחמות  כל  עם  הראש  את  תשבור 

עושה", הטיח גרינברג בבלוי.
עם  יחד  בלוי  הגיע  האחרון,  שישי  ביום 
המפעיל   – וצאצאנו'  'אנחנו  ארגון  אנשי 
כהכנה  וסיור,  לפגישות   – בעיר  סניפים   13

לפעילות בין הזמנים.
תוך כדי נסיעה ברחוב רוזובסקי, פגש בלוי 
בשכונה  פמליה  עם  שצעד   - גרינברג  ברמי 
אליו.  ופנה  הרכב  חלון  את  פתח   - החרדית 
היא  כך  השיחה,  את  תיעדו  הרכב  מצלמות 

נשמעה:
בלוי: שלום

גרינברג: מי אתם?
בלוי: אני הרב בלוי

גרינברג: הרב בלוי? מה אתה מחפש פה?
בלוי: באתי לבית מדרש

גרינברג: אין לך בית מדרש בבני ברק?
בלוי: יש לי גם בתי מדרש פה.

גרינברג: אין לך פה כלום, אתה פה, שום 
דבר אין לך. ביום שאחליט לא יהיה לך גם פה 
כלום, שמעת? אתה אל תחרחר פה מלחמות, 

קח ת'צמך סע לבני ברק שם תשבור את הראש 
עם כל המלחמות שאתה עושה, לא פה. אחרת 

באמת יהיה לך פה יותר נזק מאשר תועלת.
 45 תקווה,  בפתח  שנים  המון  אני  בלוי: 

שנה.
שאני  ברגע  פה  תהיה  לא  אתה  גרינברג: 

אחליט. שמעת? סע.
'דגל  איש  בלוי  של  היותו  מלבד  כי  יצוין 
איתו,  עקיפה  היכרות  לגרינברג  התורה', 
והחינוך'  הקודש  'משמרת  וארגון  מאחר 
בראשותו מעורב בהכשרה ובפיקוח על מספר 
בלוי  פרסם  כחודשיים  לפני  בעיר.  בריכות 
- השימוש  בדיקות  כי לאחר  נטען  בו  מכתב 
בשל  ההלכה,  פי  על  אסור  עמישב  בבריכות 

בעיות צניעות.
הרשת  הוצפה  מהתקרית,  דקות  תוך 
גרינברג  לבוא.  איחרו  לא  והתגובות  בתיעוד 
את  להסביר  ביקש  בה  הודעה  לשגר  מיהר 
התנהגותו: "היום ביצעתי סיורים בכל רחבי 
החרדים  של  הדר  גני  בשכונת  וגם  העיר 
בכדי לטפל בהזנחה באזור כבר שנים. בזמן 
שאנחנו מסיירים בשמש עם כל הצוות, הגיח 
יהדות  ממפלגת  משכורת  שמקבל  עסקן 
התורה החרדית, הוא תושב ב"ב בכלל ובכל 
החודשים האחרונים מחרחר ריב ומדון בעיר 
בין דתיים לחילונים ובכלל. בקיצור איש קטן. 
בה  איש קטן הקליט את השיחה שלנו  אותו 
ברק שמחרחר  בני  לתושב  לו שאין  הבהרתי 
כאן מלחמות מה לחפש כאן. אני עומד אחרי 

כל מילה".
לביקורת  "גם  פתוח  הוא  כי  אמר  גרינברג 
בונה ולדעות אחרות. אבל לא נסבול מחרחרי 
בגלל  אש  שמלבים  לעיר  מחוץ  ומדון  ריב 

אינטרסים פוליטיים צרים".
בשיחה עם 'השבוע בפתח תקווה', מתאר 
הרב בלוי את התקרית מנקודת מבטו ומבהיר 
שגרתית  הייתה  העיר  לראש  פנייתו  כי 

ומנומסת.
מראש  עוינות  בכזו  נתקלתי  לא  "מעולם 
רשות כלפי אזרח שמגיע לעיר", אומר בלוי. 
"ממתי מגיע נבחר ציבור ואומר לאזרח 'אתה 
עשתונות,  באיבוד  מדובר  פה?'  רצוי  לא 
האם ראש העיר יקבע מי יכנס לעיר ומי לא? 
תקווה,  בפתח  פעילות  לי  יש  שנים  עשרות 
אני חייב לגרינברג דיווח? צריך לקבל אישור 
כניסה? זה מזעזע. משום מה זה מזכיר לי את 

השלטון הדיקטטורי של צפון קוריאה".

 ציון לצביה: 100%
נתון  מציגה  'צביה'  הדתית-לאומית  הישיבה 
ש-100%  תקווה  בפתח  היחיד  המוסד  מרשים: 
מנתוני  עולה  כך  לבגרות,  זכאים  נמצאו  מתלמידיו 
משרד החינוך שפורסמו השבוע. "כבר שנה חמישית 
לעמל  טובות  תוצאות  לראות  זוכים  אנו  ברציפות 
החינוכי המקצועי, שמתנהל מדי יום בתוככי ישיבת 
למצות  ולהשתדל  תלמיד  אף  על  לוותר  מבלי  צביה 
הישיבה  ראש  הגיב  אחד",  כל  של  הפוטנציאל  את 

הרב גולם דיעי.

 בית שיח נשים

יוזמה משותפת של עיריית פ"ת וקבוצת "שוות", 
ניתן  בו  לנשים,  משותף  עבודה  מתחם  מקדמת 
מונטפיורי  ברחוב  נשים'  שיח  ב'בית  לעבוד  יהיה 
והיכרות  שיח  גם  המאפשר  נעים  נוח,  במרחב   ,3
לעבודה  פתוח  יהיה  המתחם  עצמאית.  עבודה  לצד 
משותפת בתאריכים הבאים: 31.7 | 7.8 | 14.8 | 21.8 
במחיר סמלי של 25 ש"ח ל-3 שעות עבודה במתחם 

)בין השעות 09.00-12.00(.

 תאונת ריינג'ר

כוחות ההצלה הוזעקו ביום שישי לשטח הפתוח 
בין כפר סירקין לקיבוץ עינת עקב דיווח על ריינג'ר 
פתח  'הצלה  מתנדבי   - מד"א  חובשי  שהתהפך. 
פצועים,  ל-4  ראשוני  רפואי  טיפול  העניקו  תקווה' 
שפונו  קל,  ו-3  בינוני  במצב   25 כבת  צעירה  בהם 

להמשך טיפול בבית החולים בילינסון.

 העירייה נכנעה, הילדים יירשמו
עיריית פתח תקווה חזרה בה מהתנגדותה לשילוב 
ילדים   135 לקלוט  והתחייבה  מקלט  מבקשי  ילדי 
זכויות  ארגוני  שהגישו  בעתירה  העירוניים.  בגנים 
רובם   – מקלט  מבקשי  של  בשמם  נטען  אדם, 
מאריתריאה – כי משרד החינוך והעירייה מערימים 

קשיים בירוקרטיים ולא מאפשרים את ההרשמה.
השופטת  נזפה  רביעי,  ביום  שהתקיים  בדיון 
חסרת  העירייה  של  "ההתנהגות  וקבעה  בעירייה 
רגישות, זו אוכלוסייה מוחלשת. העירייה לא פתחה 
את הדלת כמו שצריך, הם לא בחרו להיות מהגרים 
בה  חזקה  בית המשפט  בלחץ  כאמור,  פליטים".  או 

העירייה והתחייבה לקלוט את כל הילדים.

יו"ר הסוכנות יצחק )בוז'י( הרצוג נפגש עם ראש העיר רמי גרינברג, והשניים סיכמו לחזק את הקשר בין פתח תקווה לתפוצות

תקרית מביכה: ראש העירי רמי גרינברג פגש באקראי את הרב מרדכי בלוי וביקש לגרש אותו • בלוי: "ממתי נבחר ציבור אומר לאזרח 
'אתה לא רצוי פה?', מזכיר שלטון דיקטטורי של צפון קוריאה"

 תיעוד: דוברות הצלה פ"ת

צילום: לשכת דובר העירייה

 הרצוג בביקור בפ"ת )צילום: דוברות העירייה(

העימות המתועד בין ראש עיר ליו"ר משמרת הקודש והחינוך

 גרינברג והרב בלוי בימים יפים יותר
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מעשה הקונדס שהקפיץ 
את סיירת הביטחון

מצילי החיים חגגו סיום מסכת

התושב הטייס: נתפס במהירות 
208 קמ"ש בכביש 90

מאת: משה אברהמי

סיירת הביטחון עושה זאת שוב: אירוע יוצא 
לגן  בכניסה  האחרון  חמישי  ביום  אירע  דופן 
גנים. באירוע, הגיע בבוקר אב עם  באזור הדר 
לגן  להיכנס  אמור  שהיה  ילד  לגן,  ילדיו  שני 

ואחות קטנה, תינוקת שהיתה ברכב.
מהגן  שלו  חבר  הילד  פגש  לגן,  בכניסה 
ממעשה  כחלק  לאב,  לברוח  החליטו  והשניים 
האב  של  הקטנה  שבתו  כך  בעקבות  קונדס. 
הייתה ברכב באותו הזמן, לא יכל האב לרדוף 

ולחפש אחר בנו.
החל  עזרו,  שלא  לעזרה  קריאות  לאחר 
ובמקביל  וחברו  הבן  את  לחפש  להתחיל  האב 
להזעיק את סיירת הביטחון של מוסדות החינוך 

ואת משטרת ישראל.
רכוב  סייר  למקום  הגיע  שניות  כמה  בתוך 
דקות  כ-2  ולאחר  המשל"ט  את  עדכן  אשר 
למקום.  וקב"ט  סיירים  שני  עוד  הגיעו  נוספות 
לאחר דקה נוספת של חיפושים הסתיים האירוע 

בהצלחה, לאחר מציאת הבן וחברו.
כוח הסיור  3 דקות מהזעקת  תוך  בסך הכל, 
ולבן  לאב  בהצלחה.  הסתיים  הוא  לאירוע, 

שלום.

רמי גרינברג ראש העיר ציין לאחר האירוע: 
במשטרת  וכמובן  שלנו  בסיירים  גאה  "אני 
וללא  במקצועיות,  מהר,  שפועלים  ישראל 
בהצלחה  המשימות  את  להשלים  כדי  פשרות 

ולספק ביטחון לכל ילדי העיר".
"שיתוף  בטחון:  סיירות  מנהל  כהן,  שי 
אגף  יחידות  כלל  של  המעולה  הפעולה 
משל"ט  עם  האופנועים  סיירת  הביטחון- 
הביטחון, השיטור העירוני ומחלקת הקב"טים, 
לכל  מהירה  תגובה  למתן  עצמו  את  מוכיח 

תרחיש.
מתרגלים  בגנים,  הנוכחות  את  מגבירים  אנו 
כי  שמח  ואני  בעיר  אירוע  לכל  מענה  לתת 
ותוך  מצוינת  בצורה  הגיבו  והמשל"ט  הסיירת 

מספר דקות סיימו את האירוע בהצלחה".

מאת: משה אברהמי

סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, התאספו 
מתנדבי מד"א - הצלה פתח תקווה ביום חמישי 
גיבוש, סיום מסכת  )ליל שישי( לערב  האחרון 

וחלוקת ציוד ואפודים חדשים.
הדף  שיעור  מגיד  סיים  הערב,  בתחילת 
הארגון(  לחברי  יום  מידי  )המתקיים  היומי 
המתנדב ר' עזריאל גרוס את המסכת הנלמדת, 
סביב  המתנדבים  התיישבו  מכן  לאחר  כשמיד 

השולחנות לסעודה חגיגית.

 - מד"א  יו"ר  דברים  נשא  הערב  בהמשך 
הצלה פתח תקווה ישראל גודלבסקי אשר עדכן 
שהונחו  האחרונות  בשאלות  המתנדבים  את 
וכעת  והלכה  שבת  בנושאי  הארגון  רב  בפני 
אופן  את  הציג  בנוסף  להכרעתו.  ממתינות 
הפעלת המתנדבים עם מכשירי הקשר החדשים 

בתקופה הקרובה.
חדיש  ציוד  למתנדבים  חולקו  הערב,  בסיום 
המתנדבים  כלל  ובנוסף  חדשים.  זיהוי  ואפודי 
הברוכה  פעילותם  על  הוקרה  באות  שי  קיבלו 

והמסורה.

מאת: משה אברהמי

עבירות  נגד  ממוקדת  אכיפה  פעילות  בעת 
ונפגעים,  דרכים  לתאונות  הגורמות  מהירות 
 90 כביש  על  התנועה  אגף  שוטרי  התמקמו 

בסמוך לישוב באר אורה.
רכב  נקלט  הדבורה  מכשיר  הפעלת  במהלך 
מותרת  בו  בכביש  קמ"ש   208 במהירות  הנע 

הנסיעה 90 קמ"ש בלבד.
של  מהירה  ותגובה  מקצועית  היערכות 
לאחר  הנהג  של  לעצירתו  הביאה  השוטרים 
מאות מטרים. בבדיקה נכח נוסע נוסף עם הנהג 

בן ה- 24 תושב פתח תקווה.

הנהג עוכב לחקירה לאחר שרישיון הנהיגה 
שלו נפסל לאלתר למשך 30 ימים, ובסיום נעצר 
והועבר לבימ"ש שהחליט להשאירו במעצר עד 

יום ראשון בבוקר להמשך דיון בעניינו.

הילד החליט יחד עם חברו לגן הילדים להתחבא לאביו בזמן שהוריד אותו בבוקר לגן, בזמן 
שבתו הפעוטה עדיין ברכב • סייר ביטחון שהיה באזור הוקפץ ומצא את הילדים תוך דקות 

צעיר מפתח תקווה נתפס נוהג במהירות בלתי נתפסת • "הצלנו את החיים שלכם", אמרו 
לו השוטר

הסיירת העירונית )צילום: עיריית פ"ת(

 סיום מסכת של מתנדבי ההצלה

מהירות הנסיעה

לתאום: 050-8806545

תפריט קיץ מרענן
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | לברק | בורי | בס

קפה קפה נמל ת"א - כשר למהדרין  יורדי הסירה 1, נמל תל אביב | 03-5440054

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:
דג לבחירה:

דניס טרי / אמנון טרי / לברק / בורי / בס
ובנוסף:

4 סוגי מטבלים + לחם הבית
תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

ובנוסף: 4 סוגי מטבלים+לחם הבית
תוספות לבחירה: צ'יפס או קוביות תפו"א

רק 89 שח!

חדש ובלעדי!
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משרד החינוך יאפשר 
הקמת סמינרים חדשים

"הלובש טלית קטן 
מניילון אינו יוצא ידי
 חובה מדאורייתא" 

יוסי הכט

החינוך:  בשדה  משמחת  בשורה  שנים,   5 מזה  לראשונה 
משרד החינוך פרסם תבחינים והנחיות, המאפשרים הקמת 
לעצמאיות.  הסמינרים  שלוחות  והפיכת  חדשים  סמינרים 
בכך, ניתן מענה לזעקת מנהלי הסמינרים, אשר מזה תקופה 

ארוכה לא ניתנה להן הרשות לגדול ולהתפתח.
מדובר בלא פחות מבשורה היסטורית, כאשר בחלוף 5 שנות 
קיפאון, במהלכן משרד החינוך לא איפשר פתיחת סמינרים 
נעתר  החינוך  משרד  סמינרי-אם,  של  שלוחות  ולא  חדשים 
יו"ר  עם  בשיתו"פ  פעל  אשר  הסמינרים'  'איגוד  של  ללחץ 
הקמת  לאפשר  בכדי  גפני,  משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת 

סמינרים חדשים בכל רחבי הארץ.
־יצויין, כי העובדה שלא אושרה הקמת סמינרים חדשים הק

גם  כמו  הסמינרים,  וצמיחת  פריחת  המשך  על  מאוד  שתה 
על הניהול השוטף, והכבידה בנושאים נוספים, תקציביים, 
האחרונות  השנים  חמשת  במהלך  ופדגוגים.  בירוקרטיים 
נוהל מאבק, אותו ריכז מזכ"ל 'איגוד הסמינרים' הרב יצחק 
אוסטרליץ, אשר הוביל לשיתוף פעולה פורה ויוצא דופן עם 
־יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, שהביא את הבשו

רה המרעננת ממשרד החינוך.
לקראת  בימים האחרונים,  נחתם  הסיכום החדש, אשר  לפי 
שנה"ל שנת תש"פ תינתן הרשות לפתוח סמינרים חדשים, 
־וכן תינתן עצמאות מוחלטת לסמינרים שנמנו עד כה כשלו

חות של סמינרים וותיקים, ובכך יושווה מעמדם ותקציבם, 
ויתאפשר לתלמידות להמשיך את לימודיהן באותו מוסד בו 

למדו עד כה. 
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני אומר, כי הבשורה 

־החדשה תיתן מענה למספרן ההולך וגדל של בנות הסמינ
רים, אשר עד כה לא זכו למענה ונאלצו להסתפק בפתרונות 
של  חינוכן  לתועלת  גדול  הישג  בזה  רואה  "אני  יצירתיים. 

בנות ישראל בדרך ישראל סבא", הוסיף הרב גפני.
כי  אומר,  אוסטרליץ  יצחק  הרב  הסמינרים',  'איגוד  מזכ"ל 
'איגוד הסמינרים'  הוכח שמאבק עקבי מביא פתרונות, וכי 
יוסיף לפעול לרווחת מנהלי הסמינרים, הצוותות החינוכיים 
והוקרה  תודה  להביע  המקום  "כאן  הסמינרים.  ותלמידות 
פעל  גפני אשר  הרב משה  ח"כ  הכספים  ועדת  ליו"ר  רבתי 
הנמרץ  ולעוזרו  פנים,  במאור  ובעקביות  במסירות  בנושא 
הרב משה זלושינסקי, אשר פעל לילות כימים כדי לברך על 

המוגמר", הוסיף הרב אוסטרליץ.
־יצויין, כי 'איגוד הסמינרים' כבר פעל בימים האחרונים לה

את  קיבלו  אשר  הסמינרים,  מנהלי  בקרב  הבשורה  את  פיץ 
הבשורה בהתרגשות ובהערכה רבה, לתועלת החינוך לבנות 

ישראל בדרך ישראל סבא.

חיים רייך

הגרש"מ  הראש"ל  שמסר  בשיעור 
ירושלים  של  רבה  שליט"א  עמאר 
בחשי דברים  נשא  נתיבות  ־בעיר 

בדבריו  ציצית.  מצוות  מעלת  בות 
בלבישת  כי  לציון  הראשון  פסק 
טלית מניילון לא יוצאים ידי חובת 

מצוות טלית.
ציצת  לובשים  הרבה  היום  "יש 
של ניילון", סיפר הגרש"מ עמאר. 
"שאל אותי אחד, הוא רוצה לתרום 
לצבא עשרת אלפים גופיות כאלה 
מניילון. כתבתי פסק שזה לא חייב 
בציצית. אמנם יש שמחייבים אבל 
גם המחייבים אומרים שלא לברך 
עליו, כי אליבא דאמת זה לא נקרא 
היום  חובה.  ידי  יוצאים  ולא  בגד 
צמר  זה  אם  אבל  צמר.  רק  עושים 
־גפן או כותנה או משי או כל הדב

רים האחרים, נוצה של עיזים, צמר 
וכך  מדרבנן,  רק  יוצאים  גמלים, 

פוסק מרן באור החיים".
שלשי הגרש"מ  הוסיף  ־בדבריו 

חובה.  ידי  יוצאים  האשכנזים  טת 

שאר  שגם  להקל  פוסק  "הרמ"א 
באמת  מהתורה.  חייבים  המינים 
אצל  למדתי  אני  אשכנז,  חכמי 
המובהקים  תלמידיו  שהם  גדולים 
לוב כולם  והיו  איש  החזון  ־של 

כנראה  מכותנה,  קטן  טלית  שים 
כך.  לבש  איש  החזון  שגם  ראו 
שזה  סוברים  הם  כי  טוב  זה  להם 
פסק  לא",  לנו  אבל  מדאורייתא 
אם  "אנחנו  ואמר:  לציון  הראשון 
דאורייתא,  מצווה  לקיים  רוצים 

צריך צמר".

בשורה היסטורית בעולם החינוך: בפעילות 'איגוד הסמינרים' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, פורסמו 
הנחיות המאפשרות הקמת סמינרים חדשים והפיכת שלוחות הסמינרים לעצמאיות

אמנם יש שמחייבים אבל גם המחייבים אומרים שלא לברך עליו, כי 
אליבא דאמת זה לא נקרא בגד ולא יוצאים ידי חובה

בתום חמש שנות קיפאון רושם איגוד הסמינרים הישג נדיר הראש"ל הגרש"מ עמאר 

הגרש"מ עמאר בשיעור 

 בישיבת איגוד מנהלי הסמינרים עם ח"כ גפני

"הנני נותן לו את בריתי שלום"
מאת: דוד שלום

פרשת  את  הכנסת  בבית  שיקראו  זה  בשבוע 
פנחס: "הנני נותן לו את בריתי שלום", ידוע הוא 
מה שאמרו במדרש שפנחס זה אליהו הנביא זכור 

לטוב. 
מתקשר  מיד  הנביא  מאליהו  מדברים  כאשר 
טקס  פתיחת  בכל  כאשר  מילה,  ברית  עם  הדבר 
מניחים את התינוק  איך  אנו  רואים  מילה,  ברית 
על הכיסא והמוהל מכריז: "זה הכסא של אליהו 

הנביא זכור לטוב".
המוהל  אל  פנינו  המנהג,  פשר  את  להבין  כדי 
הרפואיות  ובידיעותיו  במקצועיתו  הידוע  הותיק 
שליט"א,  ברגר  אהרן  הרב  כאחד,  וההלכתיות 
־מוהל מוסמך ע"י משרד הבריאות והרבנות הרא

תינוקות  מאות  למול  זכה  שכבר  לישראל  שית 
בפתח  המבוקשים  המוהלים  לאחד  נחשב  והוא 

תקווה והמרכז.

