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נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

“חוק הגיוס זה ישראבלוף”, אמר ברק והדגיש: "נדאג להסדרה מכבדת לקבוצת 
לומדי תורה מצטיינים שתורתם אומנותם, כחלק מהמסורת והמחויבות 

היהודית" • המסר של ברק לציבור החרדי: ביטול חוק הגיוס, תוכנית לשילוב 
חרדים בשוק העבודה ובחברה הישראלית • האם נתניהו צריך לדאוג? | עמ’ 12

הצהרה מפתיעה של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק

“תוך שנה נבטל 
את חוק הגיוס"

לשיח  להיגרר  ברק  של  סירובו 
 – הגיוס  בסוגיית  אנטי-חרדי 
ההבדלים  את  מכל  טוב  ממחיש 
למחרחרי  בית  שלום  רודפי  בין 
רבי- ארבעת  אחים.  מלחמת 
האלופים שקוראים כיום תיגר על 
להפוך  בתוקף  ממאנים  נתניהו, 
הדין  יום  לנשק  החרדים  גיוס  את 
פיוס.  של  קולות  ומשמיעים 
שנושאי  הרי  האבסורד,  למרבה 
דגל הגיוס המחרפים נפשם בקרב 
התקשורתי נגד החרדים, הם דווקא 
 – ולפיד  כאיווט  ג'ובניקים  שני 
ולא  מעודם  קטל  שדה  ראו  שלא 
הזה  הברק  על  מימיהם.  קרב  חוו 
שהבליח בעיצומו של הקיץ והאיר 
דווקא  בהבזק,  המציאות  את 
בעיצומה של סופה קשה, החרדים 

יכולים לברך בשם ומלכות.

)הטור המלא בעמ’ 14-15(

עו"ד אבי בלום

ברכת הברק

המשבר בציונות הדתית: חמש רשימות לא מצליחות להתאחד
ניסיונות החיבור בין מפלגות הציונות הדתית נמשכות, אולם נדמה כי ההכרעה תיפול סמוך למועד סגירת הרשימות 

• המפלגות הקרובות לסיכום הן זהות והימין החדש, כאשר טרם הוכרע מי יעמוד בראש | עמ' 12 

בטקס חגיגי נחנכה 
כיכר טראמפ

בשעה טובה ומוצלחת, כיכר המזרקה 
הפכה לכיכר דונלד טראמפ • נכחו: 

השרים ישראל כץ ואלי כהן. לא נכחו: 
נציגים אמריקאיים • על רקע מחאת 

עדת יוצאי אתיופיה שהתקיימה בסמוך, 
אמר ראש העיר רמי גרינברג בנאומו: 

"אחינו, אשר עלו לארץ בשנות השמונים, 
במסע עלייה מפרך וכאוב, חשים אפליה, 
חשים רדופים. אבל לא כך הוא הדבר, לא 

אצלנו בפתח תקוה" | עמ'6

הילדים הפתיעו את ראש 
העיר עם ארוחה בריאה

אחרי שלמדו בשנה האחרונה על חשיבות המזון הבריא, הגיעו ילדי 
גני אם המושבות מ'מעיין החינוך התורני' פתח תקווה, ללשכת 

ראש העיר עם ארוחה בריאה | עמ'6

ליאוניד סמוליאנוב 
הודיע על עזיבתו

עוד בכיר במערכת העירונית מניח את המפתחות: ליאוניד 
סמוליאנוב, סמנכ"ל העירייה, הודיע על פרישה | עמ' 10

מצעד הפורשים נמשך 
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מנהלי המגזר החרדיים
חלק משדרת הניהול במחוז

בנימין חינקיס

מחוזיים  מגזר  מנהלי   6 מתכנסים  יום  בכל  לא 
הגדולה  הקופה  'כללית',  מנכ"ל  בלשכת 
חשיפה  של  למפגש  בישראל,  והמובילה 
והטיפול  השירות  בתחום  מהלכים  והתנעת 
במגזר  מציאות  משני  שהם  מהלכים  הרפואי, 

החרדי.
מענה  לתת  שנועד  מהלך  מובילה  'כללית' 
שירותי ולהתאים את השירות הרפואי לקהלים 
החרדי  כשהציבור  משרתת,  היא  אותם  הרבים 
החרדי  המגזר  מנהלי   6 זה.  ממהלך  חלק  הוא 
והשינוי  לתפקידם  האחרונים  בחודשים  נכנסו 

המרענן כבר ניכר בשטח.
אברהם  ר'  אומר  שיזמנו"  חדש  מודל  "זהו 
ב'כללית'.  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל  קונסקי, 
יוזמות  מקדם  הבכיר  שבתפקידו  קונסקי  הרב 
ולטובת  'כללית'  לקוחות  כלל  עבור  איכותיות 
מתחיל  "'השינוי  אומר  החרדי  הציבור 
המקובלת  לתפיסה  בניגוד  וזאת  מלמעלה' 
האזרח  מן  מלמטה',  מתחיל  'השינוי  לפיה 
הקטן. 'כללית' בניהולו של פרופ' אהוד דודסון 
מובילה מהלך לשילוב מנהלי מגזר חרדי בשטח 
ופועלת להמשיך ולקדם איכות רפואית לטובת 

המטופלים לצד שירות ומקצועיות". 

"סמכות ניהולית וביצועית"
לקוחות  במספר  המתמשכת  הצמיחה  לנוכח 
'כללית' במגזר החרדי בהיקפים הולכים וגדלים, 
מנהל  ומתבקש.  טבעי  הינו  המדובר  המהלך 

בייזום  המחוז  להנהלת  שותף  הינו  חרדי  מגזר 
למאפיינים  המתאימים  שירותים  ובפיתוח 
זאת כדי להעלות את  ולצרכים של המגזר, כל 
מדדי האיכות הרפואיים ולרתום את הלקוחות 
בריא.  חיים  אורח  ולקידום  בריאותם  לניהול 
מנהלים המגיעים מתוך הציבור החרדי, כשהם 
חלק בלתי נפרד מן השדרה הניהולית במחוזות 
'כללית', יכולים לתת מענה בכל נושא, בצורה 

מידית ואישית.
מנהלי  פועלים  המחוזיים,  המגזר  מנהלי  לצד   
אתגרים,  משקפים  אשר  הלקוחות,  קשרי 
צרכים וסוגיות מהשטח שיש לתת להם מענה. 
זוכה  הקהילה  קשרי  מנהלי  של  פעילותם 
עם  ההדוק  הקשר  בזכות  מיוחדת  להערכה 
החשובה  הפעילות  הקהילות.  ורבני  הציבור 
החרדי  המגזר  של  דופן  יוצא  לאמון  הביאה 
בעשיה הברוכה של 'כללית' ומשתקפת בעליה 
מתמדת במספר הלקוחות המצטרפים למשפחת 

'הכללית'. 

"התאמה אישית"
המגזר  מנהלי  את  פגש  דודסון  אהוד  פרופ' 
והציג  בלשכתו  החרדי  המגזר  של  המחוזיים 
והניהולי,  מאמין' המקצועי  ה'אני  את  בפניהם 
עבודתו  שנות  אורך  לכל  מתווה  הוא  אותו 
כמנכ"ל  ובתקופתו  בכלל  הבריאות  במערכת 

'כללית' בפרט.
משמעות"  עם  עבודה  מקום  היא  "'כללית' 
ב'כללית'  עובד  "כל  דודסון.  פרופ'  מדגיש 
מסיים את יום עבודתו בתחושת סיפוק גדולה: 

לציבור  או  אחת  למשפחה  אחת,  לנפש  עזרתי 
שלנו  הצוותים  מזו.  גדולה  מעלה  אין  רחב; 
מזור  ומתן  חיים  בהצלת  שעה  מדי  עוסקים 
 14 במסגרת  הן  לקוחות,  מיליון   4.5 למעל 
בתי החולים של 'כללית' והן ברפואת הקהילה 
רחבי  בכל  הפרושות  מרפאות   1,500 במסגרת 
לאנשים,  שחשוב  מה  דבר,  של  בסופו  הארץ. 
הרפואית.  המקצועיות  ורמת  השירות  רמת  זה 
העובדה שאנו מטפלים במגוון רחב של קהילות 
ולהתאים  לפתח  אותנו  מחייבת  ואוכלוסיות 
מעניקים  אנו  להם  הקהילות  לצרכי  שירותים 
שירות תוך שיפור הנגישות, הזמינות וההיענות 
לטיפול רפואי" עולם הרפואה הולך לכיוון של 
תפיסה  מובילים  אנו  אישית'  מותאמת  'רפואה 
השירות  התאמת  של   – השירות  בתחום  גם  זו 

לפרופיל המטופל".

"הבריאות מעל הכל"
שלושת  את  הנוכחים  בפני  פרס  דודסון  פרופ' 
רפואי,  שירות  'כללית':  של  עמודי-התווך 

חדשנות ואנושיות. 
'כללית'  רפואי.  שירות  הראשון,  "הנדבך 
של  וניסיון  וותק  עם  בתחומו  מוביל  כארגון 
רפואיות  עוצמות  עם  שנה,  מ-100  למעלה 
נצבר,  ניסיון  ידע,  אנושי,  הון  מבחינת  גדולות 
מערכתיות,  תשתיות  חדישות,  טכנולוגיות 
לנו  המאפשרים  מתקדמים  מידע  מאגרי 
לצורכי  בהתאם  שונים  שירות  מסלולי  לפתח 

המטופלים. 
"הנדבך השני, חדשנות. הדבר מתבטא באימוץ 
הליכים  חדישות,  טכנולוגיות  של  והטמעה 
כל  און-ליין,  שירותי  מתקדמים,  רפואיים 
הרפואה  את  להציע  לנו  מאפשרים  ועוד  אלה 

המתקדמת ביותר. 

לכל  המעטפת  שהוא  השלישי,  "הנדבך 
הפעילות שלנו, הוא אנושיות וחמלה. כשרופא 
כי  הכרה  מתוך  הרפואי  השירות  את  מעניק 
המטופל  אזי  העיניים  בגובה  במרכז,  המטופל 
מרגיש בידיים טובות. יחסי האמון בין הרופא 
מוצלח.  רפואי  לטיפול  הבסיס  הם  למטופל 
האמון ברופא זו תחילת הטיפול, זהו ערך עליון 
ומהותי. מעבר למקצועיות החיונית. אנו עושים 
הרבה, ורוצים לעשות עוד יותר". לסיכום אמר 
מן  מוציאים  אנו  עמכם  "יחד  דודסון,  פרופ' 
הכח אל הפועל את כל העוצמות של הארגון. 
והציבור  בשטח  כבר  רואים  אנו  התוצאות  את 

החרדי מכיר בעשיה זאת".  
"כמנהלי מגזר חרדי מחוזיים ניתנו לכם הכלים 
זמני  תחומים:  במגוון  שירותי  מענה  לתת  כדי 
פתיחה של המרפאות, שירותי און-ליין, קרבה 
והנגשה של השירותים למקום מגורים ועוד. אנו 
כהנהלה, מחויבים לכם: אוזננו קשבת לשמוע 
אתכם, ולהמשיך להוביל את השירות האיכותי 

והמקצועי תוך התאמתו לפרופיל הלקוח". 
רותי אופטובסקי, סמנכ"ל חטיבת שירות וקשרי 
שירות  מתן  של  "הערך  כי  הוסיפה  לקוחות, 
הוא  המטופל  של  ולפרופיל  לצרכים  מותאם 
"מטופל  'כללית':  של  השירות  תפיסת  בבסיס 
בידיים טובות". מתן שירות מותאם הוא בראש 
ובראשונה צורך רפואי. ב'כללית' אנו מאמינים 
מידע  במתן  המשולב  וקשוב  אמפתי  ששירות 
מותאם, תוך מענה למאפייני המטופל ובתוכם 
את  מגביר  שלו,  התרבותיים  המאפיינים  גם 
לאיכות  תורם  שהוא  ומכאן  לטיפול,  ההיענות 
הטיפול הרפואי. זהו בדיוק תפקידם של מנהלי 
המותאם,  השירות  את  לייצר  החרדי:  המגזר 
'כללית'  ללקוחות  לאפשר  כדי  שנדרש,  היכן 
הרפואי  השירות  את  למצות  החרדי  מהמגזר 

בהתאם לצרכים שלהם".

מנכ"ל 'כללית', פרופסור אהוד דודסון, במפגש מיוחד עם מנהלי מגזר מחוזיים חרדיים: "עולם הרפואה
הולך לכיוון של 'רפואה מותאמת אישית' אנו מובילים תפיסה זו גם בתחום השירות, להתאמת השירות לפרופיל המטופל"

מנכ"ל 'כללית' מציג:
"אתם חלק מאיתנו"

"התאמה אישית" – זו ההגדרה אותה מאמצת 
למגזר  הפרסום  מנהלת  קוריץ,  חנה  גב'  גם 
החרדי ב'כללית'. "ממש כמו ברכישת חליפה", 
היא מטעימה. "ישנן חליפות של מותג מפורסם, 
ניתן להשיג בחנות היצרן, אך כקהילה  שאותו 
החליפה  את  לרכוש  נעדיף  כלל  בדרך  חרדית, 
הזו מן החנות המוכרת והקרובה לבית. כך גם 
בשירותי רפואה נעדיף לקבל שירות מ'כללית', 

הארגון הגדול והמוביל בתחום. 
כי  ומציין  המתווה  את  ממשיך  קונסקי  הרב 
'כללית' מושתתת על הבנה לפיו כל לקוח צריך 
ביותר.  והאיכותי  המיטבי  המענה  את  לקבל 
"ברמת הארגון, זה אומר להתאים את הנגישות 
איכות  שיפור  תוך  בקהילה  ללקוח  והגישה 

החיים".

"פורצת דרך"
לכל  איכותי  זה, של שירות  ביעד  "כדי לעמוד 
ללקוח  בהתאמה  שירות'  'שפת  גובשה  לקוח, 

החרדי, שנוגעת לכל רמות הניהול בארגון.
הדרכות  מתקיימות  השירות,  שפת  במסגרת 
הקהילה  בקרב  הייחודי  השירות  להטמעת 
כיסויים  גם  מצטרפים  אלה  לכל  החרדית. 
ו'כללית  מושלם'  'כללית  המשלים:  בביטוח 
פנים-חרדיות,  שיניים  מרפאות  פלטינום', 
ומגוון שירותים נוספים הניתנים בתוך הקהילה 

ועבור הקהילה. 
הילד:  התפתחות  תחום  את  לציין  ניתן  כן 
ברף  להוביל  מטרה  לעצמה  סימנה  'כללית' 
המקסימלי שרק ניתן. 'כללית' מציעה שירותים 
מכוונים למשפחות ברוכות ילדים, והיא נמצאת 
עובדה,  במעלה.  והראשון  האיכותי  במקום 
פלטינום'  ו'כללית  מושלם'  'כללית  במסגרת 
 )!(70 עד  טיפולים,  הרבה  הכי  מעניקים  אנו 
טיפולים בשנה )בממוצע 2 טיפולים בשבועיים 
בטווח  וגם  רחב  הכי  טיפולים  מגוון  וחצי(, 
18. כמות  גיל  השנים הגדול ביותר, אפילו עד 
כמו  מושלמת,  התאמה  גם  כוללת  הטיפולים 
מגוון  ועוד  אידיש  דוברות  תקשורת  קלינאיות 

ספקים בהתאמה לאופי המגזר. 
צורך  "אין  בחיוך,  קונסקי  מסכם  "ב'כללית'", 
להפעיל קשרים כדי לקבל מה שמגיע לך, כי זה 
מגיע עד אליך בצורה ישירה ומיידית. ובינינו, 
הרי גם אין אפשרות להפעיל מערך הנותן שירות 
פרוטקציה.  באמצעות  לקוחות,  מיליון  ל-4.5 
מתוך מתווה זה, נגזר גם תפקיד 'מנהל המגזר 
כל  את  ולהתאים  להטמיע  שמטרתו  במחוז' 

תפקיד  זהו  השטח.  ברמת  הללו  התהליכים 
איכותי ורב-סמכות, הגורם לכך שהפניה תעשה 
מענה  תקבל  בוודאי  ואז  דרכו,  הנכונה,  בדרך 

מהיר ואיכותי. 
ולנו לא נותר אלא לאחל ברכת הצלחה למנהלי 
כי  החדש.  בתפקידם  החרדיים  המחוזות 

הצלחתם היא הצלחתנו".

"אנחנו מנהלי מגזר
חרדי מחוזיים"

6 מנהלי מגזר חרדי מחוזיים ב'כללית'

משה  הרב  הוא  המגזר  מנהלי  מבין  הוותיק 
ירושלים,  במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - רוזנגרטן 
הכולל גם את ביתר, בית שמש, גבעת זאב ותל 
ציון. "50% מהציבור החרדי גר במחוז ירושלים 
בקצב  מספרים  ומצטט  מצהיר,  הוא  רבתי" 
מסחרר: "יש לנו 30 מרפאות בשכונות חרדיות 
ברחבי המחוז, המשרתות 107,000 לקוחות מן 
הציבור החרדי, ברמת שירות מעולה ובשביעות 

רצון מלאה.
כלל   150 מתוך  כי  עלה  שערכנו  "בסקר 
המרפאות במחוז שעמדו ביעדים אותן הגדרנו, 
מרפאות)!(   4 הראשונה,  בחמישייה  נמצאות 
לעשירייה  כשמביטים  החרדי;  מהמגזר 
מהמגזר  מרפאות   7 בה  נמצאות  הראשונה 
החרדי, מה שמעיד על איכות השירות הרפואי 

המעולה שמקבל הלקוח החרדי ב'כללית'. 
הרב נחמיה בלושטיין - מנהל מגזר חרדי במחוז 
דן-פ"ת, הכולל את בני ברק, פתח תקוה ואלעד. 
למטופלים  השירות  את  להתאים  שלי  "החזון 
ולאורח  במחוז בצורה העונה לצורכי הקהילה 
הרפואית  החדשנות  עם  שיתוף  תוך  החיים 
כאן  אני  המיטבי.  והשירות  ביותר  המתקדמת 
או  בעיה  לכל  מענה  ולתת  פניות  לקבל  כדי 

אתגר".
במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - אוקנין  יוסף  הרב 
צפון: ממטולה ועד עפולה. כולל צפת, טבריה, 
עילית.  ונצרת  העמק  מגדל  הגלילית,  חצור 
"בשנים האחרונות אנו חווים ברך השם הגירה 

של המגזר החרדי לערי הצפון.
שירות  המעניקות  מרפאות  עשרות  לנו  "יש 
לכלל  התאמה  תוך  החרדית,  לאוכלוסייה  גם 
ציבור הלקוחות; כאשר אלה הממוקמות בצפת 

ובטבריה הינן ייעודיות לאוכלוסייה החרדית.
 75% כמעט  נמצאים  צפון  מחוז  "ב'כללית' 
מכלל התושבים, המביעים בנו אמון ונהנים מן 
השירות המיטבי. יש לנו יותר מרכזים רפואיים, 

לפי  מומחים  רופאים  ואלפי  חולים  בתי  יותר 
רצון הלקוח ובמגוון אפשרויות. זמינות מלאה 
מומחיות  הדורשים  בנושאים  גם  ומיידית, 
השם  ברך  מציגים  אנו  הכל  בסך  ממוקדת. 

עוצמה רפואית ושירותית בצפון". 
גב' רבקה בר - מנהלת מגזר חרדי במחוז חיפה 
חיפה  רכסים,  את  כולל  המחוז  מערבי.  וגליל 
כרמיאל,  מעלות,  שאנן(,  ונווה  הדר  )שכונת 
נהריה ועכו, קריית שמואל וקריית אתא. עשרות 
פעילה  "אני  המחוז.  ברחבי  לקוחות  אלפי 
בתפקידים שונים, מעל עשור ב'כללית', תחילה 
בהנהלה  מכן  לאחר  לקוחות,  קשרי  כמנהלת 
בתור  חיפה  למחוז  חזרתי  וכעת  הראשית, 

מנהלת המחוז החרדי. 
וההנגשה  גיאוגרפית  מאוד  הרחבה  "הפריסה 
בפני.  העומדת  המשימה  מן  גדול  חלק  הן   -
גדולות  בניה  עתודות  קיימות  למשל,  ברכסים, 
היישוב  שנים  כמה  תוך  כי  מזהים  ואנו  מאוד, 
הראשונה  היא  'כללית'  עצמו.  את  יכפיל 

ובהתאם  החדש,  ההתיישבות  באזור  שנמצאת 
את  ולהנגיש  להתרחב  נמשיך  אנו  זו  למגמה 
וביישובים  השונות  בשכונות  שלנו  השירותים 

החרדיים בכל האיזור".
במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - ווייס  אברהם  הרב 
מרכז, הכולל את מודיעין עילית, אשדוד, כפר 
חב"ד, קרית מלאכי, רחובות ובסייעתא דשמיא, 
המתאכלסת  החדשה  אחיסמך  את  גם  כעת 
בקרוב. "אני משמש מזה 9 שנים כמנהל קשרי 
מספר  את  הגדלנו  עילית.  במודיעין  לקוחות 

'כללית' מ-3 מרפאות בכל העיר ל-8  מרפאות 
לקוחות  לאלפי  שירות  המעניקים  סניפים, 
מרוצים באמצעות צוות רפואי מקצועי ונרחב". 
במחוז  חרדי  מגזר  מנהלת   – צומעי  שרה  גב' 
כולל  ירוחם,  ועד  גת  מקרית  המשתרע  דרום, 
וקוממיות.  תפרח  נתיבות,  אופקים,  ערד, 
 12 במשך  הישועה'  'מעייני  בביה"ח  "עבדתי 
שנה כמנהלת פניות ציבור, אירועים ושיווק, כך 
שצברתי ניסיון רב בממשקים רבים עם המגזר 
נכנסתי מתוך רצון להיות  זה  החרדי. לתפקידי 
לאימפריה  שלנו  הציבור  בין  ומגשרת  שליחה 

של 'כללית'". 
ולסיום, מנהלי המגזרים במחוזות השונים, כפי 
עשרות  עם  יחד  מדבריהם,  להתרשם  שניתן 
לעבודה  באים  השונים,  הקהילה  קשרי  מנהלי 
של  וממקום  עמוקה  שליחות  תחושת  מתוך 
בולטת  המשותפת  פעילותם  ומסירות.  נתינה 

מאוד וניכר כי הם מאוחדים ופועלים כגוף אחד 
עבור לקוחות 'כללית', איש איש במחוזו. קוד 
הדיבור ביניהם הוא ברור, לעזור ולסייע, לעמוד 
נשמה'  עם  'אנשים  שצריך.  מי  כל  של  לימינו 
החבורה  של  ביותר  המדויקת  ההגדרה  היא 
כל  יחוש  פועלה  שאת  והאיכותית  הנמרצת 
אחד מלקוחות 'כללית' כבר בתקופה הקרובה. 
ועם העוצמה והנחישות בה ניחנו ששת מנהלי 
המגזרים הנבחרים, הם ממשיכים להצעיד את 

'כללית' כארגון הבריאות הגדול במדינה.

