
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

ברחובות

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מטות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:05
19:22
19:02

20:19
20:22
20:21

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של רחובות מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ט 25/7/19 • גיליון מס' 495

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

חזית הסירוב נגד לפיד נמשכת אך סגן שר הבריאות 
ח"כ יעקב ליצמן מסרב באותה נשימה לומר שלא 

יישב באותה ממשלה גם עם איווט ליברמן: "הוא זה 
שאומר שלא יישב אותנו", הוא הודף את השאלה 
ומזכיר לליברמן את הצהרתו בעניין חיסול הנייה: 

"מתי שהוא יקיים את מה שהוא הבטיח לגבי חיסול 
הנייה תוך 48 שעות, אני אתייחס להבטחות שלו נגד 

החרדים" | עמ' 12-13

ח"כ ליצמן תוקף את דגל התורה על הקשר עם גנץ וכחול לבן

"הפגישות עם חברי 
כחול-לבן מיותרות"

ליצמן שמתבקש להתייחס לסקרים אומנם מזכיר שבעת 
הזאת, בבחירות האחרונות, סוקרו בבטחה שלוש מפלגות 
שראו את הספרה 8 – ולא מדובר בש"ס וביהדות התורה, 
אלא בגשר של אורלי לוי, זהות של פייגלין והימין החדש 
יודעים, למרות  נגמר בסוף כולם  זה  של בנט-שקד. איך 
שכמה מהמופסדים – מתעקשים להמשיך ולהמר על אותם 

קלפים.
)הטור המלא בעמ' 12-13(

סולם יעקב
עו"ד אבי בלום 

שבוע וחצי לסגירת הרשימות: במפלגות הימין והשמאל מאיצים את המגעים לאיחודים | עמ' 10

הסתיימו הבחינות לישיבות הגדולות
באיזו ישיבה תפתח 

בשנה הקרובה 2 
שיעור א'? באיזו 
ישיבה קיבלו 160 

בחורים לזמן אלול 
הקרוב? לאיזו ישיבה 

נרשמה קבוצת 
תלמידים גדולה 

ממקסיקו? ובאיזו 
ישיבה משלבים 
את שתי שיטות 

הלימוד – הספרדית 
והליטאית? | עמ' 11

צילום: אתר הכנסת

40 שנות תורה 
ארבעה דורות של בוגרים התכנסו לערב מרומם של כבוד התורה, למען המשך 
קיומה של ממלכת התורה, בהשתתפות נשיא הישיבה הגאון רבי שמחה הכהן 

קוק שליט"א שהאציל על הציבור מברכותיו • בוועידה הועלה זכרו של ראש 
הישיבה הגר"ח זליבנסקי זצוק"ל | עמ' 4

יומא 
דהילולא
סעודת הילולא בשילוב שמחת 
בר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר 

מקרעטשניף  | עמ' 6



בואו לחווית טיפוס
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מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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לא משאירים אותך
לדבר אל הקיר

במזרחי טפחות תמיד יש לך בן אדם בבנק לפנות אליו 
וגם שירותים דיגיטליים מתקדמים
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פגישה 
בסניף



כ"ב תמוז תשע"ט 25/7/19רחובות124 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

40 שנות תורה 
ארבעה דורות של בוגרים התכנסו לערב מרומם של כבוד התורה, למען 

המשך קיומה של ממלכת התורה, בהשתתפות נשיא הישיבה הגאון 
רבי שמחה הכהן קוק שליט"א שהאציל על הציבור מברכותיו • בוועידה 

הועלה זכרו של ראש הישיבה הגר"ח זליבנסקי זצוק"ל

אלפי בוגרי ישיבת "מאור התלמוד" התכנסו לוועידה היסטורית

מאת: חיים גולדברג

האחרון  בשבוע  התקיים  היסטורי  מעמד 
"מאור  ישיבת  בוגרי  תורה,  בני  כשאלפי 
ראשון  למעמד  התכנסו  ברחובות,  התלמוד" 
מסוגו בוועידת "והיו למאורות", שיועד לבוגרי 

הישיבה לדורותיו.
40 שנה  הוועידה ההיסטורית שנערכה לציון 
יצאה  רחובות,  בעיר  הישיבה  ויסוד  להקמת 
לפועל לאחר הכנות קדחתניות שנמשכו שבועות 

ארוכים, ונערכה במשכן האירועים בבת ים.
בפתח הוועידה, קיבלה את פניהם של תלמידי 
ובוגרי הישיבה, תערוכת ענק מפוארת ומרגשת, 
הקדושה,  הישיבה  של  ימיה  דברי  את  שהציגה 
יריעות ענק שפרשו ארבעים שנות תורה, מוסר 
ומסמכים  תמונות  באמצעות  המידות  ועבודת 
לזכרו  הישיבה  הקמת  ימי  מראשית  היסטוריים 
פרץ,  ברחוב  זצ"ל  קוק  שלמה  ר'  הגאון  של 
הישיבה  שעשתה  המפוארת  הדרך  כברת  דרך 
זצ"ל  קוק  הגר"ש  של  בביתו  הישן  ממשכנה 
ועד למשכנה המרווח והמפואר בגבעת הישיבה 

במרכז העיר.
במתחם  הייתה  ומרגשת  מיוחדת  יריעה 
הגדול  הגאון  הישיבה  לראש  שהוקדש  הזיכרון 
כאשר  זצ"ל,  זליבנסקי  הערץ  נפתלי  חיים  רבי 

על שולחנו והכיסא עליו ישב שהובאו במיוחד 
חיזוק  מכתבי  האחרונים,  כתביו  הונחו  למקום, 
נר  אשר  עת  כוחותיו  ושארית  לבבו  מתמצית 
אלוקים טרם יכבה, מכתבים אותם שיגר באהבה 
כבנים  ליבו  על  שנשאם  הישיבה  לתלמידי 

אהובים.
הוועידה  אולם  נפתח  היעודה,  בשעה 
הישיבה  בני  באלפי  מקום  אפס  עד  שהתמלא 

שהתלכדו יחדיו ברגשת לב לכבודה של תורה.
בוגר  טעם  בטוב  והנחה  פתח  המעמד  את 
הביע  אשר  שליט"א,  כהן  בנימין  הרב  הישיבה 
הנרגשים  הישיבה  בני  אלפי  לב  רגשת  את 
לדורותיהם שהתקבצו והעלה על נס את תחושת 
המתכנסים  בקרב  השוררת  הנפלאה  האחדות 
מהם  הישיבה  בוגרי  נפגשים  עת  הענק,  באולם 
בין  הסתופפותם  ימי  מאז  זה  את  זה  ראו  שלא 

כתלי הישיבה בצל רבותיהם.
קיבל  רוח  וברוממות  אדירה  בהתרגשות 
רבני  הגאונים  התורה  מאורי  את  האלפים  קהל 
הישיבה, ובראשם נשיא הישיבה ומיסדה ונושא 
עולה כל הימים המרא דאתרא הגאון רבי שמחה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  שליט"א,  קוק  הכהן 
אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א, אשר התקבלו 
ימי  על  "ימים  של  סוערת  ובשירה  בהתרגשות 

מלך תוסיף" ו"לאורם נסע ונלך".
בהדרת קודש, הזמין המנחה את ראש הישיבה 

המשא  את  לשאת  שליט"א  קוק  הכהן  הגרא"י 
"ד' שפתי  המרכזי שנפתח בהתרגשות בתפילה 
אשר  הישיבה  ראש  תהילתך".  יגיד  ופי  תפתח 
זעק את זעקת הישיבה, הביע את הזכות של בני 
הישיבה להחזיק בעץ החיים באותה נקודת אש 
בישראל  לתפארת  בה  צמחו  עצמם  קודש שהם 
ובהעמדת  התורה  ובהרבצת  תורתם  בעמל 
שהקימו.  המופלאים  ובבתים  ובנים  תלמידים 
ראש הישיבה המשיך בדבריו, והביע תקווה כי 
למבחן,  עומד  הישיבה  של  עתידה  כאשר  כעת 
חיים  עץ  לקיים  הישיבה  לימין  שכם  כולם  יטו 
את  לתקן  מאושר  ותומכיה  בה  למחזיקים  היא 
אותו חסר נורא של חובות מעיקים אשר נסחבים 
ביקשו  אשר  התורה  עולם  על  הגזירות  משנות 
הצטברות  וכן  הכלל  על  לגזור  התורה  שונאי 
המפריעים  דברים  הישיבה  מבניין  חובות  של 

להמשיך לשאת את משא ארון האלוקים". 
ההשגחה  על  הישיבה,  ראש  סיפר  כן  כמו 
בני הישיבה שכבר  והסיעתא דשמיא של אותם 
ספורים הצליחו  ובימים  לסייע  על עצמם  לקחו 
בצורה מופלאה להגיע לסכומים נכבדים ללמדך 
מערה  ית'  ה'  כבוד  למען  ופועלים  שכשעושים 
ה' רוח טהרה ומשפיע שפע של הצלחה וברכה.

ונשיא  הראשי  הרב  של  נרגשת  שירה  לאחר 
שליט"א  קוק  הכהן  שמחה  ר'  הגאון  הישיבה 
בשיר  הבוגרים  כל  את  אליה  וצרפה  שעוררה 

המפורסם בישיבה "ונראהו עין בעין בשובו אל 
הישיבה  ונשיא  הראשי  הרב  דבר  מסר  נווהו',' 
הגר"ש שליט"א בנו הגאון ר' אריה קוק שליט"א, 
כי  מרובה  בהתרגשות  וסיפר  הק'  בישיבה  ר"מ 
הקבלה הראשונה שקיבל על עצמו אביו הגאון 
שליט"א בעלותו על כס הרבנות, להקים ישיבה 
תורה  של  אור  מגדל  שתהיה  כדי  בעיר  קדושה 
מרן  דברי  בעקבות  זה  היה  כולה.  העיר  לכל 
זצוק"ל בימי הישיבה שאמר  רבנו הגרא"מ שך 
למסור  שצריך  דבר  זהו  בעיר  ישיבה  שהקמת 
נפש עליו ואם היא תקום בעקבות הפטירה הרי 

זו בבחינת "גם זו לטובה".
לאחר מכן מסר את ברכתו של נשיא הישיבה 
שליט"א "לכל בוגרי הישיבה שליט"א אברככם 
אוהבכם  ולילה  יומם  בתורה  שקודים  שתהיו 

ביותר המברככם בברכת כהנים באהבה"
את דבר חניכי הישיבה הביא הרה"ג ר' יחיאל 
צוקר שליט"א מחשובי בוגרי הישיבה, אשר זעק 
שהשתרגו  הקיום  ותלאות  הישיבה  זעקת  את 
היוצר  בית  כאשר  מבהיל,  באופן  צווארה  על 
הנמצאים  אלפי  את  וטיפח  שגידל  הזה  הגדול 
בקשיי  נמצא  תורה,  של  דורות  וקומם  בהיכל 
קיום עצומים שתפחו לחובות אדירים המאיימים 
רבים  במים  הקדושה  הספינה  את  להטביע 
ה'  לעזרת  ולבוא  חושים  להיחלץ  לציבור  וקרא 

בגיבורים.
פרקי זיכרון מרגשים ומרוממים מעולמה של 
הישיבה והווייתה כבית יוצר למלכי רבנן בעומק 
ורבא הוצגו על  ושקיעות בהוויות דאביי  העיון 
מסכי ענק בכל חלקי האולם. לקראת רגעי השיא 
של מושב "זכור אהבת קדומים", הוחל בשרשרת 
ניגוני זיכרון מרטיטים כאשר בעיצומם הוקרנה 
דמעה  געגועים,  של  ומטלטלת  מדהימה  מצגת 
וזיכרונות של דמותו המאירה של ראש הישיבה 
הגאון רבי חיים זליבנסקי זצ"ל, שקידתו בתורה 
חודר  המרגש  בקולו  הנשמעת  לדורות  וצוואתו 
ברכה  ודברי  הטוב  הכרת  חיוב  על  לב,  חדרי 
להמוני בני הישיבה, שהדהדו כצוואתו לדורות.

רגשי רוממות והתעלות ננסכו בערב זה כאשר 
מקהלת 'יחד', בעל המנגן ר' משה רוזנברג ושייע 
הנוכחים  את  וריגשו  הערב  את  הנעימו  ברים 
שנכתב  חשכה"  מתוך  "להאיר  המיוחד  בשיר 
ניגונים  לצד  זה,  מרומם  לערב  במיוחד  והולחן 
רצון  בעתות  משוררים  שהיו  וייחודיים  עתיקים 

מרומם מפי נשיא הישיבה וראשיה.
אלפי  התגייסו  הגדול,  המעמד  סיום  לקראת 
ולהציל את קיומה,  בני הישיבה לשאת בעמלה 
כשהם נוטלים על עצמם התחייבות של שותפות 
אמת, להיות עושים ומעשים למען הבית הגדול 

הזה בחינת "יזמרך כבוד ולא ידום".

צילום: יעקב נחומי



התקשרו עכשיו 8860*

לא משאירים אותך לבד 
מול מענה אוטומטי

במזרחי טפחות תמיד יש לך בן אדם בבנק לפנות אליו 
וגם שירותים דיגיטליים מתקדמים

שיחה 
ישירה

התכתבות
SMS-ב

מייל 
לבנקאי

כל הדרכים 
ליצירת קשר עם 

הבנקאי שלך:
אתר
הבנק

אפליקציה
מתקדמת

פגישה 
בסניף
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היערכות בקרב הציבור התורני 
ברחובות למען הישיבה הספרדית 

היחידה בעיר

מבצע להסרת מדבקות פיראטיות

יומא דהילולא

מאת: איציק גרוס

בשבועות  מורגשת  רחבה  ציבורית  התגייסות 
הקבע  משכן  בניית  סביב  ברחובות  האחרונים 
מיכאל  הגאון  בראשות  למצוינים',  ל'ישיבה 
חסין שליט"א העומד בראש הספרדית היחידה.

ליסודה  שנים  ח"י  הישיבה  רושמת  אלו  בימים 
והקמתה בעידודם ובברכתם של מרן הגאון רבי 
מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל ומרן ראש הישיבה 
ברכת  את  שהעניקו  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
הדרך להגר"מ חסין לפתיחת ישיבה לבני עדות 
ימים  המזרח ברחובות דבר שהיה חסר באותם 

עד למאוד בעיר. 
סי ־אלא שסיפורה של הישיבה המוצלחת הוא 

פור ארוך של גלות. סיפור של שמונה עשר שנות 
לחגוג  במקום  קרקע.  וללא  מקום  ללא  אירוח. 
־ח"י שנים להקמת הישיבה שהוציאה מבין כת

ליה תלמידים המפארים את שולחן המזרח של 
הישי הישיבות, מוצאים עצמם קברניטי  ־עולם 

ממקום  נודדים  כשהם  גג  קורת  ללא  עדיין  בה 
למקום, ללא משכן קבע.

הע פנתה  מעשור  למעלה  לפני  כבר  כי  ־יצוין, 

הקצאה  לבקשת  הישיבה  את  שמפעילה  מותה 
ברחוב  שטח  לישיבה  הוקצה  ואכן  מהעירייה 
שנ למגבית  הציבור  נרתם  זאת  עם  יחד  ־סירני, 

ערכה ע"י האדמו"ר המקובל רבי יורם אברג'יל 
־זצ"ל שאהב את הישיבה כבבת עינו והאציל בר

כות נדירות לתורמים, כך גויס מיליון ₪ ששמור 
בקרן מיוחדת לצורך בנין הישיבה. 

בוטלה  השכנים  התנגדויות  שבעקבות  אלא 
ההקצאה. ומאז הועלו מספר פתרונות שנכשלו. 
־בתקופה האחרונה נרתמו לענין ראש העיר רח

מים מלול וסגנו מחזיק תיק החינוך זוהר בלום 
־שהחליטו להסדיר את הסיפור הכואב אחת ולת
־מיד ואכן הושגה הסכמה ממשרד החינוך להש

תתף במחצית מעלות בניית הישיבה, אך 'אליה 
וקוץ בה' התקציב המובטח מותנה במימושו עד 
סוף שנת 2019. ומשכך, למרות שהפתרון נראה 
וחצי ₪  כמיליון  עוד  לישיבה  דרוש  יד  בהישג 
בכדי להגיע אל המנוחה ואל הנחלה ולשים סוף 

למסע הנידודים המייגע בן 18 השנים.
־בימים הקרובים ייצאו ידידי הישיבה, הורי הת

והבוגרים  למידים 
בהקמת  את  לזכות 
לישיבה  ראוי  מבנה 
־ובכך לרומם את כבו

דה של תורה. בימים 
האחרונים ביקר ראש 
הישיבה הגר"מ חסין 
הגאון  של  במעונו 
קנייבסקי  חיים  רבי 
גדולי  של  ובמעונם 
את  וקיבל  ישראל 
ברכת הדרך להצלחת 
המסע לעבר האופק.

מאת: איציק גרוס

פעו להגברת  כוללת  עירונית  ממדיניות  ־כחלק 
־לות הניקיון בעיר ושמירה על חזות העיר, הת

בצעה בימים האחרונים פעילות משותפת לאגף 
חזות העיר ואגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור 
עירוני, כאשר מודעות רבות שהודבקו באופן לא 
חוקי על גבי קיר אקוסטי בכניסה הצפונית לעיר 
־-הוסרו, ולאחר מכן בוצעו פעולות ניקיון באמ

צעות ניידת שטיפה להסרת המדבקות. במסגרת 
זו הוסרו עשרות מדבקות שהודבקו שלא כחוק, 

ולמדביקים יישלחו ברירות משפט.
סגן ראש העיר יניב מרקוביץ' הממונה על חזות 
העיר שעמד מאחורי היוזמה הבהיר, כי העירייה 
תמשיך לפעול למען ניקיון המרחב הציבורי גם 
בכל הנוגע לשילוט, "ננהג באפס סובלנות כלפי 
מי שבוחר ללכלך את המרחב הציבורי ולעשות 

ברכוש הציבורי כבשלו". אמר מרקוביץ'.
ליאור שוקרי, מנהל אגף תנועה, שילוט, פיקוח 
־ושיטור עירוני שנטל חלק במבצע ציין, כי "מו

דעות שיודבקו ללא אישור, יוסרו באופן מיידי 
־על ידי הפיקוח והשיטור העירוני, ומדביקי המו

דעות ייקנסו על פי דין. אנו נגביר את האכיפה 
כנגד מדביקי מודעות פיראטיות". אמר.