בשיחה מרתקת הוא מסביר:

־מהו המקור להניח כסא לאליהו הנביא ולהכ
ריז על בואו? ומה בכלל הקשר של אליהו הנביא 

לברית מילה?
מאחר ואליהו קינא על עמ"י בזמן שביטלו את 
מפניהם,  וברח  אותו  להרוג  ורצו  המילה  מצוות 
שאל אותו הקב"ה: "מה לך פה אליהו"? ענה לו: 
בריתך  עזבו  כי  צבאות  אלוקי  לה'  קנאתי  "קנא 
בני ישראל" אמר לו ה': "חייך כל מקום שיעשו 
ע"כ מגיע  עליהם שמקיימין".  את המילה תעיד 
ישראל  עם  על  להעיד  ברית  לכל  הנביא  אליהו 

שמקיימים את מצוות ברית המילה.

מה עניין מחילת עוונות בברית מילה?
להיות  השם  מפי  ציווי  שקיבל  הנביא  אליהו 
נוכח בכל ברית מילה השיב לה' "אני קנאי לשמך 
־ואם אבוא לברית ואמצא אדם שלא מקיים מצ

וות כראוי אני עלול להמית אותו. אמר הקב"ה : 
אני אכפר כל עוונותיהם של המשתתפים בברית. 
וזה מה שכתוב בפרשה השבוע "תחת אשר קינא 
ברית  בשעת  הכוונה  בנ"י",  על  ויכפר  לאלוקיו 

מילה. 
המוהל הרב ברגר ידוע כמי שעשה מהפך בעריכת 
ברית  בעריכת  ממומחיותו  חוץ  כאשר  הבריתות 
־מילה עפ"י כל כללי הרפואה והלכה, אשר מש
־רים רוגע ושלווה להורים ולכל המשפחה, הברי

ואוהבת בדרך  ימין מקרבת  נערכות בגישת  תות 
אהבת ישראל המושרשת אצלו מאביו הגדול מרן 
באהבתו  הידוע  שליט"א  ממישקולץ  האדמו"ר 
־לכל יהודי ויהודי, החוצה עדות ומגזרים. לכן בי

קשנו מכבוד הרב האם יוכל לשתף אותנו באיזה 
סיפור ייחודי ברוח זו?

־לפני כחודש , מספר הרב, קיבלתי שיחת טל
פון. על הקו הייתה אישה –אמא יולדת משכונת 
יוקרה בפתח תקווה שביקשה להזמין אותי למול 

את בנה הקט שנולד במזל טוב.
לאחר ששאלתי את כל השאלות המקצועיות: 
כמה שקל הילד בלידה וכו' שאלתי את השאלה 
חוש אתם  והיכן  נולד  יום  "באיזה  ־המתבקשת: 

בים לערוך את טקס הברית?
עונה לי האישה: "הוא נולד בשבת ואת הברית 
בשבת  )הפתוחה  במסעדת...  לערוך  רוצים  אנו 

ר"ל(
את  לערוך  אשמח  בוודאי  "אני  לה:  אמרתי 
הברית מילה )אני רגיל לחצות את פ"ת לאורכה 

אני  אך  בריתות(,  לערוך  ע"מ  בשבת  ולרוחבה 
שת יותר  כדאי  בשבת,  חל  וזה  שהיות  ־חושב, 

הקודש,  ארון  ליד  כנסת  בבית  הברית  את  ערכו 
טקס  זה  בטליתות-  עטורים  המתפללים  כשכל 
הרבה יותר מפואר ורוחני כשהוא מתקיים בבית 
סיימתי את דברי בנעימות  ביום השבת"  הכנסת 
וחביבות.  "אני שומעת, אמרה אתייעץ עם בעלי 

ואחזור אליך "- כך הסתיימה השיחה.
"כבוד  הקו:  על  שוב  האישה  יומיים  לאחר 
ממש  שאתה  החלטנו  בעלי,  עם  דיברתי  הרב, 
הכ בבית  הברית  את  לערוך  רוצים  ואנו  ־צודק, 

מוכנים  והם  הגבאים  עם  דיברנו  בשכונה.  נסת 
לארח  ומוכנים  לקראתנו  'באו  ואפי  לנו  לעזור 
אותנו ואת כל המשפחה המורחבת שתבוא לבית 
לך,  להודות  רוצה  אני  הכנסת להשתתף בברית. 
־מסיימת האישה, שהצעת לנו בנעימות את ההצ

לא חשבנו  איך  בכלל  יודעת  לא  אני  הזאת-  עה 
עליה מלכתחילה"...

קודש  בשבת  בזמנה  התקיימה  הברית  אכן 
־בבית הכנסת השכונתי, לקול צהלתם של המש

פחה המורחבת ומתפללי בית הכנסת- ערכתי את 
ברית המילה כשאני מסביר ומנחה את כל מהלך 
הברית, לצד פיוטים ושירה וכולם היו מאושרים, 

נרגשים ושמחים.
לעומד מן הצד, זה היה נראה עוד מעמד של ברית 

מילה, אך אצלי זה היה הרבה יותר...
רק לחשוב מה היה קורה אם הייתי עונה לאם 
התינוק בשיחת הטלפון הראשונה : "אינני יכול 
שבת",  מחללת  במסעדה  בשבת  ברית  לערוך 
־כמה אנשים היו מחללים שבת ר"ל או אולי אפי

לו מוותרים על מצוות מילה ח"ו.
הברית  שלאחר  בשבוע  נגמר,  לא  הסיפור  אבל 
אבי  היה  זה  הפעם  טלפון,  שיחת  שוב  קיבלתי 
־התינוק שביקש להודות לי באופן מיוחד על הרו

בבית  הברית  מעמד  עליו  שהשאיר  העמוק  שם 
הכנסת, כעת ביקש אני רוצה שתביא לנו מזוזות 
כשרות כדי שיהיה לנו בית של קדושה" סיים את 

מבוקשו.
ואם אנו בתקופה שנלחמים על שמירת השבת 
, שצריכים לדעת להל ־בפ"ת, אז המסקנה שלי 

חם על קדושת השבת בצורה הנכונה: בנעימות, 
אנושיות, בהסברה נכונה ובחביבות- כי כך ורק 
כך מגיעים לתוצאות אמיתיות... וכדברי המשנה 

שאליהו הנביא בא לעשות שלום בעולם. 
בהזדמנות זאת אני מוכן לתת אפשרות לקוראי 
עיתון השבוע למסור שמות לתפילה בשעת ברית 
המילה ע"י המוהל שכידוע מסוגל לכל הישועות 
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מהירות כתב עירנית חיובית 
מדגימה עוצמה שקטה 

קערה משמעותית ב פ' 
מלמדת על הליכות נעימות
ואורך רוח

 " אנו   בכללית, מבינים   שלמשפחה   החרדית   מגיע   יחס   מיוחד   משלה.   לכן, מעטפת 
ברק  הותאמה   במיוחד   לצרכים   היחודיים   לכם,  במרפאות   בני  השירותים  של 

 שברחבי   העיר .    גם אני תמיד   פה   בשבילכם, כי   משפחה   לפני   הכל ".                                                                                                                               

כללית חתומה על סובלנות

מנהל אשכול חרדי, מחוז דן פ״ת מעוז פורת

חתומים
על פריסת מרפאות

חתומים
על זמינות

חתומים
על התפתחות הילדים

חתומים
על בריאות האשה

11 מרפאות  ו-11
בתי מרקחת ברחבי העיר

כללית מובילה בזמינות 
רופאים בבני ברק

עפ״י דו״ח משרד הבריאות

2 מרכזים מתקדמים 
להתפתחות הילד

2 מרכזים מתקדמים 
לבריאות האשה



ט"ז תמוז תשע"ט 1019/7/19 בפתח-תקוה י"ד תמוז תשע"ט 161617/7/19 בני ברק

"אין צורך בהסברה, ליברמן 
עושה לנו את הקמפיין"

מאת: משה אברהמי

בזמן שהמערכת הפוליטית נמצאת עמוק בקמפיין בחירות, 
במפלגות החרדיות העניינים יגעים. בעוד ש"ס סגרה עם משרדי 
כבר  ראשון  קמפיין  עם  לעלות  וצפויה  ואסטרטגים,  פרסום 

בשבוע הבא, הרי שב'יהדות התורה' לא ממהרים לשום מקום.
בתחילת השבוע נערכה בבית 'דגל התורה' בבני ברק ישיבת 
היערכות ראשונה של מטה ההסברה של התנועה, בהשתתפות 
העומד  הגדול  האתגר  "לנוכח  גפני.  הכנסת משה  חבר  היו"ר, 
לפתחנו חשוב עד מאד להיערך כבר מעכשיו ולהביא להצביע 
הדתי  הציבור  את  גם  אלא  החרדי  הציבור  את  רק  לא  עבורנו 
אנשי  יתר  החזיקו  החרו  אחריו  גפני,  הצהיר  והמסורתי", 

ההסברה.
למרות הישיבה החגיגית, מבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי עד 
כה אין ולו זכר לקמפיין בחירות והמערכה צפויה להתניע רק 

כחודש לפני הבחירות.
מובנים  דברים  על  כסף  לשפוך  צריך  שלא  למצב  "הגענו 
התורה'  'יהדות  של  ההסברה  במטה  גורם  אומר  מאליהם", 
לו,  להסביר  שצריך  אחד  אדם  "אין  עיתונות'.  'קו  עם  בשיחה 
כולם מבינים מה החשיבות של כל קול קובע. ליברמן עושה לנו 
את הקמפיין, פעם קודמת היה לנו את לפיד, הפעם יש לנו את 
ליברמן והדברים הרבה יותר מחודדים. אם תביא לי אדם חרדי 
אחד שרוצה לראות בליל הבחירות את ליברמן רוקד על חשבונו 
– נשלח לו מודעה. את הקמפיין נעשה סמוך ונראה לבחירות".

עם  לסגור  מיהרו  בש"ס,  התורה,  ביהדות  השאננות  לעומת 
על  הנוכחי.  הקמפיין  את  גם  שיוביל  גל-אורן  הפרסום  משרד 
דובר  עם  יחד  לרנר,  אבי  אלימלך,  אורן  נמנים  הקמפיין  צוות 
ש"ס אשר מדינה ויועצי התקשורת יענקי ויו"ט ביכלר ממשרד 

יחסי הציבור ביכלר.
ל"קו עיתונות" נודע כי קמפיין ש"ס עתיד לעלות אל שלטי 
צוותי  עמלים  אלו  בימים  כאשר  הבא,  שבוע  לקראת  החוצות 
הקמפיין על חידוד המסרים ועיצוב המודעות שיציפו את לוחות 

המודעות בכל רחבי הארץ.
קמפיין  של  ראשונים  קולות  השמיע  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
במספר ראיונות שהעניק, ביניהם לערוץ 9 הרוסי. נוכח טענות 
מדינה:  אשר  ש"ס  דובר  הגיב  המפלגה,  בגזרת  שקט  על 
"הסטנדרטים בש"ס נשמרים. גם אחרי חמש ישיבות עם השר 
דרעי ואפילו עצם קיומן לא דלף. שאפו לצוות הקמפיין, בקרוב 

התוצאות".

 הקרב על הקול הרוסי
רגע  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  שעשה  הראשון  הדבר 
היה  ממשלה,  להקים  נצליח  לא  והוא  פוזרה  שהכנסת  אחרי 
משאבים  להשקיע  מבטיח  שהוא  תוך  רוסי,  לערוץ  להתראיין 
יו"ר  של  מכוחו  להמעיט  כדי  הרוסי,  בקול  ואנרגיות  כספיים 

'ישראל ביתנו' שסיכל את הקמת הממשלה.
חגיגית  עיתונאים  מסיבת  נתניהו  כינס השבוע  לדרכו,  נאמן 
לדבריו,  המורכב,  המפלגה  של  השטח  מטה  את  הציג  ובה 
מ-25 נציגים של המגזר שעבדו בעבר עם ישראל ביתנו. בדיקה 
את  מזמן  כבר  עזבו  מהאנשים  שחלק  גילתה  יותר  מעמיקה 

העבודה עם ליברמן, אך עדיין מדובר במהלך מרשים. הבולט 
ליועץ  שהפך  אילטוב,  רוברט  לשעבר  ח"כ  הוא  ב"עורקים" 

במפלגת הליכוד.
בנוסף, על פי דיווח של העיתונאי עמית סגל, נתניהו וכחלון 
ביקשו מח"כ רועי פולקמן לפנות את מקומו ברשימה )כזכור, 
פלוסקוב,  טלי  לשעבר  ח"כ  לטובת  בליכוד(  התמזגה  כולנו 

מקום 5 ברשימה, שלא זכתה להיכנס בבחירות האחרונות.
ולא  נתניהו  של  מהמלכים  התרגשו  לא  ליברמן  של  מצדו 
"טוב  העולים.  לצרכי  האחריות  את  לידיו  לקחת  מהבטחותיו 
שלשה  העמים  מחבר  העולים  של  בקיומם  נזכר  שנתניהו 
חודשים לפני הבחירות ומציף את פליטי ישראל ביתנו בהצעות 

תעסוקה מגוונות", נכתב בהודעת המפלגה.

 ברק מציג: כך נראה ארנק
"כוכב הבחירות" אהוד ברק כבש השבוע את הכותרות עם 
נתניהו,  את  מקניט  הוא  בהם  וחדים,  תוקפניים  סרטונים  שלל 
מבקש את אמון הבוחרים למפלגתו ישראל דמוקרטית ובעיקר, 
קורא לחיבורים במחנה השמאל-מרכז, למען המטרה: החלפת 
הראשות  על  לוותר  הסכים  ברק  דיווחים,  פי  על  השלטון. 
לטובת עמיר פרץ, ומול מר"מ מתנהלים גם כן מגעים, אם כי 

בעצלתיים.
ברק יצא עם נציגי רשימתו לחנות פלאפל תל אביבית ושלף 
מהארנק כרטיס אראי ושטר של 200 ₪. "תראה ביבי, זה כרטיס 
אשראי, ככה זה נראה, זה כסף מזומן, ככה זה נראה כשצריך 
לשלם...", אמר. בהמשך נאלץ ברק לבטל את כרטיס האשראי 

לאחר שפרטיו פורסמו ברשת.
נאלץ ברק להדוף את הביקורת שעולה  במקביל להתקפות, 
על החברות שלו עם איש עסקים אמריקאי שמואשם בעיברות 
חמורות וקשות. השבוע התברר שאיש העסקים אף שותף עסקי 

בחברה של ברק.

מזל טוב: מפלגת ימין נולדה
הימין,  גוש  את  לאחד  והניסיונות  הפיוס  שיחות  כל  בתוך 
נחתה השבוע מפלגה חדשה בציונות דתית: הכירו את מפלגת 
'נעם', המורכבת מהזרם היותר חרד"לי, הלא הם אנשי ישיבת 

'הר המור' בראשות הרב צבי טאו.
ראשונים  קמפיין  וניצני  ראשון  פעילים  כנס  נערך  השבוע 
מפלגתי  שלד  רכשו  המור  הר  אנשי  דיווחים,  פי  על  הופיעו. 
'לזוז'( כתשתית  80,000 ₪ )מידי אמנון זאבי, מפלגת  תמורת 
להקמת מפלגה. לאיש אין ספק שהמפלגה החדשה לא נמצאת 
אפילו באזור אחוז החסימה, אך היא נועדה ללחוץ על מפלגות 

הציונות הדתית.
דרמה  נרשמה  השבוע  עסקינן,  מפלגות  רסיסי  בענייני  ואם 
"התפטר"  פייגלין  משה  התנועה  יו"ר  כאשר  'זהות',  במפלגת 
מתפקידו ולאחר מכן הודיע שיבקש מחדש את אמון המתפקדים.

המהומה פרצה לאחר שפייגלין ביקש לשריין במקום השני 
מנכ"ל  את   – אמסלם  חיים  הרב  שפינה  המקום   – ברשימה 
של  סוג  שמנהלת  במפלגה,  מלכה.  שי  אמונו,  ואיש  המפלגה 

דמוקרטיה פנימית, זעמו על השריון.

גורם ב'יהדות התורה' ל'קו עיתונות': "אין צורך לשפוך כסף על דברים מובנים, ליברמן עושה לנו את העבודה. את הקמפיין 
נעשה סמוך ונראה לבחירות" • לעומת השאננות ביהדות התורה, בש"ס, מיהרו לסגור עם משרד הפרסום גל-אורן שיוביל 

גם את הקמפיין הנוכחי 

מי יותר צדיק?
מימים   - שבינינו  הקרבות  לחובבי  טובים  ימים  היו  לא 
אלו. ואם בזירה הפוליטית הארצית - העסק די רדום, הגיעו 
הדם.  צמאי  של  חלומם  את  והגשימו  הסרוגה  הכיפה  בעלי 

מהלומות, מאבקים וכיפופי ידיים. 
מדובר  הפעם  אליהם,  שהורגלנו  מהקרבות  בשונה  אולם 
במלחמות שהם 'לשם שמיים', או בניסוח אחר: מי יותר צדיק.
והמשיך  סמוטריץ'  של  ההלכה'  ב'מדינת  התחיל  זה 
קמה  ואז  רבתי  סערה  שעוררו  פרץ  רפי  הרב  של  במשפטים 
'נעם' שמבקשת לעמוד בראש מדד  לה מפלגה חדשה בשם 
חשובות  בסוגיות  גלוי  שיח  ולהוביל  והפרומקייט  הצדיקות 

שעד היום הוסתרו בכוונה תחילה מתחת לשטיח.
יש שיגידו שמטרת הקמת המפלגה החדשה - היא להשיג 
שריון בטוח ומכובד בשורות איחוד מפלגות הימין, אבל לא 

זה הסיפור הגדול, אלא שינוי האסטרטגיה החרד"לית.
מאחורי מפלגת 'נעם' עומדים תלמידיו של הרב צבי ישראל 
טאו נשיא ישיבת 'הר המור' וממשיך דרכו של רבו הרב צבי 

יהודה קוק.
מאחורי  להסתתר  בחרו  טאו  הרב  של  תלמידיו  היום,  עד 
ארגונים א- פוליטיים רבים, שניהלו מאחורי הקלעים מאבקים 
בעיקר משפטיים בסוגיות דתיות רבות ומגוונות, גיור, מתווה 

הכותל, שבת ועוד.
למיינסטרים  עמוק  שחדרו  טרויאנים  כסוסים  שימשו  הם 
החרדי, בעיקר דרך התקשורת החרדית הלא מפלגתית ואתגרו 
יום וליל את הפוליטיקאים החרדים שלכאורה אמורים לעמוד 

בפרונט המאבקים על קודשי ישראל.
שבתחילה  הכותל,  מתווה  היא  מפורסמת  דוגמא 
הפוליטיקאים החרדים הסכימו לו בשתיקה, אך בעקבות לחץ 
מאסיבי מכיוונה של התקשורת החרדית והעסקנים החרד"לים 

- הם חזרו בהם מהמתווה ויצאו למלחמה מחודשת.
גם בסוגיות השבת - היו אלו תלמידיו של הרב טאו שניהלו 
את  רבות  פעמים  וסחפו  המאבקים  את  הפרגוד  מאחורי 
מהעובדה  להתעלם  בתחילה  שהעדיפו  החרדיות  המפלגות 

שיום המנוחה הפך ליום עבודות לאומי.
את  לרוב  סיפקה   - קיצוני  הדתי  הזרם  של  ההסתתרות 
הסחורה. התקשורת החרדית החופשית, השבועונים, תחנות 
הרדיו והאתרים - שיתפה פעולה עם הקו הקיצוני ומלחמות 

הדת הופיעו חדשים לבקרים.
ולהקים  היהודי'  מ'הבית  לפרוש  החליט  בנט  כשנפתלי 
איילת  שלו  החילונית  החברותא  עם  יחד  חדשה  מפלגה 
שקד, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' החרד"לי - הפך לסרוג 
למוסדות  חדשה  רוח  לה  באה  ועימו  בסביבה  הדומיננטי 
הפוליטיים של הציונות הדתית. הרב רפי פרץ זכה בכס 'הבית 

היהודי' ובנט ושקד הפכו למוקצה מחמת מיאוס. 
קודם לכן, בכנסת ה-20, כשסמוטריץ' היה עדיין בחיתולים, 
הוא לא באמת הצליח להשפיע על הקו שהנהיג ראש המפלגה 
להתערב  לו  נתן  לא  אבל  אותו  כיבד  בנט  מרעננה.  הדתית 
בקבלת ההחלטות. מפלגת הציונית הדתית אחזה בליברליות 
ופעמים אף חצתה את הגבול הדתי, כדוגמת ארוחת הצהרים 
הרפורמים  הזרמים  ראשי  עם  החינוך  שר  של  המפורסמת 
עם  יחד  להתקיים  אמורה  שהייתה  ארוחה  והקונסרבטיבים, 
ראש הממשלה נתניהו, אך בוטלה בזעם לבקשת הרפורמים 

והקונסרבטיבים.
פרץ  והרב  סמוטריץ'  והשרים  למשחק,  מחוץ  בנט  כעת 
בראש. מאחוריהם, תלמידיו של הרב טאו שבמפתיע מבקשים 
הפוליטית.  בהנהגה  שותפים  ולהיות  מאלמוניותם  לצאת 
וכשזה כך, מתחרים אלו באלו - מי יותר צדיק ומי יותר קיצוני.
סמוטריץ' התחיל והרב פרץ אחריו וכפי שאמר לי השבוע 
אחד מפקודיו של הרב פרץ: "כשהוא היה בצה"ל הוא התנהל 

כפוליטיקאי וכיום כשהוא בפוליטיקה - הוא מתנהל כרב".
וממלמלים  החרדים  הפוליטיקאים  להם  עומדים  וברקע, 
ליושב  תפילה  זה  עם  זה  וחולקים  תהילים  מזמורי  בשקט 
להנהגת  ושקד  בנט  את  תחזיר  עולם,  של  ריבונו  במרומים: 
מפלגה  כשלצידנו  אחד  יום  נשרוד  איך  הדתית,  הציונות 
שתאתגר אותנו בוקר, צהרים וערב ותבחן אותנו ב'חרדומטר'.
לפחות הח"כים החרדים יכולים להתנחם במותו של הסוס 
הטרויאני החרד"לי, מהיום הם לא יאותגרו בסתר, הכל יהיה 

על השולחן בישיבות הממשלה ובמליאת הכנסת.
הכותב הוא מנהל האקטואליה והחדשות
 ברדיו "קול ברמה"

 | יעקב גרודקה 
ביהדות התורה ובש"ס נערכים לקראת עליית קמפיין הבחירות

ברק משלם על הפלאפל ישיבת מטה ההסברה של 'דגל'
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600 ישיבות - 60,000 בחורים: 
מבצע 'בין הזמנים' יוצא לדרך

כתב יד תלמיד רבי אלימלך 
מליז'נסק יימכר בחצי מיליון דולר

מאת: משה אברהמי

הגליל  הנגב,  משרד  של  הזמנים  בין  פרויקט 
התכנית  פי  על  לדרך:  השבוע  יצא  והפריפריה 
שגיבשו במשרד בהנחיית יו"ר ש"ס אריה דרעי 
לכל  מיוחד  לתקציב  הזמנים  בין  ישיבות  יזכו   -
תלמיד ישיבה שישתתף בקעמפים בצפון במטרה 

לחזק את האזור באופן כלכלי.
'אורות'  בעמותת  גיבשו  האחרונים  בחודשים 
בחירת  את  הפריפריה  משרד  עבור  המתכללת 
יכולים  מתוכם  לישיבות,  המורשים  הספקים 
ממומנות  אטרקציות  לבחור  הקעמפים  מנהלי 
המדיניות  במסגרת  הישיבות.  בחורי  לטובת 
מיוחדות  אטרקציות  השנה  נבנו  שהותוותה, 
הכלליות  לאטרקציות  בנוסף  הישיבות  לבחורי 

שפעלו בשנים עברו.
השנה שמו דגש במשרד על יצירת תוכן מקורי 
מיוחד  נבנה באופן  הישיבות, במסגרתה  לעולם 
סמוך למירון מתחם ענק וממוזג משחק 'מלחמת 
המוחות' הגדול בציבור החרדי במהלכו מתחרים 
שאלות  על  קליקרים  באמצעות  המשתתפים 
טריוויה שמוקרנות על המסכים בנושאים שונים.