מנהל מחלקת מגזר חרדי הרב אברהם קונסקי עם מנכ"ל 'כללית' פרופ' דודסון

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית' מנכל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון מארח את הראשל"צ הגר"י יוסף ורבה של באר שבע הגר"י דרעי בביה"ח סורוקה בכהונתו כמנכ"ל סורוקה

מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון במפגש עם רבנים בתפקידו כמנכ"ל סורוקה

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית'. מימין לשמאל: הרב אברהם וייס, הרב משה רוזנגרטן, מנהל מחלקת מגזר חרדי הרב אברהם 
קונסקי, מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון, הרב נחמיה בלושטיין, הרב יוסי אוקנין ומנהל גיוס מגזר חרדי הרב שמחה סגל
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מנהלי המגזר החרדיים
חלק משדרת הניהול במחוז

בנימין חינקיס

מחוזיים  מגזר  מנהלי   6 מתכנסים  יום  בכל  לא 
הגדולה  הקופה  'כללית',  מנכ"ל  בלשכת 
חשיפה  של  למפגש  בישראל,  והמובילה 
והטיפול  השירות  בתחום  מהלכים  והתנעת 
במגזר  מציאות  משני  שהם  מהלכים  הרפואי, 

החרדי.
מענה  לתת  שנועד  מהלך  מובילה  'כללית' 
שירותי ולהתאים את השירות הרפואי לקהלים 
החרדי  כשהציבור  משרתת,  היא  אותם  הרבים 
החרדי  המגזר  מנהלי   6 זה.  ממהלך  חלק  הוא 
והשינוי  לתפקידם  האחרונים  בחודשים  נכנסו 

המרענן כבר ניכר בשטח.
אברהם  ר'  אומר  שיזמנו"  חדש  מודל  "זהו 
ב'כללית'.  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל  קונסקי, 
יוזמות  מקדם  הבכיר  שבתפקידו  קונסקי  הרב 
ולטובת  'כללית'  לקוחות  כלל  עבור  איכותיות 
מתחיל  "'השינוי  אומר  החרדי  הציבור 
המקובלת  לתפיסה  בניגוד  וזאת  מלמעלה' 
האזרח  מן  מלמטה',  מתחיל  'השינוי  לפיה 
הקטן. 'כללית' בניהולו של פרופ' אהוד דודסון 
מובילה מהלך לשילוב מנהלי מגזר חרדי בשטח 
ופועלת להמשיך ולקדם איכות רפואית לטובת 

המטופלים לצד שירות ומקצועיות". 

"סמכות ניהולית וביצועית"
לקוחות  במספר  המתמשכת  הצמיחה  לנוכח 
'כללית' במגזר החרדי בהיקפים הולכים וגדלים, 
מנהל  ומתבקש.  טבעי  הינו  המדובר  המהלך 

בייזום  המחוז  להנהלת  שותף  הינו  חרדי  מגזר 
למאפיינים  המתאימים  שירותים  ובפיתוח 
זאת כדי להעלות את  ולצרכים של המגזר, כל 
מדדי האיכות הרפואיים ולרתום את הלקוחות 
בריא.  חיים  אורח  ולקידום  בריאותם  לניהול 
מנהלים המגיעים מתוך הציבור החרדי, כשהם 
חלק בלתי נפרד מן השדרה הניהולית במחוזות 
'כללית', יכולים לתת מענה בכל נושא, בצורה 

מידית ואישית.
מנהלי  פועלים  המחוזיים,  המגזר  מנהלי  לצד   
אתגרים,  משקפים  אשר  הלקוחות,  קשרי 
צרכים וסוגיות מהשטח שיש לתת להם מענה. 
זוכה  הקהילה  קשרי  מנהלי  של  פעילותם 
עם  ההדוק  הקשר  בזכות  מיוחדת  להערכה 
החשובה  הפעילות  הקהילות.  ורבני  הציבור 
החרדי  המגזר  של  דופן  יוצא  לאמון  הביאה 
בעשיה הברוכה של 'כללית' ומשתקפת בעליה 
מתמדת במספר הלקוחות המצטרפים למשפחת 

'הכללית'. 

"התאמה אישית"
המגזר  מנהלי  את  פגש  דודסון  אהוד  פרופ' 
והציג  בלשכתו  החרדי  המגזר  של  המחוזיים 
והניהולי,  מאמין' המקצועי  ה'אני  את  בפניהם 
עבודתו  שנות  אורך  לכל  מתווה  הוא  אותו 
כמנכ"ל  ובתקופתו  בכלל  הבריאות  במערכת 

'כללית' בפרט.
משמעות"  עם  עבודה  מקום  היא  "'כללית' 
ב'כללית'  עובד  "כל  דודסון.  פרופ'  מדגיש 
מסיים את יום עבודתו בתחושת סיפוק גדולה: 

לציבור  או  אחת  למשפחה  אחת,  לנפש  עזרתי 
שלנו  הצוותים  מזו.  גדולה  מעלה  אין  רחב; 
מזור  ומתן  חיים  בהצלת  שעה  מדי  עוסקים 
 14 במסגרת  הן  לקוחות,  מיליון   4.5 למעל 
בתי החולים של 'כללית' והן ברפואת הקהילה 
רחבי  בכל  הפרושות  מרפאות   1,500 במסגרת 
לאנשים,  שחשוב  מה  דבר,  של  בסופו  הארץ. 
הרפואית.  המקצועיות  ורמת  השירות  רמת  זה 
העובדה שאנו מטפלים במגוון רחב של קהילות 
ולהתאים  לפתח  אותנו  מחייבת  ואוכלוסיות 
מעניקים  אנו  להם  הקהילות  לצרכי  שירותים 
שירות תוך שיפור הנגישות, הזמינות וההיענות 
לטיפול רפואי" עולם הרפואה הולך לכיוון של 
תפיסה  מובילים  אנו  אישית'  מותאמת  'רפואה 
השירות  התאמת  של   – השירות  בתחום  גם  זו 

לפרופיל המטופל".

"הבריאות מעל הכל"
שלושת  את  הנוכחים  בפני  פרס  דודסון  פרופ' 
רפואי,  שירות  'כללית':  של  עמודי-התווך 

חדשנות ואנושיות. 
'כללית'  רפואי.  שירות  הראשון,  "הנדבך 
של  וניסיון  וותק  עם  בתחומו  מוביל  כארגון 
רפואיות  עוצמות  עם  שנה,  מ-100  למעלה 
נצבר,  ניסיון  ידע,  אנושי,  הון  מבחינת  גדולות 
מערכתיות,  תשתיות  חדישות,  טכנולוגיות 
לנו  המאפשרים  מתקדמים  מידע  מאגרי 
לצורכי  בהתאם  שונים  שירות  מסלולי  לפתח 

המטופלים. 
"הנדבך השני, חדשנות. הדבר מתבטא באימוץ 
הליכים  חדישות,  טכנולוגיות  של  והטמעה 
כל  און-ליין,  שירותי  מתקדמים,  רפואיים 
הרפואה  את  להציע  לנו  מאפשרים  ועוד  אלה 

המתקדמת ביותר. 

לכל  המעטפת  שהוא  השלישי,  "הנדבך 
הפעילות שלנו, הוא אנושיות וחמלה. כשרופא 
כי  הכרה  מתוך  הרפואי  השירות  את  מעניק 
המטופל  אזי  העיניים  בגובה  במרכז,  המטופל 
מרגיש בידיים טובות. יחסי האמון בין הרופא 
מוצלח.  רפואי  לטיפול  הבסיס  הם  למטופל 
האמון ברופא זו תחילת הטיפול, זהו ערך עליון 
ומהותי. מעבר למקצועיות החיונית. אנו עושים 
הרבה, ורוצים לעשות עוד יותר". לסיכום אמר 
מן  מוציאים  אנו  עמכם  "יחד  דודסון,  פרופ' 
הכח אל הפועל את כל העוצמות של הארגון. 
והציבור  בשטח  כבר  רואים  אנו  התוצאות  את 

החרדי מכיר בעשיה זאת".  
"כמנהלי מגזר חרדי מחוזיים ניתנו לכם הכלים 
זמני  תחומים:  במגוון  שירותי  מענה  לתת  כדי 
פתיחה של המרפאות, שירותי און-ליין, קרבה 
והנגשה של השירותים למקום מגורים ועוד. אנו 
כהנהלה, מחויבים לכם: אוזננו קשבת לשמוע 
אתכם, ולהמשיך להוביל את השירות האיכותי 

והמקצועי תוך התאמתו לפרופיל הלקוח". 
רותי אופטובסקי, סמנכ"ל חטיבת שירות וקשרי 
שירות  מתן  של  "הערך  כי  הוסיפה  לקוחות, 
הוא  המטופל  של  ולפרופיל  לצרכים  מותאם 
"מטופל  'כללית':  של  השירות  תפיסת  בבסיס 
בידיים טובות". מתן שירות מותאם הוא בראש 
ובראשונה צורך רפואי. ב'כללית' אנו מאמינים 
מידע  במתן  המשולב  וקשוב  אמפתי  ששירות 
מותאם, תוך מענה למאפייני המטופל ובתוכם 
את  מגביר  שלו,  התרבותיים  המאפיינים  גם 
לאיכות  תורם  שהוא  ומכאן  לטיפול,  ההיענות 
הטיפול הרפואי. זהו בדיוק תפקידם של מנהלי 
המותאם,  השירות  את  לייצר  החרדי:  המגזר 
'כללית'  ללקוחות  לאפשר  כדי  שנדרש,  היכן 
הרפואי  השירות  את  למצות  החרדי  מהמגזר 

בהתאם לצרכים שלהם".

מנכ"ל 'כללית', פרופסור אהוד דודסון, במפגש מיוחד עם מנהלי מגזר מחוזיים חרדיים: "עולם הרפואה
הולך לכיוון של 'רפואה מותאמת אישית' אנו מובילים תפיסה זו גם בתחום השירות, להתאמת השירות לפרופיל המטופל"

מנכ"ל 'כללית' מציג:
"אתם חלק מאיתנו"

"התאמה אישית" – זו ההגדרה אותה מאמצת 
למגזר  הפרסום  מנהלת  קוריץ,  חנה  גב'  גם 
החרדי ב'כללית'. "ממש כמו ברכישת חליפה", 
היא מטעימה. "ישנן חליפות של מותג מפורסם, 
ניתן להשיג בחנות היצרן, אך כקהילה  שאותו 
החליפה  את  לרכוש  נעדיף  כלל  בדרך  חרדית, 
הזו מן החנות המוכרת והקרובה לבית. כך גם 
בשירותי רפואה נעדיף לקבל שירות מ'כללית', 

הארגון הגדול והמוביל בתחום. 
כי  ומציין  המתווה  את  ממשיך  קונסקי  הרב 
'כללית' מושתתת על הבנה לפיו כל לקוח צריך 
ביותר.  והאיכותי  המיטבי  המענה  את  לקבל 
"ברמת הארגון, זה אומר להתאים את הנגישות 
איכות  שיפור  תוך  בקהילה  ללקוח  והגישה 

החיים".

"פורצת דרך"
לכל  איכותי  זה, של שירות  ביעד  "כדי לעמוד 
ללקוח  בהתאמה  שירות'  'שפת  גובשה  לקוח, 

החרדי, שנוגעת לכל רמות הניהול בארגון.
הדרכות  מתקיימות  השירות,  שפת  במסגרת 
הקהילה  בקרב  הייחודי  השירות  להטמעת 
כיסויים  גם  מצטרפים  אלה  לכל  החרדית. 
ו'כללית  מושלם'  'כללית  המשלים:  בביטוח 
פנים-חרדיות,  שיניים  מרפאות  פלטינום', 
ומגוון שירותים נוספים הניתנים בתוך הקהילה 

ועבור הקהילה. 
הילד:  התפתחות  תחום  את  לציין  ניתן  כן 
ברף  להוביל  מטרה  לעצמה  סימנה  'כללית' 
המקסימלי שרק ניתן. 'כללית' מציעה שירותים 
מכוונים למשפחות ברוכות ילדים, והיא נמצאת 
עובדה,  במעלה.  והראשון  האיכותי  במקום 
פלטינום'  ו'כללית  מושלם'  'כללית  במסגרת 
 )!(70 עד  טיפולים,  הרבה  הכי  מעניקים  אנו 
טיפולים בשנה )בממוצע 2 טיפולים בשבועיים 
בטווח  וגם  רחב  הכי  טיפולים  מגוון  וחצי(, 
18. כמות  גיל  השנים הגדול ביותר, אפילו עד 
כמו  מושלמת,  התאמה  גם  כוללת  הטיפולים 
מגוון  ועוד  אידיש  דוברות  תקשורת  קלינאיות 

ספקים בהתאמה לאופי המגזר. 
צורך  "אין  בחיוך,  קונסקי  מסכם  "ב'כללית'", 
להפעיל קשרים כדי לקבל מה שמגיע לך, כי זה 
מגיע עד אליך בצורה ישירה ומיידית. ובינינו, 
הרי גם אין אפשרות להפעיל מערך הנותן שירות 
פרוטקציה.  באמצעות  לקוחות,  מיליון  ל-4.5 
מתוך מתווה זה, נגזר גם תפקיד 'מנהל המגזר 
כל  את  ולהתאים  להטמיע  שמטרתו  במחוז' 

תפקיד  זהו  השטח.  ברמת  הללו  התהליכים 
איכותי ורב-סמכות, הגורם לכך שהפניה תעשה 
מענה  תקבל  בוודאי  ואז  דרכו,  הנכונה,  בדרך 

מהיר ואיכותי. 
ולנו לא נותר אלא לאחל ברכת הצלחה למנהלי 
כי  החדש.  בתפקידם  החרדיים  המחוזות 

הצלחתם היא הצלחתנו".

"אנחנו מנהלי מגזר
חרדי מחוזיים"

6 מנהלי מגזר חרדי מחוזיים ב'כללית'

משה  הרב  הוא  המגזר  מנהלי  מבין  הוותיק 
ירושלים,  במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - רוזנגרטן 
הכולל גם את ביתר, בית שמש, גבעת זאב ותל 
ציון. "50% מהציבור החרדי גר במחוז ירושלים 
בקצב  מספרים  ומצטט  מצהיר,  הוא  רבתי" 
מסחרר: "יש לנו 30 מרפאות בשכונות חרדיות 
ברחבי המחוז, המשרתות 107,000 לקוחות מן 
הציבור החרדי, ברמת שירות מעולה ובשביעות 

רצון מלאה.
כלל   150 מתוך  כי  עלה  שערכנו  "בסקר 
המרפאות במחוז שעמדו ביעדים אותן הגדרנו, 
מרפאות)!(   4 הראשונה,  בחמישייה  נמצאות 
לעשירייה  כשמביטים  החרדי;  מהמגזר 
מהמגזר  מרפאות   7 בה  נמצאות  הראשונה 
החרדי, מה שמעיד על איכות השירות הרפואי 

המעולה שמקבל הלקוח החרדי ב'כללית'. 
הרב נחמיה בלושטיין - מנהל מגזר חרדי במחוז 
דן-פ"ת, הכולל את בני ברק, פתח תקוה ואלעד. 
למטופלים  השירות  את  להתאים  שלי  "החזון 
ולאורח  במחוז בצורה העונה לצורכי הקהילה 
הרפואית  החדשנות  עם  שיתוף  תוך  החיים 
כאן  אני  המיטבי.  והשירות  ביותר  המתקדמת 
או  בעיה  לכל  מענה  ולתת  פניות  לקבל  כדי 

אתגר".
במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - אוקנין  יוסף  הרב 
צפון: ממטולה ועד עפולה. כולל צפת, טבריה, 
עילית.  ונצרת  העמק  מגדל  הגלילית,  חצור 
"בשנים האחרונות אנו חווים ברך השם הגירה 

של המגזר החרדי לערי הצפון.
שירות  המעניקות  מרפאות  עשרות  לנו  "יש 
לכלל  התאמה  תוך  החרדית,  לאוכלוסייה  גם 
ציבור הלקוחות; כאשר אלה הממוקמות בצפת 

ובטבריה הינן ייעודיות לאוכלוסייה החרדית.
 75% כמעט  נמצאים  צפון  מחוז  "ב'כללית' 
מכלל התושבים, המביעים בנו אמון ונהנים מן 
השירות המיטבי. יש לנו יותר מרכזים רפואיים, 

לפי  מומחים  רופאים  ואלפי  חולים  בתי  יותר 
רצון הלקוח ובמגוון אפשרויות. זמינות מלאה 
מומחיות  הדורשים  בנושאים  גם  ומיידית, 
השם  ברך  מציגים  אנו  הכל  בסך  ממוקדת. 

עוצמה רפואית ושירותית בצפון". 
גב' רבקה בר - מנהלת מגזר חרדי במחוז חיפה 
חיפה  רכסים,  את  כולל  המחוז  מערבי.  וגליל 
כרמיאל,  מעלות,  שאנן(,  ונווה  הדר  )שכונת 
נהריה ועכו, קריית שמואל וקריית אתא. עשרות 
פעילה  "אני  המחוז.  ברחבי  לקוחות  אלפי 
בתפקידים שונים, מעל עשור ב'כללית', תחילה 
בהנהלה  מכן  לאחר  לקוחות,  קשרי  כמנהלת 
בתור  חיפה  למחוז  חזרתי  וכעת  הראשית, 

מנהלת המחוז החרדי. 
וההנגשה  גיאוגרפית  מאוד  הרחבה  "הפריסה 
בפני.  העומדת  המשימה  מן  גדול  חלק  הן   -
גדולות  בניה  עתודות  קיימות  למשל,  ברכסים, 
היישוב  שנים  כמה  תוך  כי  מזהים  ואנו  מאוד, 
הראשונה  היא  'כללית'  עצמו.  את  יכפיל 

ובהתאם  החדש,  ההתיישבות  באזור  שנמצאת 
את  ולהנגיש  להתרחב  נמשיך  אנו  זו  למגמה 
וביישובים  השונות  בשכונות  שלנו  השירותים 

החרדיים בכל האיזור".
במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - ווייס  אברהם  הרב 
מרכז, הכולל את מודיעין עילית, אשדוד, כפר 
חב"ד, קרית מלאכי, רחובות ובסייעתא דשמיא, 
המתאכלסת  החדשה  אחיסמך  את  גם  כעת 
בקרוב. "אני משמש מזה 9 שנים כמנהל קשרי 
מספר  את  הגדלנו  עילית.  במודיעין  לקוחות 

'כללית' מ-3 מרפאות בכל העיר ל-8  מרפאות 
לקוחות  לאלפי  שירות  המעניקים  סניפים, 
מרוצים באמצעות צוות רפואי מקצועי ונרחב". 
במחוז  חרדי  מגזר  מנהלת   – צומעי  שרה  גב' 
כולל  ירוחם,  ועד  גת  מקרית  המשתרע  דרום, 
וקוממיות.  תפרח  נתיבות,  אופקים,  ערד, 
 12 במשך  הישועה'  'מעייני  בביה"ח  "עבדתי 
שנה כמנהלת פניות ציבור, אירועים ושיווק, כך 
שצברתי ניסיון רב בממשקים רבים עם המגזר 
נכנסתי מתוך רצון להיות  זה  החרדי. לתפקידי 
לאימפריה  שלנו  הציבור  בין  ומגשרת  שליחה 

של 'כללית'". 
ולסיום, מנהלי המגזרים במחוזות השונים, כפי 
עשרות  עם  יחד  מדבריהם,  להתרשם  שניתן 
לעבודה  באים  השונים,  הקהילה  קשרי  מנהלי 
של  וממקום  עמוקה  שליחות  תחושת  מתוך 
בולטת  המשותפת  פעילותם  ומסירות.  נתינה 

מאוד וניכר כי הם מאוחדים ופועלים כגוף אחד 
עבור לקוחות 'כללית', איש איש במחוזו. קוד 
הדיבור ביניהם הוא ברור, לעזור ולסייע, לעמוד 
נשמה'  עם  'אנשים  שצריך.  מי  כל  של  לימינו 
החבורה  של  ביותר  המדויקת  ההגדרה  היא 
כל  יחוש  פועלה  שאת  והאיכותית  הנמרצת 
אחד מלקוחות 'כללית' כבר בתקופה הקרובה. 
ועם העוצמה והנחישות בה ניחנו ששת מנהלי 
המגזרים הנבחרים, הם ממשיכים להצעיד את 

'כללית' כארגון הבריאות הגדול במדינה.

מנהל מחלקת מגזר חרדי הרב אברהם קונסקי עם מנכ"ל 'כללית' פרופ' דודסון

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית' מנכל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון מארח את הראשל"צ הגר"י יוסף ורבה של באר שבע הגר"י דרעי בביה"ח סורוקה בכהונתו כמנכ"ל סורוקה

מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון במפגש עם רבנים בתפקידו כמנכ"ל סורוקה

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית'. מימין לשמאל: הרב אברהם וייס, הרב משה רוזנגרטן, מנהל מחלקת מגזר חרדי הרב אברהם 
קונסקי, מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון, הרב נחמיה בלושטיין, הרב יוסי אוקנין ומנהל גיוס מגזר חרדי הרב שמחה סגל
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לימודי קודש 
ברמה גבוהה

חינוך לתורה 
ודרך ארץ

בגרות מלאה 
במגוון מגמות

קמפוס מפואר
 פנימייה מעולה

באווירה משפחתית חמה

 0547-180-190
 0737-644-144

לפני שמכניסים 
מדביר הביתה 
בודקים!