בעיריית רחובות מבקשים להזכיר לתושבים, כי 

־האיסור על הדבקת מודעות או סטיקרים על מב
נים, חל בין היתר גם על מתקנים וציוד עירוני, 
הסעה,  תחנות  תמרורים,  עמודי חשמל,  לרבות 
גדרות, עצים, ארונות חשמל או ארונות סעף של 

בזק, קירות ו/או בשטחים מסחריים. 
"לוחות המודעות הציבוריים מאפשרים הדבקת 
שאינו  ובאופן  מסודרת  בצורה  פרסום  מודעות 
כרוכה  ההדבקה  הציבורי.  המרחב  את  מלכלך 
שיודבקו  מודעות  העירייה.  ובאישור  בתשלום 
ללא אישור, יוסרו באופן מיידי על ידי הפיקוח 
מבהירים  ייקנסו",  המודעות  ומדביקי  העירוני, 

בעירייה.

בא על עונשו
מאת: איציק גרוס

בית המשפט הצבאי בעופר השית השבוע )שני( 
המחבל  נאג'י,  אסלאם  על  עולם  מאסר  עונש 
לוחם  רחובות,  תושב  של  בהריגתו  שהורשע 

דובדבן סמ"ר רונן לוברסקי 
־הי"ד, במהלך פעילות מבצ

עית בגזרת רמאללה.
השופטים  פסקו  בנוסף 
 258 בסך  למשפחה  פיצוי 
אלף שקלים אך הדגישו כי 
בעקבות  תוכל  המשפחה 
גם תביעה  גזר הדין להגיש 

אזרחית נגד המחבל.
־כזכור, נאג'י הורשע כי הש

מהקומה  שיש  פלטת  ליך 
העליונה לעבר חיילי צה"ל 
באחת  בנין  על  שפשטו 
רמאללה  בפאתי  השכונות 
מבצעית.  פעילות  במהלך 
נהרג  מהפגיעה  כתוצאה 

לוברסקי.
לוברסקי,  רונן  של  אחיו 

־אריק, אמר בכניסתו לבית המשפט, "אנחנו רו
כבר  מתמודדת  ישראל  מדינת  פשוט,  דבר  צים 
רוצ ועם משפחת  ־הרבה שנים עם מעגל דמים 

חים שכבר יש להם חמישה-שישה אחים בכלא. 
אנחנו מחפשים את הדבר שבאמת ירתיע אותם, 
הקייטנות  כל  לקייטנה,  לכלא  יכנסו  שהם  לא 

צריכות להיפסק".
לא  עולם  שמאסר  "ראינו 
סוגיית  אבל  אותם  מרתיע 
אותם  מרתיעה  כן  הכסף 
צריכה  ישראל  מדינת  ולכן 
לטרור  הגישה  את  לשנות 
עובד",  הטרור  איך  ולהבין 

הוסיף האח.
"אנחנו  האח,  לדברי 
לד של  הקו  עם  ־ממשיכים 

הריסת  מוות,  עונש  רוש 
גדו כספיים  קנסות  ־בתים, 

בבתי  תנאים  הרעת  לים 
את  יפתור  זה  רק  כי  הכלא 

הטרור".
כי בשבועות האחרו ־יצוין, 

הממשלה  ראש  נפגשו  נים 
משפחת  בני  עם  ורעייתו 
אות  כתב  אף  הממשלה  ראש  כאשר  לוברסקי, 
־בספר התורה שהוחל בימים אלו בכתיבתו לעי

לוי נשמת הלוחם שנפל בשדה הקרב.

מאת: חיים גולדברג

ביום חמישי האחרון ציינו ברחובות את הילולת 
־כ"ק מרן האדמו"ר מקרעטשניף זצוק"ל שהסת

לק לפני יובל שנים - לקראת ערב נערכה סעודת 

שמחת  בשילוב  קרעטשניף,  בקרית  ההילולא 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  נכד  לנינו,  מצווה  הבר 
בית הכנ רב  לייב  זלמן  לבנו הרב  בן  ־שליט"א 

וחתן הרה"צ אליעזר  סת קרעטשניף בברכפלד 
כהנא ראש כולל "חסדי דוד" ספינקא - גלריה

סעודת הילולא בשילוב שמחת בר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף

ביהמ"ש הצבאי גזר מאסר עולם על המחבל שרצח את תושב העיר לוחם דובדבן סמ"ר 
רונן לוברסקי הי"ד

רחובות מתגייסת

צילום: יהושע פרוכטר

 רונן לוברסקי הי"ד 

  מסירים מדבקות 



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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מסע הגר"ש מחפוד לחיזוק הכשרות במוסקבה ובפולין

מאת: משה אבהרמי 

מחפוד  שלמה  רבי  הגדול  הגאון 
קיים  דעה,  יורה  גאב"ד  שליט"א, 
היהודיות  בקהילות  חיזוק  מסע 
חומות  לחיזוק  ובפולין  במוסקבה 
בנו,  גם  נלווה  לביקור  הכשרות. 
השחיטה,  ימינו  במלאכת  ויד 
הרה"ג בניהו מחפוד שליט"א, אשר 
במשך שנים ארוכות נסמך ע"י אביו 
מפקחים  צוות  וכן  בדרכו,  וממשיך 

מטעם בד"צ 'יורה דעה'.
ימים  עשרה  שנמשך  הביקור 
הגר"ש  הגיע  שם  במוסקבה,  החל 
הקהילות  רבני  לבקשת  שליט"א 
המשחטות  שתי  על  האחראים 
הקהילה  ידי  על  המפוקחות 
אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  היהודית, 
הבקר  ושחיטת  הכשרות  הידורי 

והעופות.
ארבעה  נמשך  במוסקבה  הביקור 
ביקור במשחטות  וכלל מלבד  ימים 
החל  השחיטה,  הליכי  כל  ובדיקת 
מבדיקת הסכינים ועד לסיום מלאכת 
שיעורים  מסירת  גם  השחיטה, 
לחברי  שחיטה  בענייני  מיוחדים 

הקהילה היהודית ולרבני הקהילות.
לאחר מכן המשיך הגר"ש מחפוד 
השבת  במהלך  שהו  שם  לפולין, 
הכנסת  בבתי  והתפללו  בקרקוב 
מכן,  שלאחר  הימים  במהלך  בעיר. 

הגיע הגר"ש מידי יום, אל משחטת 
שבפולין  טרנוב  בעיירה  סוקולוב 
תחת  השנה  ימות  בכל  הנמצאת 
כאשר  מחפוד,  הגר"ש  השגחת 
שליט"א,  מחפוד  בניהו  הרה"ג  בנו 
מפקח באופן צמוד אחר כל הסדרי 

השחיטה במקום.
את  הביע  שליט"א  הגר"ש 
הכשרות  הידורי  מרמת  התפעלותו 
במשחטה  הקיימים  המחמירים 
הרה"ג  שבנו,  שמחתו  את  והביע 
שחיטה  של  במסורת  ממשיך  בניהו 
שבני  מנת  על  המהודרת  ברמה 
בשר  לאכול  להמשיך  יוכלו  התורה 
כל  ללא  מהודר  בכשרות  ועופות 

חשש.
בקרב חברי המשלחת ציינו כי אין 
מגיע  שהגר"ש  הראשונה  הפעם  זו 
תחת  הנמצאת  במשחטה  לביקור 
פיקוחו בכל ימות השנה ומעת לעת 
בזמני  פתע  לביקורי  מגיע  הגר"ש 

השחיטה ללא כל הודעה מוקדמת.
רבני  הגיעו  הביקור,  ימי  בכל 
הקהילות על מנת לשמוע ולהתייעץ 
לבר  הנחשב  שליט"א  הגר"ש  עם 
סמכא מובהק בכל ענייני השחיטה, 
החוגים  מכל  ישראל  גדולי  אשר 
והעדות סומכים עליו את ידיהם מזה 

עשרות בשנים.

גאב"ד יורה דעה הגר"ש מחפוד שליט"א, יצא מלווה בבנו הרה"ג בניהו מחפוד למסע חיזוק ולביקור במשחטות היהודיות במוסקבה ובפולין

 עם רבני וצוות המשחטה במוסקבה

במשחטת סוקולוב בעיירה טרנוב בפולין הנמצאת תחת השגחת הגר"ש מחפוד

הגר"ש מחפוד עם בנו הרה"ג בניהו מחפוד והגר"א גור אריה

בתפילת שחרית בקראקוב עם הרב אליעזר גור אריה

ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי

‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?



עם לבן
אתה מוגן

השחור שומר
עליך רענן

לא זז בלי אקס!

מגן עליך מזיעה 
עד 48 שעות
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מאת: ישראל פריי

סבצהרי יום שני, השיקה מפלגת ש”ס את קמ
2019 מועד ב’. על במה מאובזרת  פיין בחירות 
החדשים,  הסלוגנים  את  שחשפו  שלטים  וסביב 
התנו של  הכנסת  חברי  זה  אחר  בזה  סהתיישבו 

עה ופניהם חגיגיות. במוקד האירוע: נאומו של 
היו”ר אריה דרעי.

מש שונים  לא  הקמפיין  את  שילוו  סהמסרים 
מתי עברו  אך  האחרונות,  מהבחירות  סמעותית 

חת פנים וחידוד מסרים: היצמדות הדוקה יותר 
לראש הממשלה בנימין נתניהו – שתמונתו שוב 
מתנוססת על השלטים לצד דרעי; זכר מפעלותיו 
עובדיה  הרב  התנועה  מייסד  מרן  של  הגדולים 
 – “ש”ס  חברתי.  מסר  הכל  ומעל  זצ”ל;  יוסף 

הכוח החברתי בממשלה”.
‘כולנו’  מפלגת  מחיקת  לאחר  דרעי,  לדברי 
לנושאת הדגל  והתמזגותה בליכוד, הפכה ש”ס 
הח ולמפלגה  החלשות  השכבות  של  סהיחידה 

בחירות  בסרטון  הימין.  בגוש  היחידה  ברתית 
ראשון, נצפה נתניהו כשהוא לצד מנהיגי העולם 
ביש שונים  במפגשים  דרעי  נצפה  מכן  סולאחר 

בעולם  שלנו  למעמד  דואג  “ביבי  המסר:  ראל. 
– ש”ס דואגת למעמד שלנו בבית”. לצד פריסת 
בחי הבטחת  דרעי  הציג  החברתיים,  סההישגים 

רות: העלאת שכר המינימום ב-1,000 ₪.
יום למחרת, התנהל קרב ציוצים בטוויטר בין 
יאיר לפיד, לאחר שהאחרון התייחס  דרעי לבין 
“לפיד  העיתונאים:  ממסיבת  דרעי  של  לציטוט 
סנשאר לפיד, נעשה הכל כדי שלא יהיה חלק מה

בדיוק  להישאר  הבטיח  לפיד  הבאה”.  ממשלה 
סכפי שהוא, “נלחם על הגיוס, על לימודי המתמ

טיקה והאנגלית, ונגד כל כפיה דתית”.
ב”תמצית  לפיד  את  דרעי  האשים  בתגובה 
הנזקים שגרמת כשר  את  וההתנשאות.  היהירות 
אוצר לאוכלוסיות החלשות, לילדים ולקשישים, 
אנחנו עדיין ממשיכים לתקן”. בשלב הזה לפיד 
ובתמורה  נגדו,  הזכיר לדרעי את כתבי האישום 

העניק לו דרעי את התארים “שקרן וזגזגן”.

 בציונות הדתית ממתינים לאיחוד

יסס  )2.8 חמישי, )יום  ומחצה  כשבוע   בעוד 
והמרוץ  לכנסת,  הרשימות  הגשת  מועד  תיים 
בעי  – הגושים  ובתוך  בין המפלגות  סלאיחודים 

צומו. נכון לשעת כתיבת השורות, נראה כי גוש 
הימין עושה צעדים משמעותיים לקראת איחוד, 
סבעוד השמאל עלול לפצל את קולותיו בין שב

רירי מפלגות.
סאת הצעד המעשי הראשון בכיוון, עשתה הש

עיתונאים  ‘הימין החדש’. במסיבת  בוע מפלגת 
הציגו  בתמוז,  י”ז  צום  יציאת  עם  מיד  שהחלה 
ראשי המפלגה נפתלי בנט ואיילת שקד – מהפך. 
סנפתלי בנט פינה את מקומו בראש המפלגה לטו

בת שותפתו שקד, שתעמוד בראש ותנסה לאגד 
תחתיה את כל מפלגות הציונות הדתית.

סעתידם הפוליטי של בנט ושקד היה לוט בע
את  האחרונים  בשבועות  גיששו  והשניים  רפל 
לא  בבחירות  ההפסד  הדברים,  מטבע  דרכם. 
עשה להם טוב ולרגעים נדמה היה כי השותפות 
להשתלב  העדיפה  שקד  לקצה.  תגיע  הפוליטית 
בליכוד, אך הדלתות נטרקו בפניה. בנט הבין את 
הפופולאריות הגואה של שקד לעומתו, ולבסוף 
השניים החליטו להמשיך להחזיק במותג ‘הימין 
ולנסות  לשקד  השרביט  את  להעביר  החדש’; 

לחבור ל’איחוד מפלגות הימין’.
הפרישה  את  זוכרים  שבינינו  הלכת  מיטבי 
מפ מאיחוד  יהודית’  ‘עוצמה  של  סהפורמאלית 

לגות הימין, מה שמותיר אותנו עם הבית היהודי 
של הרב רפי פרץ ועם האיחוד הלאומי בראשות 
סבצלאל סמוטריץ’. מהצד הקיצוני נצמדה לעוצ

מה יהודית מפלגה חדשה בשם ‘נעם’ של אנשי 
נמצאת במ נוספת  ימין  סישיבת הר המור. פיסת 

פלגת ‘זהות’ של פייגלין, ובתוך כל זה, נעשים 
התמרונים בין הצדדים.

על  כבדים  לחצים  מופעלים  הדתית  בציונות 
הרב רפי פרץ לפנות את מקומו כיו”ר הרשימה 
יכולה לסחוף  לטובת שקד, מתוך הבנה כי היא 
יותר קולות. על פי דיווחים, שקד ובנט דורשים 
גם  המשותפת.  ברשימה  מהמקומות   50% גם 

סחומת ההתנגדות של רבני הציונות הדתית להצ
סבת אישה חילונית בראש מפלגתם, מתחילה לה

תמוסס ונראה כי דרכה של שקד לראשות הולכת 
ונסללת.

סשעה קלה לפני ההכרזה על הצבת שקד ברא
עמית  העיתונאים  פרסמו  החדש’,  ‘בימין  שות 
רעיית  שהפעילה  לחצים  על  אזולאי  ומורן  סגל 
רעייתו  על  נתניהו,  שרה  הגב’  הממשלה,  ראש 
יפנה בעלה את מקומו ברא רפי פרץ, לבל  סשל 

שות למען שקד. הפרסומים – שהוכחשו באופן 
כי  לטענות  אישוש  ונתנו  כעס  עוררו   – רשמי 
משפחתו של ראש הממשלה מעורבת עד צוואר 
ממניעים  הטענות  פי  על  הפוליטית,  בפעילותו 
מש את  “עזבו  ומבקש  שב  הוא  בעוד  סאישיים, 

פחתי, הניחו לאשתי וילדיי”.

 ברק זקוק לישועה

מפל לבין  ‘העבודה’  מפלגת  בין  סהחיבור 
השבוע  ספג  אבקסיס,  לוי  אורלי  של  ‘גשר’  גת 
את  שביקרו  שמאל,  מאושיות  צולבת  ביקורת 
על  גם  מגיעה  הביקורת  המהלך.  על  פרץ  עמיר 
רקע ה”ימניות” של לוי אבקסיס, גם בטענה כי 
הניסיון להביא מנדטים מהימין היא אשליה שלא 

סתוכיח את עצמה, ובעיקר בשל כך שהמהלך מר
חיק את יתר החיבורים בגוש השמאל.

סבתוך מפלגות השמאל עצמן, מתקיימים חילו
קי דעות בסוגיית האיחודים. כך למשל ח”כ סתיו 
שפיר )העבודה( שלוחצת עד למאוד לחיבור עם 
הצעה  כדי  עד  ברק  של  דמוקרטית’  ‘ישראל 
לוותר על מקומה לטובת הרעיון הגדול. במר”צ 
השותפות  אסכולת  בין  בעיקר  הדעות,  חלוקות 
עם ציבור ערביי ישראל לבין המעדיפים לשמור 

על זהות ציונית לאומית מובהקת יותר.
אהוד  הוא  מהסיטואציה  במיוחד  שלחוץ  מי 
ברק, שאולי חישב לעמוד בראש מחנה השמאל, 
אך כרגע מוצא עצמו לא מחוזר ועל גבול אחוז 
הכבדה שלו  הארטילריה  את  בסקרים.  החסימה 
סהסיט ברק במעט מכיוונו של נתניהו לעבר הע

לא  מתאחד,  הימין  המחנה:  בתוך  מסרים  ברת 
פתח  ברק  מפלגות.  כרסיסי  נגיע  שאנחנו  ייתכן 
סבעצומת רשת הקוראת לאיחוד המחנה הדמוקר

טי ואף הצהיר כי מיקומו האישי לא חשוב והוא 
יסתפק במקום 10 לטובת איחוד כולל.