לפרויקט  במיוחד  שנוצרו  הקטגוריות  בין 
בין הזמנים מופיעים שורה של שאלות טריוויה 
בנושא גדולי ישראל, תחנות חייהם של התנאים 
והאמוריאים בגליל ונושאים נוספים לפי בחירת 

הישיבות.
הקליקרים  משחק  מנהל  רייך  חזקי  לדברי 
ראשונה  בהפקה  מדובר  המוחות',  'מלחמת 
"בנינו  הישיבות  בחורי  לטובת  בגודלה  מסוגה 

את המתחם באופן שיכיל את הישיבות הגדולות 
מוזיקה  עם  המשחק  חווית  את  ויעניק  ביותר 
קצבית ודרמתית בהתאם לשלבי המשחקי ויוקרן 
שנבנה  תוכן  עם  ענקיים  לדים  מסכי  גבי  על 
הזמנו  מהיערכות  כחלק  לפרויקט.  במיוחד 
מערכות טכנולוגיות חדישות על מנת לספק את 
להם  ולייצר  לבחורים  האולטימטיבית  החוויה 

משחק קצבי, אתגרי ומגבש".
בחברת  בנו  המתחחם,  בניית  במסגרת 
'תרבותא' פעילות אתגרית נוספת לישיבות תחת 
הכותרת 'מסע בעקבות התנאים'. את התוכן יצרו 
ב'תרבותא' באמצעות מומחים למסעות אתגריים 
בעקבות  בגליל  ניווט  כולל  והוא  תוכן  ואנשי 
גדולי ישאל במהלכו חווים המשתתפים פעילות 
שטח ערכית ומסעירה באזור הר מירון וצפת לצד 

ואתגר  לימוד  המשלבת  מחכימה  תוכן  הפעלת 
פיזי מרענן בחוויה אחת.

הפרויקט  במסגרת  שנוצרה  נוספת  פעילות 
אורבנית  פעילות  היא  גליל  נגב  משרד  של 
בעיר צפת החושפת את רזי הקדושה של העיר, 
מתוחכם  עירוני  בשטח  ניווט  אתגרי  בשילוב 
והיא מתרחשת  תוך כדי חידות סביב פועלם של 

השל"ה הקדוש וגדולים נוספים.
יש לציין כי כל הפעילויות האלה ניתנות בחינם 
הפריפריה  משרד  שהקצה  התקציב  במסגרת 
לטובת בחורי הישיבות בהנחייתו של השר דרעי.

הפנים  שר  של  המקצועי  יועצו  לדברי 
והפריפריה ישראל אוזן, אשר מרכז את הפרויקט, 
השנה חל גידול דרמטי בפעילות שתקיף למעלה 

מ-600 ישיבות ו- 60,000 בחורי ישיבות.

מאת: חיים רייך

החסידות,  מענקי  אחד  של  ידוע  לא  יד  כתב 
של  תלמידו  מסאסוב,  ליב  משה  רבי  האדמו״ר 
רבי אלימלך מליז‘נסק ורבו של "היהודי הקדוש" 
מפשיסחה, נחשף בשבועות האחרונים בירושלים 
)רביעי(.  היום  פומבית  למכירה  לעמוד  ועתיד 
מדובר באחד מכתבי היד היחידים בעולם של רבי 
משה ליב זצוק"ל. נכדו רבי נחמיה שפירא הסביר 
של  כתביו  לנדירות  הסיבה  על  שנה  כמאה  לפני 
היו  לא  הדיו,  וגם   )…( עליו  שכתב  "הנייר  סבו, 
טובים כלל, וכתב יד קדשו היה כתיבה יפה דקה, 
מכבודם  שבמחילה  רבים,  יד  משמוש  מפני  הנה 
הזה  להאוצר  הראוי  הכבוד  לתת  והבינו  ידעו  לא 
אי  בידים  ובפרט  בידים,  בו  לנגוע  שלא  לשמרו 
מאד,  הכתב-יד-קדשו  ונקרע  נטשטש  נקיות, 
בו  נשאר  שלא  עד  כך  כל  נתקלקל  הזמן  ובמשך 

כמעט דיבור אחד שלם בלי קלקול.
המכירות  לבית  לאחרונה  הגיע  היד  כתב 
של  צאצאו  מאת  בירושלים  'קדם'  הפומביות 
שמעון  הרב  יבלחט"א,  זצוק"ל,  ליב  משה  רבי 
ישיר  ערבליך מאנטוורפן, שהוא צאצא  שמעלקא 
ודור שביעי בן אחר בן להגה"ק רבי משה יהודה 
ליב מסאסוב, שאף שם משפחתו היה "ערבליך". 
בבית המכירות מעריכים כי כתב היד עתיד להימכר 

בכחצי מיליון דולר.
קדשו  בכתב-יד  שורות  עשר  כולל  המכתב 
קצרות  שורות  שלוש  עוד  לדף  מעבר  וחתימתו. 
מען  של  קדשו  בכתב-יד  הכתובת  רישום  של 
המכתב, "לקהילת זאלאזיץ, לידידי הרבני המופלג 
מוזכרת  במכתב  סאסוב".  מקהילת  נ"י,  יעקב  מ' 
כותב  ובהמשך  אפטא  מקהילת  שנשלחה  אגרת 
מהילדים:  ונחת  לפרנסה  ברכות  ליב  משה  רבי 
מהאל  יבצר  לא  ושנותיו  אקצר,  הפנאי  "ומאפס 
פרנסה  לו  להיות  ה' שפע רחמים  לך  ויתן  הנוצר, 
בשופי רב טוב, ולהיות לו שמחה מבניו המופלגים 
רבי  חותם  המכתב  את  תחיינה".  ומבנותיו  נ"י 
הדורש  נפשו  אוהב  "דברי  מסאסוב:  ליב  משה 
מבראד".  ליב  יהודא  משה  הימים  כל  שלומו 

מולדתו  בעיר  שנותיו  רוב  התגורר  ליב  משה  רבי 
בראד, ורק מאמצע שנות התק"נ התגורר בסאסוב. 
גר בסאסוב היה חותם לעתים  אך גם בשנים בהן 

"מבראד", כמו במכתב שלפנינו.
ערבליך  ליב  יהודה  משה  רבי  הקדוש  הגאון 
מובהק  תלמיד  היה  )תק"ה-תקס"ז(,  מסאסוב 
אב"ד  הורוויץ  שמעלקא  רבי  הקדוש  הגאון  של 
לאחר  שנים.  שבע  למד  בישיבתו  ניקלשבורג, 
פטירת רבו, בשנת תקל"ח, החל להסתופף בצילו 
מליזענסק.  אלימלך  רבי  המפורסם  הרה"ק  של 
בסביבות שלהי שנות התק"ל וראשית שנות התק"מ 
התגורר מספר שנים בעיר אפטא, שם ייסד ישיבה 
ואמר בה שיעורים בעומק העיון. בשנים ההן קירב 
רבי  מפשיסחא.  הקדוש"  "היהודי  את  לחסידות 
ליב התפרסם בעיקר על היותו עמוד החסד  משה 
שבדורו. רוב הסיפורים הידועים עליו הם מעניינים 
אתה  אין  "אם  אמרותיו:  ביותר  מפורסמות  אלו. 
יראת  עדיין לא טעמת טעם  לישראל,  נאמן  אוהב 

השם".
מרון ארן, מבעלי בית המכירות פומביות 'קדם', 
מציין כי ״החיבור בין זה שמדובר באחד ממאורי 
החסידות, לבין זה שכתבי היד שלו נדירים כל כך, 
והעובדה שמדובר בכתב יד שנושא ברכה לפרנסה 
ולנחת מהילדים, הופכים אותו למוקד להתעניינות 

מכל העולם".

ע"פ התכנית שגיבשו במשרד בהנחיית השר אריה דרעי - יזכו ישיבות בין הזמנים לתקציב מיוחד לכל תלמיד ישיבה שישתתף בקעמפים בצפון במטרה לחזק את האזור

כתב יד לא ידוע של אחד מענקי החסידות, האדמו"ר רבי משה ליב מסאסוב, תלמידו 
של רבי אלימלך מליז‘נסק ורבו של "היהודי הקדוש" מפשיסחה, נחשף בשבועות 

האחרונים בירושלים ועתיד לעמוד למכירה פומבית מחר

הגר"ח  מרן  נראים  שבהן  נדירות  תמונות 
קנייבסקי שליט"א, יחד עם אביו מרן בעל 
הקהילות יעקב זצוק"ל, כאשר מרן הגר"ח 
בני ברק,  רוכב על סוס ברחובות  שליט"א 
מועמדות למכירה פומבית באמצעות בית 

המכירות ווינרס.

"ווינרס"  הפומביות  המכירות  בבית 
התמונות  מוצגות  שם   )Winner's(
במסגרת  צולמו  התמונות  כי  מסבירים 
לצורך  בני-ברק  ברחובות  קצרה  נסיעה 
הפתיחה  מחיר  סכך.  ענפי  של  רכישה 
של  תמונות  גם  ביניהם  8 התצלומים,  של 
על  עתה  עומד  זיע"א  איש"  ה"חזון  מרן 
בית  מומחי  להערכת  בלבד.  דולרים   300
המכירות שווים הריאלי עומד על כ-1,000 

דולרים.

אמת מה נהדר

משה אברהמי | הצילומים באדיבות בית המכירות "ווינרס" 
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לראשות-הממשלה  הפנימיות  הבחירות  לא 
בעצלתיים  ובא  הממשמש  הברקזיט  לא  ואפילו 
– כמו הרכבת הקואליציה בישראל בואכה 2020. 
את  השבוע  העסיקו  הפוליטי  הכס  משחקי  לא 
הבריטים אלא המשחקונים הספורטיביים. המוני 
בריטים גדשו את הרחובות בשעות אחר הצהריים 
פלסטיק  בכיסאות  התיישבו  ראשון,  יום  של 
בכיכר  לונדון  עיריית  שהכשירה  צפייה  במתחם 
טרפלגר והתיישבו על הקרקע ברחובות הסמוכים 
כדי לצפות במסכי ענק במשחק קריקט שהתקיים 
באצטדיון שפקק במשך שעות את הדרך ממרכז 
המהדרין  גרין.  גולדרס  היהודית  לשכונה  העיר 
למשחקוני  גם  עין  בחצי  פזלו  שבמתאספים 
נתקעו  הישראלים  במקביל.  שהתקיימו  הטניס 
האתיופים,  מחאת  עקב  שבוע  לפני  אך  בדרכים 
בעוד באנגליה התנועה נעצרה בגלל חלוקת לחם 

ושעשועים להמונים כמו בימי רומי העליזים.  
הקרב  וקריאות  התפוגגו  האלכוהול  כשאדי 
האנשים  עם  ולדבר  לשוב  היה  ניתן   – שככו 
הייאוש  השעה.  תלאות  על  מאופק  בריטי  בטון 
כמעט  חופף  המקומית  הפוליטית  מההנהגה 
של  הפוליטיקאים  בישראל.  לתחושות  לחלוטין 
שהמצביעים  למרות  לברקזיט  מחכים  לא  לונדון 
במימושו.  לראות  ורצו  בעדו  הצביעו  הבריטיים 
הכל  שיעשה  הישראלי-מולדבי  כאיווט  כמוהם 
תמומש  לא  בנתניהו  המצביעים  שבחירת  כדי 

ותביא להקמת קואליציה בראשותו.
האחרונה  בתקופה  השלישית  הפעם  זוהי 
המאוחדת.  הממלכה  בבירת  לשהות  לי  שמזדמן 
לא הייאוש אלא הדשדוש הוא שנעשה פה יותר 
מובילה  מאחריות  הבריחה  לביקור.  מביקור  נוח 
את מצביעי המפלגה השמרנית לבחור את ראש-

מפלגתם,  מטעם  במספר  השלישי  הממשלה 
והחמישי במספר בממלכה מאז 2009.

ותלאות  נפלאות  על  בהשתאות  שמתבונן  מי 
לערוך השוואת  מוזמן   – הפוליטיקה הישראלית 
הדיירים  זהות  את  ולבדוק  מהירה  תחלופה 
 10 דאונינג  ברחוב  האחרון  בעשור  שהתגוררו 
בלונדון. כשנתניהו שב לבית רה״מ ב-2009 כיהן 
בריטניה.  כראש-ממשלת  מהלייבור  בלייר  טוני 
ב-2010 נכנס לדאונינג 10, מחליפו, איש הלייבור 
גורדון בראון. ב-2016 חולל דיוויד קמרון מהפך 
כשאישיותו   – הממשלה  ראשות  את  וכבש 
נתניהו  של  הסגרירית  דמותו  כבת  הצטיירה 
הישראלי. קמרון )כמעט( כמו ביבי, ניצח בחירות 
נגד כל הסיכויים אך נאלץ לפרוש אחרי כישלון 
בעקבות  שהתקיים  הברקזיט  על  העם  משאל 
הבטחת בחירות – שפה משום מה, נהוג לקיימה. 
התפטרותו,  לאחר  שנבחרה  מיי  תרזה  מחליפתו 
שנכשלה  לאחר  העקב  נעלי  את  לחלוץ  נאלצה 
בפרלמנט  לאשר  הצליחה  ולא  פעם  אחר  פעם 
הבריטי את ההסכמים למימוש הברקזיט שגיבשה 

עם האיחוד האירופי.
בשבת האחרונה עקף נתניהו את ראש הממשלה 
המצטברת  הכהונה  בתקופת  גוריון  בן  הראשון 
כראש-ממשלה, וחלף על תקופת השיא של כהונה 
בת 13 שנים ו- 128 יום. ביבי אמור היה לציין את 
יום חגו כשמצחו עטור זהב צחור. כראש-ממשלה 
שזכה בגדול בבחירות אך תמול שלשום ומתבצר 
במאבטחי  מוקף  מאי-פעם.  מאובטח  בלשכתו 
ובחוקי חסינות. את הזהב הצחור  שב״כ חסונים 

מחליף רק האופק השחור.
הסקרים  לנוכח  נתניהו  קיצו של  את  לסמן  קל 
ימין  ממשלת  להקמת  ממשי  קושי  על  שמעידים 
בראשותו – נטולת ליברמן. אלא שההשוואה לא 
צריכה להיעשות בין המקום בו ציפינו לראות את 
נתניהו לבין המקום בו הוא מצוי כיום, אלא בין 
לפוליטיקה  בהשוואה  הישראלית  הפוליטיקה 
העולמית. התיעוב בין ימין לשמאל חוצה יבשות 
ובבריטניה  בגרמניה  ובצרפת,  ומדינות. בארה״ב 
– קשה למצוא הנהגה פוליטית שמצליחה לשמור 
על רלוונטיות אחרי עשור של כהונה. מהו הרעד 
רעידותיה  מול  אל  בסקרים  נתניהו  של  הקל 
הפיזיות ודעיכתה הפוליטית של אשת הברזל של 

אירופה, הקנצלרית אנגלה מרקל.
שיעור  בעלי  במנהיגים  מחסור  של  התופעה 
שמתרחשת  בינלאומית  למצוקה  הפכה  קומה 
בכל מדינות המערב הדמוקרטי. אם היו מספרים 
הממשלה  שראש   – הראשון  הממשלה  לראש 
התשיעי של מדינת המנדט יארח בלשכתו ברצף, 
המאוחדת,  הממלכה  של  ממשלה  ראשי  חמישה 

הוא היה נעמד על ראשו בתדהמה.

בנעליו של ביבי

חרף מה שנראה בעינינו ככאוס ישראלי, ישראל 

מנהיגי  שלטונית.  ליציבות  מודל  היא  מסתבר, 
יצעדו בשבוע הבא לקלפיות  המפלגה השמרנית 
מיי. המועמד  כדי לבחור את מחליפה של תרזה 
החם, ולא רק במובן הפוליטי, הוא ראש עיריית 
לונדון לשעבר בוריס ג'ונסון, תאומו הסיאמי של 
הרכילות  במדורי  שמככב  האמריקאי,  טראמפ 
כטיפוס שמחליף מהלומות ולא רק עם מילוליות.

רק מעמיק.  הייאוש  בצד השמאלי של המפה, 
כדי להבין עד כמה די להאזין להצהרותיו של האח 
שהתארח  פרץ,  עמיר  הישראלי  הסוציאליסטי 
הלייבור.  בוועידות מפלגת האם הבריטית  בעבר 
פרץ מצא עצמו מכריז השבוע בעל כורחו כי בכל 
מקרה לא ייפגש עם מנהיג מפלגת הלייבור ג'רמי 
קורבין, שנתפס בישראל כמנהיג אנטישמי שולי, 
הבריטי.  ברחוב  ולרלוונטיות  למעמד  זוכה  אך 
איפה קורבין ואיפה הקלאסה של טוני בלייר שינק 

מאותה תורה ובא משורותיה של אותה מפלגה.
בהם  המדיני  והבלבול  הפוליטית  האנרכיה 
הברקזיט  על  ההצבעה  מאז  הממלכה  שרויה 
מחלישים את בריטניה בכל המישורים. האיראנים 
האומה  של  ספינה  על  ולהשתלט  לנסות  מעזים 
טראמפ  והמושבות.  הימים  מלכת  שהייתה 
האמריקאי מכנה בביטויי גנאי את שגריר בריטניה 
ולהימלט  מתפקידו  להתפטר  לו  וגורם  בארה״ב 
לקול  שנבחר  אחרי  רגע  בביזיון,  מוושינגטון 
תרועות ההמנון. כל זה קורה אחרי שטראמפ עלב 
רק  המתפטרת.  בראשת-הממשלה  סדרתי  באופן 

חסר היה שישליך עליה נעליים עם פרישתה.
מעבר לים מבינים עוד יותר עד כמה היציבות 
המדינית לה אנו זוכים בתקופת כהונתו של נתניהו 
ואירופה  אמריקה  בעוד  מאליה.  מובנת  אינה   –
שסועות ומפולגות, מתקוטטות ומתנצחות, דווקא 
במזרח-התיכון הלוהט והקרוע ממלחמות, שומר 
נינוחה  מדינית  אווירה  על  ישראל  ראש-ממשלת 
ומבושמת. לכל אלה שמסבירים לנו בוקר וערב, 
שהחלפת נתניהו היא צו השעה ושאלת המנהיגות 
לקחת  מוצע  זניחה,  בכלל  היא   – האלטרנטיבית 
מנהיגות  אם  לבריטניה.  שעות  חמש  בת  טיסה 
הגדולות  את  כך  לדרדר  מסוגלת  אחראית  לא 
שבמדינות המערב, כיצד תיראה ארצנו הקטנטונת 

אחרי חודשים ספורים של הנהגה לא אחראית? 
נקמן  היה  הוא  שגם   – גוריון  בן  אינו  נתניהו 
אפוף  ביבי  הבין-אישית.  בהתנהלותו  וקטנוני 
חשדות – אך כמוהו גם שאר המנהיגים שקוראים 
מה.  משום  נחקרים  לא  וענייניהם  תיגר  עליו 
במינוייו האחרונים הוא מוכיח את חוסר יכולתו 
מעדיף  כשהוא  לצדו  ראויה  מנהיגות  להעצים 
לקדם עדה של חנפים ומלחכי פנכה. ואף על פי 
כן, השלם של האיש עולה על סך חלקיו. האיש 
אלא  בישראל  רק  לא  אחת,  מספר  המדינאי  הוא 
באירופה כולה. לונדון מחכה למנהיג ברמתו, ורק 

בישראל – חותרים להחלפתו.

הדשדוש נעשה יותר נוח

עו"ד אבי בלום, לונדון  בית ספר לפוליטיקה

לחם ושעשועים להמונים. הלונדונים בכיכר טרפלגר 
)צילום:  אבי בלום(



כתוב שיש כאן
מתח גבוה. שקע, למה

אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

גם בחופשת הקיץ חשוב להקפיד על כללי הבטיחות בחשמל
בבית 

אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או  בידים רטובות.
אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

וביד  השקע  מיכסה  על  אחת  יד  מניחים   - משקע  תקע  מוציאים  כאשר 
השניה מושכים את התקע.

הילדים    ומזמינים  מרחיקים    את   פגום,  או  שבור  שקע  בבית  מגלים  אם 
חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

כאשר משתמשים בכבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש בצורה בטוחה 
ושאינו מהוה מכשול, ובכל מקרה, מומלץ להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.

מיכסים  השקעים  על  להתקין  כדאי  הילדים  בטיחות  על  שמירה  לשם 
מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

ובחוץ
אסור לטפס על עמודי חשמל.

אסור לפתוח ארונות חשמל ולא משחקים בקירבתם.
אם נתקלים בארון חשמל פרוץ, שבור או פתוח - מדווחים 

לשירות 103, משגיחים שאיש לא יתקרב למקום
וממתינים לאנשי חברת החשמל.

חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. אם נתקלים בחוט חשמל 
קרוע ברחוב או בחצר – מתקשרים 103 לחברת

החשמל ומרחיקים את כל מי    שנמצא בסביבה.
הילדים יוצאים לשחק? ודאו שהם בוחרים מקום מרוחק

ממתקני חשמל.

אצלנו תרכוש מקצוע יוקרתי 
בשילוב עבודה מעשית בשכר

תיחשף לעולם 
התעופה והטכנולוגיה

תתנסה במעבדות היי-טק 
מתקדמות של התעשייה 

האווירית
ותבטיח את מקומך במגוון 

תפקידים בתעופה האזרחית 
ובתעשייה האווירית

לפרטים :03-9353619
הרב נתנאל גפני: 055-6609950

כשאתה שם מבולבל, אנחנו כאן בשבילך..
משפחת אמונה מחכה לך!

הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

למעונות אמונה
בפתח תקווה דרושות:

  noy@emunah.co.il
052-4239577 נוי

אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים. 

תנאים טובים ואפשרויות לקידום מקצועי.

מטפלות
ומבשלות
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כחול אפור לבן
יקר, כזה שזכור כרמטכ"ל מוצלח, אדם  גנץ הוא איש  בני 
שמשדר חוסן ויכולות )גם אם לא בתחום העסקי(, ואולי הוא 

לגמרי מסוגל להיות כאן ראש ממשלה.
פגשתי  ראויים,  אנשים  הם  שלידו  הביטחוניסטים  גם 
שניהם  אשכנזי.  וגבי  יעלון  בוגי  את  האחרונים  בחודשים 

מרשימים, מדויקים, יודעים היטב מהו היעד והיכן המטרה.
ובכל זאת, אני משוכנע שכחול לבן לא נמצאת על מסלול 
 35 את  לה לשחזר  יעזור  נס  רק  לדעתי  מזה.  רחוק  ההצלחה, 
המנדטים מהסיבוב האחרון ורק סדרה של ניסים תושיב אותה 

על כס השלטון.
יש לכך כמה וכמה סיבות, חלקן אובייקטיביות ובלתי ניתנות 
המצביעים  רוב  של  המובהקת  הימנית  הזהות  כמו  לשינוי, 

היהודים בארץ או החיבור התמוה ללפיד.
אבל יש שתי סיבות מקצועיות, שנעוצות בהתנהלות כושלת 
חוסר  היא  והשנייה  קילריות  חוסר  היא  האחת  מפלגה.  של 

כריזמה.
נתניהו, בכל מערכת בה התמודד ובדגש על העשור האחרון, 
לישורת  נכנס  שהקרב  מזהה  שהוא  מרגע  מובנה.  קילר  הוא 
האחרונה, הוא לא יבחל בשום תרגיל, כזה שרשום בספר וכזה 

שאיש לא יעז לרשום, כדי לנצח. ככה מתמודדים.
מעודן.  ובטעם  משי  של  בכפפות  נלחמים  לבן  בכחול 
נתניהו  על  המתקפות  פושרות,  המפלגה  של  התגובות 
שם  בחן  לא  אחד  שאף  לעין  ניכר  ממוקדות.  ולא  ממוחזרות 
באמת מה מפריע לבוחר הישראלי )רמז: לא שוחד, לא תיקי 

חקירה ולא שמפניה ורודה(. וככה לא מנצחים.
האמריקני  מטראמפ  מערבית,  מדינה  בכל  המודרני,  בעידן 
ועד ולודימיר זלנסקי היהודי-אוקראיני, מנצח מועמד שעובר 
מסך. לא כזה ששורד נאום בקושי או מגמגם בדיליי, אלא זה 

שנותן הופעה מרשימה ובוטחת.
הפוליטיקאים,  להופעות  נחשף  אינו  החרדי  הציבור  נכון, 
אך הוא גם אינו זה שמכריע בין כחול לבן לליכוד. הבוחרים 

שמכריעים - מושפעים היטב מהנעשה על המסך.
מי  מסך,  חיית  הוא  נתניהו  ההבדלים:  את  נבחן  ושוב, 
שיעורים  על  בהרחבה  לספר  מקפידים  שלו  שהביוגרפים 
נכונה  פניה  צילום,  בזוויות  להתמקצע  כדי  שלקח  מיוחדים 
לקהל, הרמת הטון במידה ודיבור ממלכתי עם קריצות לקהלי 
יעד שונים - נחשב היום לאחד הנואמים הפוליטיים הכריזמטיים 
וסיקור  להבלטות  זוכים  באו"ם  או  בקונגרס  נאומיו  בעולם. 
ראיונותיו  בעולם,  המובילים  התקשורת  כלי  ברוב  מיוחד 
משקלם  את  שווים  הישראלית  לתקשורת  במשורה  הניתנים 
בזהב. בכל אחד שזורות כותרות, האינטונציות מדויקות, בית 

ספר לתקשורת כפשוטו.
על  מארה"ב,  בשידור  קל  גמגום  על  לאדם  ללעוג  יפה  לא 
מהטלפרומפטר  מוקרא  בנאום  אפסים  של  נכונה  לא  ספירה 
מקצועי  תקשורת  איש  שאינו  אדם  כל  נלעג.  ניצחון  נאום  או 
ונאלץ להופיע ערב אחר ערב באירועים וראיונות - ייפול מפעם 

לפעם.
אבל בסופו של דבר הנזק נעשה, ומי שלא הכין את בני גנץ 
נאומים  ממנו  מנע  שלא  מי  ומהודקות,  מוקפדות  להופעות 
וראיונות מיותרים ומי שחסך את שבטו ולא הריץ את מועמדו 
למצבו  שאחראי  זה  הוא   - בסיסיים  ונאום  משחק  ללימודי 

הנוכחי, העגום מאוד בעיניי.
יכול  כמובן  והכל  לבחירות  מחודשיים  למעלה  עוד  יש 
נתניהו  הנוכחית,  במגמה  אותי,  תשאלו  אם  אבל  להשתנות, 
והליכוד צפויים להגדיל את כוחם, וכחול לבן צפויה להידרדר 

ולאבד מכוחה.
והנה הסתיים לו מקטע שלם של ניתוח פוליטי מבלי להזכיר 

אפילו פעם אחת את אהוד חולץ הפקקים ברק.

כליא ברק

ברק הוא הברומטר של הבחירות. ההשפעה שלו על השיח 
עצומה. הוא מגיע מנוסה וחד, תוקף את נתניהו בבטן הרכה, 
משתמש בגימיקים שרק ראש הממשלה הפגין עד כה ומנוסה 

גם ב'משחק מלוכלך'.
ברק הוא למעשה הדמות האידיאלית ביותר שמחנה השמאל 
את  לשמר  שיכל  היחיד  נתניהו.  מול  להציב  יכול  היה  מרכז 
השיח של כן ביבי לא ביבי, היחיד שיכול להוציא שוב מאסות 

של מצביעים למפלגת כלאיים שאך זה אתמול נוסדה.
לבן  כחול  רשימת  בראש  אותו  שנראה  הסיכוי  מזלו,  לרוע 
קלוש )אך כפי שחשוב לסייג, בישראל הכל יכול לקרות( ולכן 
בלתי  כמעט  מהשמאל  ממשלה  ראש  כאן  שנראה  הסיכוי  גם 

קיים.
מאידך, כניסתו של ברק במתכונת הנוכחית של מפלגת נישה 
הממשלה  ראש  של  לידיהם  דווקא  משחקת  בשמאל,  נוספת 

ושל הסיעות החרדיות.
נתניהו יכול לנשום לרווחה ממה נפשך: אם ברק לא יעבור 
את אחוז החסימה כפי שחלק מהסקרים מספרים - יאבד גוש 
עשוי  הוא  שוב   - יעבור  ואם  חיוניים,  מנדטים  כמה  השמאל 
נהג  נתניהו, כפי שכבר  להתגלות כפרטנר לממשלה בראשות 

בעבר.
ברק המשופשף לעולם לא יעשה את השגיאות של הטירון 
שלא  הבחירות  מלפני  להבטחתו  בצדקנות  שנצמד  גבאי  אבי 
להצטרף לנתניהו, ברק גם לא טיפש לסכן הישגים אפשריים 
הביטחון  תיק  לו  יוצע  אם  איווט.  כמעשה  נוספות  בבחירות 
ועוד קצת תופינים - הוא יחמם את כיסאות העור הממשלתיים 

עוד לפני שרפי פרץ יספיק לזעוק )ה(מרה.
עייפה,  נפש  כניסתו של ברק באה כמים קרים על  לחרדים 

בעיקר מהתמודדות מול החבר-אויב איווט.
מערכת  בתחילת  ליברמן  של  לידיו  ששיחק  היחיד  הקלף 
הבחירות היה מאבקי דת ומדינה. הצבתם בראש סדר היום של 
הבחירות בישרה רעות למפלגות החרדיות והדתיות, ברק גאל 

אותם.
הגיוס,  חוק  את  למסמס  שהספיק  ולאחר  שהופיע,  מרגע 
ביבי.  לא  ביבי  כן  כלומר,  לשגרה.  הדיונים  את  ברק  החזיר 
רק טעויות ממש גסות של הנציגות החרדית והדתית עשויות 
סולם  בראש  ומדינה  דת  נושאי  לפעם  מפעם  שוב  להציף 
העדיפויות של הבוחרים. לטובתם ולטובתנו הבה נקווה שהם 

יימנעו מכך.

קוביריוז

חצי שנה של שיתוק, עימותים פנימיים וקרע מתרחב והולך 
זה  ההסתה,  מקהלת  על  מנצח  העיר  כשראש  התושבים  בין 
ביטוי  אין  )כי  ליצן  של  בחירתו  על  טבריה  ששילמה  המחיר 
עברי מוצלח יותר לתאר את התנהלות האיש( לראשות העיר, 

ו'עקץ'  יריביו  בקולות  פיצול  של  סיטואציה  וניצל  שבא  כזה 
את הראשות.

קובי  רון  הכינרת,  שפת  על  החרדים  הנציגים  של  למזלם 
נגדו  התחמושת  רוב  את  בהזמנה.  כמעט  אידיאלי,  יריב  הוא 
סיפק הוא עצמו, והתנהלותו הילדותית )גם במהלך הניסיונות 

הכושלים לאשר את תקציב העירייה( הייתה בעוכריו.
ראש עיר שמכבד את עצמו מעט יותר, דוגמה שאמה הכהן 
החרדים  הנציגים  את  מרורים  להאכיל  עשוי  עוד  גני,  הרמת 
בעירו. עם קובי זה כבר לא יקרה. כעת נותר לקוות ששר הפנים 
וימנה  כראוי  קובי  של  הדחתו  הליך  את  ישלים  דרעי  אריה 
במקומו אנשי מקצוע לשקם את ההריסות שהותיר אחריו, ויפה 

שעה אחת קודם.
היוצאים  הם  ושאמה  קובי  החרדי,  הציבור  של  למזלו 
מהכלל. בסך הכל, בשתי הערים בהן יש ריכוזים משמעותיים 
של חרדים שסבלו בעשור האחרון מנחת זרועו של ראש העיר 
- ירושלים וחיפה - הוחלפו ברקת ויהב בליאון ועינת קאליש.

די לראות את הבניה בקצב הולך וגובר בירושלים, בניצוחו 
ובניה אליעזר ראוכברגר,  ועדת תכנון  ויו"ר  של מ"מ ראה"ע 
את השקט התעשייתי בחיפה אחרי שנות מלחמה בכל מוסד 
קול  כל  היה  כמה משמעותי  להבין  כדי  ממנו,  נדף  דת  שריח 

למפלגות החרדיות ומועמדיהן.
גם עתה, בבחירות הקרובות, אף שעבור רבים מהמצביעים 
מדובר בביקור רביעי בקלפי בשנה האחרונה, אסור לוותר על 
אף קול. כדי להימנע מעימותים משפטיים דוגמת זה שחוותה 
יהדות התורה מול הליכוד על המנדט השמיני - עלינו להבטיח 

את מיצוי הקול החרדי באופן מוחלט. כוחנו בהצבעתנו.

סיפור מדמם

ל"ג  ליל  מאז  שחלף  הזמן  במהלך  וכתבתי  שחזרתי  כפי 
הבריונית  ההכאה  לסיפור  להניח  ניתן  לא  האחרון,  בעומר 
והאלימה של משטרת ישראל כלפי אותו נער מיוחד, שדימם 
שהפיצה  לשקרים  גמור  בניגוד  בכפו,  עוול  לא  על  ונעצר 

המשטרה לאחר האירוע.
בעצלתיים נפתחה חקירת מח"ש והוגשו התלונות הנדרשות, 
משל מדובר בתחקיר אירוע בסדר גודל של מבצע צבאי - ולא 
ידועים,  האלימים  השוטרים  שמות  ידועות,  העובדות  היא. 
האירוע כולו תועד וצולם מכמה זוויות ואינו מותיר שום מקום 

לספק.
בציבור  תתקבל  לא  אחרת  מסקנה  שום  שוב,  זאת  נבהיר 
החרדי מלבד הדחה של כל השוטרים המכים לצמיתות ובאופן 

מוחלט. דם חרדי אינו הפקר.

אבי גרינצייג / על סדר היום

 נשארים על הגדר. רביעיית ראשי כחול לבן – גנץ, לפיד, יעלון ואשכנזי 



לצוות לוין בע"מ
דרושות גננות וסייעות

 לשנת תש"פ
לצהרונים בגני ילדים בפ"ת- 

שכונת אם המושבות

לפרטים להתקשר בין השעות: 14:00-17:00 
בימים: א'-ה' בלבד!

עינת- 052-3568725
משרד: 08-9261967 
08-9262518 פקס: 

שכר הולם למתאימות!

לשעות 13:45-16:45
מתאים גם לגננות ולמורות בשנת שבתון

הסעה מאלעד לפ"ת מובטחת!
הגנים הינם למגזר החילוני בלבד!

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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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  ב'

גרזן, תער, משור, תער הסופר, מגרה, מחוגה, כשיל, מסמר, כילפות, מפוח, מרצע, מקצועה, קנה, פצירה, 
אמה, שרד, אנך, המאכלת, שכין

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תאדגששסנגסנמסמרתא
דאתירתהמאמאקשנגדג

אנודגאדרננגצישאתנ

תאפאנתפגכתדונלגרת
סנלתאוצדתגנעאיותל

שאישסניתגימהישתדכ

סנכהתשריכשחומכגתא

נארגאמהשנסונשידגמ

שעאנגפגיתשגגעאנאה

תאתראונתאגהתנצאנא

סנהנגחתדנרדיתדרינ

שאנוישרגתאענתגאמס

תגקדגרזנישאתנתאנש

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" )שמ"א 
כה לא(

7. שדה לזריעת תבואה,אדמת פלחה. "ויתן להם כרמים ו____ ביום" )ירמיה לט י( )בלשון 
יחיד(

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" )משלי טו ו(
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" )ישעיה כה ז( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תפילת נעילה.
12. מפרשיות השבוע.

13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" )משלי לא ו(
15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה". "אי אפשי באשה ____" )נזיר ד ה( )בלשון זכר(

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" )ישעיה ג כד(
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" )בבא 

מציעא פג: ( )בהיפוך אותיות(
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" )איכה ד א(

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" )בכורות לז: (
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" )מנחות צט: (

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך")תהילים מה ז(
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" )שופטים ה ח(

5. טנא. "_____ המצות" )ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" )קהלת י יז(

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" )ירמיה יז ח(
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.)בהיפוך אותיות(

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו(
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו"            )תהילים י ז( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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פנטהאוזים ודירות גן דירות 
למכירה

דופלקסים

 למהירי החלטה, הרב 
קוק/חברון, 4 חד' גדולים, 
ק"ג עם מעלית, מושקעת 
ומעליה 3 חד' גדולים עם 

גג גדול, חזית עם נוף 
פתוח, 3 כ"א עם חניה 

2,620,000 ש"ח. בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

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

יד’ תמוז - טז’ תמוז תשע”ט
17/7-19/7/2019  

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

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

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

בני ברק

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,600,000 
ש"ח. בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

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

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

2,900,000 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

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

בבלעדיות. רפי
055-6708295)27-30(_____________________________________________

אלעד

3-3.5 חדרים

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

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

 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(_____________________________________________

וילות ובתים

 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(_____________________________________________

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

ילדים(, 2,100,000 ש"ח 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

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

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

מחסן 12 מ"ר,
2 סוכות, יחידת הורים,

3 שירותים, ממ"ד,
מעלית שבת, חנייה, מיזוג 

מרכזי, שווה לראות!
_____________________________________________)25-32(חיים 054-3970200

 באזור ג' בחרדים 2+3 
מושקעת ומשופצת כחדשה, 

ממוזגת + מעלית, לל"ת 
054-8464651

)26-29(_____________________________________________

אשדוד

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

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

באר שבע

 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 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 מ"ב.
 050-5308742

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברחוב צירלסון דירת 
3 חדרים ק"ק עם חצר, 

מתאים להשקעה 
עתידית פינוי בינוי 

1,600,000 ש"ח תיוך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בהירדן, ק"א, 3.5 חד', 70 
מ"ר + סוכת ברזל, משופצת, 
יפיפיה 1,600,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)27-30ל(050-4124466

 יואל 5, קומה 1, 
עורפית 130 מ"ר פלוס 

מרפסת סוכה 2,400,000 
אין גמישות במחיר! 

אופציה להרחבה, זקוקה 
לשיפוץ יסודי מהשורש 

052-7616600)27-29(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 במרכז, דופלקס 5.5 חד', 
2 סוכות, מוארת, חזית 

058-3283307)27-30(_____________________________________________

 חמד שלמה כל עבודות 
הצבע והגבס, דירות פרטיות 
ומוסדות. אמינים ומקצועיים 

050-5353265)28-39(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בפנחס בן יאיר 3 חד', 
קומה א', שמורה 1,470,000 

 052-7667544)28-31(_____________________________________________

 בבן זכאי שטח של 
110 מ"ר לדירת נכה 

1,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 ברח' ר' עקיבא 63 
דירות 4 ו- 5 חד' בבנין חדש - 

_____________________________________________)27-30ל(שינפלד 03-5785777

 בחנה סנש, בק"א 
ואחרונה, 150 מטר בנוי, 
5 חדרים מפוארים ברמה 

גבוהה + 70 מטר בנוי 
על הגג, 2 חדרים + גג 

ענק!!! 4,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בנתן הנביא, 5 חדרים, 
115 מ"ר, קומה א', 

חזית, 3 כ"א, מסודרת + 
2 חניות 2,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

מבצע מטורף
10 המתקשרים הראשונים יזכו ליעוץ 

משכנתא וליווי מקצועי מלא בחינם!

054-6961132

משכנתא פלוס 
משכנתאות בריביות אטרקטיביות

הלוואות בפריסה רחבה 
חסכון ענק במחזור המשכנתא

 בקהילה מול בית כנסת 
קויתי 5 חד קומה ד' משופצת 

חלקית 850,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)29-29("תיווך אברהם" 050-4117276

 בקהילה 4 חד', קומה ג', 
משופצת מהיסוד, 850,000 
ש"ח גמיש "תיווך אברהם" 

050-4117276)29-29(_____________________________________________

 בקהילה 4 חד', ק"א, 
משופצת חלקית, מושכרת 
2,200 ש"ח, 800,000 ש"ח 

גמיש "תיווך אברהם"
050-4117276)29-29(_____________________________________________

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ג', משופצת מהיסוד, 

800,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)29-29(_____________________________________________

 בקהילה בשויתי דירת 4 
חדרים קומה ב', משופצת, 
750,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)29-29(אברהם" 050-4117276

 בקהילה בשויתי, 4 חדרים 
ק"א משופצת + מ. סוכה + 

ממ"ד במחיר מציאה 860,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)29-29(_____________________________________________

 בפרוייקט 3 חדרים, קומה 
ב', 90 מ' + מ.סוכה, מושכרת 

2,400, 850,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)29-29(אברהם"050-4117276

 בקהילה בשויתי דירת 
3 חדרים קומה ד' משופצת 

חלקית 570,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)29-29(אברהם" 050-4117276

 בקהילה מול בית כנסת 
קויתי דירת 3 חדרים, קומה 

ב' משופצת מהיסוד מסורגת 
850,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)29-29(אברהם" 050-4117276

 סמוך לקהילה דירת גן 
3 חדרים + מחסן, משופצת, 
760,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)29-29(אברהם" 050-4117276

 בפרוייקט דירת גן 3 
חדרים + מחסן, מושכרת 

2,500 ש"ח 930,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29("תיווך אברהם" 050-4117276

פנטהאוזים ודירות גן

 קוטג' 6 חד' ברמה גבוהה 
+ חצר קדמית ואחורית כולל 

יחידת הורים ארזי נדל"ן 
052-6127937)29-30(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! דירת גן 4 חד' מרווחת, 

אופ' להרחבה, כניסה פרטית 
052-5752500)29-29(_____________________________________________

+5 חדרים
 בשמעיה 5 חד' משופצת, 
יח' הורים, ק"ג, מעלית, ועדה 

050-4104295 1,690,000)29-32(_____________________________________________

 מחולקת ל- 2 יחידות דיור 
מושכרות 5,600 ש"ח רחוב 
_____________________________________________29-29(חוגלה 054-3255667 משה 

 מחולקת ל- 4 יחידות דיור 
מושכרות 7,000 ש"ח בית 

_____________________________________________29-29(קרקע, 054-2355667 משה 

 דירה מחולקת ל- 2 יח"ד 
מושכרות 3,800 ש"ח שכונה 

_____________________________________________29-29(ג' 054-3255667 משה 

פנטהאוזים ודירות גן
 4 ח' פנטהאוז שכונה ו' 
קריה חרדית רח' דוד אלעזר 

ממוזגת קומה 8/8 רק 
ב- 1,080,000 סוגדא נכסים 

054-4490025)29-29(_____________________________________________

 4 חדרים, קומה 1, תל 
חי 055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)29-29(נכסים

4-4.5 חדרים

 3 חד' בשכונה ט' 
המבוקשת רח' מגידו 8, קומה 
3/4 משופצת, משוכרת 2,150 

רק 660,000 סוגדא נכסים 
054-4490025)29-29(_____________________________________________

 3 חדרים בשכונה ה' רח' 
בורלה קומה 2/4 משופצת, 

מול ברנד קניון רק ב- 650,000 
_____________________________________________)29-29(סוגדא נכסים 054-4490025