אם יש לו רישיון בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה 
בקשו את מספר הרישיון  

שאלו אם המדביר מגיע בעצמו או שולח עובד מטעמו  
מומלץ לבקש את שם העובד ומס' הטלפון שלו  

למדביר אין רישיון בתוקף? הזמינו מדביר אחר!
שימו לב: רק בעלי רישיון הדברה יכולים לעבוד בהדברה

באחריות המדביר:
לבדוק אם אפשר לפתור את הבעיה בלי שימוש בתכשיר הדברה  

לזהות את סוגי המזיקים שיש להדביר  

לתת הנחיות בטיחות:
אם יש לסגור חדרים וחלונות, אם יש לעזוב את הבית ולכמה זמן   

אם יש הוראות מיוחדות כמו: ניקוי, אוורור, החלפת מצעים, שטיפת כלים   
אם יש הנחיות מיוחדות לגבי תינוקות, ילדים, חיות מחמד בבית ובחצר   

מבקשים מהמדביר העתק פנקס רשום (יומן ביצוע) של פעולת ההדברה 
שנעשתה, כולל:

שם התכשיר שנעשה בו שימוש   
שם החומר הפעיל וריכוזו   

סוג המזיק  
שם מבצע ההדברה בפועל וחתימתו  

למידע נוסף מוקד המשרד להגנת הסביבה: 6911*

שואלים את המדביר

בסיום ההדברה

המדביר מגיע הביתה



לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי מינימלי 
של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. משכורת בין 5-7 אש"ח ליחיד עד 30 אש"ח הלוואה. משכורת בין 7-12 אש"ח ליחיד עד 
50 אש"ח הלוואה. משכורת מעל 12 אש"ח ליחיד עד 70 אש"ח הלוואה. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. הלקוח יזוכה 
בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום זה אינו מהווה 
הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות או לבטל את 
תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח 

בחשבון זוג המתחתנים, עד ₪75,000 בחשבון הורי החתן וכן עד ₪75,000, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

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

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

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים



ב' סיוון תשע"ט 125/7/19 בפתח תקוה6

מאת: משה אברהמי

פתח  עיריית  ראש  בלשכת  רגיל  לא  מחזה 
תקווה, רמי גרינברג: ילדי גני הילדים בשכונת 
החינוך  'מעיין  רשת  של  המושבות'  'אם 
התורני' בעיר, הגיעו היום ללשכת ראש העיר, 

עם דוכן אוכל ומזון בריא והגישו לו ולצוות 
לשכתו ארוחת בוקר בריאה.

במהלך השנה האחרונה למדו הילדים בגן 
המדעי הייחודי בעיר של רשת 'מעיין החינוך 
התורני' בשכונת אם המושבות, על פירמידת 
הבריא,  המזון  חשיבות  על  דגש  תוך  המזון 

כזה,  מזון  אכילת  על  להקפדה  בנוסף  זאת 
במסגרת ארוחות המוגשות בגן ובצהרון.

רגע משעשע נרשם במהלך המפגש, כאשר 
בלשכת  בעבר  ביקרו  שכבר  מהילדים,  חלק 
"עיתונאים"   תקן  על  הגיעו  העיר,  ראש 
ותיעדו את המפגש ובנוסף, גם ביקשו מראש 

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

בטקס חגיגי נחנכה כיכר טראמפ

הילדים הפתיעו את ראש העיר עם ארוחה בריאה

מאת: משה אברהמי

יום רביעי, התקיים טקס קריאת  בערבו של 
נשיא  שם  על  העיר  במרכז  המזרקה  כיכר 
ארצות הברית דונלד טראמפ, אות הוקרה על 
בצל  התקיים  האירוע  ישראל.  לצד  עמידתו 
מחאות בני העדה האתיופית ובהשתתפות של 
השרים ישראל כץ ואלי כהן. בלטו בהיעדרם: 
שר הפנים אריה דרעי ושגריר ארה"ב בישראל 

כמו גם כל נציג אמריקאי.
הרחוב  עוזר,  חיים  ברחוב  המזרקה  כיכר 
הראשי בו שוכן גם בניין העירייה, הינה כיכר 
מרכזית אשר סביבה תנועה רבה. הטקס החגיגי 
התקיים בעיתוי לא מקרי: ערב יום העצמאות 

של ארה"ב.
ראש העיר רמי גרינברג אמר בטקס: "לא היה 
נשיא  כמו  ותומך  אוהד  נשיא  ישראל  למדינת 
ארה"ב דונלד טראמפ. אנו מוקירים ומעריכים 
את תמיכתו במדינת ישראל ובתושביה וראוי כי 
במדינת  בגודלה  הרביעית  בעיר  מרכזית  כיכר 
דונלד  ארה"ב  נשיא  שמו.  על  תקרא  ישראל 
טראמפ הוא הראשון שהכיר בירושלים כבירת 
הישראלית  בריבונות  להכיר  והראשון  ישראל 
נפרד ממדינת  בלתי  הגולן, שהיא חלק  ברמת 

ישראל".
אתיופיה  יוצאי  עדת  בני  מחאות  רקע  על 
אמר  הטקס,  למקום  בסמוך  גם  שהתקיימו 
יסודותיה  אשר  ישראל  "מדינת  גרינברג: 
היא  ושבבסיסה  רבות  מתרבויות  מורכבים 
אלה  בימים  מתמודדת  עלייה  קולטת  מדינה 
עם אתגרים מבית. אחינו, בני העדה האתיופית 
אשר עלו לארץ בשנות השמונים, במסע עלייה 
רדופים,  חשים  אפליה,  חשים  וכאוב,  מפרך 
אבל לא כך הוא הדבר. לא אצלנו. לא אצלנו 
בפתח תקוה, עיר קולטת עלייה, המחבקת את 

בניה ובנותיה בני העדה האתיופית".

אשר  פרידמן  דויד  בישראל  ארה"ב  שגריר 
ביקש  השתתפותו,  את  ביטל  האחרון  ברגע 
אכפת  מאוד  טראמפ  "לנשיא  כי  למסור 
מבינים  שהישראלים  לו  וברור  מישראל, 
הדדיים.  שהרגשות  ויודעים  זאת,  ומעריכים 
טקס הסרת הלוט בכיכר טראמפ ממחיש היום, 
שיחסי אמריקה וישראל מעולם לא היו חזקים 

יותר".
"ידידות  בדבריו:  אמר  כץ  ישראל  השר 
לישראל,  טראמפ  הנשיא  שמפגין  האמת 
מדרגה  עליית  מהווה  ובמעשיו,  בדבריו 
לישראל,  ארה"ב  בין  המיוחדים  ביחסים 
אמונה   – משותפים  בערכים  הן  שמעוגנים 
והן   – אדם  וזכויות  חירות,  בדמוקרטיה, 
שותפות  אכן  זוהי  אסטרטגיים.  באינטרסים 
אסטרטגית במלוא מובן המילה. שותפות שכל 
השנים  לאורך  נס  על  העלו  ארה"ב  ממשלי 
ותמיכה  ממדים  רחב  סיוע  באמצעות  וביטאו 

מדינית חזקה".
הנשיא  של  בשבחו  דיבר  כהן  אלי  השר 
"חברי,  גרינברג:  העיר  לראש  ופנה  טראמפ 
בשמי  לך  מודה  אני  גרינברג,  רמי  העיר  ראש 
כמובן,  לי  יורשה  אם  ישראל,  ממשלת  ובשם 
הנשיא  של  פועלו  את  להוקיר  היוזמה  על 
חיזוק  ולמען  ישראל  מדינת  למען  טראמפ 
וברמת  הנצחית  בירתנו  בירושלים  ריבונותנו 
האסטרטגיים  המקומות  אחד  שהיא  הגולן 
ביותר לשמירה על ביטחונם של אזרחי מדינת 
את  לברך  רוצה  אני  זו,  בהזדמנות  ישראל. 
 - שלה   1 מספר  האזרח  ואת  ארה"ב  אזרחי 
הנשיא דונלד טראמפ ורעייתו מלאניה בברכת 
החגיגה  לקראת  וזאת  שמח  עצמאות  יום 

שתחול מחר".
גם ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח מכתב 
לראש העיר גרינברג וכתב בין היתר: "הנשיא 
ישראל.  מדינת  של  אמת  ידיד  הוא  טראמפ 

חסרת  מחויבות  מפגין  הוא  כהונתו  בשנות 
פשרות להבטחת ביטחוננו ועתידנו – בעמידה 
בהחלטה  האיראני,  האיום  מול  אל  תקיפה 
בהעברת  ישראל,  כבירת  בירושלים  להכיר 
ובהכרה  לירושלים  האמריקנית  השגרירות 
הנשיא  שהוקרת  העובדה  ישראל.  בריבונות 
טראמפ נעשית בפתוח תקוה היא בעלת משנה 

המושבות,  אם  תקוה,  פתח  הקמת  חשיבות. 
ב-1878, נחשבת כמעשה חלוצי שהכשיר נתיב 
קשיים  ידעו  המושבה  מייסדי  הארץ.  לגאולת 
נחישותם  ידיים.  הרימו  לא  הם  אך  רבים, 
פתח  השנים  בחלוף   – השתלמו  ועיקשותם 
בישראל,  ואם  כעיר  ביססה את מעמדה  תקוה 

שהתפתחותה אינה נעצרת".

חנוכת כיכר טראמפ )צילום: דוברות העירייה( 

בשעה טובה ומוצלחת, כיכר המזרקה הפכה לכיכר דונלד טראמפ • נכחו: השרים ישראל כץ ואלי כהן. לא נכחו: נציגים אמריקאיים 
• על רקע מחאת עדת יוצאי אתיופיה שהתקיימה בסמוך, אמר ראש העיר רמי גרינברג בנאומו: "אחינו, אשר עלו לארץ בשנות 

השמונים, במסע עלייה מפרך וכאוב, חשים אפליה, חשים רדופים. אבל לא כך הוא הדבר, לא אצלנו בפתח תקוה"

אחרי שלמדו בשנה האחרונה על חשיבות המזון הבריא, הגיעו ילדי גני אם המושבות מ'מעיין החינוך התורני' פתח תקווה, 
ללשכת ראש העיר עם ארוחה בריאה

פני  בוצעו לשיפור  דברים  העיר לפרט להם אלו 
העיר, מהעצות שנתנו לו במפגשם הקודם.

התפעלותו  את  הביע  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
הגנים  בילדי  המסורות  הגננות  של  מההשקעה 
בערוגה'  'חגיגה  הספר  את  ילד  לכל  והעניק 
ואוכל  ירקות  אכילת  של  החשיבות  על  המדבר 
ביום  השבוע  בדיוק  כי  ציין  גרינברג  בריא. 
ראשון העבירה מועצת העיר החלטה לשווק את 
הוא  וכי  וספורט  בריאות  של  כעיר  תקווה  פתח 
ההחלטה  את  מיישמים  כבר  שהם  לראות,  שמח 

ומשקיעים רבות בנושא המזון הבריא.
מעיין  של  הגנים  רשת  מנהלת  אזולאי  רותי 
מעגל  סגירת  "זו  מציינת:  בפ"ת  התורני  החינוך 
שלמה  שנה  במשך  שלמדו  לילדים,  מרעננת 
החינוך  במסגרת  בריא  מזון  אכילת  חשיבות  על 
ל"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" הילדים נרגשים 
על  העיר  לראש  מודים  ואנחנו  מהמעמד  מאוד 
הזמן שהקדיש להם בחיוך ובסבלנות ועל חוויה 

מרתקת שתישאר להם עוד זמן רב".



פיקוד העורף

למידע נוסף:
חיגו 104 חינם מכל טלפון  

oref.org.il או באתר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

10 דק'90 שניותירושלים

10 דק'90 שניותביתר עילית

10 דק'90 שניותמודיעין עילית

10 דק'90 שניותאלעד

10 דק'90 שניותפתח תקוה

10 דק'90 שניותבני ברק

10 דק'45 שניותאשדוד

10 דק'90 שניותבית שמש

10 דק'60 שניותחיפה

10 דק'60 שניותטבריה

כניסה יציאהעיר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

ירושלים

ביתר עילית

מודיעין עילית

פתח תקוה

בני ברק

בית שמש

עיר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

 דק'

 דק'

 דק'

 דק'

 דק'

יציאה

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

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

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

מי שבסכנה מקבל התרעה! 

כולנו משתדלים, כולנו מוכנים!

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

שבהם אתם נמצאים



ב' סיוון תשע"ט 85/7/19 בפתח-תקוה

נעים להכיר:מהנדס עיר 
חדש לפתח תקווה

קצב של עיר, לב של מושבה, 
כפר של שעשועים

מאת: משה אברהמי

נבחר לתפקיד מהנדס העיר  איציק אוז'לבו 
ויחליף את חוה ארליך אשר שימשה בתפקיד 
שימש  אוז'לבו  האחרונות.  השנים  בחמש 
העיר  כמהנדס  האחרונות  השנים  בתשע 
אגף  ומנהל  גבעת שמואל  והוועדה המקומית 

תשתיות.
בעיר  סטטוטוריים  הליכים  הוביל  אוז'לבו 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  וכמהנדס 
הליכי  גם  כמו  עיר,  בניין  תהליכי  את  הוביל 
רישוי ופיקוח על הבנייה. הוביל את כל הבינוי 
מאות  של  בהיקף  פרויקטים  בעיר,  הציבורי 

מיליוני ₪.
באגף  העיר  מהנדס  כסגן  עבד  כן  לפני 
ההנדסה והתשתיות של עיריית רמת גן, הוביל 
עובדים  כ-100  וניהל  מורכבים  פרויקטים 

ועשרות ספקים.
בגבעת  מתגורר  נשוי+4,  אוז'לבו, 
עסקים  במינהל  שני  תואר  בעל  הוא  שמואל. 
מידע,  מערכות  במגמת  בהצטיינות   MBA
ראשון  תואר  ובעל  אילן,  בר  באוניברסיטת 
BSc בהצטיינות ראויה לשבח )מצטיין נשיא( 
אזרחית  להנדסה  בפקולטה  אזרחית  בהנדסה 
ובהנדסת  קרקע  בהנדסת  התמחות  בטכניון, 

כבישים ותחבורה.
המינוי  על  בירך  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
חברי  את  הרשים  אוז'לבו  "איציק  ואמר: 
בתפקיד  ישמש  כי  שמחים  ואנו  הוועדה 

תקוה  פתח  העיר  תקוה.  פתח  העיר  מהנדס 
רק  זו  ומגמה  בארץ  הגדולות  מהערים  היא 
באזור  הבנייה  תתחיל  בקרוב  ותגדל.  תלך 
סירקין, העיר תגדל ותרחיב גבולותיה ומספר 
התושבים ובעלי העסקים רק ילך ויגדל. בפני 
מהנדס העיר החדש משימות רבות ומורכבות 
ואין לי ספק כי הוא יצליח בתפקידו. בהזדמנות 
המהנדסת  ארליך  לחוה  לב  מקרב  אודה  זו 

היוצאת, על תרומתה ועשייתה למען העיר".
"אני מודע  אוז'לבו המהנדס הנבחר  איציק 
למורכבות התפקיד ולאתגרים הניצבים בפניי 
העיר  ראש  עם  יחד  יכולתי,  כמיטב  ואעשה 
והצוות המקצועי כדי לעמוד במשימות הרבות 

ולפעול למען פיתוח העיר וקידומה".

מאת: אלי כהן

השבוע  פותחת  השעשועים,  כפר  רשת 
סירקין,  פתח תקווה,  דגל בקניון עופר  סניף 
שטח  על  יפתח  הסניף  עופר.  קניוני  מקבוצת 
מיליון  חצי  של  בהשקעה  מ"ר,   240 של 

שקלים, בקומה הראשונה של הקניון.
לילדים  מתמחות  מחלקות  יכלול  הסניף 
צעצועים  מתנות,   ביניהם:  ולתינוקות, 
גאג'טים,  מובילים,  מותגים  של  ומשחקים 
ממונעים,  מוצרים  הספר,  לבית  חזרה  מוצרי 
ועוד, של מותגים מובילים ביניהם:  בריכות  
ארטלייט,  פליימוביל,  לגו,  טויס,  ספארק 

קודקוד,  משחקי 
יצירה  משחקי 
משחקי  דיאמנט, 
וטומי  פרייס,  פישר 

לתינוקות.
פתיחת  לרגל 
הסניף יינתנו הטבות, 
ומבצעים,  הנחות 
בריכה  כגון: 
מתנפחת רק ב-49.90 
ב  בליידס  רולר   ,₪
קורקינט   ,₪  119.90
בית   ,₪ ב79.90 
מקורי  ברבי  בובות 
מטוסי   ,₪ ב179.90 
 ,₪ ב39.90  על 
מפוארת  בובה  עגלת 

ב149.90 ₪, גלגל צאלון לבריכה ב19.90 ₪.
עופר  ברגר, מנכ"ל  גריוביץ  אילנית  לדברי 
סירקין פ"ת: "עם פתיחת סניף כפר השעשועים 
לקהל  הקניון  תמהיל  את  מעשירים  אנו 
המשפחות המגיע אלינו מפ"ת והסביבה. אנו 
רואים בכפר השעשועים עוגן הממשיך לחזק 

אותנו כקניון משפחתי וחוויתי".
חנויות   50 מונה  השעשועים"  "כפר  רשת 
שמס,  מג'דל  ועד  מאילת  ארצית,  בפריסה 
בישראל  הגדולה  הפריסה  בזכות  כאשר 
מגוון  ומציעים  הארץ  ילדי  לכל  מגידים 
מתנות  יצירה,  אביזרי  משחקים,  צעצועים, 

ועוד.

מגבעת שמואל לפתח תקווה: איציק אוז'לבו, סגן מהנדס העיר גבעת שמואל, נבחר 
למהנדס העיר פתח תקווה, ויחליף את חווה ארליך שפרשה באחרונה

סניף דגל של רשת 'כפר השעשועים' יפתח בקניון עופר סירקין בפתח תקווה, 
בהשקעה של 500,000 ₪

 איציק אוז'לבו )צילום: מיקי לנגנטל( 

צילום: אסף לוי

רהיטי איכות
מעצבים לכם חלום

ז'בוטינסקי 112 פתח תקוה טל': 03-9379894 | נייד: 054-5930013

אחרי שנים שעשרות אלפי ישראלים 
הגיעו לרהיטי איכות בכפר קאסם לקנות אצל היצרן.

 ולחסוך אלפי שקלים בקניית רהיטי איכות.  

הגיע הכפר לעיר.   

רהיטי איכות בואו לחסוך!



אשפר, מבינים בבשר.
אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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שארית ורובין בסניף ב"ב בלבד
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מר אשפר
מבין בבשר

מבצע קיץ
הקיץ הזה
תהיו כל הזמן בשריים

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

מצטרפים למועדון של אשפר
ונהנים מהטבות בלעדיות (בסניף ב"ב בלבד)

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
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בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפואטרי ארוז

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

טחינה
במקום

בקר טחון
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קרטון ירכיים עוף
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בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

2390לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קרטון עוף
טרי/קפוא

1990לק"ג

קפוא

לחברי מועדון אשפר

מחיר כזה עוד לא היה



ב' סיוון תשע"ט 105/7/19 בפתח-תקוה

ליאוניד סמוליאנוב הודיע על עזיבתו

 שבת התעלות של בוגרי 'שארית ישראל'

ָלה: פ"ת יוצאת למחאה ת ְנַקבְּ בָּ ֵני ַשׁ פְּ

סוף סוף מתחברים לשיקגו

משה אברהמי

פתח  עיריית  סמנכ"ל  סמוליאנוב,  ליאוניד 
פרישתו  מהתפקיד.  פרישתו  על  הודיע  תקווה, 
בכירים  של  צפופה  עזיבות  לשורת  מצטרפת 

בצמרת המקצועית של המנגנון העירוני.
עשורים  כשני  מזה  בעירייה  עבד  סמוליאנוב 
כאיש  רבה  להערכה  וזוכה  תפקידים,  במגוון 
לפני  ואנרגטי.  יעיל  ענייני,  חרוץ,  מקצוע 
כשנתיים, עם עזיבתו של מנכ"ל העירייה יעקב 
ממן, הפך לממלא מקום מנכ"ל העירייה, אחד 

מהתפקידים החזקים והמשמעותיים בעיר.
מבלי  פרישתו,  על  סמוליאנוב  הודיע  השבוע, 
צפויה  העירייה  לעזיבה.  הסיבות  את  שנימק 

לפתוח במכרז חדש לתפקיד.

משה אברהמי

בוגרי  על  עברה  והתחזקות  התעלות  של  שבת 
תקווה,  בפתח  ישראל'  'שארית  תורה  תלמוד 
בני  בקמפוס  גיבוש  לשבת  יחדיו  שהתכנסו 
150 בוגרי  עקיבא בכפר סבא. בשבת השתתפו 

כיתות ח', מתוכם לראשונה, 3 אברכים.
השבת כולה עמדה בסימן 'להתענג על ה'', וכל 
הרוחנית  העבודה  אודות  נסובו  השיחה  נושאי 
וליראה.  לתורה  מחיבור  ששואבים  וההנאה 
את פני הבוגרים קיבלו שלטים מאירים, ספרים 
עשיר,  כיבוד  לכבודם,  שהודפסו  מיוחדים 

ומתנות ממותגות עם הלוגו של ההתכנסות.
מי שליווה את השבת במסירות הוא הרב טוביה 
חוצבי  חיזוק  ומדברי  מזיוו  שהעניק  פולק, 

להבות.
מלווה  ממסיבת  הבוגרים  נהנו  שבת  במוצאי 
מלכה חגיגית בלווי מוזיקה חסידית, עד לשעות 

הקטנות של הלילה.
מחנך  הוא  הקדוש  המיזם  מאחורי  שעומד  מי 
שבתות  את  שהפך  פיש,  אריה  הרב  ח',  כיתה 
רותם  אף  פיש  הרב  מבורכת.  למסורת  הגיבוש 
את  שמסבסדים  לב  נדיבי  תורמים  רב  בעמל 

עלויות השבת, לרווחת התלמידים.

משה אברהמי

להגיע  צפויים  תקווה  פתח  תושבי  המוני 
מרכזית  תפילה  לעצרת  הקרובה  שבת  בערב 
פריצת  על  במחאה  סגולה,  התעשייה  באזור 
'קשת טעמים'.  חומות השבת בפתיחת מסעדת 
פרקי  באמירת  כאבם  את  יביעו  התושבים 

תהילים, בתפילה ובשירה.
בשבתות  הפיגולים  מסעדת  פתיחת  כזכור, 
מסעירה את העיר ומאיימת לפרום את היחסים 
העדינים בין המגזרים בעיר, שידעו תמיד לחיות 

זה לצד זה מתוך אחווה וכבוד הדדי.