בדרך  משמעותי  צעד  השבוע  עשה  ברק 
על  התנצלות  שהביע  בכך  מר”צ,  עם  לאיחוד 
אירועי אוקטובר 2000  - תקופת כהונתו כראש 
12 ערבים ישראליים, בפס  ממשלה - בהם נהרגו
עילות שספגה גינויים רבים ואף נמתחה ביקורת 
של ועדת חקירה ממלכתית. “אני אחראי לכל מה 
סשקה ומביע עוד פעם צער והתנצלות בפני המש

פחות שהכאב שלהם הוא בטח אין סוף. היו שם 
נסיבות קשות ביותר והאחריות בהחלט נדרשת”, 

אמר בראיון לרשת ב’.

 פינת המזל טוב

ועד שייסגרו הרשימות, יש מי ששיפרו עמדות 
וסיכוייהם להיכנס לכנסת הבאה גברו השבוע.

סאימאן חטיב-יאסין, תושבת יפיע, נבחרה למ
סקום הרביעי ברשימת רע”מ, בתום בחירות פני

נבחרה  אשה  בה  הראשונה  בפעם  מדובר  מיות. 
לתפקיד במפלגה האיסלאמית.

והשיכון  הבינוי  משרד  מנכ”ל  רזניק,  חגי 
לוי  אורלי  ‘גשר’ של  לשעבר, מצטרף לרשימת 
7 ברשימת העבוס ויקבל את המקום ה -אבקסיס 

דה-גשר.
רוני ססובר, מקום 13 ברשימת הימין החדש, 
צפוי לזנק למקום הרביעי ברשימה, כך לפי אתר 
רבה,  פופולאריות  שצבר  כהנא,  מתן  ‘כיפה’. 

צפוי להתקדם במקום, למספר 3.

שבוע וחצי לסגירת הרשימות – במפלגות הימין והשמאל מאיצים את המגעים לאיחודים

ש”ס השיקה את קמפיין הבחירות
לאחר שמפלגת כולנו נטמעה בליכוד, נותרה ש”ס המפלגה החברתית היחידה במחנה הלאומי • קמפיין הבחירות של המפלגה שהושק ביום שני 

השבוע יעמוד תחת הסיסמא: “ש”ס – הכוח החברתי בממשלה” • ולאחר שאיילת שקד הועמדה בראשות ‘הימין החדש’ הואצו המגעים לאיחוד עם 
הבית היהודי והאיחוד הלאומי • ורק אהוד ברק מחפש עם מי להתאחד אבל גם מרץ וגם מפלגת העבודה לא מעוניינים בחיבור עם מפלגתו

 ש”ס משיקה קמפיין

אהוד ברק בקריאה לאחדותחגי רזניק, מקום 7 בעבודה-גשר. צילום: ששון תירם
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הסתיימו הבחינות לישיבות הגדולות

מאת: חיים רייך

הספרדיות  הישיבות  רוב  של  מאבק  לאחר 
המבחנים  דחיית  למען  והקטנות,  הגדולות 
לתאריך י"א תמוז תשע"ט, הסתיימו בימים אלו 

הבחינות לישיבות הגדולות.
ישראל  גדולי  של  לברכתם  זכה  המהלך 
הכהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  ובראשם 
שליט"א וגדולי ראשי הישיבות שליט"א ונוהל 
הרב  הנמרצים  העסקנים  ידי  על  רבה  בתבונה 
יעקב מויאל והרב אברהם עידן על מנת למנוע 
המבחנים  ידי  על  הנגרם  דרבים  תורה  ביטול 

המוקדמים. 

נבחן  רבה  בהצלחה  שהוכתר  המהלך 
ידי ראשי הישיבות הליטאיות  לראשונה גם על 

לשנים הבאות בעז"ה. 
בפני  עיתונות  קו  כמידי שנה מביאה מערכת 
הקוראים את סיכום הרישום לישיבות הגדולות 

כדלהלן:
הישיבות המובילות בהצלחה רבה את רישום 
הרישום  את  רבה  בהצלחה  ומסכמות  תשע"ט 

לישיבות הן: 
 56 עם  בירושלים  התורה  מאור  ישיבת 

נאלצת  לישיבה  הגדול  הביקוש  עקב  בחורים, 
הישיבה לקבל קבוצות קטנות מאוד מכל ישיבה 

קטנה. 
ישיבת אש התלמוד שלראשונה עקב הביקוש 
בחורים  ה-70  רף  את  חוצה  לישיבה  הגדול 
אלול  בזמן  הישיבה  ספסלי  את  שיחבשו 
כ-350  תמנה  הישיבה  הבאה  בשנה  הקרוב. 
הגר"א  בראשות  תבונה  שערי  בחורים.  ישיבת 
חדד שליט"א רושמת בשנה זו הצלחה מיוחדת 
תלמידים  כ-60  לשורותיה  וקיבלה  במינה 
ובירושלים  בב"ב  הקטנות  הישיבות  ממיטב 
כאשר הבחורים נבררו בקפידה רבה מתוך מאות 

נבחנים. 

ישיבת יסודות בראשות הרב זיאת שבשנה זו 
החליטה בצעד חריג להתמקד בקבוצות גדולות 
כ-70  תמנה  בלבד,  קטנות  ישיבות  ממספר 

בחורים. 
עדס  הגר"י  בראשות  יעקב  קול  ישיבת 
כ-260  מתוך  תלמידים  כ-46  קיבלה  שליט"א 
נבחנים. בנוסף הישיבה קיבלה קבוצת תלמידים 

גדולה ממקסיקו. 
ישיבת דעת חיים בראשות הרה"ג ישי טולדנו 
מתוך  תלמידים  קיבלה כ-60  ביטאן  והרב 

והצפון  מירושלים  בעיקר  נבחנים  כמאתיים 
בחורים  של  גדולה  קבוצה  קיבלה  ובנוסף 

מצרפת. 
ישיבת דרכי דוד שבשנה זו השקיעה מאמצים 
מרובים להצלחת הרישום, קיבלה שיעור של 50 
תלמידים מצוינים. ישיבת יסודות לב תל אביב, 
תפארת לוי, שיח יוסף ופורת יוסף רושמות אף 

הן לשורותיהן כ-50 תלמידים כל אחת.
ישיבת רכסים ממשיכה להגדיל את שורותיה 
בצורה דרסטית ולכן קיבלה מתוך מאות נבחנים 

כ-160 בחורים לזמן אלול הקרוב.
תקופת  את  שהחלה  שמעיה  בית  ישיבת 
מגדולי  אחד  בהוראת  בסיון  בכ'  המבחנים 
יקירי  ישיבת  תלמידים.  כ-90  קיבלה  ישראל 
תלמידים  כ-86  קיבלה  התלמוד  באר  ירושלים 
ובסניף בנתיבות כ-24 תלמידים נוספים. ישיבת 
אורחות מאיר בראשות הרב ועקנין קיבלה כ-46 

תלמידים. 
בבני  ויזמן  הרב  בראשות  חיים  דברי  ישיבת 
ברק מגדילה את שורותיה בהצלחה רבה ופותחת 
שיעור של כ-56 בחורים. ישיבת נחלת דן שע"י 

ישיבת בית מדרש עליון קיבלה כ-20 בחורים.
הרה"ג  בראשות  התורה  משכנות  ישיבת 
רחבי  מכל  תלמידים  כ-80  קיבלה  כהן  אפרים 
אפרים  ברכת  וישיבת  אלול,  זמן  לקראת  הארץ 

קיבלה כ-50 תלמידים לשנת הלימודים הבאה.
בשורת הרישום השנה היא ללא ספק הישיבה 
החדשה שער התלמוד בראשות הגר"י בן עמרם 
בשכונת גבעת שאול בירושלים הרושמת הצלחה 
ממיטב  תלמידים   46 לשורותיה  וקיבלה  גדולה 
הישיבות הקטנות. הישיבה נפתחה בחודש סיון 
עולם  מטובי  גדולה  קיבוץ  קבוצת  עם  האחרון 
גדול  אברכים  לכולל  בנוסף  הספרדי  הישיבות 

ואיכותי.
השנה  הייתה  ביותר  מפתיעה  רישום  הצלחת 
יהודה'  'באר  הגדולה  בישיבה  ובאיכות  בכמות 
רבי  הגאון  של  בראשותו  בחורים   180 המונה 
על  שש  עמודי  מח"ס  שליט"א  טופיק  יצחק 

הש"ס וס' שבע יפול צדיק.
בחורים   57 על  עומד  זו  בשנה  הרישום 
ודקדוק  סינון  לאחר  שנבחרו  ומצוינים  למדנים 
נתקבלו  ואשר  לישיבה  הבחורים  בקבלת  רב 
שמורים  בבחורים  שמדובר  בירורים  לאחר  רק 
מוחלטת  והיבדלות  וירא"ש  גדלות  ששואפים 

ממכשירי המדיה ומסוגלים לעמוד בדקדוק על 
זמני הסדרים והתפילות. הדרישה העיקרית היא 
התאמה של הבחור למיזוג שתי שיטות הלימוד 
של  לימודו  כדרך  והעיון  הפשט  עומק  הבנת   -
מאוד  הקרובה  זצוק"ל  שאול  אבא  הגרב"צ 
לשיטת בריסק הידועה, והלימוד של הגרעק"א 

והעיון  הדקדוק  ומאידך  גיסא.  מחד  והחזו"א 
היסודות  עם  והאחרונים  הראשונים  בדברי 
הישיבות  בעולם  כנהוג  וגדרים  סברות  חקירות 
בשיעורים כלליים הנמסרים בישיבה מידי שבוע. 
יש לציין שבישיבת 'באר יהודה' יפתחו כמידי 
יקבלו  שהבחורים  ע"מ  א'  שיעורי  שני  שנה 
מהרמי"ם את שיטת הלימוד עם כל היחס האישי 
והחיבור שבין הרמי"ם לבחורים, כדי להישאר 
בכל הישגיו של הבחור שהשיג בשנות לימודיו 

בישיבה קטנה.
יוזמה חדשה נרשמת השנה עם פתיחתה של 
מכינה לישיבה גדולה שעל ידי מוסדות בלומנטל 
וזיכרון אליעזר בירושלים. המכינה תיפתח בזמן 
אלול הבעל"ט בראשות הרשם הנודע הרב אלי 

אזרזר הי"ו. 
הליטאיות  הישיבות  על  נפרדת  כתבה 

תתפרסם בשבועות הבאים.

באיזו ישיבה תפתח בשנה הקרובה 2 שיעור א'? באיזו ישיבה קיבלו 160 בחורים לזמן אלול הקרוב? לאיזו ישיבה נרשמה קבוצת תלמידים 
גדולה ממקסיקו? ובאיזו ישיבה משלבים את שתי שיטות הלימוד – הספרדית והליטאית?

לקראת זמן אלול הקרוב: "קו עיתונות" מביא את מפת עולם הישיבות הספרדיות

ישיבת באר יהודה. צילום:יעקב כהן

ישיבת ברכת אפרים

היכל ישיבת שערי תבונה היכל ישיבת דרכי דוד
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לזה. הלאו  גם מתכוון  הוא  לא,  כשליצמן אומר 
במבחן  עמד  לפיד  עם  משותפת  לישיבה  המוחלט 
הסיכון של התאבדות קולקטיבית והליכה לבחירות 
לגדר  מחוץ  להיקבר  לחרדים  לגרום  שעלולות   –
נמשכת  לפיד  נגד  הסירוב  חזית  הקואליציונית. 
יישב  שלא  לומר  נשימה  באותה  מסרב  ליצמן  אך 
זה  "הוא  ליברמן:  איווט  עם  גם  ממשלה  באותה 
שאומר שלא יישב אותנו", הוא הודף את השאלה 
ומזכיר לאיש שמילתו מילה את הבטחתו לחסל את 
הנייה בתוך שתי יממות: "מתי שהוא יקיים את מה 
שהוא הבטיח לגבי חיסול הנייה תוך 
48 שעות, אני אתייחס להבטחות שלו 

נגד החרדים".
המשחק החרדי מול איווט נמשך. 
קמפיין  את  שלשום  שהשיק  דרעי 
של  מסר  אותו  כשבפיו   - ש"ס 
דיבידנד  שהניב  לנתניהו  היצמדות 
נאה בפעם שעברה - חזר על המנטרה 
בכוס  לנו  פגע  לא  "איווט  ולפיה: 
המסר  שנה".  שלושים  במשך  מים 
הספרדים  הכנסת  חברי  של  האחיד 
עתה.  לעת  פוגע  לא   – והאשכנזים 
הח"כים החרדים מנגבים את היריקה 
להם  נתן  שאיווט  לכולם  ומסבירים 
לשתות ממימיו במשך שלושים שנה. 

איווט  את  לחבק  מנסים  הם 
את  ישמעו  שבנוקדים  עד  חזק 
הקנאק, אולם הסקרים מוסיפים 

להאיר פנים לאיש מנוקדים.
להתייחס  שמתבקש  ליצמן 
שבעת  מזכיר  אומנם  לסקרים 
האחרונות,  בבחירות  הזאת, 
מפלגות  שלוש  בבטחה  סוקרו 
ולא   –  8 הספרה  את  שראו 
התורה,  וביהדות  בש"ס  מדובר 
אלא בגשר של אורלי לוי, זהות 
של  החדש  והימין  פייגלין  של 
בסוף  נגמר  זה  איך  בנט-שקד. 
שכמה  למרות  יודעים,  כולם 
מתעקשים   – מהמופסדים 
אותם  על  ולהמר  להמשיך 

קלפים. 
ליצמן  של  הערכותיו  אם 
ממשלת  ותוקם   – יתממשו 
החרדים   – ליברמן  נטולת   61
העולם.  גג  על  עצמם  ימצאו 
בינתיים הם מתנדנדים על קצה 
מחייב  לפיד  על  המוחלט  הווטו  המעקה. 
שהולכות  הדלתות  לנוכח  מחודשת  מחשבה 
הוסתר  ברק,  של  האמיתי  הפרצוף  ונסגרות. 
פתרון  של  עבה  בצעיף  וחצי  כשבוע  למשך 

יצירתי בחוק הגיוס, עד שפתח את פיו והחל לדבר 
על תח"צ בשבת ושינוי דרסטי ביחסי דת ומדינה.

"חרפה היא", אמר האיש שחרף נפשו בצעירותו 
מדיו.  את  גם  פשט  מאז  להסמיק  לבושה  גרם  אך 
בושה  שכולו  וגידופים  חרפות  של  היסטרי  בנאום 
וחרפה, תקף ברק בסופ"ש האחרון גם את סגן שר 
ומאשים  חייב  מצדו  נותר  שלא  ליצמן  הבריאות 
מקלות  שתקע  כך  על  בו  נוקם  הוא  כי  ברק  את 
בגלגלי רפורמת הקנאביס. "סירבתי לאפשר לרופא 
ושאלתי  לקנאביס  מרשמים  להעניק  רגיל  משפחה 
מהו הכבוד הגדול לעמוד בראש חברת סמים. ברק 
נפגע והוא מנסה להחזיר", מספר ליצמן. אז מי אמר 
שהפעילות המחקרית של ברק לוטה בערפל? אולי 

נכון יותר לומר: עולה בעשן.
החסימה,  אחוז  סלעי  אל  שמתרסק  ברק  תופעת 
החרדים.  מתמודדים  עמן  שבבעיות  האחרונה  היא 
מילה אצלו מעולם לא נחצבה בסלע. ב-99 הוא עלה 
מבטחים  לחוף  וכשהגיע  אנטי-חרדי  גל  אותו  על 
הביא להקמת ועדת טל ולביטוח מעמדה של רשת 
מעיין החינוך של ש"ס. שלושת הלאווים שמרחפים 
מסרבים  החרדים  המרכזית:  הבעיה  הם  באוויר 
לשבת עם לפיד, בכחול-לבן מטילים וטו על נתניהו 
ואיווט מכריז מעל כל במה על הדרת החרדים. קשה 
לראות אריתמטית איך מוקמת ממשלה מבלי שאחת 

משלוש הצלעות הופכת את הלאו להן.

מדגל  חבריו  על  מרומזת  ביקורת  מותח  ליצמן 
התורה ומבהיר שלדעתו הפגישות עם חברי כחול-

גלגל  להיות  ממשיך  לפיד  עוד  כל  מיותרות,  לבן 
מרכזי באוטובוס של כחול-לבן. מי שנחשף לזרמים 
מאחורי  ולמדליפים  לחוקרים  התת-קרקעיים, 
הקלעים – מבין שהחיבור בין לפיד לגנץ תלוי על 
בלימה. יום אחרי הבחירות – איש מהם לא יצטער 
במידה ותיכפה עליו היפרדות שתאפשר לו לחבור 
השבוע  הזכיר  אומנם  גנץ  אחדות.  לקואליציית 
עתידית,  לחבירה  ראשונה  כאופציה  איווט  את 
יקרה  מכל  הרע  שאם  היא  החרדית  התקווה  אך 
ה-61,  של  החסינות  לאחוז  מתחת  יימצא  והימין 
גם גנץ יעדיף חבירה למפלגות החרדיות שנחשבות 
לשותפות יציבות, מאשר לאיווט מפרק הממשלות. 
חבירה  של  אופציה  שכל  מבהיר  מצדו  ליצמן 
חייבת   ,61 ישיג  לא  והימין  במידה   – עתידית 
במערכת  לפיד.  נטולת  ממשלה  בהקמת  להתחיל 
עוד  בסירובו  שיתמיד  מי  לאו,  באומרי  שמלאה 
עלול למצוא את עצמו יושב בדד באופוזיציה – כפי 
שמצאה עצמה הסרבנית הנצחית שלי יחמוביץ', בת 
ומעולם  במילתה  שעמדה  ליצמן,  של  נושנה  ברית 

לא המירה את כיסאה.