 3 חדרים, קומה 3 יעלים 
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)29-29(נכסים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בהנרקיס, 4 חדרים, 85 

מ"ר, קומה 4 עם נוף מדהים, 
אזור מתחרד 875,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(דוד ארי 054-3191310

3-3.5 חדרים
 ברמב"ש ג' הושע הנביא, 

שכ' ויז'ניץ, 3 חד', 82 מטר, 
מזגן, ממ"ד, ק"ב, מרפסת 

1,380,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)29-29(_____________________________________________

 ברמב"ם בניין לאחר 
שיפוץ, 3 חד' מרווחים, סלון 
פתוח, מטבח במצב שמור, 
אזור מתחרד 880,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(דוד ארי 054-3191310

 שד' הדקל, 3.5 חד' יפיפיה, 
אזור מתחרד, ריצוף חדש, ק"א 
74 מ' בנוי 1,140,000 דוד ארי 

054-3191310)29-29(_____________________________________________

 בגבול ב"ב ר"ג בית 
מפואר ונדיר! 220 מ"ר בנוי 

סלון ומטבח ענקיים! י. הורים 
ענקית! מרפסת ענקית! 
4,500,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)29-29(נכסים" 03-5791514

 בהזמדנות באזור גן ורשא 
75 מ"ר + אופציה 3 כניסות 
מתאים לחלוקה 1,580,000 

ש"ח "אפיק - נכסים" 
053-3128884 03-5791514)29-29(_____________________________________________

 באזור חבקוק 120 מ"ר 
ק"ב + מעלית, חזית, סלון 

גדול, 3 כ"א 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29("אפיק - נכסים" 03-5791514

 למכירה דירת 80 מט' 
בהרב שך, ק"ב, שווה תווך 

054-8509712)29-29(_____________________________________________

 יש לך דירה / חנות 
למכירה וחושב מי ילווה 

אותי? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)29-29(054-4980159 דורון 

 בשיכון ג' כ- 100 מטר + 
חניה + מרפסת, חדשה ויפה 

2,250,000 גמיש אבי -054
B.D.A 29-29(8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנבאים 70 מטר 
משופצת 1,650,000 *דופלקס 

גדולה אפשרות לחלוקה 
2,300,000 אבי 054-8449423 

 B.D.A 29-29(תיווך(_____________________________________________

 מגוון דירות רחב 
למכירה ולהשכרה בכל 

הגדלים ובכל רחבי העיר, 
יחס אישי ומקצועי להב 

_____________________________________________)29-29(נכסים 050-4177750

 בשבטי ישראל 3 
ו- 4 חדרים בניין חדש, חזית, 
מרפסת שמש, סוכה חדשה 
_____________________________________________)29-29(פנחס נכסים 055-6789653

 למשקיעים בהרצוג 4 חד' 
+ 2 יחידות דיור + מדרגות 
לגג, משופץ ברמה פנחס 

_____________________________________________)29-29(נכסים 055-6789653

 בזבוטינסקי קרקע 35 
מ"ר, אופציה להרחבה 

590,000 ש"ח גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

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

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

052-3344721)29-29(_____________________________________________

 באזור העיריה דו 
משפחתי 7 חד', 300 מ"ר 
כולל מרפסת שמש גדולה, 

ק"ב, חזית, משופצת + חניה 
4,300,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 בהר השלום בית פרטי 
400 מ"ר מחולק ל- 2 דירות, 
3 קומות + מעלית + חניה, 

משופצת א. פנחסי 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

וילות ובתים

 למכירה פנטהאוס 5 
חדרים + מרפסת 30 מ"ר 

+ גג עליון וחניה צמודה 
בבניה ברבי עקיבא ירושלים 

2,450,000 ש"ח אלבה נדל"ן 
054-8446671)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 ברחוב בורוכוב דירת גן 3 
חדרים ענקית כ- 100 מ"ר + 

חצר כ- 50 מ"ר )לא בטאבו( 3 
_____________________________________________)29-29(כ"א תיווך 050-4122744

 בחנה סנש! דירת גן 
5 חד', משופצת + חצר 
ענקית + יח"ד )מושכרת 
3,100 ש"ח( אלוני נכסים 

052-7610603)29-29(_____________________________________________

 בדב גרונר דירת גן 70 
מ"ר, חצר 70 מ"ר כניסה 
8 חודש 1,450,000 נדל"ן 

_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

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

3.5 חדרים למטה + 2.5 
למעלה + גג ענק, ק"ג 

)ללא מעלית( 2,450,000 
סלומון נכסים והשקעות 

052-7652801)29-29(_____________________________________________

 בחברון, דופלקס 6 
חד' אופציה להרחבה ל- 2 
חד' ומ.סוכה, 3 כיווני אויר 
052-5702120 2,450,000)29-32(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-29(נכסים" 03-5791514 

 בלעדי דופלקס 6 חדרים 
באזור חגי, 140 מ' בנוי 

1,900,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)29-29(_____________________________________________

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

)מושכרת ב- 2,650( 160 מ"ר 
+ מרפסת גג + גלריה 40 מ"ר 

+ אופציה, ק"ג, חזית, משופצת 
כחדשה, מושקעת ביותר, נוף 

פתוח + חניה 2,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הנביאים דופלקס 
6 חד' )3+3( 160 מ"ר 

משופצת, ק"ג, חזית + חניה 
2,250,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 ברמת אהרון באזור 
הוילות דופלקס 260 מ"ר, 

ק"ב, חזית, 4 דיירים א. פנחסי 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

 במכבים בבלעדיות 6 
חדרים, משופצת כחדשה, 

2 שירותים ומקלחות, ק1 + 
מרפסת שמש!! 130 מ"ר "לב 

_____________________________________________)29-29(הנדל"ן 03-5757829

 בבלעדיות בדוד המלך 
5.5 חדרים גדולה ומרווחת, 

כ- 140 מ"ר ק"ק מוגבהת, 4 
כ"א )כהיום 2 דירות מחוברות 

אפשרות לרכישה בנפרד או 
_____________________________________________)29-29(ביחד( דוד תיווך 050-4122744

 בשכון ג'! 5 חד', 
מעלית, חניה, מחסן, 

מרפסת שמש, כחדשה 
אלוני נכסים 

052-7610603)29-29(_____________________________________________

 ברמת אלחנן כ- 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג, 

מעלית הרחבה 20 מ"ר 
2,190,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד' 150 
מ"ר, ק"ב, מחולקת ל- 2 
מפוארת!!! 2,222,222 

נדל"ן הקריה 
050-3000121)29-29(_____________________________________________

+5 חדרים
 הזדמנות פז! בשלמה 

המלך, 5 חד', 130 מ"ר, 
1,945,000 ש"ח, לחטוף! 

_____________________________________________)29-29(054-3050531 הראשון בתיווך

 בויז'ניץ! 5 חד', ק"א, 
חזית + יחידה עצמאית 

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)29-29(מתווכים" 03-5701010

 במחיר הזדמנותי! 
בשיכון ה' פנטהאוז חדש + גג 
מוצמד 2,100,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)29-29(_____________________________________________

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

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

050-4999465)29-29(_____________________________________________

 נדירה! בבעל התניא 5 
חד' יפהפייה + חניה ומחסן 
2,600,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! בוולפסון 5 חד' 
120 מ"ר, ק"ב, חזית 3 כ"א 
ניתנת לחלוקה 2,100,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 למכירה דירת 4 חדרים 
בבניה ברבי עקיבא ירושלים 

1,920,000 ש"ח אלבה נדל"ן 
054-8446671)29-29(_____________________________________________

 בנתן הנביא - בבן גוריון 4 
חד', ק"א, סוכה, חניה בטאבו, 

מעלית משופצת קומפלט 
_____________________________________________)29-32(לל"ת 054-7520823

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר קומה 4, 
מעלית, סוכה גדולה "הטבה 
בעמלת התיווך לשבוע זה" 

_____________________________________________)29-29(תיווך 050-4122744

 באזור בן זכאי 4 ח' 
יפיפיה, ק"א, חזית + מעלית, 

3 כ"א + חניה 2,250,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

03-5791514)29-29(_____________________________________________

 באזור חגי 4.5 ענקית + 
מרפסות 125 מ"ר מושקעת, 

ק"ו + מעלית 2,430,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)29-29(_____________________________________________

 באזור מינץ'/ר' עקיבא 4 
מושקעת, ק"ב + מעלית + י. 
הורים 1,750,000 ש"ח "אפיק 

_____________________________________________)29-29(- נכסים" 03-5791514

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

שמורה 1,675,000 "תיווך 
_____________________________________________)29-29(משגב לדיור" 052-5222690

 למבינים!! א. שמואל 
הנביא 4.5 חד' כ- 110 מ"ר 

קומה ב' סוכה + מעלית 
1,850,000 ש"ח "תיווך משגב 

_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

 בנורדאו כ- 4 חד' 
74 מ"ר ק"ב ואחרונה 

ג'רעפים מ' חלקית 
1,370,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בנורוק, מעל 100 מ"ר, ק. 
קרקע מחולקת ל- 2 )2+3( + 
סוכה גדולה 1,810,000 תיווך 

058-4772265)29-30(_____________________________________________

 ברד"ק דירת 4 חד' גדולה, 
יפה ומרווחת, הול ומטבח 

_____________________________________________)29-32(גדולים 050-4113420

 בגמר שלד בשיכון ג' 4 
חד' מרווחות ויפות 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בבניין חדש בדסלר, 4 חד' 
יפיפייה, חזיתית 2,200,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ -03
052-3344721 8007000)29-29(_____________________________________________

 ברח' שלוש השעות, 
דירת 4 חד', ק"א עם חניה 

בטאבו 1,830,000 ש"ח
_____________________________________________)28-29ל(050-4143146

 3 חד' גדולים, 80 
מ"ר, חזית, ק"ק ברחוב 

רבינו בחיי קרוב לספינקא 
עם אופציה ל- 25 מטר 

נוספים, מתאים גם לנכה, 
לא משופץ 1,650,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בגבעת פנחס דופלקס 
2 דירות, 3 חדרים, ק"ג 

2,850,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)29-29(_____________________________________________

 ביונה הנביא 80 מ"ר, 
ק"א, עורף, 3 כ"א 1,700,000 

ש"ח מפתח ב- "אפיק - 
_____________________________________________)29-29(נכסים" 03-5791514 

 בבניין של הרב פינקוס 
זצוק"ל, 3 חד', ק"ב, משופצת 

+ גנרטור + מחסן, במחיר 
מציאה וסופי של 780,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29("תיווך אברהם" 050-4117276

 בטרומפלדור 3 חד', ק"ב, 
משופצת חלקית, 750,000 
ש"ח גמיש "תיווך אברהם" 

050-4117276)29-29(_____________________________________________



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

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

+5 חדרים

ירושלים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

הר יונה

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

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

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

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

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

 גבעת רוקח 3.5 חדרים 
ענקית, חניה פרטית, קומה 

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

052-7276299)25-32(_____________________________________________

 בהר יונה, 3 חד' מרפסת 
שמש גדולה מושקעת 

ושמורה, מושכרת, 720,000 
_____________________________________________)25-30(ש"ח 052-7166711

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

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

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

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

 ברמת שלמה כ. 
פרטית, 5 חד' + נוף + 

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

053-3133344)26-29(_____________________________________________

 בקרית משה, ברחוב 
העילוי, 4 חדרים, קומה 

ראשונה + מעלית, גישה 
נוחה+ מרפסות + מחסן עם 

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

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

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

_____________________________________________)26-29(לצימוקי 02-5638221

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)24-31(תיווך 052-8797653

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

רח' רמב"ם, לל"ת 1,650,000 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 054-7708223/50

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

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בהצבי, 117 מ"ר, 
דירה מדהימה, מטבח 

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

 מציאה! באביי ורבא 
4 חד' 90 מ"ר, ק"ב, 

עורפית משופצת מהיסוד 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא 
באזור הראשונים, בבניין 
חדש 4 חדרים משופצים 

ברמה גבוהה, ק"ב, 
עורפית 1,750,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון, 

3 חדרים, ק"ג עורפית 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 תשואה נדירה!!! 
בסמוך לקריית שמואל 120 

מ"ר, משופצת + יחידת דיור 
30 מ"ר בכניסה פרטית + 

מרפסת, מושכרות ב- 3,700 
ש"ח 770,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)29-29(הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל, 90 מ"ר, 
משופצת, נוף לכנרת + חניה 

ומחסן, ק"ג, בלי מעלית, 
תריסים חשמליים 630,000 

_____________________________________________)29-29(ש"ח תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל, נדירה!!! 
155 מ"ר + 3 מרפסות )אחת 
סוכה 30 מ"ר( + 2 מרפסות 

נוספות + גג בטאבו + 
אופציה לבניית דירה נוספת, 

משופצת קומפלט, גובה 
תקרה 3.5 מטר 950,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל, 140 
מ"ר, קומה 3 + נוף לכנרת 
760,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717 04-6716666)29-29(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 27 
מ"ר + מעלית ונוף לכינרת 
290,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)29-29(_____________________________________________

 מציאה!!! בקרית שמואל 
בקומה ב' 120 מ"ר, משופצת 

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)29-29(_____________________________________________

וילות ובתים
 בטבריה עלית דו 

משפחתי 150 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 דירות + אופצייה לבניית 
2 דירות נוספות )שלד בנוי( + 
גינה ענקית + כ- פרטית ל- 2 
היחידות + נוף לכנרת, ניתנת 
לשכירות לאחר שיפוץ 9,000 
ש"ח לחודש 1,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(תיווך הצבי 053-3147717

 בקריית שמואל, דירת גן 
נדירה, 120 מ"ר + 90 מ"ר 

גינה + מרפסת 62 מ"ר הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת 

תיווך הצבי 04-6716666 
053-3147717)29-29(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

פנטהאוז 124 מ"ר + נוף 
לכנרת + מ. סוכה 950,000 

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)29-29(_____________________________________________

 בזלמן שזר המבוקשת 
128 מ"ר 5 חד', משופצת + 

נוף פנורמי לכנרת + מ. סוכה 
950,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)29-29(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

לכנרת + מרפסת גדולה 
930,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)29-29(_____________________________________________

 בקרית שמואל חדשה 
מהקבלן, 4 חד' 127 מ"ר + 

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(תיווך הצבי 053-3147717

 בקרית שמואל 4 חד' 
120 מ"ר + מעלית + מ. 

סוכה 40 מ"ר, משופצת + 
נוף 850,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)29-29(_____________________________________________

 בנוף פוריה, חדשה 
מהקבלן, ק"א, 3 חד' 80 מ"ר 

מוכנה למגורים + אופצייה 
מיידית לחדר נוסף 810,000 

ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)29-29(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 60 מ"ר, 
3 חד', קרקע פינתי, משופצת 
+ נוף פנורמי לכנרת, אופציה 

מוכנה לבניה של 40 מ"ר 
550,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)29-29(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, ק"ג, 60 
מ"ר, 3 חד' משופצת כחדשה 

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)29-29(הצבי 053-3147717

 בפיקא, בצמוד לקרית 
שמואל, משופצת, 3.5 חד', 74 
מ"ר בקו" 4 ללא 450,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(תיווך הצבי 053-3147717

ירוחם

 4 חדרים, ק. קרקע, 
שמורה + מחסן ומרפסת 

סוכה גדולה בחזית, אופציה 
להרחבה 050-9343155

)26-29(_____________________________________________

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

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

 ברחוב רבי עקיבא, 
בבנין חדיש, באזור חתם 
סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 122, 3 + 
חצי חד' כ- 80 מ"ר, ק"ב, 

חזית, מיידית, 1,590,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(לל"ת 050-4145948

 במינץ, 3 חד', 77 מ"ר, 
גדולה, אפשרויות הרחבה 

רבות, לל"ת 1,790,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(נייד 050-4087927

 במגדל! )5 דק' מטבריה( 
וילה 180 מ"ר על 400 מ"ר 

שטח, 5 חד' משופצת + 
נוף לכנרת, מושכרת, ניתנת 

לשכירות יומית ב- 1,500 ש"ח, 
ללילה 1,300,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)29-29(הצבי 053-3147717

3-3.5 חדרים

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

053-3166586)26-33(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 בבן גוריון פינת הרב קוק 
דירת 3.5 חד' 85 מ"ר מטבח 

חדש 1,650,000 לל"ת 
050-4439888)29-32(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 3 
חדרים מרווחת, כ- 85 מ"ר + 

סוכה, 3 כ"א, ק"ק מוגבהת 
כניסה מיידי דוד תיווך 

050-4122744)29-29(_____________________________________________

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)29-29(_____________________________________________

 באפשטיין, 3.5, 
ק"ב אחרונה, משופצת 

מהיסוד, סוכה בסלון 
1,820,000 "גשר נכסים" 

054-8571997)29-29(_____________________________________________

 בנורדאו בלעדי 3 חד', 
ק"ב, חזית, מעלית, 

חניה, סוכה, משופצת 
1,350,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)29-29(בועז 050-4156080

 בפרדס כץ באיזורים 
הטובים מבחר דירות 

3 חדרים החל מ- 
1,200,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)29-29(בועז 054-8474843

בלעדי!! ז'בוטינסקי עורפ' 
כ. מב"ב 3 כ- 64 מ"ר, 
א. להרחבה צד/וג.בטון 

1,310,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

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

קומה 2.5, מ' מהיסוד א. בג 
רעפים 1,280,000 "תיווך 

_____________________________________________)29-29(משגב לדיור" 052-5222690

 א. הצבי 3 חד', כ- 66 
מ"ר, ק"ב, א. להרחבה, 48 

מ"ר 1,390,000 גמיש "תיווך 
_____________________________________________)29-29(משגב לדיור" 052-5222690

 3.5 חד', עורפית, חזית 
לאליעזר, מעלית, 3 כ"א, יפה 

052-7671186)29-29(_____________________________________________

 באזור הנבאים 3 ח' 
גדולה, מושקעת כחדשה + 
אפשרות לריהוט מלא, חזית 

2,080,000 אבי 054-8449423 
B.D.A 29-29(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בברוט 3 חד', 
קו א' 3 כיווני אוויר אופציה 

של 50 מ' )שלד( מאושר 
1,250,000 פנחס נכסים 

055-6789653)29-29(_____________________________________________

 במרום שיר! 3.5 )ק-6( 
גדולה כחדשה! מעלית, 

חניה, נוף פתוח
052-7610603

_____________________________________________)29-29(אלוני נכסים 

 בלעדי בפ"כ 3 ח' קומה 
ג' + גג רעפים אפשרות 

לחתימות שכנים 1,350,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)29-29(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + סוכה + 

אופצייה ל- 50 מטר, אישור 
שכנים 1,350,000 תיווך 
_____________________________________________)29-29(אלטרנטיב 054-5500263

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

3 חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בבגנו, 85 מ"ר 
גדולה 3 חדרים + מרפסות, 
חזית, ק"א + מעלית, מיידי 

1,650,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)29-29(_____________________________________________

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מידית לעוד חדר "אביחי - 

_____________________________________________)29-29(מתווכים" 03-5701010

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

1,390,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

ואחרונה 1,210,000 
גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 חד' 
כ- 85 מ"ר ק"ב ג' בטון, 
3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 

_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר 3 כ"א 1,450,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

שכנים 1,430,000 נדל"ן 
_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

מציאה! בגוטמכר 3 חד' 
חדשה, מיידית 1,550,000 

ש"ח בלבד! תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 
3 חד' החל מ- 1,560,000 
ש"ח תיווך יישוב הארץ -03

052-3344721 8007000)29-29(_____________________________________________

 בבניין חדש בדסלר, 3 חד' 
גדולה, 1,690,000 ש"ח גמיש 

תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' 55 מ"ר, ק"ק מוגבהת א. 
להרחבה משופצת 1,390,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
מול גן העיר 3 חדרים 70 מ"ר 

קומה 2.5 אחרונה אופציה 
בגג כולל היתרים 52 מ"ר, 

משופצת, חזית, פונה לנוף 
+ חניה 1,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' 3 חד' 90 מ"ר, 
ק"ג + א. בגג בטון + רישיון 

50 מ"ר חזית מצב מעולה 
1,800,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 באברבנאל 3 חד', 
כ- 90 מ"ר ק"ג, גג בטון 

1,699,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

מ"ר משופצת 1,350,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בבלוי 3 חד' 95 מ"ר, 
ק"ג ג' בטון 3 כ"א 

חתימות 2,330,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 
דירת 2.5 חדרים כ- 50 מ"ר 2 
כ"א ק"ק מוגבהת כניסה מיידי 

_____________________________________________)29-29(דוד תיווך 050-4122744

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)29-29(_____________________________________________

 א. אברבנאל 2.5 חד', 
ק"א, כ- 60 מ"ר + סוכה 

משופצת + היתרים כ- 10 
מ"ר 1,230,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

 בלעדי 2 ח' בזבוטינסקי 
עורפית לבני ברק + 30 מטר 

אופצייה 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)29-29(אלטרנטיב 054-5500263

 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)29-29(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2 חד' 
כ- 40 מ"ר, ק"ב היתרים 

ל- 30 מ"ר מפוארת 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 באבן גבירול מבחר 
יחידות כ- 40 מ"ר בט"מ 

חדשות!!! 690,000 
גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

יחידות דיור

 הכי זול, בשיכון ד' דירת 
גן מושכרת, רק 475,000 
ש"ח לוינגר תיווך לאנ"ש 

04-9991211)29-29(_____________________________________________

 מיוחד, בקרית פאר צמוד 
לצאנז' דירת נוף 5 חד' נוף 

פנורמי לטבריה והכינרת, 
מ.סוכה, פרגולה ומעלית רק 
985,000 ש"ח לוינגר תיווך 

_____________________________________________)29-29(לאנ"ש 04-9991211

 5 חד' מיני פנטאוז 140 
מ"ר חדשה + מרפסת 40 מטר 

)מהכביש ק"ב( נוף לכינרת, 
מרווחת מאוד 1,650,000 ש"ח

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)29-29(עינב 

 בקרית שמואל נייברג 
דירת 4 חדרים, 130 מטר, 

מרווחת מאוד, מוארת, 
קומה 4, מיקום מרכזי ונגיש 

570,000 ש"ח גמיש פונטציאל 
מצויין 050-2442446

_____________________________________________)RE/MAX)29-29 עינב 

 למכירה/השכרה צמוד 
לשטיבלך דירת 4 חדרים 

חדשה, 100 מטר + מחסן 
+ חניה + מרפסת עם נוף 

לכינרת 960,000 ש"ח גמיש 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)29-29(עינב 

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל דירת 3 חדרים 
80 מטר, קומה 2, מסודרת, 
550,000 ש"ח גמיש בהצעה 
רצינית עינב 050-2442446 

 RE/MAX)29-29(_____________________________________________

 בית קרקע מושכרת 
2,500 ש"ח פינתית באזור 

החרדי, 4 חדרים רק 565 אלף 
_____________________________________________)29-29(ש"ח משה 054-3255667

 דירת 2 חדרים בירוחם 
קומה ב' רק 290 אלף ש"ח 

_____________________________________________29-29(משה 054-3255667

 מבחר דירות החל מ- 300 
ש"ח עם השבחה עתידית 

בדימונה וירוחם משה 
054-3255667)29-29_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)29-29(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 
_____________________________________________)29-29(הכוכבים 02-5713375

 ברמות זרחי קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 
נוף, פרטיות, ת.ב.ע )55 

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)29-29(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 

_____________________________________________)29-29(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!( משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית מחסן )8 מ"ר( 
2,150,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)29-29(הכוכבים 02-5713375

 ברמות א' 4 חד' בבנין 
חדש יוקרתי + חלל + 

2 מרפסות )35 מ"ר( + 
גינה, מחסן, 2 חניות, נוף 

2,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)29-29(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ד', קוטג 3.5 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 
)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע, 
תחבורה 1,900,000 ש"ח! 