החנות  פתיחת  נוכח  שבעתיים  גדול  הכאב 
סמוך ונראה לבתי שכונת כפר אברהם, המלאה 

במשפחות שומרות מסורת ישראל.
פועלים  החנות,  שערי  מול  המחאה  מלבד 
בדרכים  בעיר  השבת  ופעילי  הציבור  נציגי 
החנות  בעלי  על  לחץ  להפעיל  במטרה  שונות 
את  שיסגרו  מנת  על  פועלת,  היא  בו  והמתחם 
שערי המקום. בין היתר נטען כי הפעלת המקום 
בשבתות מהווה הפרה של חוקי העזר העירוניים 

ונוגדת את הסכם השכירות בין הצדדים.
עצרת המחאה בערב שבת תתכנס על פי קריאת 
היעודה  כשהשעה  והשכונות,  העיר  רבני  כל 

נקבעה ל-18:00.

משה אברהמי

לאחר שמונה שנים בהם לא היה קשר עם העיר 
המועצה  חברת  השתתפה  שיקגו,  התאומה 
של  תאומות  ערים  בכנס  לוין  ישראלוב  עידית 

העיר שיקגו.
תאומות  ערים  הסכם  נחתם  שנים  כ-25  לפני 
בין פתח תקוה לעיר שיקגו, ובשנים האחרונות 
רמי  העיר  ראש  מאד.  עד  רופף  היה  הקשר 
ביקש  הקשר,  את  לחזק  ביקש  אשר  גרינברג 
מחברת המועצה עידית ישראלוב לוין להשתתף 

בכנס ולייצג את העיר פתח תקוה.
עידית ישראלוב: "היה לי הכבוד לייצג את ראש 
בכנס  העיר פתח תקוה  ואת  גרינברג  רמי  העיר 
חגיגי של שיקגו והערים התאומות שלה ברחבי 
העולם, ביניהן הלסינקי, לונדון, ליסבון ועוד". 

קיבלה  לייטפוט  לורי  הגב'   שיקגו  העיר  ראש 
את נציגת פתח תקוה בכבוד רב ושמחה לשוחח 

איתה על המשך הקשרים בין שתי הערים.
הפדרציה  יו"ר  סגנית  עם  עידית  נפגשה  עוד 
בשיקגו אליסיה פולן, קונסול ישראל בשיקגו - 
אביב עזרא )תושב פ"ת לשעבר( ונציגי מחלקת 
כחודש  בעוד  שיקגו.  בעיריית   )!( תקוה  פתח 
תשלח אלינו תכנית העבודה עליה סוכם להמשך 
הפעילות בתחומי התרבות, הספורט, הלמידה, 
חילופי משלחות, רפואה, ספורט, תעשייה ועוד.

ראש העיר רמי גרינברג "הגב' לייטפוט נבחרה 
זה מכבר לראשות העיר שיקגו וחשוב לנו להביע 
את הערכתנו ולאחל לה הצלחה רבה בתפקידה. 
נשמח לחדש את הקשר בין שתי הערים ולקדם 

את שיתוף הפעולה בינינו".

עוד בכיר במערכת העירונית מניח את המפתחות: ליאוניד סמוליאנוב, סמנכ"ל העירייה, 
הודיע על פרישה

150 בוגרי כיתות ח' התכנסו בכפר סבא לשבת מרגשת וסוחפת, תחת הנושא 'להתענג על ה''

בערב שבת יתכנסו המוני תושבי פתח תקווה בראשות רבני העיר והשכונות, מול 
מסעדת 'קשת טעמים', למחות בכאב על פריצת חומות השבת בעיר

אחרי שנות "נתק" בין פתח תקווה לבין העיר התאומה - יצאה חברת המועצה 
עידית ישראלוב לשקם את הקשרים עם העיר האמריקאית

סמוליאנוב )שני מימין( עם רה"ע לשעבר ברוורמן )צילום: 
דוברות העירייה(



ל' סיוון תשע"ט 10103/7/19 בני ברק

קבוצת הנופשים הראשונה של "שינפלד תיירות" 
במלון  ומתארחים  באיטליה  אלו  בימים  נחתה 

"שרתון גולף" מבית הילטון ברומא.
חודשים  לפני  כבר  להירשם  שמיהרו  האורחים 
ארוכים היו הראשונים שהבינו כי החופשה הטו־

2019 היא חופשה בעיר הבירה  בה ביותר בקיץ 
האיטלקית.

תאריכי היציאה של 1.7 ושל ה-4.7 כבר מלאים 
נות־  8.7 של  היציאה  בתאריך  מקום.  אפס  עד 
לא   11.7 היציאה  ובתאריך  רו מקומות אחרונים 
שני  נוספו  הגובר  הביקוש  בשל  מקומות.  נותרו 
בשינפלד  ו-22.7.   15.7 חדשים:  יציאה  תאריכי 
שי־ של  על  אל  סנדור  מטוס  כי  מציינים  תיירות 

נפלד תיירות יוצא מיד ישבוע בחודשים אוגוסט 
וספטמבר.

מכל הסיבות, החופשה של שינפלד תיירות היא 
הטובה ביותר שתוכלו לקבל: בגלל היעד, בגלל 
הטיולים, בגלל השירות, בגלל החוויה הגסטרו־

נומית במלון, בגלל המחיר ובגלל שבשום מקום 
לא תקבלו תמורה מלאה לטיול שלכם.

חופשת  מדוע  עצמכם,  את  שואלים  בטח  אתם 
ברומא  הילטון  מבית  גולף  שרתון  במלון  הקיץ 

היא החופשה האטרקטיבית ביותר? 
בשילוב  חלומית  קיץ  וחופשת  פאר  מלון  ובכן, 
טיולים נפלאים ממתינים לאורחי שינפלד תיירות.

רומא, כידוע, היא אחת הערים היפות באירופה. 
חופשה בעיר במלון גלאט מפואר עם שפע האט־

רקציות והטיולים, היא בדיוק היעד למי שמחפש 
חופשה חלומית בלתי נשכחת.

להתפנק כל החופשה 

רומא,  הילטון  בבעלות  רומא  גולף  שרתון  מלון 
שמגי־ עולם  לעשירי  המיועד  אלגנטי  מלון  הוא 
מקצו־ גולף  במגרשי  לשחק  במיוחד  אליו  עים 

להבטיח  מנת  על  בקפידה  נבחר  זה  מלון  עיים. 
ששהותכם תהיה נעימה ומפנקת, עם אירוח בת־

נאים מפנקים ואווירה חמה שרק שינפלד יודעים 
להציע.

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

ומאיר עיניים.
אוטובוס שאטל מטעם המלון יוצא במהלך היום 
למרכז רומא ולקניון הסמוך מהענקים באירופה - 

קניון "Euroma2", בעלות 3-5 יורו בלבד.

לאכול מתי שבא לכם

את החוויה הגסטרונומית מכירים אורחי שינפלד 
תיירות כבר למעלה מ-30 שנה. הארוחות בחדר 
האוכל ובטרקלין האירי הם חלק בלתי נפרד מה־

חופשה אצל שינפלד תיירות. כשזה מגיע לאוכל, 
כשרות,  ברזל:  צאן  נכסי  שלושה  אותנו  מלווים 

איכות וכמות.
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית תחת 

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

במלון עולים על כל דמיון.
הארוחות מוגשות בכל טוב, מיני בשרים, דגים, 
מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, קונפי־
טורות ומעדנים. בשבת אתם נהנים מפנסיון מלא 

עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
וקונדיטורים  שפים  כולל  שלנו  המורחב  הצוות 
בינלאומיים.  בפרסים  שזכו  הראשונה  מהשורה 
בשיתוף צוות עוזריהם הם יעמלו ויכינו עבורכם 
תפריט אוכל מסעיר ומלהיב הכולל שפע של טע־

מים, צבעים וניחוחות, בטעם נפלא של עוד.
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי הטרק־
לין האירי הייחודי של שינפלד המכיל בר עשיר 
ומבחר  עוגות  פירות,  קרה, שתיה חמה,  בשתיה 

ליקרים.

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

שהו במהלך חודשי הקיץ במלון שרתון גולף.

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

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

שאסור לפספס.
 

עכשיו גם את מבינים מדוע החופשה של שינפלד 
תיירות היא האטרקטיבית והמשתלמת ביותר. גם 
אתם מוזמנים להתקשר ולהזמין חופשה בטלפון: 

.03-6189999

האורחים כבר נהנים
בשרתון גולף ברומא 

הקבוצה הראשונה של אורחי שינפלד תיירות כבר נופשת בימים 
אלו ברומא וההרשמה להמשך חודשי הקיץ נמצאת בשיאה ⋅ בשל 

הביקוש הגובר נפתחו תאריכים נוספים לחופשת הקיץ החלומית של 
שינפלד תיירות במלון 'שרתון גולף' מבית 'הילטון' ברומא 

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

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

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

משרד הפנים

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

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

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

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....



ב' סיוון תשע"ט 125/7/19 בפתח-תקוה

מאת: חיים לוי

ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד 
ברק, אשר הודיע רק לפני ימים אחדים על 
חזרתו לזירה הפוליטית, יצא אמש בהצהרה 
דרמטית במסיבת עיתונאים בה קרץ בעיקר 

למגזר החרדי. 
ומורשת  היהדות  בין  היא שהיחס  "עמדתי 
ישראל למדינת ישראל הוא עמוק ומורכב. 
לכאן,  הגיענו  סיבת  שורשינו,  הם  אלה 
פתח  כולנו'',  בין  האנושי  החיבור  ומקור 
דוגל  אני  ''אולם  להסתייג.  מיהר  אך  ברק 
סובלנית  מסורת,  מכבדת  פתוחה,  בחברה 
וחזון  העצמאות  הכרזת  ברוח  ונאורה. 
נגד  אנחנו  הדתה.  נגד  הנביאים. אנחנו 
אמות של  ד'  ואל  הפרט  רשות  אל  פלישה 

היחיד".
שותפים  שנהיה  ''ממשלה  כי  הכריז  ברק 
להקמתה, תוביל תוך 12 חודש לביטול חוק 
הגיוס. סוף לישראבלוף. נביא וניישם תכנית 
להשתלבות  עין,  למראית  מגיוס  שילוב: 
הקשר  את  לחתוך  מתחייבים  אנחנו  בעין. 

הגורדי הזה שהסתבך ללא מוצא''. 
כראש  שנה   20 לפני  עבדכם,  ''אני, 
שעסקה  טל  ועדת  את  הקמתי   - הממשלה 
ודחית השירות  בני הישיבות  גיוס  בשאלת 
בצה"ל. לכולנו היו כוונות טובות. אבל יש 
לאמר את האמת. יישום חוק טל נכשל. וזה 
ולכן,  מאז.  הניסיונות  כל  של  גורלם  היה 
ולא  עבד  לא  זה  אמת!  לומר  הזמן  הגיע 

יעבוד'', הוסיף.  
''ראשית,  התוכנית:  שלבי  את  הציג  ברק, 
מי  כל  ואת  צרכיו,  פי  על  יגייס  צה"ל 
'צבא  להיות  וימשיך  בו  לשרת  שמבקשים 
משכר  יהנו  בצה״ל  העם'. המשרתים 
בחברה,  הצעירים  יתר  כל  שנית,  הולם. 
אזרחי-לאומי.  שרות  ישרתו  ערבים  כולל 
חרדיים,  אזרחים  מקסימום  שלישית, 
התעסוקה.  בשוק  ישתתפו  וגברים,  נשים 
לומדי  לקבוצת  מכבדת  הסדרה  רביעית, 
כחלק  אומנותם.  שתורתם  מצטיינים  תורה 
מהמסורת והמחויבות היהודית עליה הכריז 

עוד דוד בן גוריון".

מאת: אלי רובין

הרשימות,  דיוק  ליתר  או  המפלגות,  אחת 
הנמצאת בפלונטר לא קטן היא 'איחוד מפלגות 
מפלגות  את  שמייצגת  האחרונה,  הימין'. 
בבחירות  לכנסת  הכניסה  הדתית,  הציונות 
האחרונות 5 מנדטים, לאחר שלשתי השותפות, 
הבית היהודי והאיחוד הלאומי, צורפה 'עוצמה 

יהודית'.
חיבור זה, כזכור, נולד אחרי פרישתם של בנט 
שלא  החדש',  'הימין  מפלגת  לטובת  ושקד 
הימין'  ב'איחוד  החסימה.  אחוז  את  עברה 
שיבצו את נציג 'עוצמה יהודית' מיכאל בן ארי 
הרשימות  סגירת  לאחר  אך  החמישי,  במקום 
שונות.  בטענות  מועמדותו  את  פסל  בג"צ 
באמצעות עתירה לבג"צ, ב'איחוד הימין' ניסו 
לקדם את הנציג הבא של המפלגה, איתמר בן 
גביר, מהמקום השביעי למקום החמישי ובכך 
ובן  נדחתה  זו  עתירה  אך  הפסילה,  את  לתקן 

גביר נשאר במקומו.

בעקבות כך ובכדי לרצות את מצביעי 'עוצמה 
קודם  התחייבו  הימין'  ב'איחוד  יהודית', 
חמישה  תקבל  המפלגה  אם  גם  כי  הבחירות 
מתחייב  "אני  לכנסת.  יכנס  גביר  בן  מנדטים 
באמצעות  לכנסת  גביר  בן  איתמר  את  להכניס 
איתמר  את  לראות  תזכו  אתם  הנורווגי.  החוק 
בכנסת  ביותר  הטובה  ההופעה  את  נותן 
ישראל", אמר סמוטריץ' במסר לפעילי 'עוצמה 

יהודית'. 
ופרץ  שסמוטריץ'  ולמרות  ההצהרות  אף  על 
מונו לשרים, אלו לא התפטרו מהכנסת לטובת 
בן גביר, זאת מכיוון שהחוק הנורבגי לא עבר 
להתפטר  אי אפשר  כך  ובשל  הנוכחית  בכנסת 
להתפטר  מוכן  כי  שהצהיר  מי  במסגרתה. 
הלאומי',  'האיחוד  יו"ר  הוא  מידי  באופן 
שפועל כל העת לאיחוד בתוך הימין ולמזעור 
מהכנסת  להתפטר  מוכן  האחרון  פילוגים. 
גביר,  בן  של  כניסתו  למען   – החוק  בלי  אף 
תהיה  כניסתו  שאז  פרץ  עם  יחד  רק  זאת  אך 
מובטחת. יו"ר הבית היהודי רפי פרץ, לעומתו, 
כי  ובסביבתו הבהירו  בינתיים  מסרב להתפטר 

שיהיה  ברגע  כנסת  כחבר  מתפקידו  "יתפטר 
ניתן להעביר את החוק הנורבגי".

על  הודיעו  יהודית'  ב'עוצמה  כך,  בעקבות 
הבית  עם  האיחוד  פירוק  ועל  השותפות,  סיום 
היהודי לאור ההתנהלות. במכתב לפרץ, נכתב: 
וההתנהלות  הוגן  ליחס  זכינו  לא  "לצערנו 
כמי  הייתה  היהודי  בבית  גורמים  ושל  שלך 
יהודית.  עוצמה  את  וזורקים  שמשתמשים 
בבחירות  לניצחון  הביא  בינינו  החיבור 
שאלמלא התנהלות ליברמן היה מאפשר הקמת 

ממשלת ימין. 
בציונות  מימין,  להתנהלות המורכבת  במקביל 
עם  והסכמות  להבנות  להגיע  הדתית מתקשים 
אנשי 'הימין החדש' ובכללה איילת שקד, אשר 
עדיין מחשבת את צעדיה הבאים בפוליטיקה. 
האחרונה, שעשתה מאמצים על מנת להשתלב 
ברשימת הליכוד ולחילופין לחזור לבית היהודי 
נדחתה  במפלגה  הראשון  המקום  את  ולקבל 
על הסף עם הצהרתו של פרץ שאמר, כי יהיה 
לא  אך  ברשימה,   2 המקום  את  לה  לתת  מוכן 
את מקומו. לעומת זאת, יו"ר האיחוד הלאומי 

יוותר על מקומו  כי  בצלאל סמוטריץ' הצהיר, 
האישי כדי שההליכה המשותפת הזו תצליח.

'הימין  במסגרת  שריצתה  משקד  במנותק 
החדש' עדיין לא מובטחת, גם ריצה משותפת 
נראית  היהודי  הבית  עם  ביחד  בנט  נפתלי  של 
נבחנת  לכך  ובהתאם  סיכויים  כחסרת  כעת 
החדש'  ל'ימין  משותפת  ריצה  של  האפשרות 
הדיווחים  אף  על  פייגלין'.  ול'זהות' של משה 
החדש'  ב'ימין  להסכמות  הגיעו  השתיים  כי 
לפני  שהודענו  "כפי  כי  להבהיר,  מיהרו 
כחודש, עמדתנו לא השתנתה: עד ה-15 ביולי 
ליברלי  ימין  מפלגת  בבניית  רק  עסוקים  אנו 
לישראל", אז "ניכנס לשיחות עם כל המפלגות 
בימין,  טכני  גוש  יצירת  לטובת  הרלוונטיות 
שאר  כל  בבחירות.  הצלחה  לוודא  מנת  על 

הפרסומים והכתבות - נטולי בסיס".
משה פייגלין מצדו כתב, כי "חלון ההזדמנויות 
לביצוע פריימריז עומד להיסגר ונכון שהציבור 
ידע זאת. אני קורא לידידי נפתלי בנט, שזכיתי 
יחדיו  להביא  איכויותיו,  את  להכיר  לאחרונה 

את הבשורה הזו גם לישראל".

"חוק הגיוס זה ישראבלוף", אמר ברק והדגיש: "נדאג להסדרה מכבדת לקבוצת לומדי תורה מצטיינים שתורתם אומנותם. כחלק 
מהמסורת והמחויבות היהודית" • המסר של ברק לציבור החרדי: ביטול חוק הגיוס, תוכנית לשילוב חרדים בשוק העבודה ובחברה 

הישראלית • האם נתניהו צריך להתחיל לדאוג מ"השותפים הטבעיים''?

ניסיונות החיבור בין מפלגות הציונות הדתית נמשכות, אולם נדמה כי ההכרעה תיפול סמוך למועד סגירת הרשימות • המפלגות 
הקרובות לסיכום הן זהות של פייגלין יחד עם הימין החדש של בנט, כאשר טרם הוכרע מי יעמוד בראש • עוצמה לישראל מתעקשת 

כי הפעם לא תחבור לבית היהודי והאיחוד הלאומי, ורק איילת שקד טרם הכריעה לאן פניה מועדות

"תוך שנה נבטל את חוק הגיוס''

לא מוצאים נוסח אחיד

הצהרה מפתיעה של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק

הפלונטר של הציונות הדתית: חמש רשימות לא מצליחות להתאחד

אהוד ברק עם  הרכש הדתי למפלגתו,יאיא פינק )צילום: דוברות אהוד ברק(



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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נחיתת חירום בנתב"ג מכירים את  נוסעים שחוו 
הנחיתה.  לפני  רגע  בהם  שאוחזת  החרדה  תחושת 
והתלקחות  החלקה  למניעת  בלבן  מוקצף  המסלול 
הכבאיות.  אורות  באדום  מנצנצים  צדיו  ומשני 
השימוש  על  רגעים  באותם  הרגועים  ההסברים 
הצפוי במסכות החמצן מסייעים לנוסעים המיוזעים, 
כמו מאוורר ללא מיזוג ביום חמסין. בואכה חודש 
אלול – די בחוויה אחת כזאת כדי למרק שנה שלמה 

של חטאים.
באותה  לאחרונה  מצוי  דומה,  כך  נתניהו, 
החרדה  מפלס  גבוה  כמה  עד  להבין  כדי  תחושה. 
להתבונן  די  ראש-הממשלה  בלשכת 
לביטול  המהלכים  על  בהשתוממות 
נואשת  בתזזיות  הננקטים  הבחירות, 
אץ- שלשום  תמול  שאך  מי  על-ידי 

61 להקדמת  רץ כדי לשריין רוב של 
הבחירות. 

מהראויים  הוא  אדלשטיין  יולי 
לרבים  בניגוד  הליכוד.  שבבכירי 
מחבריו, האיש לא אפשר את הפיכתו 
לעוד אחד מעובדי משק הבית במעון 
ובליכודיאדה   – הממשלה  ראש 
במשימה  מדובר  לא  נתניהו  ימי  של 
ירה  ביבי  השבעים  בחגיגות  קלה. 
את הזיקוקים לעברו בכינון ישיר, אך 
מהאירוע  לצאת  הצליח  אדלשטיין 

עם קורטוב של עצמאות. 
אדלשטיין  יואל  יולי  של  תפארתו 
לא תהיה על יוזמת חודש יולי 2019 
לביטול הבחירות, שיו"ר הכנסת שב 
לכולם  השבוע.  אמונים  לה  והצהיר 

נועדה  שהיוזמה  ברור 
ובראשונה  בראש  לשרת 
ראש-הממשלה.  את 
מאחורי הקלעים הוסיפה 
לרחוש  נתניהו  לשכת 
גם  דבורים  ככוורת 
השבוע. החברים מבלפור 
וינסו  ידיים  מרימים  לא 
הגונג  הישמע  לרגע  עד 
היוזמה,  את  לקדם 
כביכול לא נאמרה בפועל 

המילה האחרונה.
הבלתי  הפגישות  יומן 
רשמי של ראש הממשלה 
כמו  האחרון,  מהשבוע 
המכוונת  שתיקתם  גם 
מחברי- כמה  של  מוצהרת  הבלתי  אך 

הכנסת החרדים – מלמדים שעדיין לא 
אבדה תקוות היראים. המכנה המשותף 
 – אלה  בימים  והחרדים  נתניהו  של 

הבלתי  הקרובות,  הבחירות  מתוצאות  חרדתם  הוא 
צפויות.

על  מסתמכים  ראש-הממשלה  של  בסביבתו 
עמדת  את  הסותרת  מוזמנת,  משפטית  חוות-דעת 
לצורך  כי  ומבהירה  הכנסת  של  המשפטי  היועץ 
יו"ר   .61 די ברוב של  ביטול הבחירות המסתמנות 
הכנסת אומנם הבהיר כי ידרוש רוב מיוחס, אך אם 
היוחסין  אילן   – ואחת  השישים  האצבע  תימצא 

ייבנה בהתאם לזרת שתונף.