בין צהר ליצהר
בדרך  לזלזל  אפשר  אי 
ממיקומה  שקד  שעשתה 
את  שמאיישת  כח"כית 
האחוריים  הספסלים 
היהודי  הבית  ברשימת 
ב-2013 ועד הלום. עמידתה 
דתייה  שאינה  אישה  של 
ציונית-דתית  רשימה  בראש 
ובפרט  מעניין  תקדים  היא 
היו"רית  היותה  לנוכח 
בראשות  המכהנת  היחידה 
עת  ללא  לכתן  עם  מפלגה. 
וזהבה  יחימוביץ'  שלי  של 
ותמר  לבני  ציפי  גלאון, 
זנדברג נותרה רק שקד לבדה, 

כיושבת-ראש רשימה. 
עוד  ההוכחה  חובת 
ובמוספי  במגזינים  לפניה. 
קיבלה  היא  סופהשבוע 
אך  ראשית  כוכבת  של  במה 
נוכחנו  א'  מועד  בבחירות 
לדעת שזה לא ממש השפיע 
על הקוראים שהותירו אותה 
החסימה.  לאחוז  מתחת 
במבחן  לעמוד  תצליח  אם 

עולים ויורדים
בסולם יעקב

אם במפד"ל 
החדשה היו לומדים 
מלקחי המפלגה 
הספרדית החרדית 
– הם היו נמנעים 
מלהעמיד בראשם 
רב ולא פוליטיקאי. 
מהרב יעקב יוסף 
והרב יוסף עזרן זצ"ל 
ועד לרבנים פרץ 
ואמסלם )להבדיל, 
להבדיל – ושניהם 
יחתמו על החציצה(, 
ש"ס שבעה מרורים 
מכהונתם של 
הרבנים ברשימתה 
שהסתיימה תמיד 
בפחי נפש לכל 
הצדדים

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

המרה 
בראשות 
המפלגה. 
נפתלי בנט
)מהאתר 
הרשמי(
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תיכשל  אם  הקופה.  בכל  תזכה  היא  ב',  במועד 
בטרם  אם  הבמה.  את  לפנות  תיאלץ   – הפעם  גם 
תחתיה  לאחד  תצליח  גם  המכרעת,  לבחינה  תיגש 
אז  כי  בראש המחנה  ולעמוד  החרד"לי  הגוש  את  
הועמדה  היא  להיום  נכון  בסנסציה.  שמדובר  נדע 
בראש מחנה צהר של הציונות הדתית. נחיה ונראה 
אם הגוש המזוהה עם יצהר יצהיר גם הוא אמונים 

ליו"רית החדשה.
והצליחה  בענייני משרדה  לעסוק  שקד השכילה 
חי  לחזור בשלום מהמקום ממנו אף שר משפטים 
– עדיין לא חזר. קודמיה שניסו לחדור את חומות 
שמושלכים  כמי  עצמם  מצאו  המשפטי  המבצר 
חיים  הנגבי,  צחי  איברים.  בריסוק  החומה  מראש 
רמון ואפילו משפטן צח ונקי כפיים כדניאל פרידמן 
וסיימו  רמה  תרועה  עם  הקריירה  את  החלו   –
שצלחה  היחידה  היא   – שקד  חלושה.  ענות  בקול 
הקהל  בדעת  כך  על  מתוגמלת  והיא  המשימה  את 

ובאהדת ההמון.
צריך לומר מילה טובה על נפתלי בנט שלא נאחז 
שאינו  פרץ,  הרברפי  כמעשה  נהג  ולא  בכיסאו, 
בעיקר  מכוון  אך   – צניעות  על  מלהצהיר  חדל 
לצניעותם של חבריו להנהגה. אם במפד"ל החדשה 
החרדית  הספרדית  המפלגה  מלקחי  לומדים  היו 
על-פני  רב  בראשם  מלהעמיד  נמנעים  היו  הם   –
פוליטיקאי. מהרב יעקב יוסף והרב יוסף עזרן זצ"ל 
 – להבדיל  )להבדיל,  ואמסלם  פרץ  לרבנים  ועד 
מרורים  החציצה(, ש"ס שבעה  על  יחתמו  ושניהם 
מכהונתם של הרבנים ברשימתה שהסתיימה תמיד 
יכול  מאיה  הגר"מ  רק  הצדדים.  לכל  נפש  בפחי 
לומר על עצמו שנכנס בשלום ויצא בשלום – היישר 
האם  תנועת  את  לנטוש  מבלי  החכמים,  למועצת 

בסכסוך מר. 
נכנס לכהונתו, הצליח הרב  בתוך שבועיים מאז 

פעיל  רוטור  כביכול  מיותרות  סערות  לעורר  פרץ 
אותו.  שאופפת  ההנהגה  לחופת  העת  כל  צמוד 
לאווירת  שמתאים  שמה  היא  העצובה  המסקנה 
בתי הכנסת לא עובד בלשון המעטה, בהגיעם של 
שהבינו  מה  את  הכנסת.  לדוכן  הנכבדים  הרבנים 
בדיעבד  כיום  מבינים  החרדיות,  במפלגות  מזמן 
תמצא  שקד  איילת  אם  הסרוגות.  הכיפות  בקרב 
הציונות  של  מורחבת  תנועה  בראש  לבסוף  עצמה 
ליושבת- יושב-ראש  בין  הזאת,  ההמרה  הדתית, 

ראש, תיזקף בין השאר לכבוד הרב שקדם לה בראש 
הותיר  לא  הקצרצרה  כהונתו  ובתקופת  המפלגה 

חותם מכובד יתר על המידה.

פרץ של תקווה 

באיילון  החוצות  שלטי  שלו.  באלמנט  ליברמן 
בסגנון  לנורמלית,  ישראל  הפיכת  על  מצהירים 
בכל  שולטת  ההטרלה  אך   – טראמפ  של  הקמפיין 
פינה. כמו מהמר שהולך לו קלף משוגע – ליברמן 
מגדיל את ההימור משבוע לשבוע. אחרי שהצהיר 
להדרת  השבוע  קרא  הוא  חרדים  ללא  ממשלה  על 
הוא  גפני  הכספים.  מוועדת  גם  החרדית  הנציגות 
יו"ר ועדה שזוכה לשבחים מכל המערכת הפוליטית 
ודברים ברוח זו אף שמענו בעבר גם מפיו של איווט 
עצמו בטקס הפשרת שטח האש באלעד. איך אמר 
בוגי יעלון? אצל ליברמן מילה זו מילה, אך כל יום 

והמילה שלו.
ממחנה  דווקא  מגיעה  השבוע  של  האור  נקודת 
שלוש  בין  ומפוזר  מפורד  עצמו  שמוצא  השמאל 
חסימה  אחוז  עם  שמתמודדות  קטנות  מפלגות 
פרץ  עמיר  העבודה  יו"ר  של  החבירה  אימתני. 
לאורלי לוי – תוך הבטחה כי לא יצרף מפלגה נוספת 
לרשימה המשותפת, היא למעשה כיפת הברזל של 

פרץ מפני חבירה עתידית לברק. אם טילים לא יפלו 
לפרץ בחצר האחורית כאשר במקביל מחנה הסירוב 
נתניהו  ואם  יישבר,  לא  של מרצ לצירופו של ברק 

כדי  בברק  להלום  ימשיך 
להישאר  אותו  לאלץ 
יש  אז  כי   – המגרש  על 
שאחת  רעה  לא  סבירות 
לא  הרשימות  משלוש 
תעבור את אחוז החסימה.
שמשמיע  הטקסטים 
הנבחר,  העבודה  יו"ר 
שולל  אינו  ולפיהם 
טרם  נתניהו  עם  ישיבה 
אישום,  כתב  הגשת 
על  לחלום  מאפשרים 
ממשלת  של  קונסטלציה 
ללא  העבודה  עם  אחדות 
קשה  לפיד.  וללא  איווט 
יוכל  נתניהו  איך  לראות 
מתלה  תנאי  עם  לחיות 
במקרה  התפטרות  של 
אישום,  כתב  הגשת  של 
החסינות  מרחב  אולם 
הן  ונסגר –  ממילא הולך 
לאור  והן  הסקרים  לנוכח 
הזמנים של השימוע  לוח 
האישום  כתב  והגשת 
שכרת  ליצמן  הצפויה. 
בנט  עם  ברית  בשעתו 
למצוא  עשוי  עוד  ושקד 
פרץ  אצל  דווקא  נחמה 

עמיר  דווקא  אלא  הימין,  מאיחוד  הרברפי  לא   –
מהעבודה.

ליצמן מותח ביקורת 
מרומזת על חבריו מדגל 
התורה ומבהיר שלדעתו 

הפגישות עם חברי כחול-
לבן מיותרות, כל עוד לפיד 
ממשיך להיות גלגל מרכזי 

באוטובוס של כחול-
לבן. מי שנחשף לזרמים 

התת-קרקעיים, מבין 
שהחיבור בין לפיד לגנץ 

תלוי על בלימה. יום אחרי 
הבחירות – איש מהם לא 

יצטער במידה ותיכפה 
עליו היפרדות שתאפשר 

לו לחבור לקואליציית 
אחדות

פרץ, לא הרברפי פרץ, עמיר פרץ. ליצמן עם יו"ר העבודה החדש
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ישבע  או  לה'  נדר  ידור  כי  "איש  בציווי:  פותחת  פרשתנו 
נדר  יעשה". אם אדם  היוצא מפיו  יחל דברו ככל  לא  שבועה 
נדר על עצמו, או נשבע בפיו לאסור דבר מה על עצמו, מצווה 

התורה: "לא יחל דברו", שלא יחלל ולא יעבור על דבר הבטחתו.
יש להבין, מה שונה מצווה זו מהציווי של "מדבר שקר תרחק". אם 
אסור לשקר, כמובן שאסור להתחייב ולנדור נדר ואחר מכן להפר אותו, 

הרי גם זה שקר? 
י"ל שבמצווה זו יש עומק גדול יותר על משמעות הפה והמילים. על 
יחל  "לא  הוסיפו:  שהמפרשים  כפי  אלא  באמת,  לדבוק  רק  לא  האדם 
דברו"- לא יעשה חולין את דיבוריו. גם בדברי אמת עליו לצמצם את 

דיבוריו בחול ולשמור על קדושת פיו.
הלשון אינה איבר פיזי בלבד. ביכולתה לעצור את השמיים, ומאידך, 
לפתוח את כל שערי השפע. 'ככל היוצא מפיו יעשה'. מילה היוצאת מן 
הפה אין דבר בעולם שידמה לה בעוצמתה. כל המערכות המשוכללות 
מחוללת  אשר  את  לעשות  בכוחן  אין  העולם,  מהלכי  על  המשפיעות 

בשמיים ובארץ דיבור קדוש אחד, או חלילה דבר הבל וחולין.
מסופר שבאחד ממחנות העבודה, מפקד המחנה ימ"ש, לא הסתפק 
הזמן  כל  חיפש  השטני  מוחו  בפרך.  העובדים  האדם  שלדי  במראה 
להוסיף עוד על קושי השיעבוד. וכך יצר נוהג אכזרי. שמדי בוקר נקראו 
האסירים בנביחות ובמקלות למסדר, כשמולם מדושן עונג, עמד המפקד 

סוקר בעיניו הטורפות אחר קורבן.
מהחרדה.  ונטרפה  כמעט  דעתם  נעתקת,  הייתה  האסירים  נשימת 
רק לשם  סיבה,  כל  גורלו של אחד מהם, ללא  נחרץ  היה  ברגעים אלו 

השעשוע וההתעללות.
עונג ארסי נטפו משפתי הרשע בראותו את החיוורון הפושט על פני 
האסירים המסודרים בשורות, חסרי הישע והחוששים לחייהם. הקרבן 
שנקרא היה נורה לקול צחוקם החייתי של המפקד ושל חיילי האס אס 
שסביבו, כאשר לגודל הזוועה, איש מבין חבריו האסירים לא הורשה 
לעצום את עיניו ולהסב את ראשו. עינוי נוראי זה היה נמשך מידי יום 

ביומו.
אני במקומי,  עומד  בוקר אחד,  זצ"ל:  ר' אברהם שטיינר  סיפר  וכך 
ממתין לשמוע את שמו של העתיד לבוא היום למנוחת עולמים. "כץ" 
הדהד קולו המרושע של המפקד, ויד זדונית התרוממה והצביעה כלפיי. 
כדי  כץ"  "איני  טעותו.  על  המפקד  את  להעמיד  לתקן,  מיד  ביקשתי 
לצאת חופשי, אך בשבריר הרגע קודם שפציתי את פי, נשמע קול צעקה 

מבוהלת מתוכי.
לעולם לא תוכל להישיר מבט אל עצמך, כאשר תדע כי מילותיך שלך 
אם  הכבשנים.  אפר  אל  ושילחוהו  אחר,  יהודי  של  וחיים  תקווה  גדעו 
תפצה פה קרוב לוודאי שבשל חוסר הוודאות ההחלטה תהיה לסיים את 
חיי שניכם. שתוק. שלמה המלך כבר הכריז: "שומר פיו ולשונו, שומר 
מצרות נפשו". היצמד אל המילים הקדושות, ולך גם בעת קשה זו לאור 

נתיבותיהם, ופי נותר חתום.
הוראה  קיבל  התדהמה  למרבה  ההוראה.  פי  על  שמאלה  פנה  הוא 
לצעוד בעקבות אחד החיילים. "איך המרגש בדרך אל המוות? מענג, 
בו  למצוא  דימה  אברהם  ר'  ברשעות.  המפקד  מולו  צחקק  כן?"  הלא 
את דיוקנו של מלאך המוות המבקש ליטול את נשמתו אט אט, טיפה 
בו  הלמו  המפקד  של  חדרו  אל  בהגיעם  להפתעתו  אולם  טיפה.  אחרי 
כיוון. היום חבריך לצריף הם  יהודון, החלטנו לשנות  "ובכן  המילים: 

אלו הנלקחים אל הכבשנים, ואתה נותר כאן לעבוד, היחיד מתוכם".
והלך  ימים,  האריך  האימה,  מוראות  את  שרד  שטיינר  אברהם  ר' 
לאחרונה לעולמו בגיל תשעים ושש, כמניין "פיו". כמו שנאמר: "שומר 

פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו". ללמדנו כמה ערכו של דיבור.
זה ענינה של פרשתנו. לא רק לא לשקר, אלא בעיקר לשמור על כל 
מילה ולחשוב לפני שיוצאת. וכפי שתיקן החפץ חיים זצוק"ל בתפילה 
על הדיבור: "שתזכני... לשמור פי ולשוני מלשון הרע ורכילות... ואזהר 
אונאת  גאווה,  כעס,  מחלוקת,  ליצנות,  חנופה,  שקר,  דברי  מלדבר 
דברים, הלבנת פנים וכל דברים אסורים, וזכני שלא לדבר כי אם דבר 

הצריך לענייני גופי או נפשי, ושיהיו כל מעשי ודיבורי לשם שמיים".

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 הרה"ג ראובן אלבז  
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

לא יחל דברוכפי תהיה
ֹלא ַיֵחל ְּדָברוֹ ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה )ל, ג(

זצ"ל,  ויטאל  חיים  רבי  המקובל,  הקדוש  הגאון 
אדם   - דברו"  יחל  "לא  כך:   זה  פסוק  דורש  היה 
השומר את פיו ולא מחלל את דברו ומזלזל בו, זוכה ש"ככל 
היוצא מפיו יעשה" - הקב"ה נותן כח בפיו ומקיים ועושה 

את דבריו. 
כח הדיבור שניתן לאדם הוא קדוש ויקר ביותר. פיו הוא 
מתקיים,  העולם  הדיבור  בכח  יתברך!  לבורא  שרת  כלי 
כמאמר הכתוב )תהלים סח, יב(: "ה' יתן אומר המבשרות 
צבא רב". עיקרו של האדם הוא כח הדיבור. בבריאת האדם 
ז(,  ב,  )בראשית  חיה"  לנפש  האדם  "ויהי  התורה:  אומרת 
ומתרגם אונקלוס: "לרוח ממללא". נשמת החיים שהקב"ה 

נפח באדם בבריאתו היא כח הדיבור שניתן בו.
יקר  דבר  זהו  הדיבור.  על  ביותר  לשמור  יש  כך,  משום 

שמוכרח להיות שמור באופן מיוחד!
דיבור או שתיקה - מה עדיף?

יש הטוענים, שהטוב ביותר לא לדבר בכלל, אבל ישנם 
מצבים שבהם אי אפשר לשתוק. או אז, צריך האדם לדעת 
מה לדבר ואיך לדבר. שני שרים בכירים, מיועציו הבכירים 
של המלך, נהגו להתווכח ביניהם בעניין הדיבור. אחד סבר 
וזהו  לעשות,  העיקרי שצריך האדם  היא הדבר  שהשתיקה 
קיום העולם. יפה שתיקה לחכמים )פסחים צט ע"א(. ואילו 

השני טען שהדיבור הוא כח משמעותי יותר. 
להם  והודיע  הארוכים  בוויכוחים  המלך  קץ  לבסוף 
אחד  וכל  דעות,  והוגי  שופטים  צוות  להעמיד  בכוונתו  כי 
מי  יוכרע  סוף  וסוף  היטב,  ויסבירה  עמדתו  את  יציג  מהם 
המלך  לפני  השניים  נעמדו  היעודה  צודק. בשעה  משניהם 
הדיבור  כח  כי  שטען  השר  פתח  ראשון  השופטים.  וצוות 
העולם  מתקיים  הדיבור  בכוח  כי  הסביר  הוא  יותר.  חשוב 
כולו. כל משא ומתן בין בני אדם נעשה על ידי דיבור, כל 
אדם  הדיבור.  באמצעות  נעשה  ללמוד  אדם  שצריך  לימוד 
נושא אשה על ידי הדיבור, ונמצא שזהו קיומו של העולם. 

כשסיים נעמד חברו והחל להסביר כי השתיקה חשובה 
אותו  עצר   – המלך"  "אדוני  העולם.  לקיום  ונחוצה  יותר 
לו  כשניתן  שאלה?",  לשאול  אוכל  "האם   – הראשון 
מבוקשו טען: "אני הבאתי בכוח הדיבור ראייה כי הדיבור 
הוא החשוב ביותר, ואיך הוא מביא ראייה משלי על שלו? 
להביא  עליו  שלו!  הדיבור  בכוח  להשתמש  רשות  לו  אין 

ראיות על ידי שתיקה!"...
נהנה המלך מן הדברים והכריע כי הצדק עמו...