_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 פרויקט נווה אור, דירות 
3/4/5 חדרים החל מ- 

660,000 ש"ח אלבה נדל"ן 
054-8446671)29-29(_____________________________________________

 דירות 3-5 חדרים, 
ישירות מהקבלן, ליווי 

בנקאי, נוף עוצר נשימה, 
הזדמנות נדירה, החל

מ- 670,000 ש"ח
073-7069375)29-32(_____________________________________________

 דירות מרווחות עם 
אופציה, 3-5 חדרים, 
הון עצמי 30 אחוז, 

שכונה חסידית, החל מ- 
690,000 ש"ח
073-7069375)29-32(_____________________________________________

 מבחר למשקיעים, 
לדוגמה: מושכרת חוקית ב- 

8,500 ש"ח מחיר 1,390,000 
ש"ח בית ישראל 

054-8070418)29-29(_____________________________________________

 מיקום מעולה, פנטהאוז 
מפואר 4.5 חד', סטנדרט 

מקסימלי, בניין חדיש, בית 
_____________________________________________)29-29(ישראל 054-6401612

 למכירה בעמישב בית דו 
משפחתי, 4 חד', יושב על 

מגרש 250 מ"ר עיסקת השנה, 
צמוד לגני הדר 050-6925400 

_____________________________________________)FOX)29-29 נדל"ן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בסנדר חדד דירת 2.5 

חדרים, ק"ב, במחיר הזדמנותי 
_____________________________________________)28-31(יהודה הס 050-3003455

 חייבת להימכר, בכפר 
אברהם דירת גג יחודית 4+1 
עם יחידת דיור נפרדת, סוכה, 
מעלית חניה עסקה מצויינת 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)29-29 נדל"ן 

 באיזור אנה פראנק 
דירת גג חדשה, 5 חדרים 2+3 

מושקעת מאוד , שתי חניות, 2 
מחסנים, מעלית מגיעה לשתי 

מפלסים עם שתי כניסות 
_____________________________________________)29-29(נפרדות נטלי 052-2948691

 למכירה רוטשילד/הרב 
קוק 6 חדרים )דירה בקומה( 

גדולה ומסודרת + מעלית 
וחנייה 2,070,000 ש"ח 

050-4464170)29-29(_____________________________________________

 בפנקס, ק"ג, 5 חד', 
מקבלן, מ. שמש, חניה פריים 

לוקיישן! בית ישראל 
054-6401612)29-29(_____________________________________________

 בחיים כהן המתחרד! 
4.5 ח' + מעלית שבת, 

מרפסת סוכה, חניה מקורה 
ומחסן! מיידית!! 

050-4811122)29-29(_____________________________________________

 למכירה בסלנט 4 חדרים 
גדולים + מעלית וחניה 

1,440,000 ש"ח 
050-3528252)29-29(_____________________________________________

 למכירה בגני הדר דירת 
4 חדרים במיקום הכי טוב 

 fox 050-6925400 בשכונה
_____________________________________________)29-29(נדל"ן 

 בסלומון, נדירה, שתי 
כניסות, מעלית וחניה, 130 
מ"ר! 1,599,000 ש"ח בית 

_____________________________________________)29-29(ישראל 054-6401612

 בחפץ חיים אחד העם 
שלושה חדרים, ק"ב, מרווחת, 

מסודרת 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)29-29(יוחנן 050-4104044

 בסלומון, 3 חד', משופצת, 
ק"ג, מחיר מציאה 1,219,000 

בלבד! בית ישראל
054-8070418)29-29(_____________________________________________

צפת

קרני שומרון

 למכירה דופלקס 3 חד' 
בגני הדר, ללא תיווך טל': 

_____________________________________________)28-31ל(054-6713716

 למכירה! וילה ענקית 
בקרני שומרון, 25 דקות מכפר 
סבא, 11 חדרים, 2 חניות, יש 

יחידת דיור וניתן לחלק את 
הבית ל-5 יחידות להשכרה 

מחיר: 2,350,000 יניב 
052-7460277)28-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

מחסנים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

מגרשים

חנויות

■ 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

 "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(_____________________________________________

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! 
050-3070487 050-9070487)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

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

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

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(_____________________________________________

גני תקווה

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

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק ככה 

מגיעים לדירה. שווי החזר 
משכנתה של 800,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

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

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

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

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

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

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

 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

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

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

פתח תקווה

 יח"ד 2 חדרים, מרוהטת 
)מלא( וממוזגת, פלאפון: 

054-8413427)26-29(_____________________________________________

משרדים
 להשכרה משרד 

מפואר וממוזג קומה 1- 
+ מעלית, 40 מ"ר במרכז 

הרב קוק, 2,500 גמיש. 
054-6506501)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(_____________________________________________

 ברחוב צירלסון דירת 
3 חדרים ק"ק עם חצר, 

מתאים להשקעה 
עתידית פינוי בינוי 

1,600,000 ש"ח תיוך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

אביבים

 בגליל מערבי - וילת נופש 
4 חד', גינה גדולה + ברכה + 

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

 למכירה עסק פעיל 
בתחום הוילונות בבני ברק, 

לפרטים: 052-8666531 
_____________________________________________)26-29ל(052-7608847

 להשכרה בבין הזמנים, 
מבנה חדש, אולם גדול 

)ביכנ"ס( חדר אוכל 
מרווח, 14 חדרי שינה, 

100 מיטות, ממוזג
055-9192770)26-29(_____________________________________________

 *סוויטה + גקוזי' לזוג + 
3 דירת אירוח עד 8 נפשות. 

נוף מדהים בריכת שחיה. 
 2 דירות אירוח למשפחות, _____________________________________________)26-37(050-6901390

גינה, מדשאות, טרמפולינה, 
נדנדות ומפל מים 

052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

_____________________________________________)27-38(גדולה 058-5994740

בית שמש

4-4.5 חדרים

רמת גן

 בבלעדיות!! במקום 
מעולה באלוף הנצחון, 4 חד', 

מרווחת, כ- 96 מ"ר, מעלית + 
חניה בטאבו!!! תיווך "חכמת 

רחוב" 052-2585808
)26-29(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

_____________________________________________)25-29ל(052-7647141

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

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

דופלקסים
 מציאה!!! דופלקס 5 חד' 

+ מרפסת 50 מ"ר + מחסן 
+ נוף רק 6,500 ש"ח הראשון 

_____________________________________________)26-29(בתיווך 054-3050561

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

חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים: 
050-5588838

_____________________________________________)26-29ל(

3-3.5 חדרים

 3 חד', משופצת, בקרית 
הרצוג- ב"ב לזו"צ, כניסה 

מיידית 054-2464316
_____________________________________________)26-29ל(

תל ציון
 באהבת ישראל 4 

חד' + מזגן מרכזי + גינה, 
אופ' לחלוקה ל- 2 דירות 

1,400,000 ש"ח
054-8435147 054-8484676

_____________________________________________)27-30ל(

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין חדש 
עם מעלית, חניה צמודה 

+ מחסן דירתי 6,500 ש"ח 
פינוי לפני סוכות בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בראב"ד, 2 חד', ק"ג, 
חדשה + מזגנים, מרוהטת,

058-7632114)27-29(_____________________________________________

 בישמח משה 3 חד' 
גדולה, משופצת, קומה א' + 

מרפסת סוכה, ממוזגת, 4,000 
_____________________________________________)27-30(ש"ח 052-3663323

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-36ל(תחום 072-3969655

 חייב להימכר! ביבנאל 
12 דונם חקלאי 900 מ"ר 
מהמושב, הערכת שמאי 

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)29-29(_____________________________________________

 באלעד, קמפוס לאירוח 
שבתות ובין הזמנים, עד 100 

_____________________________________________)27-30(איש נקי ומטופח 054-5747012

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

גליל תחתון
 יחידת אירוח 

מאובזרת, מתאימה 
לזוג + 4-6 בבית רימון, 

במחירים נוחים, גיא 
050-6554454)27-34(_____________________________________________

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-26/20ל(052-6665127

 דירת גן במרים 4 חד' 
+ יחידת הורים + חצר 125 

מ"ר + סלון ענק 4,800 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ל(050-6967777

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת, ללא ריהוט, 

כ- 45 מ"ר 2,700 ש"ח 
_____________________________________________)28-31ל(054-4520649 054-7342396

 יחידה חדשה 2 חדרים 
בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

חשמל, דוד"ש, לזוג צעיר 
2,600 ש"ח גמיש

052-7610171)28-31(_____________________________________________

 2 חד' בבנימין אברהם 
מפוארת, חדשה, מיזוג אוויר, 
38 מ"ר, מרפסת סוכה, ק"ג 
_____________________________________________)28-29(2,800 ש"ח 052-7691171]

 בפרדס כץ יחידה חדשה, 
יפהפיה, 30 מ"ר + 20 מ"ר 

חצר, מרוהטת, ק.קרקע
052-7155122)28-29(_____________________________________________

 יחידה מחודשת ליחיד/
זוג, מזגן, מקרר, מכונת 

_____________________________________________)28-31(כביסה, מטבח 052-8888190

 יחידת דיור ברח' בר אילן 
שיכון ה', 35 מ"ר מרוהטת, 
ממוזגת 2,400 ש"ח 4227 

_____________________________________________)28-29(מיידית 053-3370813

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)28-31ל(סוכה 050-5260688

 מעונין בקנית גג בירושלים 
ללא תב"ע עם רישום בטאבו 

_____________________________________________)28-29ח(058-3228417

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

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-6651365

 חנות ברבי עקיבא בב"ב, 
ויטרינה בחזית, 30 מ"ר + 

גלריה 28 מ"ר, משופצת + 
שירותים ומזגנים, סורגים 

_____________________________________________)28-39ל(054-8057736

חנייה
 חניה להשכרה ברח' חברון 

_____________________________________________)28-29ל(5 נייד 054-5903067

מבנים

 להשכרה בבני ברק 
220-440 מ"ר, למשרד, אולם, 

תעשיה, בי"ס וכד' 
052-7182182)28-31(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 

מיקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)28-31ל(052-7140101

 בהזדמנות! התפנה מלון 
לקבוצה בצפון בשבת קודש 
_____________________________________________)28-29ל(פרשת פנחס 052-7695019

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-49(מוחלטת 052-3833809

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

נותרו 3 ימים אחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

 וילה, 6 חדרי שינה סגורים, 
סלון ומרפסת ענקיים, בריכה 

סגורה, שטח ענק 
050-5791705)28-35(_____________________________________________

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

נותרו 3 ימים אחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

מול הנוף, 20 מיטות 
050-4162290)28-31(_____________________________________________

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

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(_____________________________________________

 3 חדרי שינה, מזגן בכל 
חדר וסלון ענק, WIFI חינם, 

שירותים כפולים 
055-6896055)28-31(_____________________________________________

 דירת נופש, חזית לים, 
דקות לכנרת, ממוזגת 
ומרוהטת, עד 6 נפשות

050-6241690 מולי 
_____________________________________________)28-35(* יש צימר בצפת

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

למשפחות עד 12 איש, 
_____________________________________________)25-32(בטבריה עילית 050-3222162

 דירת נופש + חצר 
פרטית, 7 מיטות, שמורה 
_____________________________________________)26-51(ומטופחת 052-7833506

 וילה בטבריה, 8 חד', 
בריכה גדולה, גקוזי', 

ספא, 5 מקלחות,
5 שירותים, 2 קומות, 

משחקי שולחן 
 050-4612999

_____________________________________________)26-29(050-2225336 יפית

 דירת גן חדשה 
גדולה ומאובזרת, חצר 

מקסימה, קרובה לכנרת 
055-6706316)26-29(_____________________________________________

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

אטרקטיבי לכל השנה 
058-3213649)26-37(_____________________________________________

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, חלקם 
עם נוף לכינרת, חדר אוכל 
מהדרין עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים נוחים.

053-4326551
04-6715330)27-26/20(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חדרים, 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

_____________________________________________)29-34(עד 10 איש 050-3518000

 דירות נופש בטבריה, 
מבחר גדול, מגוון גדלים 
_____________________________________________)27-30(ומחירים 058-7797817

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

 5 צימרים ודירה עד 28 
איש וליחידים+ חדר אוכל 
וביהכנ"ס + בריכה וגקוזי' 

053-7763264 053-7334201)25-36(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
מטבחון, נוף 050-3770300 

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 לחוש בתוך הים יוקרתי, 
ייחודי, חדש, חלומי! מ- 900 
ש"ח בינהזמנים 1,100 ש"ח 

052-7687606)25-36(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)28-39(צמוד לבעלז 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-24/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 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(_____________________________________________

 בית פרטי נדיר בשכונת 
הלל, 500 מ"ר מגרש, משגע 

ושקט, "רימקס 100%" 
052-3739300)29-32(_____________________________________________

וילות ובתים

אלעד
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דופלקס 5 חד' כ- 130 מ"ר, 
מרפסת 80 מ"ר, נוף מרהיב 

_____________________________________________)29-29(5,000 ש"ח 054-9422194

 להשכרה בשח"ל בבניין 
חדש דירות 3/4 חד' חדשות 

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג/דופלקס 5 חדרים 

מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + יחידת 

הורים + גג גדול פתוח, 
שקטה עם נוף, קומה 

ג' )ללא מעלית( + חניה 
בטאבו 7,900 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בבן גוריון פ' 
קוק )מול השלישות( 4 

חדרים מטופחת, יחידת 
הורים + סוכה, קומה ג', 

עורפית ושקטה + מעלית 
+ חניה 5,500 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)29-29(_____________________________________________

 ביחזקאל 10 בבנין חדש 
+ חניה, ק"א, 3 כ"א, 

_____________________________________________)29-30ל(4,500 ש"ח 054-2882750

 בנורדאו בלעדי 3 חד' 
גדולים, ק"א, חזית, מיידי 

מפתחות אצלי אפיקי 
_____________________________________________)29-29(נדל"ן בועז 050-4156080

 בשיכון ו' דירת 3 חד', 
3,500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-32ל(052-6357770

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון 3.5 חדרים, 

קומה ב', חזית, משופצת 
וממוזגת 4,200 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)29-29(_____________________________________________

 מציאה! יח"ד בכהנמן, 
מרוהטת, ממוזגת, מאווררת 

)25 מ"ר( רק 2,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ל(052-7659811

 ברחוב דניאל 2 חדרים, 65 
מ"ר, ק"ק )5 מדרגות( כניסה 
_____________________________________________)29-29(מיידית, תיווך 050-4122744

 בבורוכוב 2, 2 חד' גדולים 
ויפים, ק"ב + מעלית בבנין 
כחדש מתאים לזוג וגם לגן 
_____________________________________________)29-30ל(2,500 ש"ח 053-2807550

 בזבוטינסקי/הרב שך 
2.5 חד', ק"א, כ- 80 מ"ר 

מרווחת וממוזגת
3,490 ש"ח נדל"ן הקריה

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 ברח' רמב"ם כניסה 
נפרדת, מרוהטת וממוזגת 

2,600 ש"ח כולל חשמל מים 
_____________________________________________)29-30ל(וגז 054-8484869

 יח"ד בק.הרצוג בשלוש 
השעות, יפהייפיה ק"ב + 

_____________________________________________)29-30ל(מעלית 050-4155784

ירושלים
 יחידה לזו"ג חדשה, 

מרוהטת, 2,700 ש"ח *יחידה 
2 חד', מרוהטת הכל חדש 
3,700 ש"ח 052-6242872

_____________________________________________)29-32ל(

לפרסום
03-6162228

 4 חד' ממוזגת, כולל 
ארונות, מסורגת במרכז העיר 
_____________________________________________)29-32ל(ק"א + מעלית 054-2112542

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מסודרות, ק"ק תשואה 5,300 
ש"ח 1,100,000 תיווך יוחנן 

050-4104044)29-29(_____________________________________________

 בהזדמנות להשקעה 
מחולקת לשלוש יח"ד 

משופצות תשואה 7,400 נטו 
1,240,000 תיווך יוחנן 

050-4104044)29-29(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-14/20(_____________________________________________

 לפרויקט בבניה 
השקעה עם בטחונות 

מעולות )נדל"ן( תשואה 
9% לשנה מינימום 

600,000 ש"ח
052-7663286)29-32(_____________________________________________

 למכירה בטבריה בניין 600 
מטר בנוי, מחולק ל- 14 דירות 
+ קומת מרתף + חנות קרוב 

לרב קוק 3,600,000 ש"ח עינב 
RE/MAX 050-2442446)29-29(_____________________________________________

 למכירה במושבה מגדל 
מגרש 1400 מטר, ניתן לבנות 
5 בתים עם אופציה ל- 6, נוף 

לכינרת 050-2442446
_____________________________________________)RE/MAX)29-29 עינב 

 למכירה קו חלוקת ירך 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 
ואורגני לקוחות קבועים 

_____________________________________________)29-29(יגאל 052-8708776

 ברמת אהרון שטח 
מסחרי 60-200 מ"ר קומת 

כניסה מיידי! "אפיק - נכסים" 
 03-5791514)29-29(_____________________________________________

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

לכל מטרה, משה 
052-2631467)29-36(_____________________________________________

 בפינס קרלין בי-ם בדמי 
מפתח חנות 20 מ"ר לכל 

מטרה, גמיש לרציניים
_____________________________________________)29-32ל(050-2052120 050-7874791

 בלעדי חנות למכירה 
בז'בוטינסקי, 15 מטר, 

מושכרת + רחבה 620,000 
ש"ח תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)29-29(_____________________________________________

 מציאה! בר"ע בסמוך 
לביכ"נ הגדול, 50 מ"ר 
לכל מטרה! רק 5,500 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)29-29(_____________________________________________

 למכירה ברבי עקיבא חנות 
ענקית, 120 מ"ר בקומה א' 
3,000,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
050-4999465)29-29(_____________________________________________

 להשכרה לטווח ארוך 
מבנה לגן ילדים תיווך יישוב 

_____________________________________________)29-29(הארץ 052-3344721

 בהזדמנות מחסנים 
בגדלים שונים בכל רחבי 
העיר במחירים מעולים 

_____________________________________________)29-29(תיווך 03-8050080

 בסמטת רחל, חדר, 
משופץ וממוזג, בכניסה 

פרטית, ק"ק, מיידי, 
למשרד/סופרים/קליניקה 

052-2452820)29-29(_____________________________________________

 בהזדמנות משרדים 
יוקרתיים בגדלים שונים 

בכל רחבי העיר במחירים 
מעולים תיווך 
03-8050080)29-29(_____________________________________________

 ברבי עקיבא קומה 1, 
כניסה פרטית, 4 חדרים, 75 
מ"ר, חזית, מתאים למשרד, 

קליניקה, סטודיו תיווך 
050-4122744)29-29(_____________________________________________

 להשכרה משרד 80 מ"ר 
משופץ, מחיר מציאה תיווך 

_____________________________________________)BA)29-29 יזמות 054-4980159 דורון 

 משרד ברח' פרל 28 בני 
ברק, בנין חדש מהנילונים, 

ק"ק, כניסה מהחזית 5,500 
ש"ח מיידי לל"ת 

054-8449114)29-29_____________________________________________

 קייט רחבי הארץ, קמפוס 
מפואר במרכז, מרחבים, 

מדשאות, חדרים מפוארים, 10 
_____________________________________________)29-30(דק' מהחוף 052-7637868

 לבין הזמנים, דירת 3 חד' 
גדולה, יפה, נקיה, מטופחת 

_____________________________________________)29-32(וממוזגת 052-7169652

 דירת נופש חדשה, גדולה, 
מוארת בקריה החרדית + 

מרפסת עם נוף לכינרת 
_____________________________________________)29-32ל(053-3179079

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

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

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
נוף מדהים

052-7772913)8-30/19(_____________________________________________

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

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

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

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

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

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

 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

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

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

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

 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



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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

צפון

שילה

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

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

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(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

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

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

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

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)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(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

מגדל

 וילה מאובזר + מרפסת 
ענקית לכנרת 4 חד' + סלון 

ומטבח, חצר + נדנדות 
ופיקניק. 054-6511250

054-8543416)19-30(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)20-31(_____________________________________________

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

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

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

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

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

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

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

 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

 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

מיצובישי
מכוניות

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי' צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 
050-4250702/3)25-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען 5 חד' + 
סלון ממוזגת, נוף, בריכה, 
_____________________________________________)25-32(טרמפולינה 050-3327788

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

 להשכרה, יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

052-7153475)29-32(_____________________________________________

אינסטלציה
 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

ריצוף ובניה קלה 
052-7323123)25-32(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 דק' 
ממירון, 4 חד' + סלון 

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 דירת 4 חד', מרפסת 
ונוף, דירה יפה, מרווחת 

וממוזגת, בעתיקה
052-7143521)26-33(_____________________________________________

 וילה 7 חד' ל- 20 נפשות 
+ בריכה, ממוזגת, חצר + 

_____________________________________________)26-29(מתקנים לילדים 053-2827371

 בעתיקה, בין הסימטאות 
דירות אירוח לזוגות ומשפחות, 
מרפסת/חצר, נוף, מחיר מיוחד 

058-3275003 052-7642459)26-33(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

הובלות
 אריאל הובלות, הובלות 

כלליות, פרטים בודדים, פירוק 
והרכבה, מחירים זולים 

050-2399044)26-29(_____________________________________________

חזנות
 התפנה חזן ובעל קורא 

לימות החול ולשבת 
_____________________________________________)26-29(055-6762025 אחרי 5 בערב 

ייעוץ ועזרה
 "תרופת הפלא" מיועדת 

לשלום בית ולזוגיות טובה, 
משלוח עד הבית, לפרטים:

_____________________________________________)26-29ל(054-4351854

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

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

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

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

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

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

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

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

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________

 צימרים ביבניאל 
למשפחות ולזוגות, מדשאות 

משחקים לאדם ונוער 
052-3540874)27-34(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 5 חד', חצר, גינה, נוף, 
ממוזג ונקי + צימר זוגי, 

מרחק הליכה מהעתיקה! 
052-3455254)27-42(_____________________________________________

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 
* צימר לזוג + מרפסון לרשב"י 

052-7623725)27-26-20(_____________________________________________

 וילה בצפת, 12 חדרים, 
נוף מהמם, בית כנסת ומקווה 

צמוד, מתאים למשפחות 
052-8887375)27-30(_____________________________________________

 צימר 3 חד' בעיר העתיקה 
מעל מקווה האר"י, חצר 

_____________________________________________)27-36(ענקית 052-8484726

קיסריה
 סמוך לחוף הים, וילה 

5 חד' + סלון + גינה יפיפיה 
ומאובזרת ברמה + בריכה 
_____________________________________________)27-30(פסטורלית 054-8460780

אירועים
 גמ"ח "לוית חן" הכולל 

הגברה, ציוד סאונד, מסך 
_____________________________________________)27-30(ומקרן 050-4134488

דקות הליכה לבתי-הכנסת 
המבוקשים והגלריות.