משב"כ לשב"ס
אחד מחברי הכנסת שעברו בדלת המסתובבת של 
לשכת רה"מ - הלוך ילך ובכה - העריך השבוע כי 
הסיכוי שמכל הבחישות בניסיון לבטל את הבחירות 
מהסיכוי  נמוך  לאכילה,  ראויה  דייסה  לבסוף  תצא 
בסיפור  גם  דב.  שדה  סגירת  ערב  לאילתים  שהיה 
מאוחר  נזכר   - נתניהו   - שזיהה  הראשון  ההוא, 
עד  ההחלטה  את  לדחות  הצלחה  ללא  וניסה  מדי 
לאחר הבחירות כדי שלא לספוג את זעם האילתים 

בקלפיות. 
המושל בכיפה - הסרוגה והשחורה - ניסה לגייס 
להסדרת הכאוס בשדה דב את נציגי הציונות-הדתית 
שלשכתו התברכה בהם במשך השנים. נתניהו חובב 
השותפות הפוליטית עם החרדים, מעדיף בלשכתו 
את חובשי הכיפה הסרוגה. העדפתו זו לא השתנתה, 
לעדי  מהם  כמה  הפכו  העיתים  שבצוק  אחרי  גם 

מדינה.
צעיר  איש  סמוטריץ',  בצלאל  התחבורה  שר 
עם  עצמו  מצא  הכתפיים,  על  ראש  עם  ומוכשר 
פינה,  לסגור  שנשלח  סרוג  כעוד  לתפקיד  כניסתו 

הספיק  בטרם  רה"מ.  לשכת  של  המסורת  כמיטב 
להתמקם במשרדו בבירה ולצלוח את פקקי הכניסה 
למשימת  שוגר  הוא   – המשתפצת  לירושלים 

התאבדות ראשונה. קמיקזה בשדה דב.
הטיסה  בתנאי  השיג  לשבחו,  ייאמר  סמוטריץ', 
הבלתי אפשריים אליהם נשלח, הסדר נחיתת חירום 
ראוי ומתקבל על הדעת ולפיו קצה המסלול יוכשר 
לתקופת ביניים שלא תפגע בהכנת התשתית לבניית 
יכול  היה  לא  ביבי  במתחם.  הדיור  יחידות  אלפי 
גילו  התחבורה  שר  ובלשכת  מזה  ליותר  לצפות 
כהצלחת  שהסתמן  מה  לנוכח  זעירה  אופטימיות 
בממשלת  השר  על  שהוטלה  הראשונה  המשימה 

המעבר. 
ובאמירה  לממשלה  היועמ"ש  בא  שאז  אלא 
המתחם.  מפינוי  לבד  אופציה  כל  שלל  נחרצת 
ההסדרים  כל  שאת  למשתתפים  הזכיר  הוא 
האלטרנטיביים, ניתן היה לקדם לפני שנים ספורות 
כשעוד היה עם מי ועל מה לדבר ובמחירים הרבה 
יותר שפויים. נתניהו למד על בשרו בפעם השנייה 
בזכויות  המשחק  ליכולת  גבול  שיש  שבוע  תוך 
שבין  בדילמה  דמוקרטיות.  בזכויות  כמו  קנייניות, 
הליכה יד ביד עם פשרת סמוטריץ' לבין ציות מלא 
להוראת היועמ"ש הוא בחר, ולא בפעם הראשונה, 

בדרך השנייה. 
המשפטים  משרד  את  ליטול  שסירב  לוין  יריב 
שזיהה  הראשון  כנראה  היה  המעבר,  בממשלת 
שבין  בטלטלה  הפוליטיים,  חיינו  שבמציאות 
בחירות מוקדמות למאוחרות, נתניהו הפך לאישיות 
הנחיות  על  תיגר  לקרוא  ממשית  יכולת  נטולת 

היועמ"ש לממשלה, ביבשה וגם באוויר. 
הקדמת  את  לבטל  נתניהו  של  הנואש  הניסיון 
הענקת  כולל  מחיר,  בכל  הבחירות 
לכחול- מלא-מלא  המשפטים  תיק 

שאבדה  מלמד  לעבודה,  או  לבן 
תקוותו של נתניהו להעברת חקיקת 
חסינות ייעודית. היעד הנוכחי שלו 
שהציב  מהמטרה  בהרבה  צנוע 
האחרונות.  הבחירות  במוצאי 
ההתחמקות  שאופציית  מבין  ביבי 
לכמעט  הופכת  אישום  מכתב 
בלתי אפשרית. המטרה המעודכנת 
ולדלק  הטיסה  לתנאי  בהתאם 
שנותר במכלים, היא להגיע לבית-

בסוללת  מוקף  כשהוא  המשפט 
תאמרו  אל  ורק  השב"כ.  מאבטחי 

)עדיין(, את המילה שב"ס.

ברכת הברק
מכל  שונה  הזאת  המערכה 
להסביר  נתניהו  יודע  קודמותיה, 

טיסה	לשום	מקום	

אופציית 
ההתחמקות מכתב 
אישום מסתמנת 
כבלתי אפשרית. 
המטרה המעודכנת 
של ביבי בהתאם 
לתנאי הטיסה ולדלק 
שנותר במכלים, היא 
להגיע לבית-המשפט 
כשהוא מוקף 
בסוללת מאבטחי 
השב"כ. ורק אל 
תאמרו )עדיין(, את 
המילה שב"ס

עו"ד	אבי	בלום בית	ספר	לפוליטיקה

שליחותו של הממונה. יו"ר הכנסת אדלשטייןקמיקזה בשדה דב. סמוטריץ'
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את  להוריד  הקרובה,  בסביבתו  שמנסה,  מי  לכל 
היינו.  כבר  הזה  שבסרט  ולהסביר  החרדה  מפלס 
כמי שעבר משברי טיסה ולרוב גם שרד את נחיתות 
את  הזאת  בפעם  מזהה  ביבי  בהצלחה,  החירום 
שלו  הקוקפיט  את  שאפיין  בהגאים  כשל  אותו 
99'. באוויר יש ריח כבד של מנועים  ערב בחירות 
שרופים, ולא רק גלגלים חרוכים. תחושת המיאוס 
בקרב  גם  אחיזה  וקונה  לימין  משמאל  זולגת 
פובליציסטים שבבלפור התייחסו אליהם עד תמול 
שלשום כאל חסידים שוטים. ורק החרדים, כרגיל, 

הם אחרוני הנאמנים.
מערכת  את  נתניהו  מחלק  סגורות  בשיחות 
הבחירות הנוכחית ללפני ואחרי. הרגע בו ברק ירד 
את  להכריע  מבחינתו  עלול  למגרש,  ונכנס  מהגדר 
הבחירות לרעתו. נתניהו זוכר היטב איך ב-99', עלה 
שלישי  שחקן  של  משבצת  אותה  על  למגרש  ברק 
הגנרלים  במפלגת  העולים  הכוכבים  אחרי  שנגרר 

דאז של איציק מרדכי ואמנון ליפקין-שחק. 
ביבי של אותם ימים, פתח את מערכת הבחירות 
לפני  אז,  נגמר  זה  איך  בסקרים.  בטוח  כמנצח 
נתניהו  את  הביס  ברק  זוכרים.  כולם  עשורים,  שני 
בקלפי כשהוא מצליח לתרגם את תחושת החמיצות 
החזיק  עצמו  ברק  בקלפיות.  לקולות   – מנתניהו 
אחזה  חמצמצות  שאותה  עד  וחצי  כשנה  מעמד 
ימים.  בקיצור  נשמתה  את  שנפחה  בממשלתו  גם 
"הוא היה ראש-הממשלה הכושל בתולדות מדינת 
במהלך  ההגדרה  את  מנתניהו  שמעתי  ישראל", 
לסדרת  בנוגע  כמענה לשאלה  הקדנציה האחרונה, 

ציוציו של ברק, וזאת עוד בטרם ירד למגרש. 
לממשלת  לוי  דוד  דאז  החוץ  שר  של  ההגדרה 
ברק, ממנה )גם ממנה( התפטר בטריקת דלת נעלבת 
ההמראה  בתהליך  מקום".  לשום  "טיסה  הייתה: 
ידוע  ליעד  שממריא  כמי  ברק  נראה   – הנוכחי 
מראש. ברק מזהה הזדמנות להוריד את גוש הימין 
מתחת לשישים ואחת מחד, ולשבור את ההגמוניה 

של כחול-לבן מאידך. 
 – אמון  הוא  עליה  וההרכבה  הפירוק  במלאכת 
העבודה  עם  גדול  שמאל  גוש  לבניית  ברק  מכוון 

לו  ויאפשר  לכחול-לבן  בכוחו  שישתווה  ומרצ, 
בראש.  ראש  גנץ,  בני  מול  ההנהגה  על  להתמודד 
למערכת  שכניסתו  ידיעה  מתוך  הסתער  ברק 
הפוליטית לא תותיר לעבודה ולמרצ ברירה. בחירת 
למעשה  היא  החבוטה  העבודה  למפלגת  היו"ר 
ברשימה  השלישי  או  השני  למקום  בחירה  רק 
יאחז במלקחיים את שתי  המאוחדת הצפויה. ברק 
המפלגות משמאל, עד שיתאחדו תחתיו בגוש אחד 
גדול. אם הקצתם לפנות בוקר, בין שלישי לרביעי, 
בחשבון  קחו   – המשחק  בתוצאות  להתעדכן  כדי 

אפוא, שזהו רק חצי הגמר.
למערכה  ברק  של  כניסתו  החרדית,  מהזווית 
 – לאחרונה  לנו  שקרה  ביותר  הטוב  כדבר  נדמית 
הברק,  היכה  בו  לרגע  עד  באפלה.  אור  קרן  ממש 
קבע איווט ליברמן את הטון והוביל את סדר היום 
האזרחי האנטי-חרדי. ההצטרפות של ברק, החזירה 
נתניהו  של  כשירותו  את שאלת  היום  לסדר  באחת 

לכהן כראש ממשלה.
הגדולים  היריבים  בשני   – פעמיים  היכה  הברק 
של  האג'נדה  את  הנוכחית.  במערכה  החרדים  של 
ואת  הציבורית  התודעה  לשולי  דחק  הוא  ליברמן 
הנוכחות של לפיד הפך ברק לבלתי רלוונטית כמעט 
אנטי-חרדי  קו  זוהה עם  לא  לחלוטין. ברק מעולם 
אותנטי. ב-99' הוא רכב על הגל ורץ בבחירות עם 
סיסמאות נגד העברת כספים לישיבות ולהתנחלויות, 
הקים   – הממשלה  לראשות  שנבחר  אחרי  רגע  אך 
הנוחה  הגיוס  חקיקת  את  שהולידה  טל  ועדת  את 

ביותר לחרדים, כמוה לא הייתה וגם לא תהיה.
בפוזיציה הנוכחית, ברק מסרב להיגרר לאג'נדה 
מכוון  הוא  לאיווט,  בניגוד  אנטי-חרדית.  אזרחית 
ממקד  ובכך  ראש-הממשלה  של  לעברו  האש  את 
של  היום  סדר  להבות  את   - בחרדים  ולא  בנתניהו 
נראה איווט השבוע  הבחירות הנוכחיות. לא בכדי 
מבישים  תעמולה  סרטוני  מפרסם  תזזית,  כאחוז 
ומנסה לגרור בכוח את החרדים למערכה. יפה עשה 
המשחק  את  לשחק  כשבמקום  דרעי,  מכלוף  אריה 
בתגובה  הזכיר  הדדית,  התנגחות  של  המסורתי 
לליברמן את שיתופי הפעולה ההדוקים עם החרדים 

מזה כמעט שלושה עשורים.
סירובו הראוי להערכה של ברק מלהיגרר לשיח 
אנטי-חרדי בסוגיית הגיוס – ממחיש טוב מכל את 
לרודפי  האחים  מלחמת  מחרחרי  שבין  ההבדלים 
שלום הבית. ברק לא הסתפק בפוזיציה של הימנעות 
על   - לדפוס(  הגיליון  הורדת  )עם  אתמול  והצהיר 

הבטחה  אותה  משקל 
לסגת  מ-99'  נושנה 
כי   - שנה  תוך  מלבנון 
ממשלה שהוא יהיה שותף 
בתוך  תוביל  להקמתה 
הגיוס.  חוק  לביטול  שנה 
יכולים  היו  לא  החרדים 
לייחל לגיוס אמירה טובה 
מזו להרגעת המערכה. תנו 
דיונים  של  נצח  שנת  לנו 
ואנחנו  טל,  חוק  בסגנון 

מסודרים.
הרמטכ"ל  הוא  ברק 
וממש  ברשימה,  האחרון 
שממאן  הראשון,  לא 
בפסטיבל  להשתתף 
כי  היא  עובדה  ההסתה. 
רבי-האלופים  ארבעת  כל 
על  תיגר  כיום  שקוראים 
בתוקף  מסרבים  נתניהו, 
החרדים  גיוס  את  להפוך 
לנשק יום הדין ומשמיעים 
במקום  פיוס  קולות 
למרבה  גיוס.  קריאות 
שנושאי  הרי  האבסורד, 

נגד  התקשורתי  בקרב  נפשם  המחרפים  הגיוס  דגל 
החרדים, הם דווקא שני ג'ובניקים כאיווט ולפיד – 
שלא ראו שדה קטל מעודם ולא חוו קרב מימיהם. 
והאיר  הקיץ  בעיצומו של  הזה שהבליח  הברק  על 
בשם  לברך  יכולים  החרדים  בהבזק,  המציאות  את 

ומלכות.

ארבעת רבי-האלופים 
שקוראים כיום תיגר על 

נתניהו, מסרבים בתוקף 
להפוך את גיוס החרדים 

לנשק יום הדין בה בשעה 
שנושאי דגל הגיוס 

המחרפים נפשם בקרב 
התקשורתי, הם שני 

ג'ובניקים כאיווט ולפיד – 
שלא חוו קרב מימיהם

קולות פיוס במקום קריאות גיוס. אהוד ברק במסיבת העיתונאים
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - כלי מטבח

צפחת,  כוס,  החמת,  צנצנת,  כד,  הדוד,  צלחית,  ונאד,  הגביע,  סיר,  וכירים,  בקבק,  נבל,  הקערה,  בפרור, 
המזלג, כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה, הצלחת, מרחשת, כלי עץ

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

ישסנהצנצנתמשתשאמא
סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא
התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. שמח,שש,צהל. "וא"ת  שלא ___ אברהם ושמח על דיבור" )בראשית רבה לט(
4. מגדל צופים. "עפל ו___" )ישעיה לב יד(

7. דירה לגור בה. "ואיש כי ימכר ___   ____" )ויקרא כה כט(
8. בר-לבב,תם,נקי,חף,טהור. "עם ___ תתבר" )שמואל ב כב כז( )בהיפוך אותיות(

9. כנוי לפורענות הבאה לפתע.  "____ שוטף" )ישעיה כח טו(
10. פח,מלכודת לעופות. "אין פורסין ____ ליונים" )בבא קמא ז ז( )בלשון יחיד(

11. עודף,שפע,מידה יתרה. "___סאה")זבחים סב: (
12. קיצור המילים : יש פוסקים.

14. חלק כחלק,מנות שוות. ____  ב____   "____ ב____ יהיה" )שמות ל לד( )בהיפוך 
אותיות(

15. הוחרם והוצא מכלל משפחתו ,נודה. נכרת מ___   )בראשית יז יד( )בהיפוך אותיות(
17. העלה ריח רע,הסריח. "ו___ היאר")שמות ז יח(

1. התחזק. "כאשר ירים משה ידו ו____ ישראל" )שמות יז יא(
2. חריכה או קליה באש. "שהות לקצירתו ו___ באבוב"    )רש"י ראש השנה ל.( )לא 

בלשון סמיכות( )בכתיב מלא(
3. נהרס ושובר,פוצץ. "____ מזבח הבעל" )שופטים ו כח( )בהיפוך אותיות(

4. איחר,התמהמה,שהה למעלה מן המצופה. "מדוע ____ רכבו לבוא" )שופטים ה 
כח( )בכתיב מלא(

5. החשבה,מתן חשיבות. "הואיל ואיסורן ____" )בכורות י.()לא בלשון סמיכות(
)בלשון רבים()בכתיב חסר(

6. הסתכל,הפנה מבטו. "ו____ לארץ והנה חשך" )ישעיה ה ל(
10. נכבד,חשוב.  ____  פנים. )ישעיה ג ג(

11. חרף,ביזה,גינה. "זה טיטוס הרשע שחירף ו___ כלפי מעלה" )גיטין נו: ( )בכתיב 
חסר(

13. כמו במקרים שלפני-כן,כמו קודם,כרגיל. כ___   ב___ "אצא כ___  ב____ 
ואנער" )שופטים טז כ(

16. אין,אין בנמצא. "לא ____" )איוב ט לג(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

 למהירי החלטה, 
הרב קוק/חברון, 4 חד' 

גדולים, ק"ג עם מעלית, 
מושקעת ומעליה 3 חד' 
גדולים עם גג גדול, חזית 
עם נוף פתוח, 3 כ"א עם 

חניה 2,620,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

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

ל’ סיוון - ב’ תמוז תשע”ט
3/7-5/7/2019  

+5 חדרים

 בניסנבוים השקט 
דופלקס בק"ג וק"ד עם 

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

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

בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

בני ברק

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,600,000 
ש"ח. בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

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

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

בית שמש

 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

 באהבת שלום 5.5 
חד' 140 מ"ר משופצים 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

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

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

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

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

וילות ובתים

משכנתא פלוס
משכנתאות בריביות 

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

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

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

052-8935435)22-28(_____________________________________________

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

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

_____________________________________________)24-27ל(052-7667544

 ברח' הגפן, מאווררת 
משופצת וממוזגת, נוף, פינוי 

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

 בעובדיה, מפוארת, 
מושקעת, בנין שקט ומטופח, 

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

דופלקסים

 יואל 5, קומה 1 עורפית 
130 מטר פלוס מרפסת סוכה 

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

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

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

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

מחסן 12 מ"ר,
2 סוכות, יחידת הורים,

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

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

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

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

 באזור ג' בחרדים 2+3 
מושקעת ומשופצת כחדשה, 

ממוזגת + מעלית, לל"ת 
054-8464651

)26-29(_____________________________________________

אשדוד

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

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

באר שבע

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בשיכון-ה' "דירת-גן" 3 חד' 
כ-58 מ"ר +חצר 72 מ"ר + 
א.להרחבה כ-40 מ"ר )1מ-8 
דו-קומתי( 1,600,000 "תיווך-
_____________________________________________)27-27(משגב-לדיור" 052-5222690

 רמב"ש 2 -תכלת מרדכי- 
שכונת בעלז, דירת 5 חדרים, 
137 מטר, סלון ענק, קומה 1,

מרפסת, 1,680,000 ש"ח
_____________________________________________)27-27(דוד ארי 054-319-1310  

 רחוב הרמב"ם ביניין 
לאחר שיפוץ   דירת 3 חדרים 

מרווחים סלון פתוח מטבח 
במצב שמור  אזור מתחרד

899,000 ש"ח דוד ארי
  054-319-1310)27-27(_____________________________________________

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

ריצוף חדש, מטבח חדש 
ומשודרג, חלונות חדשים!  
אזור מתחרד 945,000 ש"ח

_____________________________________________)27-27(דוד ארי 054-319-1310 

 שדרות הדקל 3.5 חדרים, 
יפיפיה, אזור מתחרד, ריצוף 

חדש, קומה 1, 74 מ בנוי,
1,150,000 ש"ח

_____________________________________________)27-27(דוד ארי 054-319-1310

+5 חדרים

 "תיווך אברהם" - אצלי 
אמינות וישרות קודמים לכסף, 
נכסים למכירה והשקעה החל 

מ- 400,000 ש"ח
050-4117276)27-25/20(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
דירת 3 חד' כ- 90 מ"ר + 

מרפסת 16 מ"ר, אופ' מיידית 
לחדר נוסף + היתרי בניה ל- 

_____________________________________________)27-27(90 מ"ר 054-9422194

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, דירת 3.5 חד' כ- 100 

מ"ר מרווחת, מושקעת, חדרים 
גדולים במיוחד + מחסן 

052-5752500)27-27(_____________________________________________

 מבחר דירות 3-4-5 
חד' להשקעה / מגורים, 

ניתנות לחלוקה 
055-6611636 יעל פנחס 

הומילי נכסים 
)27-27(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 5,600 

ש"ח רחוב חולגה משה אלוש 
_____________________________________________)27-27(אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 4 
יחידות דיור מושכרות 7,000 

ש"ח בית קרקע שכונה משה 
_____________________________________________)27-27(אלוש אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 3,800 
ש"ח שכונה ג' משה אלוש 

_____________________________________________)27-27(אבני דרך 054-3255667

 3 חד', קומה 2, שכונה ה' 
במשחררים 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)27-27(פנחס הומילי נכסים 

 3 חד', קומה 3, שכונה 
ה' ביעלים 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)27-27(פנחס הומילי נכסים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 במתחרדים 3 חדרים 
ק"ב + מזגן באיזור שקט 
ואטרקטיבי אופציה לבניה 

כ- 50 מ"ר דירה מושכרת ב- 
2,400 ש"ח מרכז מידע לנדל"ן 

052-2604463)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות בטבריה 4 
חדרים מחולקת ל- 2 דירות 

מושכרת ב- 3,860 ש"ח מחיר 
780,000 ש"ח מרכז מידע 

_____________________________________________)27-27(לנדל"ן 052-2604463

 בקריה אור שמח קומה 
שלישית, 3 חדרים אופציה 
הרחבה לשתי חדרים ללא 

גג 80 מ"ר 1,400,000 ש"ח 
גמיש BB תיווך נכסים ונדל"ן 

054-7997077
)27-27(_____________________________________________

 דירות 4 ו- 5 חד' מקבלן, 
בבניה במרכז בני ברק 

_____________________________________________)27-30ל(03-5785777

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

_____________________________________________)27-30ל(050-4124466

 בהזדמנות דירת ענק 
180 מ' ובנוסף חצר, 

אזור מימון, מפלס אחד, 
מעולה לחלוקה או טאבו 

משותף 2.3 מיליון, עצמון 
נכסים 053-5302614

)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות 4 ח' קומה 
ב' מושקעת, 3 כיווני אויר 

1,670,000 ש"ח עצמון 
נכסים 053-5302614

)27-27(_____________________________________________

 בבן זכאי, קומה ב', 
חזית, 3.5 ח', משופצת 
1,700,000 ש"ח עצמון 

נכסים 053-5302614
)27-27(_____________________________________________

 ליד אדמור מגור! כ- 80 
מ"ר, ק"א, עורף, 3 כ"א, מיידי 

1,700,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 בזכרון מאיר, ק"ק ענקית, 
105 מ"ר, חזית, 2 כניסות, 

צריך שיפוץ, מיידי, 2,080,000 
ש"ח "אפיק - נכסים" 

03-5791514)27-27(_____________________________________________

 בקרית הרצוג פרדס 
כץ מבחר דירות בבניה 

החל מ- 1,290,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

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

חדשות!!! 690,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, קרקע 
35 מ"ר אופציה להרחבה 

590,000 ש"ח גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בק.הרצוג, 4 מרווחת 
ויפה + סוכה, ק"ב, חזית, 

פינתית, פתוחה + מעלית, 
בנין מעולה 1,800,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
054-2250000)27-27(_____________________________________________

 יואל 5, קומה 1, 
עורפית 130 מטר פלוס 

מרפסת סוכה 2,400,000 
אין גמישות במחיר! 