כח הבניין וההרס שבדיבור
הדיבור הוא הדבר החשוב ביותר הנחוץ לקיום העולם. 
אלא, שיש להיזהר בו ולשמור עליו ביותר, ובמיוחד להיזהר 
והתפארות  שקרים  רכילות,  הרע,  לשון  לידי  לבוא  שלא 

עצמית המביאה לגאווה. 
"אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" אמר שלמה המלך 
)קהלת ה, ה(. ועוד אמר: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות 
ביותר מגיעות  כג(. העבירות החמורות  כא,  )משלי  נפשו" 
בעקבות  בעולם  אירעו  חורבנות  והרבה  הדיבור,  מכח 
מילה מיותרת שנזרקה מבלי משים ופגיעתה הקשה נותרה 

לדורות. 
שמירת הפה מוסיפה לכוחו

האדמו"ר מקוצק היה קדוש עליון. היו לו אלפי חסידים 
ששתו בצמא את דבריו, אבל הוא שמר על פיו מכל משמר 
היה  ולפעמים  נהג להסתגר בחדרו,  הוא  וקימץ במילותיו. 
שותק במשך שבוע שלם. אחר כך היה יוצא ואומר דיבור 
קהל  לכל  שהספיקה  וחריפה,  שנונה  אחת  אמרה  או  אחד 

החסידים למשך שבוע שלם. 
ככל שאדם שומר על דיבורו, יש בו כח ועוצמה גדולה 

יותר!

המשנה  דברי  את  כך  על  מביא  היה  זיע"א  סאלי  הבבא 
בדברו"  נהיה  שהכל  מברך  לצמאו  מים  "השותה  בברכות 
)ברכות פ"ו מ"ח(, וביאר: אין מים אלא תורה, שנאמר "הוי 
כל צמא לכו למים" )ישעיה נה, א(. אדם הלומד תורה מתוך 
לך  "צמאה  של  במצב  ובשמחה,  בחשק  כלומר  צימאון, 
נפשי כמה לך בשרי" )תהלים סג, ב(, זוכה לקדש את עצמו 
יזכה לברך "שהכל  ומקדש את כח הדיבור שלו, ומכח זה 
נהיה בדברו", כלומר, יזכה לברך, והקב"ה יעשה את דברו! 
שכן  ובטהרה,  בקדושה  הנעשה  הדיבור  מכח  זאת  כל 

הקב"ה אוהב את הדיבור הקדוש והאמיתי. "לא יחל דברו" 
– אל תחלל את הדיבור שלך, שמור עליו! כשצריך לדבר - 
תשתמש בו באופן מושכל, וחלילה אל תבזה ותחלל אותו. 

אם תעשה כן - מובטח לך כי "ככל היוצא מפיו יעשה".
בכל גדולי ישראל בכל הדורות מצינו הנהגה זו, הם שמרו 
ביותר על דיבורם, ולפיכך זכו שברכותיהם התקיימו - צדיק 
גוזר והקב"ה מקיים )מועד קטן טז ע"ב(. לפני זמן מה נפטר 
אדם צדיק שזכה להגיע לגיל תשעים שנה. ב'שבעה' ספרו 
ילדיו סיפור מדהים שאירע לו לפני כשבעים שנה. היה זה 
אצל  סיבוך  חל  ההריון  במהלך  הבכור.  בנו  הולדת  לפני 
של  עניין  בזה  ויש  לנתחה,  יש  כי  אמרו  והרופאים  אשתו, 
לא  שהאשה  יגרום  הנראה  ככל  זה  ניתוח  אך  נפש,  פיקוח 

תוכל ללדת לעולם.
ההכרעה הקשה ניתנה בידם, והבעל הצעיר נבוך. כדרכם 
של יהודים פנה להיוועץ בגדול הדור. הוא נסע לבני ברק, 
אל מרן ה"חזון איש" זצ"ל. נכנס אליו לפני תפילת מנחה 

והציע את השאלה – האם לנתח או לא. 
"מה רוצה אתה שאומר לך?" ענה ה"חזון איש", "הרי 
הרופאים קבעו שמדובר בעניין של פיקוח נפש. מה נעשה 
נגד פיקוח נפש? אבל, עומדים אנו כעת לפני תפילת מנחה. 

הבה נתפלל, ונחשוב על כך שוב אחרי התפילה". 
האברך  אל  איש"  ה"חזון  פנה  התפילה,  כשהסתיימה 
אל  לניתוח.  תסכים  ואל  לרופאים  תשמע  "אל  לו:  ואמר 

דאגה! הכל יסתדר ויוולד לך ילד בריא ושלם". 
כעל  בו  שהביט  הפרופסור,  אל  התשובה  עם  חזר  הוא 
אדם שנשתבשה דעתו. איך מסרב אדם לניתוח ומסכן את 
למד  לא  שמעולם  רב  עם  התייעצות  בעקבות  אשתו  חיי 
רפואה?! הוא הפעיל את כל כח השכנוע שלו כדי להסביר 
לאברך את משמעות ההחלטה המסוכנת הזו, אולם היהודי 
שהיה חדור באמונת חכמים נותר דבוק בעמדתו וחתם על 

סירוב לניתוח. 
לא חלף זמן רב והאשה ילדה בנסי ניסים וולד של קיימא, 
ובשנים הבאות זכו שניהם לעוד אחד עשר בנים, בסך הכל 

שנים-עשר ילדים כנגד שנים עשר שבטי י-ה!...

תפילתו התמימה של בן השלוש

גם בתינוקות  זאת, אלא  רואים  גדולים  רק בצדיקים  לא 
של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, ופיהם טהור וקדוש – 

משפחה מבני ברק בת תשעה נפשות רצתה לנסוע למירון 
מה  בלבד.  מקומות  חמשה  קטן,  היה  הרכב  בעומר.  בל"ג 
עושים? שכן שנסע גם הוא הסכים לצרף את אחד הילדים, 
הנסיעה  בכל  גדולה  בצפיפות  וישבו  נדחסו  השאר  אבל 

הארוכה. 
בדרך הכין אותם האב לקראת התפילה על הציון, ואמר: 
תפילה  כל  יוחאי.  בר  שמעון  לרבי  כעת  נוסעים  "אנחנו 

שתבקשו מעומק הלב – תתקבל". 
את  שומע  השלוש  בן  הקטן  הילד  שגם  חשב  לא  הוא 

דבריו ומפנים את המסר... 
מה  "על  הקטן:  הילד  את  האב  שאל  הקבר  מן  כשיצאו 
מה'  "בקשתי  בתמימות:  השיב  והילד  צדיק?"  התפללת, 
ולא  לכולם  מקום  שיהיה  גדול,  אוטו  שלי  לאבא  שיביא 

נצטרך להצטופף כל כך"...
חשבתי  ואני  נו.  "נו,   – התחייך   – התפללת?"  זה  "על 

שתתפלל שתגדל בתורה וביראת שמים"...
משם הלכה המשפחה לשבות בביתם של הסבא והסבתא 
המתגוררים בצפון הארץ. בערב שבת נתן האב לחמיו את 
מפתחות הרכב שלו, לשמירה, ובמוצאי שבת, כאשר בקש 

לקבלם בחזרה, הושיט לו חמיו מפתחות אחרים. 
"מה זה?" – התפלא. 

"לי   – לו  השיב   – שלך"  החדש  הרכב  מפתחות  "אלו 
על  רכב שקטן  יש  ולך  לו,  זקוק  איני  גדול שכבר  רכב  יש 

מידותיך. החלטתי שנחליף רכבים"...

)“משכני אחריך” במדבר(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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כיצד נשמור על היגיינת הפה 
של ילדינו?

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

גבוהה  טמפרטורה  הם:  חום"  "גל  של  המאפיינים 
מ – 32 מעלות חום הנמשכת 3 ימים ויותר, לפעמים 
בשילוב עומס חום כבד. עומס חום כבד שורר כאשר 
היא  היחסית  והלחות   30 לפחות  היא  הטמפרטורה 
אבל  יותר,  נמוכה  הלחות  כאשר  גם  אך   ,70% מעל 

הטמפרטורות גבוהות יותר.
 הסיכונים עקב "גל חום"

אך  אדם,  כל  של  בריאותו  את  לסכן  עלול  חום"  "גל 
)וגם  מבוגרים  אנשים  של  בריאותם  את  במיוחד 
להם  ולגרום  שנים(   0-4 בגילאי  ופעוטות  תינוקות 

התייבשות ואף מכת חום.
עולה,  הסביבה  כשטמפרטורת  רגיל,  אוויר  במזג 
כאשר  אולם,  הזעה.  ידי  על  עצמו  את  מקרר  הגוף 
חם והלחות גבוהה – הזיעה אינה מתאדה במהירות 
והגוף אינו מתקרר. מצב זה עלול לגרום להתפתחות 
מכת חום – טמפרטורת הגוף עולה במהירות מעל 40 
חיוניות  גבוה לפגיעה במערכות  סיכון  וקיים  מעלות 

בגוף העלולה לגרום נכות ואף מוות.
 הסיבות לכך שמבוגרים פגיעים יותר

עם  החלים  משינוים  בעיקר,  נובעות  לכך  הסיבות 
החום  את  לווסת  הגוף  של  היכולת  בגיל:  העלייה 
שותים  ולכן  הצמא  בתחושת  ירידה  יש  פוחתת, 
פחות מהדרוש. כמו-כן עולה הסיכון לחלות במחלות 
שעלולות  בתרופות  קבוע  באופן  ולהשתמש  שונות 

להשפיע  על ויסות חום הגוף. 
האוכלוסייה הנמצאת בסיכון מוגבר ב"גל חום"

⋅ בני 65 ומעלה )גם תינוקות ופעוטות בגילאי 0-4 
שנים(.

חולים במחלות לב וכלי דם ומחלות כרוניות אחרות.
 ⋅

עם  זיהומית  מחלה  כגון  חריפה,  במחלה  חולים 
 ⋅

חום.
מטופלים בתרופות מסוימות המשפיעות על יכולת 

 ⋅
ועל  בגוף  הנוזלים  מאזן  על  החום,  את  לווסת  הגוף 

הערנות ותרופות אחרות.
המתקשים  אנשים  כמו  מוגבלות,  עם  אנשים 

 ⋅
בניידות או המרותקים למיטה.

והזיכרון,  אנשים הסובלים מירידה ביכולת ההבנה 
 ⋅

ממחלת נפש, מאלכוהוליזם.
מבוגרים הגרים בדיור ללא מיזוג אויר.

 ⋅
⋅מבוגרים הגרים לבדם.

 הדרכים בהם יש לנהוג בעת הופעת "גל 
חום", בכדי להתגונן ולמנוע נזקים אפשריים:

ההגנה הטובה ביותר היא – מניעה .
 ⋅

לעקוב  חשוב  חום",  "גל  לקראת  להיערך  כדי 
 ⋅

התקשורת.  באמצעי  האוויר  מזג  תחזית  אחר 
באזור השפלה ורצועת החוף – יש לשים לב לא רק 
מדד  שהוא  החום,  לעומס  גם  אלא  לטמפרטורה, 

המשלב חום ולחות.
לשמור על סביבה קרירה.

 ⋅
מזגן הוא הדרך היעילה ביותר לקירור הבית. אם לא 

 ⋅
מעוניינים להפעיל את המזגן במשך כל היום, אפשר 
להפעיל אותו בחלק משעות היממה, אך חשוב שאלו 

תהיינה השעות החמות ביותר.
כמה  לפחות  ממוזג  באזור  לשהות  מאוד  רצוי 

 ⋅
שעות ביום. אם אין בבית מיזוג אויר – מומלץ לשהות 

במקום ציבורי ממוזג כמה שעות ביום.
אך  החום,  תחושת  את  להקל  יכולים  מאווררים 

 ⋅
בטמפרטורה מעל 35 מעלות אינם יכולים לקרר את 

הגוף ולהגן עליו מפני פגיעה בבריאות.
בשעות היום, כדאי לצמצם את חדירת קרני השמש 

 ⋅
לבית על ידי סגירת תריסים ווילונות )תריסים ווילונות 
סגורים עשויים להוריד את חדירת החום לדירה בכ – 
80%(. יחד עם זאת, חשוב לשמור על אוורור הבית. 
לפנות ערב, יש להקפיד לפתוח תריסים וחלונות כדי 

לאוורר ולקרר את הבית.
במקלחת,   – קרירים  במים  הגוף  את  לקרר  ניתן 

 ⋅
באמבטיה או באמצעות מגבת לחה.

מומלץ  גופני.  ומאמץ  החוצה  מיציאה  להימנע 
 ⋅

להפחית מאמצים גופניים, עד כמה שניתן.
החוצה  מיציאה  להימנע  מומלץ  החום  בשעות 

 ⋅
הבוקר  בשעות  תעשה  בחוץ  שהפעילות  ולהשתדל 

המוקדמות או בשעות הערב.
ללבוש  מומלץ   – הכרחית  מהבית  היציאה  אם 

 ⋅
רחב  כובע  לחבוש  ונוחים,  קלים  בהירים,  בגדים 
הגנה,  קרם  למרוח  שמש,  משקפי  להרכיב  שוליים, 
ולצמצם  בצל  לשהות  לדרך,  מים  בבקבוק  להצטייד 

ככל האפשר, את משך השהייה בחוץ.
קרובות  לעיתים  למנוחה,  הפסקות  לעשות  חשוב 

 ⋅
ומומלץ לעשות זאת במקום מוצל.

אזהרה: לעולם אין להישאר, או להשאיר אדם אחר, 
 ⋅

ברכב חונה שחלונותיו סגורים – אפילו לא לזמן קצר!
 להקפיד על שתייה מתאימה

יש להרבות בשתייה ומומלץ לשתות מים. הכמות 
  ⋅

הנדרשת היא 8-10 כוסות שתייה ליום – גם אם לא 
מרגישים צימאון!

בשעות  מאומצת  פעילות  בבצוע  הכרח  יש  אם 
  ⋅

החום – יש לשתות במהלך הפעילות 2-4 כוסות מים 
נוספות על הכמות המומלצת .

ו/או  רצוי להמעיט בשתיית משקאות מומתקים 
  ⋅

מוגזים וכן משקאות המכילים קפאין או אלכוהול.
את  להגביל  הוראה  נתן  הרופא  אם  ביותר!  חשוב 
כמות השתייה המותרת – יש לבדוק עם הרופא עד 
כמה ניתן להגדיל את כמות השתייה בעת "גל חום". 
הרצויה  הנוזלים  כמות  את  לגוף  להחזיר  כדי  זאת, 

מבלי לגרום נזק לבריאות.
יש להקפיד על אכילת ארוחות קלות כל 3-4 שעות 

  ⋅
לערך.

 המקרים בהם צריך להיוועץ ברופא
עוד בטרם הגיע "גל החום", יש להיוועץ ברופא כיצד 
הבאים:  במצבים  במיוחד  לקראתו,  ולהתכונן  לנהוג 
מבוגרים שיש להם מחלות לב וכלי דם, מחלות ריאה, 
מחלות  פרקינסון,  מחלת  כליות,  מחלות  סוכרת, 
נפש, ירידה ביכולת החשיבה וכן בעת מחלה חריפה 

או התייבשות.
מבוגרים המטופלים בתרופות שעלולות להגביר את 
 – משתנות  תרופות  כמו:  מחום,  לפגיעה  הרגישות 
הגורמות להוצאת נוזלים מהגוף; תרופות הפועלות 
על מערכת העצבים המרכזית )המוח( – כמו לטיפול 
מסוימות,  נפשיות  בעיות  אפילפסיה,  פרקינסון, 

תרופות להרגעה, לשינה, תרופות נגד אלרגיה ועוד

הסימנים לפגיעה מחום ודרכי הטיפול בהם 
החל  מחום,  פגיעה  של  שונות  חומרה  דרגות  ישנן 
 – ביותר  החמורה  ועד  חום  תשישות  מהתייבשות, 

מכת חום.
לווסת  מסוגל  אינו  הגוף  בו  מצב  זהו  חום:  מכת 

 ⋅
עולה  הגוף  טמפרטורת  תקינה,  לרמה  חומרתו  את 
שעלול  דבר  מעלות,   41 מעל  לעיתים  במהירות, 
ופגיעה  התכווצויות  בלבול,  הכרה,  ערפול  לגרום 
במערכות גוף חיוניות נוספות. מצב זה עלול לגרום 

נכות מיידית ואף מוות, אם לא יינתן טיפול מיידי.
סימני אזהרה להתפתחות מכת חום: 

 ⋅
טמפרטורת גוף גבוהה מ – 39.5 , עור אדום, חם 
ויבש, דופק מהיר, כאב ראש, סחרחורת, בחילה, 

בלבול, ירידה במצב ההכרה.
אותו  להעביר  יש  חום:  למכת  בחשד  הטיפול 

 ⋅
למקום קריר ומוצל ולקרר אותו)כמו לדוגמא, הטבתו 
 – מעורפלת  הנפגע  של  הכרתו  אם  קרירים(.  במים 
אסור  לתת לו לשתות! מתן נוזלים יעשה דרך הוריד 

על ידי צוות רפואי בלבד.
פגיעה  של  יותר  מתון  מצב  זהו  חום:  תשישות 

 ⋅
מחום, המתפתח לאחר חשיפה של כמה ימים לחום 
גבוה במיוחד לאנשים  ללא שתייה מספקת. הסיכון 
שביצעו  ולאלה  משתנות  בתרופות  המטופלים 
לתשישות  הסימנים  חמה.  בסביבה  גופני  מאמץ 
עייפות,  שרירים,  כאבי  חיוורון,  מרובה,  הזעה  חום: 
הקאות  או  בחילה  ראש,  כאבי  סחרחורת,  חולשה, 
ולח או חם, דופק מהיר  ונטייה להתעלפות, עור קר 
וחלש, נשימות מהירות ושטחיות. טמפרטורות הגוף 
המצב  עלול  טיפול  ללא  מהתקין.  גבוהה  כלל,  בדרך 

להידרדר למכת חום. הטיפול בדומה למכת חום.
המבוגר  בגיל  שכיחה  תופעה  זוהי  התייבשות: 

 ⋅
הנגרמת מחוסר שתייה מספקת ואם אינה מטופלת, 
הסימנים  חום.  מכת  להתפתחות  לגרום  עלולה  היא 
מעטה,  בכמות  שתן  מתן  בפה,  יובש  להתייבשות: 
או  בחילה  וסחרחורת,  ראש  כאב  וחולשה,  עייפות 
הקאה, בלבול ובמקרים קיצונים אף ערפול ההכרה. 