052-5452203 | 050-6784922

בסמטה היפה
בצפת בעתיקה

צימר משפחתי 
מיוחד וקסום 

עד 8 
נפשות

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 דירה פרטית, 18 מיטות 
+ יחידת דיור, 100 מ"ר חצר, 
צופה לנוף מיוחד, בצלע ההר 
_____________________________________________)48-48-19ל(053-3147542 052-7155422

 3 יחידות למשפחות 
ולזוגות, קרוב מאוד לעיר 

העתיקה, ממוזגות, מאובזרות 
050-7958795)28-31(_____________________________________________

 בצפת והסביבה וילות 
מטופחות למשפחות גדולות 

_____________________________________________)28-33(לפרטים 058-3229944

 דירות אירוח בעיר 
העתיקה סמוך לבתי 

הכנסת, יפות, נקיות, 
ממוזגות, למשפחות 

ולזוגות 052-7679018 
052-7687778)28-35(_____________________________________________

רכסים
 בית פרטי חדש, 5 חד', 

150 מ"ר, מרכזי, מרווח, 
ממוזג ונקי, מרפסות גדולות 

055-6636178)28-31(_____________________________________________

 צימר יפה וגדול בעמק 
שילה, גקוזי' ענק, חצר גדולה, 

נוף, אטרקציות, מאובזר 
052-7966630)28-31(_____________________________________________

 בויזניץ בדמשק אליעזר 
אולם כ- 50 מ"ר, חדש, מיידי, 
_____________________________________________)28-31ל(למטרה שקטה 054-5634160

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

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

 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 /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)23-34(מחירים זולים 052-2523284

הלוואות
 מגוון של פתרונות 

פיננסיים, הלוואות 
לגיל הזהב, משק בית 

ולמסורבי משכנתא בעבר 
053-5588683)28-39(_____________________________________________

כפר חנניה
 יחידת נופש מאובזרת, 

ממוזגת, לזוג + 4, בריכה 
פרטית מוצנעת, בין מירון 

_____________________________________________)28-31(לטבריה 050-49889295

רמת הגולן
 לקבוצות/זוגות/משפחות 
בית נופש מפנק + 2 גינות,  

נוף לכינרת. מחירים זולים. 
מלא אטרקציות מסביב

_____________________________________________)29-32(050-7174442 מעיין

 דירת 3 חד' מרווחת, נוף 
מול ההר 053-7294477 

050-5884173)29-29(_____________________________________________

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

 דירות נופש בטבריה,
מבחר גדול, מגוון גדלים 
_____________________________________________)27-30(ומחירים 058-7797817

טלזסטון

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 וילה משפחתית גדולה, 
ממוזגת, מאובזרת, פרטיות, 8 

מיטות, בריכה בישוב
_____________________________________________)29-30ל(053-2441442

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

 במקור ברוך/גאולה 3 
חד', ממוזגת, נקיה ומטופחת, 
_____________________________________________)29-32(לימים ושבתות 054-8476494

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

 וילות נופש חצר גדולה, 
גקוזי סאונה 7 מיטות וקרוב 

לכינרת, מחירים נוחים 
_____________________________________________)29-32ל(058-3242225

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים 

משחקים לילדים 
_____________________________________________)29-32ל(08-9788741

 במרכז דירת 4 חד' 
ממוזגת + חצר, בסמוך לבתי 

_____________________________________________)29-32ל(כנסת 055-6618186

 בקצרין, דירת 2 חד' 
ממוזגת + גינה + חניה 

פרטית, ליד ביהכנ"ס 
04-6961029)29-32(_____________________________________________

 גי'פ מיצובישי פג'רו 
2004, דיזל אוטומט, 7 
מקומות, מצב מעולה

050-7955529)29-32(_____________________________________________

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)31-03/20(_____________________________________________

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

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

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

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

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

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

 למכירה, ספר תורה מוכן, 
חדש, כתב בית יוסף גודל 48 

כתב מהודר מאוד
_____________________________________________)26-29ל(052-7664419

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים, תיקונים, 

שירות עד בית הלקוח 
055-6651237)28-35(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

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

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

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

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-29(שרי 050-4171813

לפרסום
03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

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

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(_____________________________________________

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

רח' ירושלים 52, ב"ב >> 03-5792841 >> רצוף!!

אל תגידו לא ידענו!!! מי שמגיע מרוויח!!!

50-99
מבחר ענק

לילדות ונערות!!!

ש"ח

3 ב-100
מכנסי ילדים!!!

ש"ח

3 ב-50
מבחר לתינוקות

ש"ח

רק ב-10 
חולצות בנות
בגדי תינוקות

ועוד...

ש"ח

 נאבד כרטיס מיקרו קטן 
של נגן 16 גיגה' בירושלים 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 נמצאה עגלת טיולון בקבר 
רחל בחול המועד פסח 

_____________________________________________)26-28ל(054-8455516

 נמצא סכום כסף בערב 
פורים - בבני ברק "עבור חני" 

ניתן לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)26-27ח(052-7667302

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 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

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה 
055-6876176)24-31(_____________________________________________

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

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

שידוכים

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)16-42(_____________________________________________

 שידוכים ללא עלות לבני 
ישיבות ודתיים ולכל גיל, לנשים 

וללא תשלום 053-4307097 
052-4738511)26-29(_____________________________________________

 דרוש לבחורי ישיבה מזגן 
בחינם תמורת פירוקו מהקיר / 

_____________________________________________)27-28ח(במחיר סמלי 054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
/ סמסונג 1200 בתרומה / 

אפשרי במקולקל 
_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 לחדר ישיבה של תלמידים 
זקוקים למזגן חלון בתרומה 

_____________________________________________)27-28ח(053-4158217

 דרוש בדחיפות קיר נייד 
מתקפל יד 2 בבני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(054-8463244

 דרוש מכשיר סודה סטרים 
/ בלון גז בתרומה לאברך 

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 דרושה סוכה / סכך 
לאברך בשביל חג סוכות 

בתרומה / סימלי
_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)27-28ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)27-28ח(אלקטרה 054-4458379

 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

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה, הקפאה 

_____________________________________________)27-28ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-4145023

 למכירה מזגן נייד כחדש 
ב- 500 ש"ח בלבד טל': 

_____________________________________________)27-28ח(054-8425408

 VIEW מסך מחשב 
  SONIC

22 אינצ', במצב טוב, 250 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7621678

 למכירה מקרר תדירן 
אפולו 500 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7640482

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-3595314 

 שואב אבק אמקור שמור, 
במצב מצויין, 299 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3188804

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות, תקינות, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 052-3463482

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 
מצוין )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות, תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות מאוורר כחדש 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(053-3179093

 מכונת גילוח חדשה של 
הרב גרוס הדגם החדש 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-6505010

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 052-3463482

 ספה מפוארת לסלון, 
נפתחת למיטה זוגית + ארגז 

מצעים, מצב מעולה ממש 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(לפרטים 053-3318830

 למכירה ספה דמוי עור 
צבע חום במצב מצויין 300 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7847793

 כסא משרדי מרופד 
מתכוונן נח במיוחד 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7621678

 2 בסיסי מיטה רוחב 80 
במצב חדש 350 ש"ח טל' 

_____________________________________________)27-28ח(054-8409126

 מיטת נוער עץ מלא 
במצב מצויין + מיטה נפתחת 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 053-3121020

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים + מנגנון הגבהה, 

בהזדמנות )בני ברק( 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני 140*70 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 כיסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 2 מגירות ענק 

בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 מיטה + ארגז מצעים יפה 
חב' טובה כחדשה 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 052-7148004

 למכירה 2 עמודונים 
לספרים 200 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)27-28ח(02-5373360

 שלושה מדפי נוי 
צבעוניים לחדר ילדים יפים 

מאוד מסנדביץ אדום 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(למדף 052-7600336 בב"ב 

תינוקות

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה כחדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדיתקומפקטית ושקטה 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון מצויינת! 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3318830

 עגלת גו' בייבי צבע 
שמנת שחור משולבת במצב 

מעולה רק 350 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(053-3114819

 סלקל סייבקס שמור 
כחדש מתאים לבייבי גוגר 249 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 053-3188804

 אינטרקום כפול לתינוק 
חדש באריזה 199 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3188804

 עגלת טיולון חב' איזי בייבי 
מצויינת כחדשה 130 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7148004

 למכירה טיולון איכותי 
מצב טוב 100 ש"ח + עגלת 

אמבטיה 160 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 עריסה מעץ לבן + מזרן 
חסין אש כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3217523

 משאבת אונט ידנית 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3245685

שיפוצים
 צבע, איטום, 

אינסטלציה, ריצוף, 
תיקונים כלליים, תיקון 

דודים, ואיתור נזילה 
_____________________________________________)28-39(וחשמל 052-7894414

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 כרטיס זכרון נמצא 
בפרשת חוקת בבר אילן בית 

_____________________________________________)28-29ח(שמש 052-7184520

 לפני כ- 4 חודשים נמצאו 
תפילין המאבד / הזורק 

_____________________________________________)28-29ח(יתקשר לטל' 054-8478897

 אחרי פסח נמצאה מזוודה 
קטנה עם תכולה בבנין ברח' 

שמשון הגיבור 9 בני ברק טל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8471454

 נמצא צמיד ברח' ברסלב 
במוצש"ק פר' חוקת 

_____________________________________________)28-29ח(053-3175158

 נאבד תוכי קוקטיל באזור 
רמב"ם בבני ברק

_____________________________________________)28-30ל(054-8596975

 באזור שיכון ה' נמצא 
תכשיט זהב, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)28-31ל(סימנים 03-5795777

 נמצא נגן לפני כשלשה 
חדשים, אפשר לשלוח סימנים 

nagan101010@ :למייל
gmail.com)28-31(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה / 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)28-29ח(חילוף 050-6551365

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)28-29ח(מסאג' 052-7396092

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן 

עדיף במצב מצויין 
_____________________________________________)28-29ח(050-4160457

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)28-29ח(054-7432011

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)28-29ח(אלקטרה 054-7432011

 מעוניינות לקנות ספרים 
"תסרוקות לכולן" של רבקה 

גולדברג וכן בובת אימון 
_____________________________________________)28-29ח(03-6180242

 דרוש שעון מעורר מכני 
עם קפיץ לשבת קודש / 

אפשרי במקולקל
_____________________________________________)28-29ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרושה סוכה / סכך 
לאברך בשביל חג סוכות 

בתרומה / סימלי 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)28-29ח(בערך 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה / 

_____________________________________________)28-29ח(סימלי 054-7938941

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 דרוש ריהוט לבית מדרש 
_____________________________________________)28-29ח(052-7669505

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
/ סמסונג 1200 בתרומה / 

אפשרי במקולקל 
_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 דרוש ללא תשלום ילקוטים 
חדשים לילדים לביה"ס 

_____________________________________________)28-29ח(052-8162617

 דרוש לבחורי ישיבה מזגן 
_____________________________________________)28-29ח(בחינם 054-8432271

 דרוש לאדם העובד 
כמגיסט' טיפולי רפואי ספרים 

וחומרים העוסקים בתורת 
_____________________________________________)27-28ח(המאסג' 052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)27-28ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 דרושה לנו עגלת בייבי 
גוגר במצב טוב עדיפות ל- 4 
גלגלים )עד 300 ש"ח עדיף 

בפחות( לפרטים: 
_____________________________________________)27-28ח(052-7613645

 מכונת צילום גדולה 500 
ש"ח, מכשירי חשמל לשימוש 

ביתי החל מ- 500 ש"ח 
050-7856208)28-29(_____________________________________________

 למכירה מקרר תדירן 
אפולו 500 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-7640482

 מכונת תפירה 300 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 למכירה מייבש כביסה 
קריסטל מצב מצויין 260 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מזגן נייד תדיראן 
1 כ"ס בב"ב 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8461313

 למכירה מזגן חלון אמקור 
3/4 כ"ס בב"ב 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8461313

 מחשב נייד lenovo ליבה 
 160GB כפולה

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 055-9765406

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 מאוורר טורבו, גולד ליין 
משומש, שמור במצב טוב 

_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח 050-4087927

 PILOT רדיטאור 
9 צלעות בקושי השתמשו בו 

_____________________________________________)28-29ח(80 ש"ח 050-4087927

 מיקורגל דיגיטל )סאוטר( 
כחדש 370 ש"ח נקנה בפסח 

_____________________________________________)28-29ח(- פרווה 052-7129456

 סיר בישול איטי חדש 
לגמרי 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8437033

 מסחטת מיצים לגזר ועוד 
חדש לגמרי 135 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-8437033

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)28-29ח(053-3179033

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
 hyvndai 13 צלעות תוצרת

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3346080

 בירושלים פן שיער 50 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טלפון 058-4570070

 מחליק שיער 50 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טלפון 058-4570070

 מסרק חשמלי מחליק 40 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טלפון 058-4570070

 רמקול אוברוורד 60 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טלפון 058-4570070

 למכירה כיריים גז כמו 
חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)28-29ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)27-28ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 כירה חשמלית 1200 
וואט + ויסות חום פועלת 

מצוין 40 ש"ח טל':
_____________________________________________)27-28ח(050-2897977

 מקרר משרדי חדש 
NEON לא עובד עדיין 500 

ש"ח ג- 83 ע- 55 ר- 48 בפ"ת 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 שואב אבק 
KENWOOD במצב מצויין 

כמו חדש 500 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(050-5203761

 ארונות מטבח 3.5 מטר 
מסנדביץ אדום + שיש + 2 

כיורים + ברזים, בב"ב 
_____________________________________________)28-31ל(054-8477988 03-5740224

 כורסה נוחה מאוד מצב 
חדש ב- 200 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-8776286

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער + ארגז רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(טלפון 02-5812872

 בריטה מסנן מים במצב 
_____________________________________________)28-29ח(מצויין 45 ש"ח 054-8437033

 ספריה מאיקאה במצב 
מצויין גודל 140/70 בצבע ונגה 

_____________________________________________)28-29ח(300 ש"ח 054-8437033

 שולחן סלוני 80*160 + 2 
כנפיים מפורמיקה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח נייד: 054-8473270

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ במצב טוב 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-5705546

 למכירה עמודון + מדפים 
חזק 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 דלת פלדלת בירושלים 
גודל 81/195 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8423405

 סלון עור 3-2 יפה אטלקי 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 050-2344305

 למכירה מיטה יהודית 
מצב מצוין 260 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה ספה עור צבע 
_____________________________________________)27-28ח(קרם 240 ש"ח 052-5737813

 למכירה כיסא מנהלים 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה ספה 180 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן אוכל + 
כסאות עץ הכל 160 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 שולחן משרדי 80/160 
ונגה 500 ש"ח אפשרות ל 4 

_____________________________________________)27-28ח(מגירות 058-3217523

 קשת לעגלה מתכווננת 
של טייני לאב 70 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 80 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 למכירה טיולון לתינוק 
Beritax חזק אורטופדי ונוח 

_____________________________________________)28-29ח(מחיר 399 050-6907470

 למכירה סוס נדנדה לילד 
_____________________________________________)28-29ח(35 ש"ח 050-6907470

 סימילאק גולד שלב 1 
400 גרם חלב נוכרי 30 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-2181201

 נדנדה חשמלית לתינוק 
חברת פישר פרייס במצב חדש 

_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-8437033

 מיטת תינוק חדשה לבנה 
גדולה 400 ש"ח )סגל(

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 כיסא בטיחות תינוק 
לרכב 400 ש"ח חדש -058

_____________________________________________)28-29ח(3245685

 כיסא אוכל לילד 80 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 טרמפולינה לתינוק חדשה 
באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 עגלת אמבטיה במצב 
מצוין לתינוק כולל טיולון 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 058-3245685

 הליכון לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 052-7188017

 מטרנה גדולה לתינווקות 
_____________________________________________)28-29ח(35 ש"ח 052-7188017

 עגלת גויה צבע שחור 
כחדשה בבני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3500137

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח מהדרין 30 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4135002

 באלעד עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלוברי שמורה ילד 

אחד בשימוש + ניילון לגשם 
_____________________________________________)28-29ח(050-4135002

 נאבדה שרשרת פנינים 
ברח' כהנמן בב"ב ביום ה' א' 

_____________________________________________)29-30ל(תמוז 052-7149970

 נמצא נגן בחודש חשוון 
MAX Q בקו 402, מסוג

_____________________________________________)29-30ל(052-7657518

 אבד רב קו עם השם תמר 
_____________________________________________)28-29ח(רחל צויבל 03-6180242

 לביהמ"ד דרוש ספרי 
קודש בתרומה ניתן להקדיש 

_____________________________________________)29-30ח(לכל מטרה 052-7120208

 דרוש מקרר קטן למסירה 
או למכירה במחיר מוזל 

_____________________________________________)29-30ח(052-7119953

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 סוללה נטענת 60 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(מציאה טל': 050-2897977

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7171228

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7171228

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)29-30ח(250 ש"ח 050-6850138

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

_____________________________________________)29-30ח(050-6850138

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

_____________________________________________)29-30ח(050-6850138

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD 8 טושיבה, מסך

_____________________________________________)29-30ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)29-30ח(300 ש"ח 055-9765406

 זוג רמקולים רצפתיים 
PNILIPS משנות השבעים 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 055-9765406

 LENOVO מחשב נייד 
 160GB ליבה כפולה

_____________________________________________)29-30ח(350 ש"ח 055-9765406

 DELL מחשב נייח 
  ,GB320

_____________________________________________)29-30ח(350 ש"ח 052-7692405

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)29-30ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

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

_____________________________________________)29-30ח(053-3179093

 כיריים של 2 להבות 
, חדש, צבע לבן, לא היה 
בשימוש 200 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-30ל(054-4469964

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 052-2437292

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מנהלים 400 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-7773591 03-6191468

 מכתביה 400 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-689964 03-6196964

 ספריה 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-6196964 054-7773591

 מזנון 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-6196964 054-7773591

 למכירה כסאות לשולחן 
סלון 500 ש"ח 03-6196964 

_____________________________________________)29-30ח(054-7773591

 למכירה כסאות עץ 40 
ש"ח + מכשיר כושר בטן 90 
ש"ח + עגלת שוק איכותית 

60 ש"ח + כיסא מנהלים 90 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-5737813

 שולחן מעץ אורך 2.40 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 050-4120010

 מיטה הירייזר במצב מצוין 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 053-3188181

 ארונית כשידה 3 דלתות 
שמורה מאוד 80*1.10 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3188181

 2 כסאות נוח חדש, כל 
כיסא עלה 400 ש"ח, לא היה 

בשימוש, למכירה כסא ב- 200 
_____________________________________________)29-32ל(ש"ח 054-3584040

 למכירה כיסא אוכל מצב 
מצויין 180 ש"ח + עריסה 
קטנה צבע לבן 170 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למסירה 2 ארונות שירות 
פלסטיק משומשים 65*1.80 

_____________________________________________)28-29ח(050-4089727

 5 כסאות פינת אוכל 
במצב טוב 350 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7717640

 למסירה ארון 6 דלתות 
2.60 מ' גובה במצב טוב 

מאוד, בב"ב 052-7629022 
_____________________________________________)27-28ח(058-3229022

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BERITAX חזק 

_____________________________________________)29-30ח(אורטופדי ונוח 050-6907470

 למכירה סוס נדנדה לילד 
_____________________________________________)29-30ח(35 ש"ח 050-6907470

 למכירה אמבטיה לעגלת 
בוגבו D5 + גגון + מתאמים 
מצב חדש לגמרי )צבע גינס( 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח טל': 054-7921893

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)29-30ח(054-8446728

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

_____________________________________________)29-30ח(052-4747667

 כסא אוכל לילד 60 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 כסא בטיחות לרכב 
לתינוק חדש! ציקו 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר 400 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 גגון לעגלת אינפנטי 50 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון ציקו 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 פג'וש לעגלת בובו 50 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 מיטת תינוק חדשה 400 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 ניילונים לגשם לעגלה 30 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת בוגבו קמליון במצב 
טוב )בעיה בידית( 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 כסא אוכל לתינוק תו תקן 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח 054-8421867

 מיטת תינוק 150 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3188181

 שידת החתלה 4 מגירות 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 053-3188181

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 אוזניית בלוטוס, חוט 
נשלף פיינבול, הדגם החדש 