אופציה להרחבה, זקוקה 
לשיפוץ יסודי מהשורש 

052-7616600)27-29(_____________________________________________

 בנורוק, 5 חד' + סוכה, 
קומת קרקע, מחולקת ל- 2 

)3+2( 1,810,000 תיווך 
058-4772265)27-30(_____________________________________________

 באזור מרכזי בבניה נותרו 
דירות אחרונות בחזית 4 חדרים 
1,950,000 ג' + דירות 4/5, 5 
חדרים 2,150,000 קבלן אמין 
ומקצועי אבי 054-8449423 

B.D.A 27-27(תיווך(_____________________________________________

 באזור מרכזי דירה 35 מ' 
+ אפשרות לבניה כ- 30 מטר, 
שמורה 1,150,000 גמיש אבי 
 B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 לוח דירות חינם ללא דמי 
מנוי ללא רישום לציבור החרדי 

למוכר לקונה ולמשכיר כנסו 
dira4me.co.il)27-27(_____________________________________________

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

לגג הכל משופץ ברמה גבוהה 
_____________________________________________)27-27(פנחס נכסים 055-6789653

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

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

052-3344721)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בצייטלין 
3 חד' + אפשרות בנייה 
*** בשיכון ג' 5 חד' + 

מעלית + חנייה + מחסן 
+ מרפסת גדולה *** 

בחנה סנש דירת גן 5 חד' 
+ יח' דיור אלוני נכסים 

052-7610603)27-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירת גן 6 חד' 130 מ"ר + 

חצר 150 מ"ר אופציה לבנייה 
4,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

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

3.5 חדרים למטה + 2.5 
למעלה + גג ענק, ק"ג 
)ללא( 2,500,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

052-7652801)27-27(_____________________________________________

 בבורוכוב דירת גן 3 חדרים 
ענקית כ- 100 מ"ר + חצר 

כ- 50 מ"ר )לא בטאבו( 3 כ"א 
_____________________________________________)27-27(תיווך 050-4122744

 במינץ, דופלקס 4 חד' 
+ מרפסת שמש, כל 

קומה 65 מ"ר + חנייה 
ומעלית, ב- 1,970,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)27-27(_____________________________________________

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

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

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

פתוח + חניה 2,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(א. פנחסי 03-5799308

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

מעלית + חניה, משופצת, 
ניתנת לחלוקה בקלות 

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

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

)4+1( חזית + חניה, משופצת 
2,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 באזור העיריה דו משפחתי 
דופלקס 6 חד' + מרפסת 

ענקית, משופצת, ק"ב 200 
מ"ר בנוי + חניה 4,300,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

 באזור חידא דופלקס 5 
ח' + מרפסת ק"ד + מעלית 

חזית )לא לחלוקה( 2,610,000 
ש"ח "אפיק - נכסים" 

03-5791514)27-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

 באזור רמב"ם דופלקס 
115 מ"ר בנוי + מרפסת 80 
מ"ר, ק"ב, חזית, 2,300,000 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

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

058-3283307)27-30(_____________________________________________

 בשכון ג' חדשה, 
מושקעת! 6 ח' ענקית! + 

חצר ענקית 4,300,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

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

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד' 150 
מ"ר ק"ב מחולקת ל- 2 

מפוארת!!! 2,222,222 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 ברמת אלחנן כ- 5 
חד' 130 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 במכבים, 6 חדרים, 
משופצת כחדשה, 2 שירותים 

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

03-5757829)27-27(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטאוז חדש + גג מוצמד 
2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 
052-3344721)27-27(_____________________________________________

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

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

050-4999465)27-27(_____________________________________________

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

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

050-4999465)27-27(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000 
050-4999465)27-27(_____________________________________________

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

ניתנת לחלוקה 2,100,000 
_____________________________________________)27-27(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 חדשה בשוק!!! 
בבלעדיות! בגינחובסקי 

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

1,920,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)27-27(נכסים 052-7684074

 כל הקודם זוכה, 
מכירת הדירות בעיצומה 

בבניין החדש והיוקרתי 
שנבנה ברח' רבי עקיבא 
63 דירות 4-5 חד' שיווך 

בלעדי תיווך אשכנזי 
03-5791770 ישראל 

052-5555882)27-27(_____________________________________________

 בר' עקיבא / ישעיהו 
הנביא כ- 96 מ"ר, ק"ג 

+ אופציה בגג בטון, 
מרווחת, 3 כוו"א פינוי 
מיידי 1,850,000 ש"ח 

תיווך אשכנזי 
03-5791770 שלומי 

050-2666711)27-27(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308



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

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

+5 חדרים

ירושלים

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

חזית. מיידי 1,175,000 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

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

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

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

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

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

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

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

050-4145432)24-27(_____________________________________________

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

052-6868641)24-27(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

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

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

 גבעת רוקח 3.5 חדרים 
ענקית, חניה פרטית, קומה 

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

052-7276299)25-32(_____________________________________________

 בהר יונה, 3 חד' מרפסת 
שמש גדולה מושקעת 

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

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

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

+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

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

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

052-5222690)27-27(_____________________________________________

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

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

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 דירות קרקע משופצות 
חלקי, מציאה ! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים -
 052-2790370)27-27(_____________________________________________

חיפה

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)24-31(תיווך 052-8797653

 4 חד' ברב קאלישר, 
קומה ראשונה מתוך 2, 

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

 בשיכון ה בשפירא, 
4.5 חד' משופצים, ק"ג, 
לא אחרונה, ללא מעלית, 

עם חניה 1,800,000 
ש"ח, ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב.
 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

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

054-4245500)24-27(_____________________________________________

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

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

 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

 אביי ורבא 4 חד' 
90 מ"ר, ק"ב, עורפית 

משופצת מהיסוד 
1,850,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 למבינים!! א.שמואל-
הנביא 4.5 חד' כ-110 מ"ר 
קומה-ב' סוכה + מעלית 

1,850,000 "תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)27-27(_____________________________________________

 מציאה!! באלישע כ-4 חד' 
כ-85 מ"ר ק"א סוכה "שמורה" 
1,675,000 "תיווך-משגב-לדיור" 

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 בשלוש השעות, 4 
חדרים, 85 מ"ר + אופציה, 

קומה 1, בבנין חדיש, מעלית 
וחניה בטאבו אלעזר משמור 

054-6000498
)27-27(_____________________________________________

 באזור גרשטנקורן בבנין 
יוקרתי! 4 ח' יפהפיה, ק"א, 
חזית + מעלית, 3 כ"א + 

חניה 2,350,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)27-27(נכסים" 03-5791514

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

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

- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

 רמת אלחנן, 4 חדרים 
כ- 110 מ"ר, אופציה 

להרחבה )שכנים בנו מתחת( 
2,200,000 ש"ח 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)27-27(אורי תיווך אדוארד 

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

ומרווחת, 116 מ"ר, קומה 4, 
מעלית, סוכה גדולה הטבה 

מיוחדת בעמלת התיווך לשבוע 
_____________________________________________)27-27(זה תיווך 050-4122744

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

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

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בראשונים, בבנין 
חדש, 4 חד', כ- 80 מ"ר, 
מיידי, בר"ע בבניין חדש 
4 חד', מפוארת, כ- 85 

מ"ר, ב- 1,730,000 להב 
_____________________________________________)27-27(נכסים 050-4177750

 באזור רוזובסקי 4.5 
כ- 100 מטר + אפשרות 

לבניה כ- 70 מ' חדשה ויפה 
2,450,000 אבי 054-8449423 

B,D.A 27-27(תיווך(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 4 חדרים, 
מרפסת שמש, חזית, חניה, 

בניין חדש, 1,900,000 פנחס 
_____________________________________________)27-27(נכסים 055-6789653

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 4 

חד' ענקיות 1,950,000 ש"ח 
תיווך יישוב הארץ

052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

חזית 1,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308

 בזבוטינסקי צב"ב 
3 חד' כ-70 מ"ר ג' 

בטון היתרים מידיים 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

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

ק"ג ואחרונה 1,210,000 
גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-27(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)27-27(_____________________________________________

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

שכנים 1,430,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בהרצל, 3 חד', ק"ד, 
75 מ"ר מפוארת!!! 
מעלית חניה בטאבו 

1,500,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)27-27(_____________________________________________

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

בנו 1,430,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 באביעד, 3 חד' כ- 
60 מ"ר, ק"ב, ג' בטון 
היתרים שולמו!!! א' 

ענקית!!! 1,650,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בסומך, 3 חד', כ- 70 
מ"ר, מרווחת מאוד, ק"ג, 
ג' בטון 1,220,000 נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

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

30 מ"ר, משופצת 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בסלנט, לקראת גמר 
בנייה, 3 חד' ענקית, 

משודרת ומפוארת + נוף, 
רק ב- 1,700,000 ש"ח 

להב נכסים 
050-4177750)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(_____________________________________________

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

2,120,000 אבי 054-8449423 
 B.D.A 27-27(תיווך(_____________________________________________

 ברע"ק 3.5 חדרים 
כ- 90 מ"ר קומה 3 ואחרונה 

1,800,000 גמיש 
_____________________________________________)27-27(053-3107379 שדכן הנדל"ן 

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

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 בשבטי ישראל, בבניין 
חדש, 3 חדרים, חזית, 

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

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 מציאה נדירה! בשיכון ה' 
3 חד' בגמר שלד 1,450,000 

ש"ח בלבד! תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

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

050-4999465)27-27(_____________________________________________

 בבנייה ברח' כהנמן הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 3 

חד' החל מ- 1,560,000 ש"ח 
תיווך יישוב הארץ 

052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
 050-4999465)27-27(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)27-27(_____________________________________________

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

מעלית מיידי 1,720,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)27-27(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברמב"ם )קרוב 
לביה"ס מרכז( 3.5 חדרים 

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

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

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מסודרת, קומה ג' בניין 

אברכים כ- 70 מטר סלון גדול 
+ גג רעפים 1,365,000 תיווך 

_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב 054-5500263

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

_____________________________________________)27-27(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר 3 חד' 70 מ"ר, ק2.5 
אחרונה א. בגג כולל היתרים 
52 מ"ר משופצת, חזית + 
חניה )ניתן לעשות יחידה( 

1,650,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)27-27(בועז 050-4156080

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

2 שירותים, חניה בטאבו 
חזית 1,350,000 ש"ח 
מיידי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)27-27(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 3 חד' 
ק"ד אופציות גדולות 

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

_____________________________________________)27-27(נדל"ן בועז 050-4156080

 3 חד', בקרית הרצוג, ק"ג, 
שמורה ומסודרת, במיקום 

מעולה 1,378,000 ש"ח לל"ת 
054-8467173/4)27-27(_____________________________________________

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

+ סוכה 1,620,000 פנחס 
_____________________________________________)27-27(נכסים 055-6789653

 באזור יגאל, 2.5 ח', 
ק"ק + חצר 1,350,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בלעדי זבוטינסקי צד בני 
ברק )חזית( 2.5 חדרים 55 
מ"ר, קומה ג' ואחרונה גג 

רעפים 1,210,000 ש"ח גמיש, 
מספר נכס 7440 

 050-5750880 077-2050410
_____________________________________________)27-27(אורי תיווך אדוארד 

 בטרומפלדור 2.5 חד' 
כ- 50 מ"ר ק"ג ואחרונה 
ג' בטון 1,170,000 נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 חדרים גדולים, 64 מ"ר 
+ אופציה להרחבה ולבניה על 

הגג, מחיר מציאה 
_____________________________________________)27-28ל(050-5556162

 בלעדי 2 ח' מפוארת, 40 
מטר בז'בוטינסקי עורפית לבני 

ברק + רשיון לעוד 30 מטר 
1,150,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)27-27(_____________________________________________

 בשיכון ה' 2 חד' 
כ- 35 מ"ר + חצר גדולה 

מפוארת מושכרת 
860,000 ש"ח אדי נדל"ן 

054-8493483)27-27(_____________________________________________

 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)27-27(_____________________________________________

 באזור העיריה 2.5 חד' 67 
מ"ר, ק"א, חזית, מסודרת א. 

_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)27-27(_____________________________________________

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

053-3128884)27-27(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סומך, 3 
חדרים, קומה ד', 1,250,000 

ש"ח 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד 

 במנחם בגין 3 חדרים, 
משופצת מהיסוד, ק"ק, ממ"ד, 

חצר, חזית, כניסה מיידית 
_____________________________________________)27-27(תיווך 050-4122744

 בטרומפלדור 100 
מ"ר, כ- 75 בנוי, 3 חדרים 

ו-25 מ"ר שלד בנוי רק 
1,490,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(בועז 054-8474843

 בלעדי בהשניים, 3 
חדרים, בניין מטופח, 

מטבח חדש, ק"א, חניה 
בטאבו 1,390,000 אפיקי 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן בועז 054-8474843

 בלעדי בהמכבים 3.5 
חדרים, שמורה, אופציה 

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

054-8474843)27-27(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 3 חדרים, 
עורפית ושקטה, שמורה 

רק 1,230,000 אפיקי 
_____________________________________________)27-27(נדל"ן בועז 054-8474843

 מבחר דירות ובתים 
פרטיים למגורים ולהשקעה 

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

תיווך לאנ"ש 
)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 

_____________________________________________)27-27(הצבי 053-3147717

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

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

_____________________________________________)27-27(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 

_____________________________________________)27-27(תיווך הצבי 053-3147717

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

053-3147717 04-6716666)27-27(_____________________________________________

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

053-3147717)27-27(_____________________________________________

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

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)27-27(_____________________________________________

וילות ובתים
 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 
_____________________________________________)27-27(הצבי 053-3147717

 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 

_____________________________________________)27-27(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)27-27(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

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

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)27-27(_____________________________________________

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

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

053-3147717)27-27(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

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

053-3147717)27-27(_____________________________________________

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

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(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)27-27(_____________________________________________

 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)27-27(_____________________________________________

 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)27-27(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)27-27(הצבי 053-3147717

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

_____________________________________________)27-27(תיווך הצבי 053-3147717

ירוחם

 בית קרקע מושכר 2,500 
ש"ח פינתית באזור החרדי 

4 חדרים רק 565 אלף ש"ח 
משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 דירת 2 חדרים בירוחם 
קומה ב רק 290 אלף ש"ח 

משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)27-27(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)27-27(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 
_____________________________________________)27-27(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 
_____________________________________________)27-27(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! 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

מרפסת נוף, ק"ב, בניין יוקרתי, 
מחסן )8 מ"ר( 2,150,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים 
02-5713375)27-27(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)27-27(הכוכבים 02-5713375

 בסורצקין, 4 חדרים, 80 
מ"ר, שופעת שמש, 3 כווני 

אויר, מרפסת 2,300,000 ש"ח 
לרצינים בלבד פינתית נוף 

מרשים BB תיווך נכסים ונדל"ן 
054-7997077)27-27(_____________________________________________
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מחסנים

משרדים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, חנויות
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(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

בני ברק

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

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

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

050-3070487)49-52/19(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

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

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

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

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

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

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

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

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

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

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

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 950,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

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

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

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

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

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

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

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

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

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

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

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

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "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

ירושלים

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת אחרי סיוד 

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

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

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

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

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

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

054-8413427)26-29(_____________________________________________

 מיידי! ליד העיריה, 
יפהיפיה, ממוזגת אחרי סיוד 

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)24-27ל(050-3260267

 להשכרה משרד 
מפואר וממוזג קומה 

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

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

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

_____________________________________________)24-27ל(052-7140101

ביריה
 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערות לזוגות + גקוזי' בכל 

יחידה, בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים 

052-7703470)24-33(_____________________________________________

 בקתה בצל ההר אירוח 
זוגות ומשפחות בביריה מול 
צפת, מחירים אטרקטיביים 
04-6922696 050-8616675)24-37(_____________________________________________

 בבית רומנו 1. מתחם 
9 חדרים +בריכה וחדר אוכל 
2. 4 דירות סטודיו חדשות! 

מאובזרות, מרוהטות וממוזגות
050-4338878)24-35(_____________________________________________

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

ממוזגת וללא ריהוט גמיש 
_____________________________________________)25-28(תיווך 054-8468260

 בישעיהו, 2.5 חד' מציאה! 
משופצת, ממוזגת, מאווררת, 

ומרוהטת מלא ק"ג)בלי( כ- 40 
_____________________________________________)25-28(מ"ר 052-7612989 לל"ת 

 בבורוכוב 2, 2 חדרים 
גדולים נקיה, מוארת, 
יפה ושקטה, ק"ב + 
מעלית בבנין כחדש, 

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

 מיידית, במנחם 2 חד' 
35 מ"ר קומה א' 2 כ"א 

מרוהטת 2,350 ש"ח 
050-4175492)25-28(_____________________________________________

 ברחוב צירלסון דירת 
3 חדרים ק"ק עם חצר, 

מתאים להשקעה 
עתידית פינוי בינוי 

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

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

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה וחצר + פינת ישיבה, 

מנגל, בוסתן, ערסלים ונדנדות 
052-3833809)25-36(_____________________________________________

אביבים

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

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

 מול העיריה, 3 חדרים, 
מושקעת + מ.סוכה, קומה ג' 
ללא מעלית החל מ- 22.8.19 

4,200 ש"ח 03-6195580 
052-4476744

_____________________________________________)26-27ל(

 במינץ, 2 חד', 50 מ"ר, 
ק"ק + מרפסת, משופצת 
וממוזגת, לא מרוהט, מיידי 
_____________________________________________)26-27ל(3,500 ש"ח 052-2723556

 ברמב"ם, יחידת חדר, יפה, 
מרוהטת, ממוזגת, נוף ואויר 
1,800 ש"ח 052-7679834 

077-2040889
_____________________________________________)26-27ל(

 ברח' יוסף חיים, יחידה 
יפהפיה, חדשה, מרוהטת, 

קומפלט, ק. קרקע + חצר 
גדולה 052-7155122

)26-27(_____________________________________________

 למכירה עסק פעיל 
בתחום הוילונות בבני ברק, 

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

לבנייה בב"ב, עדיפות 
לשיכון ה', התשלום 

_____________________________________________)26-27(במזומן 052-3330965

 להשכרה בבין הזמנים, 
מבנה חדש, אולם גדול 

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

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

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

נוף מדהים בריכת שחיה. 
050-6901390)26-37(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-26-2020(_____________________________________________

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

_____________________________________________)27-38(גדולה 058-5994740

 וילה ודירת אירוח, 8 חד' 
סגורים, בריכה וחצר מפנקת, 

_____________________________________________)27-34(עד 30 איש 050-3056720

 בחיפה, מסחרי קרקע 
וגלריה של 250 מ"ר, ליד 

המתחם החדש, כל הקודם 
זוכה! מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)27-27(פרוייקטים - 052-2790370 

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

053-3166586)26-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

עמנואל
 משופצת כחדשה 110 

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

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

נצרת עלית
 בהר יונה ג' 4 חד' חדשה 

משודרגת וממוזגת, נוף, כניסה 
מיידית 890,000 

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

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

050-4811122)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

_____________________________________________)27-27(מיידית!! 050-4811122

 בכפר גנים א' ברחוב 
יהלום 9 בנין מפואר לאחר 
תמא, 4 חדרים, משופצת 
מהיסוד, 105 מ"ר, ממ"ד, 

מרפסת שמש/סוכה, יחידת 
הורים, מעלית אלעד משמור 

054-6000498)27-27(_____________________________________________

 בטבנקין 5 חד', 100 
מ"ר, ממ"ד, 3 מ"ש, קומה 4, 

מעלית, חניה, יחידה בקומה, 3 
כ"א שגיב גואטה 

050-2600399)27-27(_____________________________________________

 בשפירא/בלפור עורפית, 
4 חד' )כולל ממ"ד( קומה 1 

+ מעלית + חניה 1,570,000 
_____________________________________________)27-27(ש"ח 050-3528252

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

050-3528252)27-27(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-27(ישראל" 054-6401612

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

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

)27-27(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברחוב הס )המרכז 

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

1,170,000 ש"ח 
050-4811122)27-27(_____________________________________________

רכסים

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

052-2596194  )21-28(_____________________________________________

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

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

054-7728508  )21-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

קריית אתא

4-4.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

רמת גן
 בבלעדיות!! במקום 

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

רחוב" 052-2585808
)26-29(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

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

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

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

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

_____________________________________________)25-29ל(052-7647141

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

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

דופלקסים

 ביהודה הנשיא דופלקס 
מדהים, ק"ג+גג, יחידת הורים, 

בכל קומה 7,000 ש"ח 
052-4625600

_____________________________________________)26-29ל(

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

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

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

חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים: 
050-5588838

_____________________________________________)26-29ל(

3-3.5 חדרים

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

מיידית 054-2464316
_____________________________________________)26-29ל(

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

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

 דירה מרווחת כולל גג 
בטאבו מושכרת ומניבה, 

מומלצת בחום! מאיר אלפסי 
נדל"ן ושיווק פרוייקטים -

052-2790370)27-27(_____________________________________________

 בק.אתא  מחולקת ומניבה 
עם אופציה לבניה נוספת, 

בחרדי, תשואה נאה !
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 

_____________________________________________)27-27(פרוייקטים - 052-2790370 

 בחרדי, דירת 4.5 חד' כולל 
מרפסת סוכה רק 910,000 

ש"ח מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)27-27(פרוייקטים - 052-2790370 

 בחרדי, קומה ראשונה 
4.5 חד' פוטנציאל אדיר, כל 
הקודם זוכה ! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים -
 052-2790370)27-27(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד', קומת 
קרקע, משופצת ומושכרת רק 
550,000 ש"ח -מציאה ! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

 052-2790370)27-27(_____________________________________________

 דירת 3 חד', קומה 1 
לשיפוץ, אופציה לתוספת בניה 
וחלוקה, כל הקודם זוכה! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים
 052-2790370)27-27(_____________________________________________

קריית מוצקין

3-3.5 חדרים

קריית ביאליק

 מעולה להשקעה, 
דירת יורשים במרכז העיר 
פונטציאל שכירות 6,000 

ש"ח מחיר 1,180,000 
ש"ח עצמון נכסים 

053-5302614)27-27(_____________________________________________

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר, מחולקת ל-2 יח"ד 

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

050-4104044)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות, להשקעה 
מחולקת לשלוש יח"ד 