טמפרטורת הגוף תקינה, בדרך כלל.
או  קריר  למקום  הנפגע  את  להעביר  הטיפול: 

 ⋅
או  קטנות)מים  בלגימות  לשתות  לו  לתת  ממזוג. 
הרפואי  הצוות  הצורך,  במידת  אחרת(.  קלה  שתייה 
חשוב  הוריד.  דרך  נוזלים  מתן  על  להחליט  יכול 
שיכולה  בהחמרה  מבחינים  ואם  המצב  אחר  לעקוב 
יש  בלבול,  או  בערנות  ירידה  בהקאות,  להתבטא 

לפנות מיד לבית חולים.
 מבוגרים המתגוררים לבדם

הקרובים,  המשפחה  מבני  מישהו  אם  לבדוק  חשוב 
אצל  יבקר   – המטפלים  או  השכנים,  החברים, 
ביום  פעם  לפחות  לבדם  המתגוררים  המבוגרים 
או  התייבשות  של  סימנים  מתפתחים  שלא  וייודע 
טלפוני  קשר  איתם  ליצור  גם  מומלץ  חום.  מכת 

גם  יש  בנוסף,  ביום.  אחת  מפעם  יותר 
יהיו בידי שירותי  לוודא שפרטיהם האישיים 
שיוכלו  מנת  על  מגוריהם   במקום  הרווחה 
להם  ולתת  סדירים  ביקורים  אצלם  לארגן 

סיוע, במידת הצורך.

גל חום ומניעת התייבשות
"

"גל חום" עלול לסכן את בריאותו של כל אדם ⋅ איך מזהים תשישות חום, מכת חום או התייבשות? 
⋅ פרופ' דיאן לוין , מנהלת המחלקה לחינוך וקידום הבריאות בשירותי בריאות 'כללית' מפרטת את 

הסימנים המאפיינים "גל חום" הסיכונים ובמקביל את דרכי המניעה וההתמודדות עם כך

במהלך החופש הגדול ילדינו יוצאים מהשגרה שהורגלו לה 
בשנת הלימודים. אחד המאפיינים הבולטים לכך היא מאכלי 
ממתקים,  ארטיקים,  גלידות,   – אוכלים  שהם  פוד  הג'אנק 
⋅ קולגייט בטיפים  צ'יפס, פיצות ומאכלי מזנון מהיר נוספים 

לשמירת היגיינת הפה בחופש הגדול

כחלק מחודש בריאות הפה  )Oral Health Month( המצוין 
בחודש זה ברחבי העולם, קולגייט לקחה על עצמה להעלות 

את המודעות לחשיבות הרבה בחינוך ילדינו לשגרת היגיינת פה 
בריאה ונכונה עוד מינקות. חשוב לדעת כי טיפול מונע יומיומי, 

הכולל שימוש במשחת שיניים המכילה פלואוריד, צחצוח 
ושימוש בחוט דנטאלי, יסייע בבלימת בעיות הפה עוד לפני 

התפתחותן ויסייע רבות לשיניים ולחניכיים.

כיצד לצחצח נכון?
⋅ הטו את המברשת בזווית לאורך קו החניכיים. הזיזו בעדינות 

 קדימה ואחורה. חזרו על הפעולה בכל שן.
⋅ צחצחו את המשטח הפנימי של כל שן באמצעות הטכניקה 

 המפורטת בצעד מס' 1.
 ⋅ צחצחו את משטח הלעיסה של כל שן.

⋅ השתמשו בקצה המברשת על מנת לצחצח את אחורי השן 
 הקדמית, למעלה ולמטה.

 ⋅ אל תשכחו לנקות גם את הלשון!
 

כיצד להשתמש בחוט דנטאלי?
⋅ משכו 45 עד 60 ס"מ של חוט דנטלי מהקופסה ולפפו את 

 הקצוות סביב האמות )אצבע אמצעית(.
⋅ אחזו את החוט בחוזקה מול כל שן במרווח שבין השיניים. 

הזיזו את החוט בתנועות ניסור לצדדים הלוך וחזור, מעלה-
 מטה של כל שן.

 
פלואוריד – מדוע זה חשוב?

⋅ הפלואוריד במשחת השיניים הופך את השיניים לעמידות 
 יותר לחומצות המיוצרות לאחר אכילה ושתייה.

⋅ הפלואוריד גם מחזיר לשיניים מינרלים שאבדו ויכול להחזיר 
 לאחור שלבים מוקדמים של עששת.

⋅ שימוש במשחת שיניים המכילה פלואוריד פעמיים ביום הוא 
אחת הדרכים המוכחות ביותר שיש כד להימנע מעששת.

כיצד פועל הפלואוריד?
⋅ פלואוריד הוא מינרל מן הטבע שמחזק את האמייל של השן 

 כנגד חומציות ועששת.
⋅ מסייע למנוע איבוד מינרלים הנגרם על ידי חומצות הפלאק 

 )רובד חיידקים(.
⋅ תורם לרה-מינרליזציה של תחילת עששת ועוזר במקרים של 

עששת התחלתית.

טיפים לפה בריא
⋅ הרגלי חיים מתחילים בבית. הפכו את בריאות הפה לחלק 

משגרת היום ושתפו בטיפים הבאים את כל המשפחה:
⋅ צחצחו שיניים פעמיים ביום למשך 2 דקות עם משחת 

 שיניים המכילה פלואוריד לאחר ארוחת הבוקר ולפני השינה.
⋅ השתמשו בחוט דנטלי מדי יום )בעזרת מבוגר לילד מתחת 

 לגיל 12(.
 רכזו את אכילת הממתקים לפעם אחת ביום.

⋅ בקרו אצל רופא השיניים/שיננית באופן קבוע על מנת 
להפחית את הסיכון לעששת, מחלות חניכיים ובעיות דנטליות 

 אחרות.
⋅ ביקור כל חצי שנה אצל שיננית לניקוי שיניים, חיוני ביותר 

לשמירה על בריאות השיניים של כל המשפחה.



כ"ב תמוז תשע"ט 25/7/19ברחובות16

זה
גני

ון 
טע

ד 
מו

הע

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - כלי נגינה במקרא

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים שלישים, מצלתים, שמינית, 
משרוקיתא, תף, 

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תגאעדגשסנגנאשסנתא
תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא
רינתתשיאישמלדנורנ

צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. מרירות,צער. "בן כסיל ו____" )משלי יז כה(
4. התחרט,חזר בו מדעתו. "אין איש ____ על רעתו" )ירמיה ח ו(

6. נהיגה,אופן רכיבה או נסיעה. "וה____   כ___ יהוא בן נמשי" )מלכים ב ט כ(
8. כנוי לפורענות הבאה לפתע. "____   ____ כי יעבר לא יבואנו" )ישעיה כח טו(

11. ימי הקדם,הימים שעברו. "נחל קישון גרפם  נחל ____ נחל קישון" )שופטים ה כא(
12. מי שמוסר לשלטונות ידיעות סתר על פלוני כדי להרע לו,מספר רעות על פלוני באזני אחר. 

)בהיפוך אותיות(
14. מכה,מהלומה. "ו____ קבלו יתן בחמותיך" )יחזקאל כו ט(

16. עדיין לא. "השדה ____ יהיה" )בראשית ב ה(
17. שלב בסולם,מדרגה. "כל שאין לו ארבעה ____" )עירובין עז: ()בלשון יחיד()בכתיב 

חסר(

1. שקשוק,משק,שפשוף. "____ חרול" )צפניה ב ט(
2. הנעת הראש אילך ואילך לאות השתתפות בצער או להבעת בוז או ספקנות. "____ 

ראש" )תהלים מד טו(
3. יחידה גדולה של צבא. "ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים ____" )ברכות לב: ( 

)בלשון רבים(
5. נעל ברזל שנעלו הלוחמים בימי קדם להגן על שוקיהם וברכיהם. "ולא בקסדא ולא 

ב___")שבת ו ב()בלשון יחיד(
7. חומרי,גופני,פיסי.
9. מפרשיות השבוע.

10. קיצור המילים : למעשים טובים. )בהיפוך אותיות(
13. נועם הדיבור.  "ו____ שפתים" )משלי טז כא(

14. התנודד,נע,נזדעזע. "צדיק ____ לפני רשע" )משלי כה כו(
15. מערה,חלל בסלע או באדמה קשה למגורים או למחבוא.  "הנה עברים יצאים מן 

ה___")שמ"א יד יא() בלשון יחיד(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

דופלקסים

 למהירי החלטה, 
הרב קוק/חברון, 4 חד' 

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

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

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

כא’ תמוז - כג’ תמוז תשע”ט
24/7-26/7/2019  

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חדרים + 

יחידת דיור נפרדת, ק"ק 
עם נגישות לכסא גלגלים. 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

בני ברק

 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 

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

2,900,000 ש"ח גמיש. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

בית שמש

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

וילות ובתים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

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

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

+ מחסן 12 מ"ר,
2 סוכות, יחידת הורים,

3 שירותים, ממ"ד,
מעלית שבת, חנייה, 

מיזוג מרכזי, שווה 
לראות!

_____________________________________________)25-32(חיים 054-3970200

 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(_____________________________________________

 בצירלסון, 3 חד' 
ק"ק עם חצר, מתאים 

להשקעה עתידית פינוי 
בינוי 1,600,000 ש"ח 
תיוך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק -03
050-5308742 5797756)25-25(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

058-3283307)27-30(_____________________________________________

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

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

 052-7667544)28-31(_____________________________________________

 בבן זכאי שטח של 
110 מ"ר לדירת נכה 

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

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

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

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

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

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

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

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

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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(_____________________________________________

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור, שכירות 

2,700 במחיר מציאה 570,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)30-30(_____________________________________________

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ג', משופצת מהיסוד, 
830,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)30-30(אברהם" 050-4117276

 בקהילה דירת 4 חדרים, 
קומה ב', משופצת חלקית, 

מושכרת 2,200 ש"ח 800,000 
ש"ח גמיש "תיווך אברהם" 

050-4117276)30-30(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)30-30(_____________________________________________

 בפרוייקט דירת 4 חדרים, 
קומה א', 120 מ' + מ. סוכה, 

מושכרת 2,400 1,025,000 
ש"ח "תיווך אברהם"

050-4117276)30-30(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 3 
חדרים, קומה ב', משופצת 

חלקית, שכירות 2,200 
750,000 ש"ח גמיש "תיווך 

_____________________________________________)30-30(אברהם" 050-4117276

2-2.5 חדרים
 בקהילה צמוד לקיויתי 

2 חד' גדולים, ק"ג, 460,000 
ש"ח 052-7662690

_____________________________________________)30-31ל(054-8421371

 בשמאי דירת גן, ק. 
קרקע, 170 מ"ר, בנוי 

200 מ"ר, גינה, 8 חדרים 
052-8308841)30-33(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
3 חד', מרווחת ומושקעת, 

אופ' להרחבה, רק 1,290,000 
ש"ח 052-5752500

)30-30(_____________________________________________

 פינקוטג' לכניסה מיידית! 
דופלקס 5 חד', כ"פ, גינה, 

ח. מקורות 2,055,000 ש"ח 
חברת משלב טל': ארי-
052-3528653 משה- 

052-6900020)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בהנרקיס 4 חד',

85 מ"ר, ק"ד עם נוף מדהים 
אזור מתחרד 850,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-30(דוד ארי 054-3191310

 בקרן היסוד 4.5 חד' 
יפיפיים, אזור מתחרד, מטבח 

חדש, ק"א 94 מ' בנוי 1,390,000 
_____________________________________________)30-30(דוד ארי 054-3191310

 רמב"ש ג' הושע הנביא, 
שכ' ויז'ניץ, 3 חד', 82 מ"ר, 
מזגן, ממ"ד, ק"ב, מרפסת 

1,375,000 ש"ח דוד ארי 
054-3191310)30-30(_____________________________________________

 רמב"ש ג' יונה בן אמיתי, 
3 חד' מרווחים, ק"ב, כולל 
מזגנים, קרוב למרכז, שווה 
לראות 1,350,000 דוד ארי

054-3191310)30-30(_____________________________________________

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

הרחבה ל-2 חד' 1,400,000 
_____________________________________________)30-30(גמיש טיפה 054-7997077

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

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

050-4177419)30-30(_____________________________________________

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

+ חניה, כיווני אויר, ק"ב, תיווך 
_____________________________________________)30-30(הנדל"ן 050-4177419 

 בשבטי ישראל 3 ו- 4 
חדרים, בניין חדש, חזית, 

מרפסת שמש, סוכה חדשה 
_____________________________________________)30-30(פנחס נכסים 055-6789653

 למשקיעים, בהרצוג, 
4 חד' + 2 יחידות דיור + 

מדרגות לגג משופץ ברמה 
_____________________________________________)30-30(פנחס נכסים 055-6789653

 באזור גבעת סוקולוב 
בבניה דירות 75 מ' בפרוייקט 

יפות מקבלן אמין ומקצועי 
מפרט גימור מושלם 

1,650,000 אבי 054-8449423 
 B.D.A 30-30(תיווך(_____________________________________________

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

2,250,000 גמיש אבי
B.D.A 30-30(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנבאים 70 מטר 
משופצת 1,650,000 אבי

B.D.A 30-30(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בקרית הרצוג דירת 
נכה חדשה מקבלן 

כ- 150 מ"ר מציאה 
נדירה!!! אפיקי נדל"ן 

בועז 03-5702323
052-7155321)30-30(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור גן ורשא 
75 מ"ר + אופציה, 3 כניסות, 

מתאים לחלוקה 1,580,000 
ש"ח "אפיק- נכסים"

03-5791514)30-30(_____________________________________________

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

בט"מ, חדשות! 690,000 
ש"ח, גמיש. נדל"ן 

_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

 רבנו אשר חדשה מקבלן 
3 חד' 82 מ"ר חזית ק"ב 
1,650,000 ש"ח *ק"א 4 

חד' 1,950,000 תיווך הכוכב 
054-8481688)30-30(_____________________________________________

 מחפשים שותף לטאבו 
בטולדנו 75 מ"ר + אופ' 
1,300,000 תיווך הכוכב

054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בבעל התניא!!! 
5 חד'! מעלית, חניה, 
מחסן, מרפסת שמש 

)סוכה( כחדשה! 
2,450,000 אלוני נכסים 

052-7610603)30-30(_____________________________________________

 באזור גרשטנקורן!!! 
6 חד' ענקית! + מרפסת 

שמש! + חניה בטאבו! 
שקטה! משופצת! 

2,850,000 אלוני נכסים 
052-7610603)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! באיזור 
הירדן! 3 חד' )60 מ"ר( 

+ אפשרות בניה על הגג 
ומהצד אלוני נכסים

052-7610603)30-30(_____________________________________________

 במרום שיר!!! 3 
חד' גדולה! מעלית, 

חניה, סוכה! פונטציאל 
ל- 4 חד'! כחדשה! 

1,870,000 אלוני נכסים 
052-7610603)30-30(_____________________________________________

 באזור בן יעקב 6 ח', 135 
מ"ר, 4 ח', בק"א, חזית + 

2 ח' בק"ק 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

גדול, 3 כ"א 2,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30("אפיק- נכסים" 03-5791514

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

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

052-3344721)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות!! 
בפורברסקי!! ק"ק, 

115 מ"ר, משופצת, 2 
כניסות, אופציה לחלוקה 
2,070,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)30-30(נכסים 052-7684074

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

)מושרכת ב- 2,650( 160 מ"ר 
+ מרפסת גג + גלריה 40 
מ"ר + אופציה, ק"ג, חזית, 

משופצת כחדשה, מושקעת 
ביותר, נוף פתוח + חניה 

2,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)30-30(_____________________________________________

 יש לך דירה / חנות 
למכירה וחושב מי ילווה 

אותי? בשבילך אנחנו כאן 
תיווך AB יזמות

_____________________________________________)30-30(054-4980159 דורון

 באדמור מרוזין' למכירה 
בית פרטי בהר שלום, 3 

קומות עם דירה להשכרה + 
חצר 5.5 מיליון תיווך ויזמן 

054-3979575)30-30(_____________________________________________

 בגבול ב"ב ר"ג בית 
מפואר ונדיר! 220 מ"ר בנוי, 
סלון ומטבח ענקיים! י.הורים 

ענקית! מרפסת ענקית! 
4,500,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)30-30(נכסים" 03-5791514

 כדאי לראות! במיכה! 
5.5 חד' ב- 2 מפלסים! 

חזית! "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)30-30(_____________________________________________

 בלעדי בגינחובסקי 
דירת גג, 180 מ"ר, 

חזית, ק"ד, 4.5 חדרים 
למטה + עליה לגג 

מרוצף + אישורים לבניה 
מתאימה לחלוקה או 
לטאבו משותף, מיידי 

2,100,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)30-30(_____________________________________________

 במכבים, ד.גג מושקעת 
ומשופצת, 5 חדרים, סוכה, נוף 
פתוח, מזגנים + חניה, ישראל 
_____________________________________________)30-33(054-6149361 רימקס 100%

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

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

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

052-7652801)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

 בשיכון ג' בבנין חדש דירת 
גן 5 חד' + חצר 80 מ"ר א. 