באריזה, רק ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7612883

 ברה"ע למכירה פלאפון 
נוקיה דור 3 + מטען ב- 190 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

 אוזניה בלוטוס חדשה 
 plantronics 55 באריזה

מחיר: 95 ש"ח טלפון: 
_____________________________________________)28-29ח(054-6969961

 נוקיה 230 חדש אחריות 
שנה וחצי 250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3299505

 נגן חדש חברת שיאומי + 
ווידאו + בלוטוס + רמקול ועוד 

_____________________________________________)28-29ח(220 ש"ח 058-3251441

 נוקיה C2, לא היה 
בשימוש, לא כשר, מחודש, 

_____________________________________________)28-29ח(170 ש"ח 058-3251441

 טאבלט טלפון 7 אינץ' 
ללא אינטרנט 190 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4116415

 למכירה פלאפון כחדש!! 
פלאפון של חברת הוט מובייל, 

היה בשימוש כ- 3 חודשים 
בלבד רק 130 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8426680

 E1200 למכירה פלאפון 
_____________________________________________)29-30ח(רק ב- 70 ש"ח 054-8426680

 סלולרי למכירה סוג 
שנפתח ונסגר, 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-32ל(גמיש 054-3584040

כללי

 מעלון מדרגות עם 
כיסא גלגלים בהזדמנות 

052-7694114)26-29(_____________________________________________

 למכירה נגנים במחיר 
מוזל מאוד,כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)26-29(יהודה 03-5796146

 מגן שניסגר בפ"ת למכירה, 
ציוד לגן ולחצר + ספרים 
_____________________________________________)28-31ל(מנויילנים 052-6420120

 למסירה ספרי קודש 
באיכות מעולה מעיזבון מנוח 
_____________________________________________)28-29ל(03-6193173 054-8411036

 חדש באריזה!! ילקוט 
של COOL מקורי לבנים עם 
_____________________________________________)28-31(עגלה 90 ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים / 
סקטים מחובר לנעלים לילדים 

_____________________________________________)28-31(90 ש"ח 058-4843223
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sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 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

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

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

 מעוניין בעבודה כעוזר 
טבח/עוזר נהג פל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב/הלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב / הלילה לפי 

שעה / גמיש בשעות 
_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 מעוניין בטלמרקטינג 
מכירות, סוכן, או עבודה 
בצוות, עבודה מאתגרת 

p2@hagisrael.com)27-28ח(_____________________________________________

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה / 

_____________________________________________)27-28ח(לפי שעה 054-7738741

 מחפשת עבודה משרדית 
בב"ב 15-20 ש"ש, הקלדה 
_____________________________________________)27-28ח(עיוורת, ניסיון 054-8463244

 התפנה עורך ספרים 
_____________________________________________)27-30ל(לעבודה רצינית 054-8590879

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

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

 מזוזה מהודרת גודל 20 
חדשה מהסופר 390 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8430025

 נוסח חסדי הקדמה 
למגילת אסתר כולל הדרכות 

חדש מהסופר 350 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-8430025

 זיכוי במגנוליה תכשיטים 
300 ש"ח נמכר רק ב- 280 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7115498

 אופניים מצב מצויין רק 
_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח 052-8162617

 עגלת גו בייבי צבע שמנת 
שחור במצב מעולה רק 350 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 בובת ניו יורק הדגם 
המפואר חדש לגמרי 180 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8437033

 למכירה ציפורי אהבה 
בצבעים מרהיבים מטילי ביצים 

_____________________________________________)28-29ח(במיחר מוזל 03-6763722

 אופני הילוכים למבוגר, 
בירושלים 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8430281

 ילקוט ניקי כחדש לילדה 
100 ש"ח עלה 300 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 אופה לחם כחדש במצב 
מעולה חברת סאוטר 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8437033

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8415306

 ספר המהפך של הרב 
זמיר חלק א' וחלק ב' 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4174525

 חוברת "סימנא" סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות 

"עירובין" )חדש( ב- 12 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת חלק 
א' הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 70 ש"ח 050-4135002

 שמלת ערב מידה 38 
מרהיב לחתונה או אירוע 

וכדומה 60 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7640482

 מזגן חלון 300 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 למכירה מכונת צילום / 
פקס / סורק + מכונת גילוח  
+ טלפון סלולרי 70 ש"ח כל 

_____________________________________________)28-29ח(דבר 052-5737813

 למכירה טיולון 120 ש"ח 
בלבד + עגלת אמבטיה 190 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 אופני כושר 400 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(ירושלים 053-3139825

 הליכון כושר חשמלי 
מקצועי 050-4135789 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח ירושלים 

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 40 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4087927

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 119 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-6907470

 מכשיר פופקורן חדש 60 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7188017

 שעון יד לבת חברת 
"סווס" חדש ב- 60 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-8776286

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש ברמה ב- 70 

_____________________________________________)28-29ח(שקל 050-8776286

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדור רגל שולחן לילדים( 

ב- 490 ש"ח 31*59*121 
_____________________________________________)28-29ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה למכירה 
24 אינצ' ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-6850138

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה 2 כיורים קטנים 
30*20 ס"מ ב- 250 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)28-29ח()חדשים( 03-5794276

 למכירה שמלת כלה לבנה 
מידה קטנה 230 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה טיולון + מזוודה 
+ פקס ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 130 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע כחול 35 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא למיטת 
_____________________________________________)28-29ח(נוער 80 ש"ח 053-3155415

 מכונת תפירה ביתית 400 
ש"ח חשמלית במזוודה 

_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 
בשימוש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8464909

 אופני הרים במצב חדש 
היו בשימוש פעם אחת עם 

הילוכים מחיר 230 נייד שירלי: 
_____________________________________________)28-29ח(054-7233534

 למכירה מתקן כביסה 
כתר חזק ב- 100 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155532

 שמלת ערב מהממת, 
מידה 40, כסף, אפור, זהב, 

_____________________________________________)28-29ח(400 ש"ח 052-7112123

 זוג תוכונים חמודים לא 
האכלת יד ב- 120 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-4157763

 10 שטרות חו"ל 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7653753

 תוכונים צהוב ירוק בבני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק 052-7653753

 1 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7653753

 גימלאית יעילה, כושר 
ארגון משרדי, לפעמיים בשבוע 

_____________________________________________)28-29ח(אזור פ"ת 054-4541518

 אני מחוסר עבודה בן 69 
מעוניין לעבוד כטבח מומחה 
לישיבות עם יושר של עבודה 

פלאפון: 050-6560424 
_____________________________________________)28-29ח(03-5342722

 בלונים לסודה סטרים 1 
מלא / 70 ש"ח השני רק 20 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה נעלי גברים 
COMPORT אלגנטיות 

מידה 44 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(053-3155532

 2 שמלות ערב לנערות 
מידה 38/40 צבע מנטה אחד 

במידה 4 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7112123

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)28-29ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

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

 מכשיר GPS חברת 
NOVOGO איכותי 

מאוד חדש באריזה + 
כבל ומעמד לרכב חצי 

מהמחיר שנקנה 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

 חדש באריזה!! ילקוט 
של COOL מקורי לבנים עם 
_____________________________________________)27-27(עגלה 90 ש"ח 054-8483223

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעלים לילדים 

_____________________________________________)27-27(90 ש"ח 054-8483223

 קשת לעגלה מתכווננת 
של טייני לאב 70 ש"ח

054-8483223)27-27(_____________________________________________

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 80 ש"ח 

054-8483223)27-27(_____________________________________________

 שולחן וכסאות ילדים 40 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3188181

 נעלי עקב גבוהות 
כחדשות מידה 35 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188181

 גיגית עיסוי לרגליים 
חשמלית, לא היה בשימוש 

_____________________________________________)29-30ל(150 ש"ח 054-4469964

 מזרן ספוג, כחול - סגול, 
נקנה ב- 1,100 ש"ח, למכירה 

_____________________________________________)29-32ל(ב- 500 ש"ח 054-3584040

 אמבטיה תינוק מצב 
_____________________________________________)29-30ח(מעולה 50 ש"ח 050-4165680

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)29-30ח(300 ש"ח 050-4165680

 תנור מצב מעולה 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4165680

 נברשות גדולות ויפות 
סגנון עתיק 300 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 ספריה לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8421867

 מארזי 10 פנימיות 
לאופניים 50 ש"ח + פריטים 

_____________________________________________)29-30ח(זולים בפ"ת 054-4662510

 עגלת טיולון איזי בייבי 
כחדשה 120 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 כיריים נירוסטה עובד 3 
להבות במצב מצוין 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 אופני הילוכים במצב 
מצוין מידה 22 ב- 260 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 מיטה מתקפלת במצב 
סגור כורסא כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX לגילאי 3-4 כולל גלגלי 
_____________________________________________)29-30ח(עזר 120 ש"ח 052-7148004

 אופני איזון חדשים באריזה 
ורוד/לבן 125 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)29-30ח(054-4662510

 למכירה אופניים לילדים 
לגיל 8 והלאה ממש חדשות 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 054-2819921

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 תלת אופן עם מוט הכוונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 בהזדמנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 050-9089110

 ווים גדולים מברזל לתלית 
מדפים רק 10 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 119 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-6907470

 תלת אופן עם שמשיה 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח 050-4120010

 למכירה סט ספרי תאוריה 
חדש + דיסק במחיר זול 85 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-2338519

 למכירה עגלת גראבו 
כחדשה שכיבה + טיולון + 

תיק + מגן 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8439848

 עץ אומנותי לתמונות 
משפחה צבע כסף 20*40 

_____________________________________________)29-30ח(ס"מ 50 ש"ח 053-3187278

 מפה מיוחדת עם תחרה 
מצב מצוין גודל 2.5 מטר 25 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3187278

 אגרטל ארוך כחול פרחוני 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 50 ש"ח 053-3187278

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)29-30ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 LG כונן דסקים חיצוני 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח טל: 052-2437292

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 שולחן סלון סנדויץ + 5 
כסאות מרופדים מצב טוב 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 050-4165680

 עמודות ספרים 240*80 
סנדויץ כחדש 250 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 תמונה ענקית הר' אלישיב 
לומד מדהימה 190 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)28-29ח(וירושלים 40 ש"ח( 

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-7154652

 חיישני רברס לרכב חדש 
באריזה תצוגה במראה 180 
ש"ח 052-2786557 בפתח 

_____________________________________________)28-29ח(תקוה 

 למכירה 2 כרטיסי זכרון 
מלאים תוכן עשיר כגון שירים 
דרשות וכו' כל אחד 20 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6750707

 YAMANA אורגן 
232 במצב טוב מאוד + 

מעמד מחיר מבוקש 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-632161

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני ברק( 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מאוורר תעשייתי 
גדול חדש ב- 350 ש"ח טל' 

_____________________________________________)27-28ח(052-5173714

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל' 
_____________________________________________)27-28ח(050-2897927

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 30 ש"ח טל' 
_____________________________________________)27-28ח(050-2897927

 תוכי קוואקר האכלת יד 
חביב מפטפט למבינים 450 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7194533

 טבעת זהב חדשה 400 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-2517775

 גגון לרכב 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(058-3245685



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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)29-36(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית )גם בשנת 
המסלול האחרונה( 

הסעות מב"ב
 דרושה מתאמת _____________________________________________)27-30(058-4114888

פגישות לחברת ביטוח 
בפ"ת תנאים מעולים! 4 

משמרות בשבוע!
054-2328926)24-29(_____________________________________________

הבית לילד המיוחד מבית ארחות חינוך

לצמוח במקום טוב
פר ח

לפרטים,
רחלי: 050-4111598
אסתי: 054-5210006

לשליחת קו"ח:
mtbyakov@gmail.com

לגן ומעון תקשורת בבאר יעקב דרושות:

 עובדת סוציאלית
 פיזיותרפיסטית

 קלינאית תקשורת
 מרפאה בעיסוק 
 מנתחת התנהגות

 סייעות

29832_50x64.indd   2 25/06/2019   17:49

 במיידי קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)26-29(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
טכני לבניין בב"ב, שליטה 

באופיס, הנהח"ש יתרון 
binyan444@gmail.com)26-29(_____________________________________________

 לניקיון חדר מדרגות 
דרוש עובד חרוץ, 

לרציניים בלבד!
054-2421996
052-4003742)26-29(_____________________________________________

יד’ בתמוז - טז’ בתמוז תשע”ט  17/7-19/7/2019

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
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03-5770550 
03-5771144

 דרושות מנהלת/מטפלות 
למעון לגיל הרך בב"ב, שכר 

הולם למתאימות
058-4012013 053-8280863)27-38(_____________________________________________

 דרושה גננת / מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)27-30(_____________________________________________

 דרושה מתאמת 
פגישות מנוסה לאזור 

המרכז,  יכולת ביטוי )גיל 
+30( תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)27-30(מעולים! 054-4771509

 לפעוטון בק.אונו 
דרושה גננת / מטפלת עם 
נסיון בלבד, תנאים טובים 
_____________________________________________)27-28(למתאימות 050-4102929

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות מכירות 

תותחים )מוקד נפרד( בונוסים 
_____________________________________________)27-30(גבוהים 072-2230781

 לגן פרטי בגני תקווה גננת 
לשנה"ל 7,000 ש"ח נטו + 

יום חופשי + נסיעות, אפשרות 
_____________________________________________)27-30ל(להסעה מב"ב 050-4131561

 לגן פרטי בגני תקווה 
סייעת 35 ש"ח אפשרות 

_____________________________________________)27-30ל(להסעה מב"ב 050-4131561

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

בונוסים )לא לחופש( 
052-7144468)27-30(_____________________________________________

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון, מאזור המרכז 

_____________________________________________)27-30ל(תנאים מעולים 074-7030025

הכנסה מצוינת לאברכים לפחות 3000 שקל 
שעות גמישות למשרה חלקית 

אפשרות למשרה מלאה 
בחלוקת עיתונים ועלונים באזור המרכז

רכב חובה
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 רוצה לשמוע איך נשים 
שמגדלות משפחות פתחו 

עסק רווחי מהבית? בשעות 
_____________________________________________)27-30(הבוקר: 02-5370279

ידיעות ירושלים / 8227040 / 

הורי בית
להפעלת מעון משפחתי דתי בירושלים 

דרוש זוג עם/בלי ילדים

לארגון "אור שלום" דרושים/ות

קורות חיים של שני בני הזוג יש לשלוח לכתובת מייל: 
Talig2@Orr-Shalom.co.il

דרישות התפקיד:
יכולת התחייבות לתקופה ארוכה (לפחות לשלוש שנים).
יכולת העתקה ושינוי מקום מגורים אותו מספק הארגון.

רקע חינוכי/טיפולי – יתרון.
מועד תחילת עבודה – ספטמבר 2019 .

המשימה משפחתית אך מאפשרת לאחד מבני הזוג
לעבוד בעבודה נוספת.

למתאימים תינתן הדרכה והכשרה.

בגבעת שמואל
דרושה מטפלת מנוסה 

לכיתת התינוקות, 
לטווח ארוך

הגן של ניקול
050-7250631

למעון פרטי 

03-5771144

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

 למשרד הנה"ח בר"ג 
מנהלת חשבונות, 3 ימים 
בשבוע, 8:30-13:30 ניסיון 
במשרד דומה חובה קו"ח 

_____________________________________________)28-31ל(לפקס 03-5742905

 דרוש עובד מטבח ועובד 
תחזוקה לישיבה בב"ב 

055-6777042)28-29(_____________________________________________

 מתאמת פגישות למשרה 
חלקית בקרית אריה בפ"ת, 

בסיס + בונוסים גבוהים 
 דרוש/ה מנהל/ת לחנות _____________________________________________)28-29ל(054-7098049

טבע בבני ברק מגיל +30, 
מומלץ נסיון בתחום המזון, 

שכר גבוה למתאימים! 
054-3494040)28-31(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר/ערב 
052-6607070)28-31(_____________________________________________

 לביה"ס במרכז דרוש 
איש אחזקה לימים א-ה 

לשעות 8:00-16:00 ידע 
ונסיון טכני + רכב חובה 

קו"ח לפקס 03-7174627 
m0722736213@gmail.com :28-31(מייל(_____________________________________________

 בצפון ת"א גננת לגן פרטי 
ל- 10 ילדים, תנאים טובים 

_____________________________________________)28-31(03-7785399 ו- 052-4224800

 לת"ת בת"א, גננת 
משלימה + מורה משלימה 

לשנה"ל הבאה פרטים 
054-8599026 03-5792456)28-29(_____________________________________________

 לסופר מרקט בבני 
ברק דרושים סדרנים 

רציניים לעבודה 
במשמרות לפרטים: 

054-4284770)28-31(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
לקרן הילד בבני ברק 
משמרת בוקר, שכר 
_____________________________________________)28-31(הולם 072-2288601

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה למשרה 

חלקית / מלאה 
_____________________________________________)28-29ל(052-7603242

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il

לוח הדרושים הדתי
מס. 1 בישראל

דרושים/ות לעבודה מיידית
מזכירה לעבודה מהבית למכון חינוך חרדי 

FullStack ₪ 20,000 – 27,000 מהבית: אנשי/ות בדיקות אוטומציה ומתכנתי/ות
נאמן כשרות למאפייה בהשגחת הבד"ץ בירושלים, 36 ₪ לשעה

סוכן/ת שטח ללקוחות קיימים + רכב צמוד, 11,000 ₪ 
מנה"ח ראשית לחברה בר"ג תחת מנהלת חרדית, 7.5 שעות, 10,000 - 11,000 ₪ 

מזכירה למוסד חרדי גדול לבנות בירושלים
מזכירת מנכ"ל לעיתון בב"ב, תנאים מצויינים

מורים/ות, מחנכים/ות ומלמדים למגוון מוסדות לימוד בכל רחבי הארץ 
גרפיקאים/יות למשרדים בירושלים, ב"ב, פ"ת, מ.עילית, ביתר וצפת

נהג ב' למנכ"ל דתי באזור המרכז
מנהל + סמנכ"ל לארגון חסד גדול בירושלים 

*ניסיון חובה

 לאשפר בשר
סניף ב"ב

netanel@eshpar.co.il: מייל
פקס: 03-5748072

נא לשלוח קו"ח 

דרושים קצבים
דוברי יידיש
תנאים טובים

"5.5
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / מדריכים וסייעים/////

ידיעות פ"ת / 8229159 / סופי / דרור / 1
אונו 

תקציבאי/ת: ניר

"5.5
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / מדריכים וסייעים/////

גל גפן / 8229161 / סופי / דרור / 1
אונו 

תקציבאי/ת: ניר

"5.5
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / מדריכים וסייעים/////

קול העיר בני ברק (קו עיתונות דתית) / 8229160 / סופי / דרור / 1
אונו 

תקציבאי/ת: ניר

למרכז לגיל הרך ולמשפחה 
בקרית אונו דרושים/ות

לצהרונים לילדי גן בצהרוני גני ילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

למרכז לגיל הרך ולמשפחה 
בקרית אונו דרושים/ות

לצהרונים לילדי גן בצהרוני גני ילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

למרכז לגיל הרך ולמשפחה 
בקרית אונו דרושים/ות

לצהרונים לילדי גן בצהרוני גני ילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

050-888-3908

אם את אוהבת ילדים,
מקומך איתנו

דרושות 
מטפלות 

בגבעת שמואל 
40 ש"ח לשעה | משרה מלאה

למעון בפיקוח לשנה הבאה

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

לפרטים 052-7799634
 jobs@after-school.org.il

« אפשרות להרחבת משרה עם הדרכה בבוקר
« ליווי והכשרה קבועים «  אפשרות קידום

 דרוש/ה סוכנ/ת מכירות 
למשרד תיווך גדול וותיק 

בירושלים, רישיון ורכב חובה, 
סודיות מובטחת, קורות חיים 

_____________________________________________)26-29(לפקס 02-563-8224

 לחברת הובלות בירושלים 
דרושים סבלים, עדיפות עם 

_____________________________________________)26-29ל(ניסיון 050-5809092

 דרושה מדריכת ראיה 
לילדה בת 3 בביתה 

050-6256846)28-31(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

 ל"בית מיחא" בת"א 
סייעים/ות לגיל הרך 

sivan@michata.org.il :קו"ח
03-6994777 שלוחה 

_____________________________________________)29-32(3/6, פקס 03-6996821

 דרוש עובד נקיון לבנין 
בגבעת שמואל, שכר גובה 

מאוד, לרציניים בלבד! 
_____________________________________________)29-32ל(050-4174153

 דרוש מיידי נהג עם רשיון 
אוטובוס זעיר פרטי להסעות 

_____________________________________________)29-32(ומשלוחים 053-3169658

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב 1. סייעת במשרה 
מלאה 7-16:00 2. סייעת 

למשרה חלקית לגילאי שנה 
_____________________________________________)29-32ל(052-8226582 052-8530061

 לת"ת בת"א מורה ללימודי 
חול אחה"צ טל:
052-7623821)29-30(_____________________________________________

 לארגון חרדי מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן 

פגישות ועבודה משרדית 
שקטה, 3 שעות ביום, שכר 

3,000 ש"ח קריירה 
072-222-2262)29-29(_____________________________________________

 למוסד חרדי בירושלים 
איש/ת שטח, למשרת שטח 

מעניינת, שכר 10,000 + רכב 
_____________________________________________)29-29(צמוד קריירה 072-222-2262

 למשרד בירושלים 
מזכיר/ה למשרת בוקר, א-ה 

9:00-13:00, שכר 4,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(קריירה 072-222-2262

 מלקט/ת סחורה למרכז 
לוגיסטי סמוך לבני ברק, שעות 

נוחות, שכר 12,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(קריירה 072-222-2262

 משלוחן לירקות מוסדי 
בב"ב, רישיון ב', מגיל 24 

עבודה פיזית, בערב
050-4168864 077-7010470)29-32(_____________________________________________

 לחנות דגים בירושלים 
דרוש עובד מסור וחרוץ, תנאים 

_____________________________________________)29-30(טובים 050-4149605

 בפתח תקוה /גבעת 
שמואל דרושה סייעת מובילה 

למשרה מלאה, שכר גבוה 
_____________________________________________)29-32(במיוחד! מיידי 054-7978069

 למאפיה בב"ב, דרושים 
עובדים כללים, אופים, מנהל 
חנות, עדיפות לבעלי נסיון, 

_____________________________________________)29-32(תנאים טובים 054-6855447
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