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

050-4104044)27-27(_____________________________________________

 מיקום מעולה, פנטהאוז 
מפואר 4.5 חד', סטנדרט 

גבוה, בניין חדיש "בית ישראל" 
054-6401612)27-27(_____________________________________________

 מבחר למשקיעים, 
לדוגמא: מושכרת חוקית ב- 

7,500 ש"ח מחיר 1,310,000 
ש"ח "בית ישראל"

054-8070418)27-27(_____________________________________________

 בקלישר, פנטהאוז 5 חד' 
משודרג, 125 מ"ר + מ"ש 
ענקית, קומה 6, מעלית, 2 
חניות מקורות שגיב גואטה 

050-2600399)27-27(_____________________________________________

 באיזור אנה פראנק דירת 
גג חדשה 5 חדרים, מושקעת 
מאוד, מרפסת שמש, סוכה, 

2 חניות, מחסן, אופציה לעוד 
חדר על הגג, מעלית מגיה 

לשתי מפלסים 052-2948691 
_____________________________________________)27-27(נטלי

 בבן גוריון, דופלקס 5 חד', 
170 מ"ר, קומה 6, 2 חניות 
מקורות, ממ"ד, מ"ש, יפה 

ומושקעת עם כניסה נפרדת 
מכל מפלס אריאל שמילוביץ 

050-3073256)27-27(_____________________________________________

 ביהלום, ק"ב, 5 חד' 
שמורה, מרפסת שמש, חניה, 

לחטוף! 1,910,000 ש"ח "בית 
_____________________________________________)27-27(ישראל" 054-6401612

 בדגל ראובן, פרויקט 
תמ"א מתקדם, 4 חד', 100 
מ"ר, מ"ש, ממ"ד, קומה 2, 
עורפית, משופצת מהיסוד, 

אריאל שמילוביץ 
050-3073256

)27-27(_____________________________________________

 בשיפר, 4 חד' 100 מ"ר, 
חדשה מהקבלן, קומה 4, 

מעלית, חניה, מ"ש, ממ"ד, 
אריאל שמילוביץ 

050-3073256)27-27(_____________________________________________

 בהדר גנים, 4, מעלית, 
חניה, מרפסת סוכה 

1,590,000 ש"ח לסגירה 
מיידית!!! זוהר שמיר 

052-8663093)27-27(_____________________________________________

 ברחוב צירלסון צמוד 
לכפר אברהם, 4 חדרים, 90 
מ"ר, יחידת הורים, מעלית, 

חניה בטאבו, מרפסת שמש 
_____________________________________________)27-27(אלעד משמור 054-6000498

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

אוויר מרכזי ובחדרים, חניה 
משותפת אריאל שמילוביץ 

050-3073256)27-27(_____________________________________________

 בברנדיס 3 חד', 75 מ"ר, 
קומה 3, מעלית, חניה מקורה, 
3 כ"א, משופצת, בניין בוטיק 

_____________________________________________)27-27(שגיב גואטה 050-2600399

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

מסודרת, 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)27-27(יוחנן 050-4104044

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

בלבד! "בית ישראל"
054-6401612)27-27(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

תל ציון
 באהבת ישראל 4 חד' 
+ מזגן מרכזי + גינה, אופ' 
להרחבה, להשקעה )5,500 

ש"ח( 1,380,000 ש"ח
054-8435147 054-8484676

_____________________________________________)27-30ל(

 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 8,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)27-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בינימין אברהם, 4 חדרים, 
קומה א', מעלית, מרפסת 
סוכה, 4,300, מספר נכס 

 077-2050410 17639
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)27-27(אדוארד 

 בראב"ד, 3 חד', ק"ג, 
חדשה + מזגנים, 3,500 ש"ח 

058-7632114)27-28(_____________________________________________

 בלעדי בהנגב, 3 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, 
שמורה, כניסה מיידית 

3,500 אפיקי נדל"ן בועז 
054-8474843)27-27(_____________________________________________

 באבוחצירא קרוב 
לזבוטינסקי 3 חדרים 

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

מיידית 3,600 גמיש )ללא 
_____________________________________________)27-27(תיווך( 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון 3.5 

חדרים קומה ב' חזית 
משופצת וממוזגת 4,200 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)27-27(והשקעות 054-4290600

 באזור העיריה, 2 
חד', ק"ב, חזית, 35 מ"ר, 

לממושכת 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ל(050-4161068

 ברחוב דניאל, 2 חדרים, 
65 מ"ר, ק"ק, )5 מדרגות( 

כניסה מיידית תיווך 
050-4122744)27-27(_____________________________________________

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

דוד"ש, 2 כיורים, 
אמבטיה 2,900 גמיש 

054-4797080)27-30(_____________________________________________

 בראב"ד, ק"ג, חדשה + 
מזגנים, מרוהטת, 2,900 ש"ח 

058-7632114)27-28(_____________________________________________

 באזור שבטי ישראל, 
יח"ד 35 מ"ר, שמורה, ק"ב, 

_____________________________________________)27-28(אפשרי לריהוט 050-4170870

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

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

 דירה מעלות דפנה, 3 
חדרים מרפסת סוכה קומה 

רביעית 3 כיווני אוויר BB תיווך 
_____________________________________________)27-27(נכסים ונדל"ן 054-7997077

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-36ל(תחום 072-3969655

 11% תשואה במרכז 
העיר בוקרשט שתי דירות 

בהשקעה של 250,000 
ש"ח עם שכירות של 

2,200 ש"ח לחודש 
054-8167567)27-27(_____________________________________________

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

בדימונה וירוחם משה אלוש 
_____________________________________________)27-27(אבני דרך 054-3255667

 למכירה ברבי עקיבא חנות 
ענקית 120 מ"ר בקומה א' 

3,000,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000 

050-4999465)27-27(_____________________________________________

 יש לך נכס בעיר 
למכירה / להשכרה 

וחושב מי יטפל לך בזה? 
בשבילך אנחנו כאן תיווך 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)27-27(דורון 

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)27-27(054-4980159 דורון 

 חנות 22 מ"ר ברבי עקיבא 
59 חזית, מיקום חזק מאוד 

תיווך BA יזמות
054-4980159)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות בבית שמש 
רח' הרצל חנות כ- 25 מ"ר 

אופציה להגדלה לגלריה 
20,000 ש"ח בלבד מרכז מידע 

_____________________________________________)27-27(לנדל"ן 052-2604463

 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)27-27(_____________________________________________

 שטחי מסחר בב"ב 
בפרל 28, בנין חדש, ב"ב, בין 
20-85 מ"ר, לכל מטרה גישה 

למשאיות, לל"ת, מיידי! 
054-8449114)27-28(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במגדלי שקל בב"ב משרד 

מפואר ומושקע 120 
מ"ר + חניות צמודות + 

מרפסת גדולה כניסה 
מיידית לפרטים נוספים 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)27-27(_____________________________________________

 להשכרה משרד משופץ 
80 מ"ר במרכז ר"ע רק 5,500 

ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)27-27(054-4980159 דורון

 באלעד, קמפוס לאירוח 
שבתות ובין הזמנים, עד 100 

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

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 דופלקס ענק ומפואר 
באיזור וגשל, לשבתות! 12 

מיטות, לפרטים
055-7668826)27-27(_____________________________________________

 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
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 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

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

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

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

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

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

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

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

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

תעוז

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

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

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 עד 30 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

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

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

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

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

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

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________  "אחוזת מרים" - 6 צימרים 

מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

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

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-01/20(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-50/19(_____________________________________________

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

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

מושב עלמה

מושב תרום
 מזל - ארוח כפרי, וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

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

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

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

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 4 בקתות עץ לזוגות 
ולמשפחות, נוף מרהיב, חצר 

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

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

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

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

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

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

ומטבח, חצר + נדנדות 
ופיקניק. 054-6511250

054-8543416)19-30(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

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

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

טויוטה

מכוניות

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, 

מאובזרת, לזוגות/משפחה, 
ג'קוזי 054-5259470

058-6575558)25-28(_____________________________________________

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים, 

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

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי' צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 
050-4250702/3)25-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען 5 חד' + 
סלון ממוזגת, נוף, בריכה, 
_____________________________________________)25-32(טרמפולינה 050-3327788

 דירה חדשה 5 חדרים 2 
מרפסות, נוף למירון, לשבתות 

_____________________________________________)25-26(ובין הזמנים 052-7115607

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

 להשכרה, יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

052-7153475)25-28(_____________________________________________

אינסטלציה
 רז ביובית ואינסטלציה 
שחרור סתימות בלחץ מים 

גבוה וצילום קווי ביוב 
050-6833701)25-28(_____________________________________________

 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

ריצוף ובניה קלה 
052-7323123)25-32(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 
דק' ממירון, 4 חד'+ סלון 
ומטבח, מאובזר, בריכה 

+ חצר ענקית
050-3711144)26-27(_____________________________________________

 דירת 4 חד', מרפסת 
ונוף, דירה יפה, מרווחת 

וממוזגת, בעתיקה
052-7143521)26-33(_____________________________________________

 וילה 7 חד' ל- 20 נפשות 
+ בריכה, ממוזגת, חצר + 

_____________________________________________)26-29(מתקנים לילדים 053-2827371

 בעתיקה, בין הסמטאות 
דירות אירוח לזוגות ומשפחות, 
מרפסת / חצר, נוף להרי מירון 
058-3275003 052-7642459)26-33(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן 
"לוינסון רכבים" 

076-5412123)27-27(_____________________________________________

קיה

סקודה

סיאט

 קיה נירו החדשה החל 
מ- 1,350 ש"ח בחודש מבצע 

מיוחד לכמות מוגבלת, 
מערכת וויז מתנה

076-5412123
)27-27(_____________________________________________

 סקודה קודיאק החל מ- 
1,950 ש"ח בחודש

076-5412123)27-27(_____________________________________________

 סיאט איביזה ובהחזר של 
החל מ- 1,100 ש"ח לחודש 
ללא מקדמה, מבצע מיוחד 

לכמות מוגבלת, מערכת וויז 
ומצלמת רברס מתנה 

076-5412123)27-27(_____________________________________________

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

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

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

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

יבניאל

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

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

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

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

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

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

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

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

052-5440336)14-26(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

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

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

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

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

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק. שמואל מאובזרת 

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

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

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכנרת

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

 דירת נופש חלומית 
להשכרה על בסיס יומי 

054-8429040)23-30(_____________________________________________

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

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

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

יד בנימין
 דירות נופש בישוב יד 

בנימין באווירה כפרית ותורנית. 
אטרקציות,בריכה נפרדת ועוד.

_____________________________________________)24-27(מיכאל 052-6915746

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

 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(_____________________________________________

 לכל השנה! כשר 
למהדרין! למטיילים, לזוגות 

ומשפחות, דונם של מדשאות 
ומשחקי ילדים ונוער. 

052-3540874 077-8228803)16-27(_____________________________________________

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

32 מיטות, סלון, ח.אוכל,
90 ש"ח למיטה קרוב לרכבת, 
פסטורלי + נוף 052-7184667

02-6750991)24-35(_____________________________________________

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

054-3972096)25-28(_____________________________________________

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

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

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

052-7687606)25-36(_____________________________________________

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

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

 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(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-42/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

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

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

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

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

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________

 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, 

_____________________________________________)27-28(עד 10 איש 050-3518000

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

 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

רנו

 למכירה טיוטה וורסו 
2113 ראשונה פרטית 1300 

אוטומטית לבנה 
055-6883937)27-27(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות רנו 
סלבה 2110 1600 אוטומטית 

_____________________________________________)27-27(9,000 שקל 055-6883937

לפרסום
בלוח

03-6162228

אירועים
 גמ"ח "לוית חן" הכולל 

הגברה, ציוד סאונד, מסך 
_____________________________________________)27-30(ומקרן 050-4134488



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)14-26(ק"ס: 052-7171228

 טוסטר אובן כחדש 
ממש, היה בשימוש פעם 
אחת בפסח- בשרי. 350 

ש"ח )מורפי ריצארד( 
054-8527470)20-25(_____________________________________________

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

 נמצא צרור מפתחות 
באוטובוס של חברת קווים 

_____________________________________________)24-26(באלעד 058-3294366

 אבד מטען של פלאפון 
במוצאי חג שבועות באוטובוס 

402 מירושלים לבני ברק 
054-8426082)25-26(_____________________________________________

 אבד עגיל זהב לבן באזור 
רבי עקיבא לפרטים

050-4149580)25-26(_____________________________________________

 מעוניין במיקסר קנווד שף 
אפשרי ישן-מקולקל במסירה 

_____________________________________________)25-26ח(052-7645405

 דרושות מיטות תינוק 
לתאומים בתרומה טל': 

_____________________________________________)25-26ח(052-7174416

 דרוש מכשיר סמסונג יאנג 
_____________________________________________)25-26ח(בתשלום 058-3299505

 מעוניין לרכוש תפילין 
רבינו תם חסידי יד שנייה 

_____________________________________________)25-26ח(052-6629020

 דרוש אטלס מדינות במצב 
טוב במחיר סמלי 

_____________________________________________)25-26ח(053-3187276

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(בעבר 054-2509001

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, אפשרות לשולחן או 

כסאות בנפרד בהזדמנות 
_____________________________________________)25-28ל(052-4227714

רח' ירושלים 52, ב"ב >> 03-5792841 >> רצוף!!

אל תגידו לא ידענו!!! מי שמגיע מרוויח!!!

50-99
מבחר ענק

לילדות ונערות!!!

ש"ח

3 ב-100
מכנסי ילדים!!!

ש"ח

3 ב-50
מבחר לתינוקות

ש"ח

רק ב-10 
חולצות בנות
בגדי תינוקות

ועוד...

ש"ח

 נאבד כרטיס מיקרו קטן 
של נגן 16 גיגה' בירושלים 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 נמצאה עגלת טיולון בקבר 
רחל בחול המועד פסח 

_____________________________________________)26-28ל(054-8455516

 נמצא סכום כסף בערב 
פורים - בבני ברק "עבור חני" 

ניתן לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)26-27ח(052-7667302

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

 דרוש מכשיר שמיעה 
_____________________________________________)26-27ח(אפילו מקולקל 053-3119288

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
מהדגם הישן פלאפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין בגמרות 
שוטנשטיין גדולות בעברית, גם 

_____________________________________________)26-27ח(בודדות 054-5372210

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(בעבר 054-2509001

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)26-27ח(אלקטרה 054-4458379

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 דרוש לנו בטריות אצבע 
נטענות עם המטען 

_____________________________________________)26-27ח(053-3187276

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)26-27ח(מסאג' 052-7396092

 לחדר ישיבה של תלמידים 
זקוקים למזגן חלון בתרומה 

_____________________________________________)26-27ח(053-4158217

 מחפשים גלגלים לעגלת 
בייבי גוגר תאומים 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 למכירה מייבש כביסה 8 
קילו "הובר" מצב מעולה חדש 
_____________________________________________)26-27ח(430 ש"ח בלבד 053-6281899

 למכירה פקס + מזוודה 
70 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
סמסונג 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)26-27ח(390 ש"ח 052-5737813

 למכירה מקפיא לבן 
"בלסס" 410 שקל בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

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

_____________________________________________)26-27ח(אחרי 15:00

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

_____________________________________________)26-27ח(אחרי 15:00 

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר 50 ש"ח בי"ם 

_____________________________________________)26-27ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מזגנית חימום 50 ש"ח 
בי"ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)26-27ח(15:00 

 מפזר חום 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4147729

 סורק 50 ש"ח
 050-4147729

_____________________________________________)26-27ח(בי"ם אחרי 15:00 

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1,000 

סל"ד במצב טוב 250 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(טל' 054-8485026

 מייבש כביסה 
אלקטרולוקס במצב מצויין 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח טל' 054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(054-8485026

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

 רדיו דיסק + 2 רמקולים 
_____________________________________________)26-27ח(סוני 200 ש"ח 054-6951960

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(053-3179093

 מיקרוגל דיגיטלי )סאוטר( 
כחדש 380 ש"ח נקנה בפסח 

_____________________________________________)26-27ח(- פרווה 052-7129456

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-3337530 אבנר

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 052-7171228

 מקרן איכותי במצב טוב 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 055-6651237

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מציאה מחשב נייח במצב 
מצוין + א. למסך ב- 290 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-7148004

 מזגן תדיראן ללא מדחס 
כחדש מפירוק 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-7148004

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)26-27ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 למכירה מחשב נייד קטן 
+ מטען 460 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה מדיח כלים 
נירוסטה 190 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 תנור בישול ואפיה עובד 
מצוין עם ניקוי עצמי רק 400 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל' 052-8969770

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

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)26-27ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 מכונת גילוח בהכשר הרב 
גרוס חדשה באריזה 280 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3222264

XL מקרר אמקור 
500 ליטר פתיחה שמאלית 

עובד ומקפיא מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4129600

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)26-27ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 052-2786557

 מכונת גילוח חדשה של 
הרב גרוס הדגם החדש 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6505010

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש בקופסא 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3121020

 ארון 3 דלתות עם מגירות 
במצב כחדש 350 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(054-8485026

 למכירה ספה 220 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן אוכל + 
כסאות עץ הכל 210 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה עמודון ספרים עץ 
מלא + 2 דלתות למטה 210 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מיטת נוער עץ 
מלא + מיטת חבר ירוק זית 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 053-3121020

 למכירה כורסת יחיד נוחה 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 120 
ש"ח מצב טוב עם גלגלים 

_____________________________________________)26-27ח(וידיות 052-5737813

 ספריה ארון 6 דלתות 
מיטות למסירה חינם 

_____________________________________________)26-27ח(054-8447111

 למכירה סט ספה 1+2+3 
מצב מצויין חזק ויציב 490 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ספה פינתית גדולה כולל 
מיטות נשלפות 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-5349709 בפ"ת 

 מזנון X80200 צבע בוק 
500 ש"ח 054-5349709 

_____________________________________________)26-27ח(בפ"ת 

 למכירה ארונית 3 דלתות 
במצב שמור מאוד 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3188181

 שולחן סלון + 6 כסאות 
+ ספות 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7640152 

 מיטה משולשת + ארגז 
במצב טוב ב- 500 טלפון 

_____________________________________________)26-27ח(052-7664046

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים + מנגנון הגבהה, 

בהזדמנות )בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 כיסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן נמוך עגול 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב צבע לבן 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 שלושה מדפי נוי 
צבעוניים לחדר ילדים יפים 

מאוד מסנדביץ אדום 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(למדף 052-7600336 בב"ב

 למכירה זוג מזרוני שיאצו/
התעמלות במצב מצויין מזרן 

_____________________________________________)26-27ח(גדול 050-6577367

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-3337530 אבנר 

 מיטת יחיד + ראש מיטה 
+ ארגז מצעים מעוצבת ויפה 
חב' טובה ב- 490 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(052-7148004

 3 כסאות בר למטבח 
בצבע טורקיז כחדשות 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח לפרטים 053-3122039

 שולחן סלון כהה מסוגנן 
ויפה 1.8 נפתח 400 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4170185

 ספה 2 1.7/1.2 עור 
יוקרתית מצב מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4170185

 4 כסאות מטבח עץ 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה ספה סלונית 
איכותית במצב טוב אורך 2.60 

צבע חום 200 ש"ח זהבה: 
_____________________________________________)26-27ח(053-2509828

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4110991

 שולחן 1.60/0.85 + 6 
כסאות ציפוי ניילון במושב 

במצב מצויין 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-5347663

 שולחן 3.150 בצבע אגוז 
חדש נפתח כ- 4.40 לא היה 
_____________________________________________)26-27ח(בשימוש כלל 054-8440020

 כיסא נוח לבן חדש לא 
היה בשימוש )מתכוונן( 1.9*70 

פלסטיק לבן 350 ש"ח )יש 2 
_____________________________________________)26-27ח(מי שרוצה( 054-8440020

 כיסא משרדי חדש )ללא 
שימוש( 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9340317

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

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

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

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

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

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

מחשבים

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

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

050-7801545)31-32/19(_____________________________________________

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

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

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

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

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

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

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

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

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

רפואת שיניים

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

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

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

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

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-29(שרי 050-4171813

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)23-34(מחירים זולים 052-2523284

 שירותי תיקון מחשבים, 
אפליקציות, משחקים, מכירת 

ניידים החל מ-550 ש"ח עד 
_____________________________________________)24-27(הבית 055-6651237

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה 
055-6876176)24-31(_____________________________________________

 טיפול על טבעי לכל 
המחלות, דרך תמונה, 

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

ספרי תורה
 למכירה, ספר תורה מוכן, 
חדש, כתב בית יוסף גודל 48 

כתב מהודר מאוד
_____________________________________________)26-29ל(052-7664419

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

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

שידוכים

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)16-42(_____________________________________________

 שידוכים ללא עלות לבני 
ישיבות ודתיים ולכל גיל, לנשים 

וללא תשלום 053-4307097 
052-4738511)26-29(_____________________________________________

פיתוח תוכנה
 פיתוח תוכנה לניהול 

העסק ולכל מטרה, יניב
_____________________________________________)27-28ל(058-5997030

 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 מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)27-28ח(בערך 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה / 

_____________________________________________)27-28ח(סימלי 054-7938941

 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

 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

 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

 דרושים גלגלים לעגלת 
בייבי גוגר קדמיים 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 דרוש פלאפון כשר לנערה 
לא משנה איזו חברה 

_____________________________________________)26-27ח(054-3249699

 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

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(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

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

 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

 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

 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 

 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

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

 בהזדמנות!!! עגלת 
תאומים במצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4160457

 עגלה משולבת ד"ר בייבי 
_____________________________________________)26-27ח(רק 200 ש"ח 050-9089110

 למכירה גלגל אויר אחורי 
לעגלת מאונטין באגי בבית 

_____________________________________________)26-27ח(שמש 050-4136784

 למכירה נדנדה חדשה 
לתליה במשקוף ביתי עד גיל 3 

ב- 60 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 כרית הנקה "כריתי" 
כחדשה ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 למכירה עגלת "מוצי" 
מצוינת אמבטיה וטיולון ג'ינס 

ב- 500 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 למכירה שידת תינוק 4 
מגירות במצב מצויין 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3188181

 עגלת טיולון איזי בייבי 
במצב מצוין כחדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7148004

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח מהדרין 30 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4135002

 באלעד עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלוברי שמורה ילד 

אחד בשימוש + ניילון לגשם 
_____________________________________________)26-27ח(050-4135002

 עגלת תינוקות במצב 
 BABY SEF מצויין

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 058-2345685



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

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 052-5594713

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מגבעת חדשה בקופסא 
"פנתר" של ברון כובעים 450 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3245685

 גביע כסף + צלחת 
תחתית תואמת חדש באריזה 
ב- 500 ש"ח )נקנה בקרוב ל- 

_____________________________________________)22-23ח(700 ש"ח( 050-4195133

 אפרוחים למכירה 
בירושלים רק 15 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(058-7195793

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 ומידה 18 40 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(052-8162617

 למכירה כיסוי רכב חיצוני 
כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(053-3121020

 משולש לכיור מנרוסטה 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח חדש 058-7041010

 סיר לקובנה עם מכסה 30 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 90 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-7041010

 אוכל לדגי קרקע ומנקים 
40 ש"ח)בחנות 60(

_____________________________________________)25-26ח(053-3177813

 2 ברזי מטבח חברת 
"מדגל" ברבור קצר חיבור לקיר 

100 ש"ח כ"א)בחנות 380( 
_____________________________________________)25-26ח(053-3177813

לפרסום
בלוח

03-6162228

תקשורת

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

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

 מעוניין בטלמרקטינג 
מכירות סוכן עבודה בצוות 

אופיס גרפיקה קלה
P2@hagisrael.com)25-26ח(_____________________________________________

 מעוניין בעבודה כעוזר 
טבח/עוזר נהג פל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב/הלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

 טלפונים אלחוטיים זוגי, 
חדשים, ב- 200 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-5173714

 אייפון 6 מצב חדש )לא 
כולל אביזרם( ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-5918474 

 MAX למכירה טלפון 
KOSHER עדין יש אחריות 

נקנה לפני 4 חודשים מקשים 
גדולים נקנה ב- 350 נמכר 
ב- 200 ש"ח חדש לחלוטין 

_____________________________________________)26-27ח(054-8440020

 אוטו פלא )בימבה כיף( 
גלגלי פלסטיק 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(בב"ב 052-7600336

 זוג תוכונים חמודים לא 
האכלת יד ב- 120 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(050-4157763

 מזוודה גדולה מאוד מצב 
חדש רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 בהזמדנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 050-9089110

 ווים גדולים מברזל לתלית 
מדפים רק 10 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 2 חלונות לאמבטיה ותוש 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 050-9089110

 קרמיקה לקיר חדש 3.5 
מטר רק 60 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 ילקוט "הלו קיטי" מעולה 
ומדהים לכיתות הנמוכות 
מתאים לנשיאה עם עגלה 

60 ש"ח בלבד 052-7600336 
_____________________________________________)26-27ח(בב"ב 

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח רחיץ, בז', 

כחדש 390 ש"ח במקום 800 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב 

 למכירה תוכי קוקטיל 
שלא נושכים אפור 150 צהוב 

_____________________________________________)26-27ח(200 050-6577367

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)26-27ח(70 ש"ח 050-4135002

 טלית טליתניה מלכות 
מידה L ללא פתילים חדש! 