_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בקובלסקי 
דופלקס 4.5 חדרים גדולה 

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

מיוחדת בעמלת התיווך תיווך 
050-4122744)30-30(_____________________________________________

 בגבעת פנחס דופלקס 
שתי דירות, 3 חדרים, 
ק"ג 2,850,000 "גשר 
_____________________________________________)30-30(נכסים" 054-8571997

 דופלקס גדולה אפשרות 
לחלוקה 2,300,000 אבי

B.D.A 30-30(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגבורי ישראל דופלקס 
250 מ"ר, ק"ד + מעלית 

3,350,000 ש"ח בלעדי בתיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכב 054-8481688

 דופלקס ביונה 
הנביא!! מחולק ל- 2 
דירות של 3 חד' 160 
מ"ר, משופצת מ.כהן 
_____________________________________________)30-30(נכסים 052-7684074

 בלעדי! באזור פנקס 
דופלקס 5 חד' 160 מ"ר, ק"ב 

אחרונה משופצת כחדשה 
חזית + חניה 2,550,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-30(א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בדוד המלך 
5.5 חדרים גדולה ומרווחת, 

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

אפשרות לרכישה בנפרד או 
_____________________________________________)30-30(ביחד( דוד תיווך 050-4122744

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742

)30-30(_____________________________________________

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

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)30-30(מתווכים" 03-5701010

 ברמת אלחנן כ- 5 
חד' 130 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 באברבנאל כ- 5 חד' 
95 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א 

ג.בטון חניה 1,700,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 באזור ויזניץ 5 יפהפיה סלון 
ומטבח גדולים, ק"ד, מעלית, 

חזית + 3 יח"ד מושכרות! 
3,500,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)30-30(נכסים" 03-5791514

 הזדמנות 
בגחינובסקי!!! 5.5 חד', 

ק"ג, 3 כ"א, 120 מ"ר 
משופצת אופציה 60 מ"ר 

מ. כהן נכסים
052-7684074)30-30(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)30-30(_____________________________________________

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

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

050-4999465)30-30(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)30-30(_____________________________________________

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

ניתנת לחלוקה 2,100,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד' 150 
מ"ר, ק"ב מחולקת ל- 2 
מפוארת!!! 2,222,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בפדרמן 5 חד', כ- 110 
מ"ר, ק"א מעלית רק 

1,850,000 נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 נדירה ביותר! באזור 
אבני נזר אשל אברהם 

בבניין בוטיק 6 חד' 
ענקית כ- 200 מ"ר 

במפלס אחד! + מעלית 
וחנייה 4 כיווני אויר ב- 

3,900,000 ש"ח גמיש 
להב נכסים

050-4177750)30-30(_____________________________________________

 בבירנבוים דירת 4 חד', 
ק"א + מעלית, חזית, במצב 

מעולה + חניה, לל"ת
_____________________________________________)30-33ל(052-7146800

 בק. הרצוג 4 חד', ק. 
קרקע שמורה + מחסן 

ומרפסת סוכה גדולה בחזית, 
אופציה להרחבה

050-9343155)30-33(_____________________________________________

 בשיכון ה' בנין בוטיק, 95 
מ"ר, ק"ב, יפייפיה + מעלית 

+ סוכה 2,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(050-6561605

 באזור חזו"א 4.5 חדרים 
חדשה, אפשרות לחלוקה 110 

+ אפשרות לבניה + חניה 
2,500,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 30-30(תיווך(_____________________________________________

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

שמורה 1,675,000 "תיווך 
_____________________________________________)30-30(משגב לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 בלעדי בשבטי ישראל, 
כ- 100 מ"ר 4 חדרים 

גדולה + מרפסות גדולות, 
ק"ב, חזית, כניסה מיידית 
1,720,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)30-30(_____________________________________________

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

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

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

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

053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 באזור גן ורשא 4 חד' 
ענקית, חזיתית + מחסן 

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

050-4999465)30-30(_____________________________________________

 באזור רמב"ם טאבו 
משותף 4 חד', 90 מ"ר חדשה 
מהיסוד ק"ד )ללא משכנתא( 

1,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30("אפיק - נכסים" 03-5791514

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ענקית! באזור העירייה 
5 חד', 130 מ"ר, ק"ב, 

מאווררת, משופצת + אופציה 
2,290,000 בלבד תיווך אנג'ן 

02-8000080)30-30(_____________________________________________

 אזור סוקולוב השלושה 
בנין חדש, חזית, גינה, 5 חד', 

125 מ"ר 2,430,000 תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכב 054-8481688

 במתתיהו 6 חד' + סוכה 
גדולה )ניתנת לחלוקה( דרוש 
שיפוץ 2,550,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)30-30(הכוכב 054-8481688

 במתתיהו 5 חד', 3 
כ"א, ק"ב, חזית, סוכה 

2,150,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-30ל(שינפלד 03-5785777

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

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

03-5799308)30-30(_____________________________________________



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

כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

+5 חדרים

ירושלים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

הר יונה

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

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

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

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

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

 גבעת רוקח 3.5 חדרים 
ענקית, חניה פרטית, קומה 

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

052-7276299)25-32(_____________________________________________

 בהר יונה, 3 חד' מרפסת 
שמש גדולה מושקעת 

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

העיר 4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 1,925,000 

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

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

+5 חדרים
 ברמת שלמה כ. 

פרטית, 5 חד' + נוף + 
חצר 120 מ"ר + אופציות, 

לל"ת 2,550,000 ש"ח 
053-3133344)30-33(_____________________________________________

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)24-31(תיווך 052-8797653

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

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

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

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. 

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

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

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)13-13(_____________________________________________

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

עורפית משופצת מהיסוד 
1,750,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא 
באזור הראשונים, בבניין 
חדש 4 חדרים משופצים 

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

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

 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 

_____________________________________________)30-30(הצבי 053-3147717

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

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

_____________________________________________)30-30(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 

_____________________________________________)30-30(תיווך הצבי 053-3147717

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

053-3147717 04-6716666)30-30(_____________________________________________

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

053-3147717)30-30(_____________________________________________

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

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים
 בטבריה עלית דו 

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

_____________________________________________)30-30(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)30-30(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

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

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)30-30(_____________________________________________

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

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

053-3147717)30-30(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

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

053-3147717)30-30(_____________________________________________

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

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(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)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

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

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)30-30(הצבי 053-3147717

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

_____________________________________________)30-30(תיווך הצבי 053-3147717  ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)30-30(הצבי 053-3147717

3-3.5 חדרים
 בקרית צאנז 3 חד' 85 

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

053-3166586)26-33(_____________________________________________

פתח תקווה

עמנואל

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

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

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

050-5308742)29-29(_____________________________________________

יחידות דיור

 דירות 3-5 חדרים, 
ישירות מהקבלן, ליווי 

בנקאי, נוף עוצר נשימה, 
הזדמנות נדירה, החל

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

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

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

4-4.5 חדרים

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

בטבריה בקריית שמואל )שכונה עם אופי דתי( 
4 חדרים 100 מ"ר חדשה+ מעלית+ מחסן צמוד לדירה+חניה +

מרפסת עם נוף מהמם לכינרת 960,000 ש"ח )אופציה להשכרה(

מגדלי קיסר

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

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

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

רבינו בחיי קרוב לספינקא 
עם אופציה ל- 25 מטר 

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

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

משופצת כחדשה 1,930,000 
ש"ח תיווך הכוכב

054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בגנחובסקי 4 חד' ענק', 
120 מ"ר + אופ', ק"ג, ללא 

מעלית 1,900,000 ש"ח בלעדי 
_____________________________________________)30-30(בתיווך הכוכב 054-8481688

 עסקה מעולה! הרב קוק, 
4 חד' 100 מ"ר, משופצת ויפה, 
מאווררת, חזית, ק"ב 1,900,000 

_____________________________________________)30-30(תיווך אנג'ן 02-8000080

 מדהימה!!! בהרב קוק 
השקט 4.5 חד' מפוארת, 

פתוחה, נוף 2,350,000 גמיש 
_____________________________________________)30-30(תיווך אנג'ן 02-8000080

 בגרשטנקורן שקטה 
ומעולה! 4 חד', ק"ק עם חצר 

+ אופציה 2,200,000 תיווך 
_____________________________________________)30-30(אנג'ן 02-8000080

 ברבנו אשר לקראת 
גמר בנייה בבניין מפואר 
ואיכותי 4 חד' ענקית כ- 
110 מ"ר + נוף מדהים! 

עם יחידת הורים ומרפסת 
שמש רק ב- 1,990,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

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

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

03-5791514)30-30(_____________________________________________

 באזור ריינס 4 חד', ק"ב 
חזית + מעלית 2,200,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)30-30(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות בדוד המלך 3 

חדרים מרווחת, כ- 85 מ"ר + 
סוכה, 3 כ"א, ק"ק מוגבהת, 

כניסה מיידי דוד תיווך
050-4122744)30-30(_____________________________________________

 3 חד' + אופציה להרחבה, 
סה"כ 212 מ"ר, בשיכון ג', 

2,450,000 ש"ח
_____________________________________________)30-31ל(052-7605146

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מיידית לעוד חדר "אביחי 
_____________________________________________)30-30(- מתווכים" 03-5701010

 בעמוס! 3 חד', 
ענקית, קב', חזית! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)30-30(_____________________________________________

 בעוזיאל! 3 חד', ק"ג 
+ מעלית רק 1,450,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)30-30(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בפ"כ 
מושקעת מאוד, בניין אברכים, 

קומה א', חזית + מעלית, 
בניין חדש 1,400,000 תיווך 

_____________________________________________)30-30(אלטרנטיב 054-5500263

 מציאת השנה, בבלעיות 
בברוט 3 חד', ק"א, 3 כיווני 

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

_____________________________________________)30-30(נכסים 055-6789653

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

2,080,000 אבי 054-8449423 
 B.D.A 30-30(תיווך(_____________________________________________

 קריית הרצוג 3 חד' 
כ- 63 מ"ר קומה א', 3 כ"א, 

שמורה + מעטפת כ- 80 
מ"ר 1,650,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג, 3 חד' כ- 
60 מ"ר קומה ג' + יציקה/כ 
- 48 מ"ר שמורה 1,420,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)30-30(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)30-30(משגב לדיור" 052-5222690

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

מ"ר, א.להרחבה צד/וג.בטון 
1,280,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 א. הצבי 3 חד' כ- 65 
מ"ר, ק"ב, א. להרחבה 48 מ"ר 
1,390,000 גמיש "תיווך משגב 

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 באהרן דב 70 מ"ר 
1,720,000 תיווך הכוכב

054-8481688)30-30(_____________________________________________

 ברבנו אשר לקראת 
גמר בנייה 3 חד' ענקית 

כ- 78 מ"ר + יחידת 
הורים 3 שירותים + נוף, 

בבניין מפואר ואיכותי 
ב- 1,700,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)30-30(נכסים 050-4177750

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו בבניין חדש 

3 חד' ענקית! כ- 85 מ"ר 
+ נוף + מרפסת שמש 

)ניתן לרכוש מחסן וחנייה 
בנפרד( ב- 1,700,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

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

וחניה 1,410,000 מ.כהן 
_____________________________________________)30-30(נכסים 052-7684074

 בלעדי בבגנו/ירושלים 
85 מ"ר גדולה, 3 חדרים 

+ מרפסות, חזית, ק"א + 
מעלית מיידי 1,610,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)30-30(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בהרצוג/הרב 
קוק 3.5 חדרים 75 מ"ר 

משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 

סוכה בסלון, חזית 
1,600,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)30-30(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צד ב"ב, 
3 חד' כ- 70 מ"ר גג 
בטון היתרים מידיים 

1,390,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

מ"ר משופצת 1,350,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

שכנים 1,430,000 נדל,ן 
_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

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

ואחרונה 1,210,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

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

3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)30-30(הקריה 050-3000121

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

לעסק 1,490,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

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

052-3344721 03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

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

קומה 2.5 אחרונה, אופציה 
בגג כולל היתרים 52 מ"ר 
משופצת חזית פונה לנוף 

+ חניה 1,650,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-799308

 באזור העיריה 3 חד' 70 
מ"ר ק"ג א. בגג משופצת 3 

כ"א + סוכה 1,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' 55 מ"ר ק"ק מוגבהת א. 

להרחבה משופצת 1,350,000 
_____________________________________________)30-30(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, קומה 2, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן נריה 3 חד' 
60 מ"ר + מרפסת 80 מ"ר 

ק"ק גבוהה 2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכב 054-8481688

 בטבריה הרב קוק 3.5 
יפהפיה ק"א חזית 1,670,000 

_____________________________________________)30-30(תיווך אנג'ן 02-8000080

 ביונה הנביא 3 גדולה + 
מרפסות, ק"א, עורף, 3 כ"א 
1,730,000 ש"ח מפתח ב- 

_____________________________________________)30-30("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

משופצת + היתרים כ- 10 
מ"ר 1,190,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 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)30-30(_____________________________________________

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

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

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 ביהושע 2.5 ח', ק"ק 
+ חצר 1,350,000 "אפיק 

- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(דוד תיווך 050-4122744

 עסקת השנה, במרכז 
ב"ב, זכות ליחידת דיור, קומת 

קרקע, כניסה נפרדת, כל 
הקודם זוכה FOX נדל"ן 

050-6925400
)30-30(_____________________________________________

גבעת שמואל

 בהזיתים 5 חד' דופלקס 
גג קו1' + אופציה בניה 
"מאגדים - משה דסקל

050-5926021)30-30(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דופלקסים

 בפיקסלר 4 חד' קו8' + 
סוכה, חניה, מחסן "מאגדים" - 

_____________________________________________)30-30(משה דסקל 050-5926021

 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 
_____________________________________________)30-30(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 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

 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 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' סורוצקין 4 חדרים, 
78 מ"ר נטו, מרפסת סוכה, 
קומה שניה, שמורה מאוד, 
שופעת שמש, פינתית, רק 

2,180,000 חייב להימכר!!! 
054-7997077)30-30(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 

)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע 
תחבורה 1,900,000 ש"ח! 

_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,150,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

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

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

נוף, 2,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים 02-5713375

 דירה 6 חד', מטופחת, 
מושקעת + 2 מרפסות, נוף 

מדהים, שכנים טובים
_____________________________________________)30-31ל(054-8446002

+5 חדרים

 בהזדמנות להשקעה 
מחולקת לשלוש יח"ד 

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

050-4104044)30-30(_____________________________________________

 מעולה להשקעה, במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

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

050-4104044)30-30(_____________________________________________

 בעמישב בית דו משפחתי, 
4 חד', יושב על מגרש 250 

מ"ר, עיסקת השנה, צמוד לגני 
הדר FOX נדל"ן

050-6925400
)30-30(_____________________________________________

 דירת גג 5 חד' בגני הדר, 
כולל חדר בגג, אוצפיה לבניה, 

מחסן, מעלית, בניין איכותי 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)30-30 נדל"ן

דופלקסים
 "רימקס עוצמה" בבן 
גוריון, דופלקס 5 חד', 170 

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

ומושקעת, עם כניסה נפרדת 
מכל מפלס אריאל שמילוביץ

050-3073256
)30-30(_____________________________________________

 בפיקא היוקרתי מעלית, 
חנייה, משופצת, גדולה לציבור 

הדתי 1,830,000 
052-2757378 יריב אריאל 

_____________________________________________)30-30(נכסים 

 חייבת להימכר, בגני 
הדר דירת 4 חדרים במיקום 

הכי טוב בשכונה FOX נדל"ן 
050-6925400

)30-30(_____________________________________________

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

ויפה, ק"ב 1,375,000 תיווך 
_____________________________________________)30-30(הנדל"ן 050-4177419

 בתחילת ביאליק, ק"ב, 
גג רעפים, 3 חד' משופצת 

1,300,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)30-30(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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מחסנים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

מגרשים

חנויות

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-47/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-13/20(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-50/19(מדהים, 052-5807915

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

בני ברק

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

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

מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס חם! 
050-3070487 050-9070487)49-52/19(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

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

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 70 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)19-19(_____________________________________________ גני תקווה

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

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

950,000 ש"ח. )רק ככה 
מגיעים לדירה. שווי החזר 

משכנתה של 800,000 
ש"ח( בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

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

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

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

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

050-4133098)29-30/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

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

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

פתח תקווה

משרדים
 להשכרה משרד 

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

הרב קוק, 2,500 גמיש. 
054-6506501)24-24(_____________________________________________

ביריה
 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערות לזוגות + גקוזי' בכל 

יחידה, בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים 

052-7703470)24-33(_____________________________________________

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

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

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

אביבים

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

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

 *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

רמת גן

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

דופלקסים

3-3.5 חדרים

תל ציון
 באהבת ישראל 4 

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

1,400,000 ש"ח
054-8435147 054-8484676

_____________________________________________)27-30ל(

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

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

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

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

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

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

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-36ל(תחום 072-3969655

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

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)30-30(_____________________________________________

 באלעד, קמפוס לאירוח 
שבתות ובין הזמנים, עד 100 

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

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

גליל תחתון
 יחידת אירוח 

מאובזרת, מתאימה 
לזוג + 4-6 בבית רימון, 

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

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

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

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

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

 יחידה חדשה 2 חדרים 
בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

052-7610171)28-31(_____________________________________________

 יחידה מחודשת ליחיד/
זוג, מזגן, מקרר, מכונת 

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

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)28-31ל(סוכה 050-5260688

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

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

_____________________________________________)28-39ל(054-8057736

חנייה

מבנים

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

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

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

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

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

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

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

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

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

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

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

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

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכנרת

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

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

שירותים כפולים 
055-6896055)28-31(_____________________________________________

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

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

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

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

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

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

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

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

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים נוחים.