_____________________________________________)26-27ח(180 ש"ח 050-4135002

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(באלעד 050-4135002

 חליפה מהניילון! לימי חול, 
שחורה, 46 

SLIM
_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 058-4770354

 אופניים מס' 24 190 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד בבני ברק 052-7600336

 מזגן חלון 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 שוקר עם פנס נטען 
ב- 220 055-6795307 בשעות 

_____________________________________________)26-27ח(הערב 

 מטען V36 כחדש ב-100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6795307

 אוזנית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב- 65 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(055-6795307 בשעות הערב 

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)26-27ח(באריזה ב- 40 055-6795307

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)26-27ח(חדש ב- 70 055-6795307

 מכשיר סודה סטרים 130 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוניי גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 זוג קלטות "והיית אך 
שמח" חדשות וארוזות 10 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח לזוג 052-7600336

 דובי ענון חדש לבן ואדום 
)בשווי 700 ש"ח( גובה 1.70 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-8438455

 חליפת בגיר חדשה צבע 
כחול, מדוגם, מידה 48, ללא 

_____________________________________________)26-27ח(מכנס 052-7139293

 למכירה אופניים גלגל 24 
בבני ברק 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4169800

 למכירה אופניים לילדים 
גלגל 20 120 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4169800

 כלוב לתוכונים /פיקנים 
_____________________________________________)26-27ח(25 ש"ח 077-6182023

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

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 
בשימוש 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)26-27ח(054-8464909

 שעון יד לם בר חברת 
"דיזל" חדש ברמה, איכותי ב- 

_____________________________________________)26-27ח(150 שקל 052-5918474

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש ב- 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 למכירה כיסוי רכב חיצוני 
כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3121020

 אופני הילוכים 26 340 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-5385013

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 תיק לעגלת תינוק צבע 
_____________________________________________)26-27ח(תכלת 35 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא למיטת 
_____________________________________________)26-27ח(נוער 80 ש"ח 053-3155415

 מטחנת בשר דגם ישן 
_____________________________________________)26-27ח(קנוד 053-3155415

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום מוזהב גודל כ- 1.80*2 

_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח טל' 054-8485026

 כורסה לסלון בצבע אדום 
במסגרת עץ מצב מצויין 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח גמיש 050-9340317

 ארון לבגדים 250 ש"ח + 
_____________________________________________)26-27ח(2 מגירות 050-9340317

 אוזניות בלוטוס חדשות 
)של אייבר( עם כניסת כרטיס 
+ כבל חיבור למטען 45 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4185254

 אופניים לילדים 130 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-9340317

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה לכניסה 
יציאה לסלולרי 30 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 עגלת קניות שוק 
מתקפלת חזקה במיוחד 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-2326070

 עגלת גו בייבי צבע שמנת 
שחור משולבת במצב מעולה 

_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4145023

 מראה קיר 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 75 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 85 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-7041010

 מחשבון מדעי מצוין 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3187278

 מפה לבנה מיוחדת 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3187278

 2 כיסאות משרדיים לכל 
מטרה כל אחד 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בצבע שחור 050-9340317

 מעלון מדרגות עם 
כיסא גלגלים בהזדמנות 

052-7694114)26-29(_____________________________________________

 למכירה נגנים במחיר 
מוזל מאוד,כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)26-29(יהודה 03-5796146

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

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

 טיולון לתינוק איכותי 
למכירה 050-6907470 מחיר 

_____________________________________________)26-27ח(399 ש"ח 

 טיולון קל וטוב למכירה 59 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-6907470

 שטיח לחדר ילדים דמיות 
דיסני )מקורי( חסין אש 70 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל' 054-8485026

 למכירה טיולון איכותי 
מצב טוב 140 ש"ח + עגלת 

אמבטיה 210 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה כסא אוכל לתינוק 
+ כסא רכב + סלקל 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה ידנית אונט 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3245685

 משאבה מיני אלקטריק 
מדלה 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 גגון ומזרן חדש לעגלת 
YOYO חדש!! 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 ניילונים לגשם לעגלת 
JOY בייבי גוגר 50 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 בהזדמנות!!! עגלת 
איסי בייבי במצב מצוין 200 
ש"ח פלאפון 050-4160457 

_____________________________________________)26-27ח(ירושלים 

 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

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)27-28ח(חדש ב- 70 055-6795307

 למכירה לפטופ מחשב 
נייד ACER עם מטען תקין 

400 ש"ח בלבד בני ברק 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 NINE WEST נעלי 
חדשות שחור עור מידה 37.5 

_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 052-7621123

 3 כלובים בגודל לזוג 
תוכונים + אביזרים 40-130 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3217523

 אקווריום חשמלי קטן + 
אבנים וצמחים 85 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3217523

 סנדל חדש בנות לבן מידה 
20 מזארה 90 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7622110

 למכירה כינור + מכון 
נרתיק וקשת 350 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3277791

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 ערסל ממש חדש למכירה 
בירושלים 40 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8497042

 גליוני מרווה לצמא 
למסירה בחינם בירושלים 

_____________________________________________)27-28ח(054-8497042

 1 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7653753

 מכונת תפירה ביתית 400 
ש"ח חשמלית במזוודה 

_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 גיליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה קשה 

וחזקה כל שנה ב- 2 כרכים 45 
ש"ח לשנה 2 כרכים 
_____________________________________________)27-28ח(052-7600336 בב"ב 

 למכירה שמלת כלה לבנה 
מידה קטנה 230 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה עמודון מדפים 
חזק 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה כיריים גז כמו 
חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה טיולון + מזוודה 
+ עגלת אמבטיה + פקס ב- 
_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח בלבד 052-5737813

 אופני הרים 150 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(052-6437084

 תלת אופן 400 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(052-6437084

 למסירה עלונים מעניינים, 
עיתונים ישנים טלפון 

_____________________________________________)27-28ח(02-5812872

 נעלי אדידס שחורות 
לנערות חדשות באריזה רק 

_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח! 054-8426680

 אוגרים סיבריים ב- 15 
ש"ח לאוגר ללא כלוב, 

לאחראים ולדאגנים בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(055-6797107

 אופני הילוכים 26 במצב 
טוב מאוד 340 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)27-28ח(054-5385013 בני ברק

 תלת אופן עם מוט הכונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3318830

 לאספנים, מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3318830

 אופניים חשמליות במצב 
טוב, דרוש תיקון קל, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-4145023

 רמקול בזוקה נייד, חזק 
ועוצמתי, כחדש 199 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3188804

 כיסא האכלה חדש 
לתינוק מרהיב ביופיו )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני ברק( 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה כיסוי לרכב נגד 
שמש כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 מתקן ייבוש לכביסה גדול 
חדש )בני ברק( 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 למכירה כיריים גז 100 
ש"ח + שולחן קטן 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בני ברק 052-5737813

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 בהזדמנות 20 כרכים 
"תלמוד בבלי" מצב מעולה 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 052-4619858

 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

 שואב אבק חדש!! 200 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3245685

 נעלי ניו בלנס חדשות 
מידה 38 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 תיק לכינור חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 אופני הילוכים מידה 26 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 058-3245685

 כדור פיזיותרפיה גדול 75 
_____________________________________________)27-28ח(ס"מ 50 ש"ח 058-3245685

 נעלי בית מורן חדשות 
מידה 42 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 נעלי בית מורן חדשות 
מידה 37 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 רולר ביילס ורודות מידה 
36-40 בשימוש חודש 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 055-6777186 י"ם 

 שארית יוסף 2 כרכים 
השלמה לילקוט יוסף 20 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8478897

 ספרי ברסלב 5 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות "תורת 
_____________________________________________)27-28ח(הנצח" 50 ש"ח 054-8478897

 הליכון לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7188017

 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(_____________________________________________

 שטריימל למכירה במצב 
מעולה, ובהזדמנות! 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3292985

 מכונת פופקורן חדשה 60 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7188017

 מטרנה גדולה בד"ץ 35 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7188017

 ספר לימוד לבית ספר 
_____________________________________________)27-28ח(20/30 ש"ח 052-7188017

 שוקר עם פנס נטען 
_____________________________________________)27-28ח(ב-220 055-6795307

 מטען 36V כחדש ב-100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 055-6795307

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב- 65 

_____________________________________________)27-28ח(055-6795307

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)27-28ח(באריזה ב- 40 055-6795307

 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

 למכירה זקט' עור חדש 
 ZARA בצבע אדום תוצרת

 S מידה
_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר להכנת וופל בלגי 
_____________________________________________)26-27ח(חדש 150 ש"ח 058-3245685

 מגבעת חדשה בקופסא 
"פנתר" של ברון כובעים 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3245685

 שואב אבק חדש באריזה 
250 במקום 450 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 נעלי ניובלנס לאשה אפור 
גמס' 38 רק 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 אופניים מצויינות הילוכים 
מידה 26 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 כדור פיזיותרפיה חדש 
 CM75

_____________________________________________)26-27ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק לכינור מרופד 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 מיטת כושר מעמד למוט 
ארוך משקולות 490 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8447111

 למכירה שולחן וכסאות 
_____________________________________________)26-27ח(ילדים 60 ש"ח 053-3188181

 נעלי בית "מורן" 
לנשים מידה 41/42 חדשות 
מהקופסא 200 )גמיש( נייד: 

_____________________________________________)26-27ח(052-7655544

 אופני הילוכים במצב 
מצויין מידה 22 ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-7148004

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(054-8418662

 נעלי ניובלנס אפור גמס' 
לאישה 38 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 ספר המהפך של הרב 
זמיר חלק א' וחלק ב' 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4174525

 פיטום הקטורת + מנורה 
+ נרתיק )ספרדי( מהסופר 

_____________________________________________)26-27ח(420 ש"ח 054-8430025

 חליפת גבר גוון אפור 
מידה 50 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8430025

 זוג פינקים יפייפיים ב- 50 
_____________________________________________)26-27ח(שקל בלבד 052-7154652

 כלוב לתוכים קטנים 
במצב מצויין רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8423165

 דשא סינטטי משובח 
מאוד מידות 4-1.5 בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח 052-3500137

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגלה )כדור רגל שולחן 

לילדים( ב- 490 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(31*59*121 050-6850138

 ברה"ע למכירה זוגות 
מכנסיים חדשים מידות 38-40 

2 יח' ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-6850138

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

_____________________________________________)26-27ח(050-6850138

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל' 050-2897977

 ציור נוף 80 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(053-3187278

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
_____________________________________________)25-26ח(120 ש"ח 053-3121020

 סלייסר מרובע חדש לגמרי 
ללא אריזה 55 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(054-8418662

 אוזניה בלוטוס אנקר 
מתאים גם לנוקיה 208 חדש 

באריזה 55 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-8443855

 שואב אבק חדש באריזה 
250 במקום 450 

_____________________________________________)25-26ח(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)21-28(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בשעות הבוקר המוקדמות 
שליח/שליחה, רכב/אופנוע 

_____________________________________________)15-27(חובה, 054-4690222

ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית )גם בשנת 
המסלול האחרונה( 

הסעות מב"ב
058-4114888)27-30(_____________________________________________

 לחברת פיננסים בפ"ת 
דרושים נציגי תאום פגישות/
מכירות טלפונים שכר גבוה 
למתאימים טל 03-6979606

_____________________________________________)25-28ל(052-5861146

 דרושה מתאמת 
פגישות לחברת ביטוח 

בפ"ת תנאים מעולים! 4 
משמרות בשבוע!

054-2328926)24-29(_____________________________________________

 למפעל פלסטיק בב"ב 
דרושה עובדת ייצור בתנאים 

טובים 052-473-4815
meyda@bezeqint.net)24-27(_____________________________________________

 דרוש אחראי מטבח/עובד 
מטבח/מנקה 3 שעות ביום 

_____________________________________________)24-27(לפרטים :052-8545861

 דרושה מאתרת נערות 
בסיכון )ומאתר צעירים(

a6283428@gmail.com
_____________________________________________)24-27(טל: 053-4100529 

 דרושה מדריכת לילה 
)בגיל 25-35( לנערות בסיכון 

תמורת מגורים )וכנ"ל מדריכים 
לצעירים ( 053-4100529  
a6283428@gmail.com)24-27(_____________________________________________

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

 לגן חב"ד ברמת גן 
דרושות סייעות וגננות תנאים 

מעולים, לפרטים חדווה: 
_____________________________________________)25-26ל(050-4140298

 לחנות בגדים מוכרת 
מנוסה ואחראית בשנת ה- 

+40 לחצי משרה, קו"ח למייל: 
y0506440258@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה תופרת מקצועית 
למעצבת בגבעת שמואל 
תנאים טובים למתאימה 

054-4874575)25-28(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום בקרית 
הרצוג מטפלות/סייעות לגיל 

הרך חלקית / מלאה
054-4499177 053-3119204)25-28(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח באזור 
ב"ב )חצי משרה, נסיון 

חובה/שנה(קו"ח לפקס- 
03-733-9237 או למייל 
siraadess@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה לשנה"ל תש"פ 
סייעת למשרה מלאה/

חלקית תנאים מצוינים! 
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת, 
גננות/סייעות לקיטנות 

אוגוסט ולצהרון לשנה"ל 
הבאה. 03-9160700
_____________________________________________)25-28(וואצ: 050-7877853

 למעונות אביב התורה 
דרושות גגנות מטפלות, שכר 

הולם 054-4893566 
052-8750036)25-28(_____________________________________________

 לבית אבות בבני ברק 
דרושה מדריכת תעסוקה, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים 053-6002900

 דרושה עובדת לנקי 10 
שעות אחה"צ מ- -15:00

053-5251290 22:00)25-28(_____________________________________________

 בואי לעבוד ברשת חזקה ומבוססת
בעבודה מאתגרת עם צוות מסור, מקצועי ותומך

נסיון בניהול מעון - יתרוןעבודה במשרה מלאה תואר ראשון בחינוך לגיל הרך - חובה

mercazmisrad@gmail.com :לשליחת קו"ח

דרושה
מנהלת

למעון באזור מודיעין
עבודה עם נשמה...

הבית לילד המיוחד מבית ארחות חינוך

לצמוח במקום טוב
פר ח

לפרטים,
רחלי: 050-4111598
אסתי: 054-5210006

לשליחת קו"ח:
mtbyakov@gmail.com

לגן ומעון תקשורת בבאר יעקב דרושות:

 עובדת סוציאלית
 פיזיותרפיסטית

 קלינאית תקשורת
 מרפאה בעיסוק 
 מנתחת התנהגות

 סייעות

29832_50x64.indd   2 25/06/2019   17:49

 דרושה מנהלת 
חשבונות מנוסה, למשרד 

בב"ב, נא לשלוח קו"ח 
למייל:

shirelch8@gmail.com)26-27ל(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב, 1. סייעת במשרה 

מלאה 7-16:00 
2. סייעת למשרה חלקית 

לגילאי שנה וחצי 
_____________________________________________)26-28ל(052-8530061 052-8226582

 דרוש/ה סוכנ/ת מכירות 
למשרד תיווך גדול וותיק 

בירושלים, רישיון ורכב חובה, 
סודיות מובטחת, קורות חיים 

_____________________________________________)26-29(לפקס 02-563-8224

 למשרה מלאה ומעניינת, 
בקרבת בני ברק, בסביבה 

חרדית קו"ח למייל 
shmuel@polimil.co.il

_____________________________________________)26-27ל(052-2529487

 לחברת הובלות בירושלים 
דרושים סבלים, עדיפות עם 

_____________________________________________)26-29ל(ניסיון 050-5809092

 במיידי קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)26-29(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
טכני לבניין בב"ב, שליטה 

באופיס, הנהח"ש יתרון 
binyan444@gmail.com)26-29(_____________________________________________

 לניקיון חדר מדרגות 
דרוש עובד חרוץ, 

לרציניים בלבד!
054-2421996
052-4003742)26-29(_____________________________________________

 לגן בקרבת ב"ב דרושה 
סייעת לגיל 2-3 למשרה מלאה 

תנאי שכר גבוהים ! 
_____________________________________________)26-27(קו"ח לפקס:1533-7511-558

 לגן בגבעת שמואל 
דרושה מטפלת/ גננת, בעלת 

ניסיון למשרה מלאה לגילאי 
1-1.5 שכר גבוה!! 

_____________________________________________)26-27(קו"ח לפקס:1533-7511-558

ל’ בסיוון - ב’ בתמוז תשע”ט  3/7-5/7/2019

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
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I

03-5770550 
03-5771144

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 דרושות מטפלות 
למעון לגיל הרך שכר הולם 
למתאימות 054-8471166 

058-4012013)27-38(_____________________________________________

 דרושה גננת / מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)27-30(_____________________________________________

 דרושה מתאמת 
פגישות מנוסה, יכולת 
ביטוי )גיל +30( תנאים 

סוציאליים מעולים! 
054-4771509)27-30(_____________________________________________

 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

 רשם, אברך חסידי, 
לת"ת חסידי בב"ב, 3 
שעות, 3 אלף ש"ח + 
_____________________________________________)27-27(בונוסים 052-7632114

 מעון שהוא בית, בפתח 
תקוה, מחפש את האחת, 

לשעות: 7:00-16:00, תנאים 
מצויינים למתאימה 

050-4144711)27-28(_____________________________________________

 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

 לאביטל השכרת רכב 
בבני ברק, נהג חרוץ למסירה/
קבלת רכבים ושינוע, עבודה 
בשעות גמישות, ימים א-ו, 
חובה רשיון נהיגה ב' לפני 
2007/רשיון ג' מעל שנה, 

inter_k@017.net.il :27-28(קו"ח(_____________________________________________

 לחברה ידועה פקיד/ה 
לעבודה מהבית, עבודת בק 
אופיס שקטה ורגועה, 3-4 

שעות  ביום, לא נדרש ניסיון, 
4,000 ש"ח קריירה 

072-222-2262)27-27(_____________________________________________

 למשרד עו"ד חרדי 
בירושלים מזכיר/ה לעבודה 

בשעות הבוקר, שכר 45 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(לשעה קריירה 072-222-2262

 לחברה סמוכה מאוד לבני 
ברק פקיד/ה לתחום הרכש, 
לא נדרש ניסיון, 9,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(קריירה 072-222-2262

 מזכירות לחנות פאות 
בב"ב ובירושלים, גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 מנה"ח לרו"ח חרדי במרכז 
10,000 ש"ח, גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 מתכנתים/ות לעבודה 
מהבית בשעות גמישות 
לחברה חרדית, תנאים 
מעולים! גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 מזכירה לניהול ארגון חסד 
מהבית, גלאט ג'ובס

www.glatjobs.co.il
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 עבודה מהבית בתרגום, 
כתיבת תוכן, ועריכה, גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח ללקוחות 
קיימים + רכב צמוד 11,000 

ש"ח גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 יוצעת לימודים למרכז 
לימודים בבית שמש גלאט 

www.glatjobs.co.il ג'ובס
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 נאמן כשרות למאפיה 
בירושלים, 36 ש"ח לשעה 

גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-705-5666)27-27(_____________________________________________

 לדמות פוליטית בכירה 
בירושלים נהג בוס למשרה 

קבועה + שכר הולם + רכב 
_____________________________________________)27-27(צמוד קריירה 072-222-2262

 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(_____________________________________________

 מטפלת מנוסה להוצאת 
ילדים מביה"ס ועבודות בית 
_____________________________________________)27-28(קלות בגב"ש 050-7987471

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון, מאזור המרכז 

_____________________________________________)27-30ל(תנאים מעולים 074-7030025

 מנה"ח לחצי משרה 
לחברה בירושלים גלאט ג'ובס 

www.glatjobs.co.il
073-705-5666)27-27(_____________________________________________

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: 052-7630962

לפרסום
בלוח

03-6162228



חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

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

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

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

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

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

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

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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