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

 דירת נופש 4 חדרים, 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

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

052-7687606)25-36(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 דירת נופש חלומית 
להשכרה על בסיס יומי 

054-8429040)23-30(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)29-32ל(052-6357770

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

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

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

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

_____________________________________________)29-30ל(מעלית 050-4155784

ירושלים

 יחידה לזו"ג חדשה, 
מרוהטת, 2,700 ש"ח *יחידה 

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

_____________________________________________)29-32ל(

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

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

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

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

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

 קייט רחבי הארץ, קמפוס 
מפואר במרכז, מרחבים, 

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

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

_____________________________________________)29-32(וממוזגת 052-7169652

 דירת נופש חדשה, גדולה, 
מוארת בקריה החרדית + 

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 דירת 3 חד' מרווחת, נוף 
מול ההר 053-7294477 

050-5884173)29-33(_____________________________________________

ספסופה

 לפרויקט בבניה 
השקעה עם בטחונות 

מעולות )נדל"ן( תשואה 
9% לשנה מינימום 

600,000 ש"ח
053-4191624)29-32(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 בסנדר חדד דירת 2.5 

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

צפת

קרני שומרון

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

_____________________________________________)28-31ל(054-6713716

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

יחידת דיור וניתן לחלק את 
הבית ל-5 יחידות להשכרה 

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

 בחיים כהן המתחרד! 
4.5 ח' + מעלית שבת, 

מרפסת סוכה, חניה מקורה 
ומחסן! מיידית!!

050-4811122
)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בדגל 
ראובן פרויקט תמ"א מתקדם, 
4 חד', 100 מ"ר, מ"ש, ממ"ד, 

קומה 2, עורפית, משופצת 
מהיסוד אריאל שמילוביץ 

050-3073256
)30-30(_____________________________________________

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

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

)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בהדר 
גנים, 4, מעלית, חניה, מרפסת 

סוכה 1,530,000 ש"ח זוהר 
שמיר 050-8663093

)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בתל 
חי, בית פתוח ללא תיווך יום 
שישי 26/07/19 בין השעות: 

09:00-11:00 קומה 1, כ- 100 
מ"ר, ממ"ד, מ. שמש, מעלית, 

חניה צוות אביגד
072-3957397

)30-30(_____________________________________________

 בפינס מושקעת וגדולה 
בהליך בינוי מתקדם היציאה 

למכבית 1,370,000
052-2757378 יריב אריאל 

_____________________________________________)30-30(נכסים

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

מסודרת 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)30-30(יוחנן 050-4104044 

 "רימקס עוצמה" בצה"ל, 
קומה 4, עורפית, שמורה, 

3.5 חדרים, מיזוג אויר מרכזי 
ובחדרים, חניה משותפת, 

אריאל שמילוביץ
050-3073256

)30-30(_____________________________________________

 3.5 חד', סלון ענק, מטבח 
נגר, משופצת מהיסוד, לל"ת 

1,480,000 ש"ח
050-4110314

_____________________________________________)30-33ל(

 בלוחמי הגטאות 
במדורגים, 150 מ"ר, מחולקת 

ל- 3 יחידות, צופה לכינרת, 
אופציה להרחבה, מחיר אחרון 
_____________________________________________)30-33(990,000 לל"ת 054-8443967

דופלקסים

4-4.5 חדרים
 במאור חיים, 4 חד', 

משופצת ברמה גבוהה מאוד, 
יחידת הורים, חצר גדולה, נוף 

לרשב"י, ממוזגת 
052-7616823)30-33(_____________________________________________

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

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)30-30(_____________________________________________

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג/דופלקס 5 חדרים 

מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + יחידת 

הורים + גג גדול פתוח, 
שקטה עם נוף, קומה 

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

054-4290600)30-30(_____________________________________________

 בהרב לוין פנטהאוז 5 
חד' + מרפסות 7,350 ש"ח 

מפתח בתיווך הכוכב 
054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בחתם סופר דופלקס 
3+2 + פרגולה 6,500 ש"ח 

בלעדי לתיווך הכוכב
054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בשכונת אור החיים 
דופלקס 7 חד' 250 מ"ר, 

משופצת, ק"ד + מעלית + 
חניה, ניתן להשכיר גם יחידה 
בק"ק 7,900 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בראשונים, 95 מ"ר, 5 חד' 
קומה ה' + מעלית + סוכה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת, 4,800 ש"ח
_____________________________________________)30-33ל(052-7671305

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

חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים 
_____________________________________________)30-33ל(050-5588838

 בהרי גולן, 7 חד', ק"א, 
מעלית, ממוזגת, חדשה, 

יפהפיה, סוכה אפיקי 
נדל"ן בועז 03-5702323 

052-7155321)30-30(_____________________________________________

 באזור אבני נזר אשל 
אברהם בבניין בוטיק 6 
חד' קומה שלימה! כ- 

200 מ"ר מיידי! מעלית 
וחנייה ב- 9,700 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

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

5,000 ש"ח 054-9422194
)30-30(_____________________________________________

 במכבים - אבוחצירא 
דירה 4 חד', ק"ג, משופצת, 
יפייפיה ומאווררת + מחסן 

_____________________________________________)30-31ל(050-4141377

 בלעדי בבן גוריון פ' 
קוק )מול השלישות( 4 

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

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

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)30-30(_____________________________________________

 ברח' הרימון דירת 3 חד' 
חדשה, ממוזגת, ק.קרקע, 
_____________________________________________)30-33(3,200 מיידי 053-2795656

 באזור ירושלים יהודה 
הלוי 3.5 חד' בבניין חדש 

+ יח"ד הורים + נוף, 
מיידי! ב- 4,500 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברב אסי 
3 חדרים משופצת 

ומושקעת, קומה ב' חזית 
+ חניה מיידי 5,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

052-7652801)30-30(_____________________________________________

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת, כניסה פרטית, 

קרקע + חצר 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(03-5785056

 להשכרה 2 חד', חדשה, 
מפוארת, מרוהטת קומפלט, 

מרפסת סוכה, בבנימין 
_____________________________________________)30-31(אברהם, 2,800 052-7691171

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

מרווחת וממוזגת 3490 
נדל"ן הקריה

050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 2 חד' 
ק"ד, מרוהטת מפוארת 
מיידית!!! 2,200 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 בביאליק 2 חד' כ- 70 
מ"ר ק"א מעלית חניה 

3,400 נדל"ן הקריה
050-3000121)30-30(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה באזור 
הרב שך, מרכזי ושקט מאוד 

3,400 גמיש, ק"ד, ללא
053-3120620)30-33(_____________________________________________

 בבירנבוים יחידת דיור 
חדשה ויפה, מיידית, מרוהטת, 

ממוזגת כל הקודם זוכה! 
050-4187758

)30-31(_____________________________________________

 מעונות ויזניץ יחידה 40 
מ"ר 3600 ק"א פינוי תשעה 

באב תיווך הכוכב
054-8481688)30-30(_____________________________________________

 בק. הרצוג יח"ד, 2 חדרים 
מרוהטת )מלא( וממוזגת, 

_____________________________________________)30-33ל(פלאפון: 054-8413427

חריש
 4 חד', מושקעת, מטבח 
פאר, בילדאין, קולט, כיריים 

ומזגנים חדשים, מרפסת סוכה 
2,800 ש"ח 058-3233170

)30-31(_____________________________________________

 ישנן 2 דירות להשכרה 
במעלות דפנה 3 חדרים קומה 

_____________________________________________)30-30(4 5,000 ש"ח 054-7997077

3-3.5 חדרים
 דירה בארץ חפץ 109 

קומה 4, דירה משופצת חדשה 
3 חדרים שופעת שמש 4,600 

_____________________________________________)30-30(ש"ח 054-7997077

 למכירה בעיר דימונה, 
דירת 3 חד', קומה 2, מושכרת 
ב- 2,000 ש"ח, מחיר 450,000 

054-2388654)30-30(_____________________________________________

 למכירה בבאר שבע, 
מבחר גדול של יחידות דיור 
למכירה עם תשואה טובה, 

מחיר בהזדמנות
054-2388654)30-30(_____________________________________________

 להשקעה!!! בדימונה 
ביגאל אלון 2.5 חד', אפשרות 

3 בקלות, חנייה בשפע, 
משופצת, יפהפייה!!! 

445,000 ש"ח, גמיש - 
לחטוף!!! 050-9961324 

054-9176617)30-33(_____________________________________________

 ברמת אהרון שטח 
מסחרי 60-200 מ"ר, ק"ק, 

מיידי! "אפיק - נכסים"
053-3128884)30-30(_____________________________________________

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

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)30-30(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא 
בבני ברק בפסאז' 70 

מטר בבנין חדש 9,500 
"גשר נכסים"

054-8571997)30-30(_____________________________________________

 חניה לא מקורה להשכרה 
ברח' חברון 5 נייד

_____________________________________________)30-31ל(054-5903067

 למסירה מבנה שמותאם 
לצהרון / משפחתון / מעון 
בעל סמל תמ"ת לשנה"ל 

_____________________________________________)30-33(תש"פ 050-8883222

 להשכרה לטווח ארוך 
מבנה לגן ילדים תיווך יישוב 

_____________________________________________)30-30(הארץ 052-3344721

 בסמטת רחל, חדר, 
משופץ וממוזג, כניסה 

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

052-2452820)30-30(_____________________________________________

 בפרל 28 בב"ב בנין חדש 
מהניילונים, ק"ק, כניסה 

מהחזית, כ- 85 מ"ר אופציה 
לחצי, ללא חיוב ארנונה, מיידי, 

לל"ת 5,200 ש"ח 
054-8449114

)30-30(_____________________________________________

 להשכרה משרד 80 מ"ר, 
משופץ, מחיר מציאה תיווך 

_____________________________________________)AB)30-30 יזמות 054-4980159 דורון

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(_____________________________________________

 מבחר וילות מפוארות 
וצימרים באור הגנוז, בר יוחאי, 
_____________________________________________)30-33ל(מירון והסביבה 050-4105896

 דירת קרקע + חצר גדולה 
+ צמוד לכינרת, מזגנים, 

הנחה לאברכים 053-5248382 
_____________________________________________)30-33ל(054-8422618

 פנטהוז מפואר עד 30 איש 
_____________________________________________)30-31(באזור חרדי 058-4190057

 נופש ברמה, מושקעת + 
גקוזי' מפואר + מרפסת נוף, 

סמוך למלון כינורות
_____________________________________________)30-31ל(052-8187700

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + גקוזי', חצר ענקית, 
_____________________________________________)30-41(במחירי השנה! 050-4105984

 בלעדי בר' עקיבא, 
קרוב לר' טרפון, 3.5 חד', 

ק"ב, חזית משופצת, 
ממוזגת, 4,200 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)30-30(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

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

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

צפון

שילה

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

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

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-52/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

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

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

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

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785596)19-30(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-01/20(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-50/19(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-30/19(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/19(וחדר אוכל. 054-6987257

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל

 וילה מאובזר + מרפסת 
ענקית לכנרת 4 חד' + סלון 

ומטבח, חצר + נדנדות 
ופיקניק. 054-6511250

054-8543416)19-30(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)20-31(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

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

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

 סמוך לעתיקה לזוגות 
- משפחות נעימה נקיה 
ומטופחת קרובה להכל

054-8425474/2
052-7654649)23-34(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)23-30(רחבי הארץ 053-4271262

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

 "למרגלות ההר"- 4 
יחידות אירוח + בריכה + גינה, 

לזוגות/משפחות
052-4604609)24-31(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

מיצובישי

מכוניות

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי' צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 
050-4250702/3)25-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען 5 חד' + 
סלון ממוזגת, נוף, בריכה, 
_____________________________________________)25-32(טרמפולינה 050-3327788

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

 להשכרה, יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

052-7153475)29-32(_____________________________________________

אינסטלציה
 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

ריצוף ובניה קלה 
052-7323123)25-32(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 דק' 
ממירון, 4 חד' + סלון 

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 דירת 4 חד', מרפסת 
ונוף, דירה יפה, מרווחת 

וממוזגת, בעתיקה
052-7143521)26-33(_____________________________________________

 בעתיקה, בין הסימטאות 
דירות אירוח לזוגות ומשפחות, 
מרפסת/חצר, נוף, מחיר מיוחד 

058-3275003 052-7642459)26-33(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

הובלות

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

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

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

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

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

32 מיטות, סלון, ח.אוכל,
90 ש"ח למיטה קרוב לרכבת, 
פסטורלי + נוף 052-7184667

02-6750991)24-35(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

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

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

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

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

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 5 חד', חצר, גינה, נוף, 
ממוזג ונקי + צימר זוגי, 

מרחק הליכה מהעתיקה! 
052-3455254)27-42(_____________________________________________

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 
* צימר לזוג + מרפסון לרשב"י 

052-7623725)27-26-20(_____________________________________________

 וילה בצפת, 12 חדרים, 
נוף מהמם, בית כנסת ומקווה 

צמוד, מתאים למשפחות 
052-8887375)27-30(_____________________________________________

 צימר 3 חד' בעיר העתיקה 
מעל מקווה האר"י, חצר 

_____________________________________________)27-36(ענקית 052-8484726

קיסריה
 סמוך לחוף הים, וילה 

5 חד' + סלון + גינה יפיפיה 
ומאובזרת ברמה + בריכה 
_____________________________________________)27-30(פסטורלית 054-8460780

אירועים
 גמ"ח "לוית חן" הכולל 

הגברה, ציוד סאונד, מסך 
_____________________________________________)27-30(ומקרן 050-4134488

כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 דירה פרטית, 18 מיטות 
+ יחידת דיור, 100 מ"ר חצר, 
צופה לנוף מיוחד, בצלע ההר 
_____________________________________________)48-48-19ל(053-3147542 052-7155422

 3 יחידות למשפחות 
ולזוגות, קרוב מאוד לעיר 

העתיקה, ממוזגות, מאובזרות 
050-7958795)28-31(_____________________________________________

 בצפת והסביבה וילות 
מטופחות למשפחות גדולות 

_____________________________________________)28-33(לפרטים 058-3229944

 דירות אירוח בעיר 
העתיקה סמוך לבתי 

הכנסת, יפות, נקיות, 
ממוזגות, למשפחות 

ולזוגות 052-7679018 
052-7687778)28-35(_____________________________________________

רכסים
 בית פרטי חדש, 5 חד', 

150 מ"ר, מרכזי, מרווח, 
ממוזג ונקי, מרפסות גדולות 

055-6636178)28-31(_____________________________________________

 צימר יפה וגדול בעמק 
שילה, גקוזי' ענק, חצר גדולה, 

נוף, אטרקציות, מאובזר 
052-7966630)28-31(_____________________________________________

 בויזניץ בדמשק אליעזר 
אולם כ- 50 מ"ר, חדש, מיידי, 
_____________________________________________)28-31ל(למטרה שקטה 054-5634160

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

לימוד נהיגה

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

הלוואות
 מגוון של פתרונות 

פיננסיים, הלוואות 
לגיל הזהב, משק בית 

ולמסורבי משכנתא בעבר 
053-5588683)28-39(_____________________________________________

כפר חנניה

 יחידת נופש מאובזרת, 
ממוזגת, לזוג + 4, בריכה 
פרטית מוצנעת, בין מירון 

_____________________________________________)28-33(לטבריה 050-4989295

רמת הגולן
 לקבוצות/זוגות/משפחות 
בית נופש מפנק + 2 גינות,  

נוף לכינרת. מחירים זולים. 
מלא אטרקציות מסביב

_____________________________________________)29-32(050-7174442 מעיין

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

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

טלזסטון

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 וילה משפחתית גדולה, 
ממוזגת, מאובזרת, פרטיות, 8 

מיטות, בריכה בישוב
_____________________________________________)29-30ל(053-2441442

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

 במקור ברוך/גאולה 3 
חד', ממוזגת, נקיה ומטופחת, 
_____________________________________________)29-32(לימים ושבתות 054-8476494

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

 וילות נופש חצר גדולה, 
גקוזי סאונה 7 מיטות וקרוב 

לכינרת, מחירים נוחים 
_____________________________________________)29-32ל(058-3242225

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים 

משחקים לילדים 
_____________________________________________)29-32ל(08-9788741

 במרכז דירת 4 חד' 
ממוזגת + חצר, בסמוך לבתי 

_____________________________________________)29-32ל(כנסת 055-6618186

 בקצרין, דירת 2 חד' 
ממוזגת + גינה + חניה 

פרטית, ליד ביהכנ"ס 
04-6961029)29-32(_____________________________________________

 גי'פ מיצובישי פג'רו 
2004, דיזל אוטומט, 7 
מקומות, מצב מעולה

050-7955529)29-32(_____________________________________________

דקות הליכה לבתי-הכנסת 
המבוקשים והגלריות.

052-5452203 | 050-6784922

בסמטה היפה
בצפת בעתיקה

צימר משפחתי 
מיוחד וקסום 

עד 8 
נפשות

החל מ-700 ₪ לזוג ו-150 ₪ לילד  "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

ביכנ"ס, מטבחון מאובזר, 
נוף מדהים

052-7772913)8-30/19(_____________________________________________

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

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

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

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

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

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

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

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

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

 צימרים ביבנאל הקסומה 
6-8 משפחות, משטחי דשא, 

משחקים לילדים ולנוער, 
משחקיה, סנוקר, פינג פונג, 
באוירה של נתינה ופינוקים 

052-3540874)30-34(_____________________________________________

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-29/20(_____________________________________________

 נותרו מעט תאריכים, 
4 חד' בגני הר נוף יפייפיה 
ממוזגת + מרפסת לנוף 

_____________________________________________)30-31ל(052-7639067

 דירת נופש בצפון, קרוב 
לכל מקום, נוף מדהים!

052-7103364)30-37(_____________________________________________

מושב הזורעים
 לנופש המושלם, וילה 
מטופחת, 5 חדרים, דשא, 
טרמפולינה, נדנדה, בריכה 

קטנה, פינת מנגל
052-2270453)30-33(_____________________________________________

 4 יחידות אירוח מאובזרות 
כולל גקוזי' ביחידה ובריכה 
_____________________________________________)30-41(בחצר 052-4425527 רגינה

עכו
 וילה חדשה ומפוארת, 
5 דק' מהחוף הנפרד, עד 

12 איש, בריכה + חצר 
_____________________________________________)30-33(גדולה 050-5807076

עפרה
 וילה ענקית חדשה 

ומאובזרת + בריכה + גינה, 
מחירים זולים, עד 15 איש 

054-7571305)30-32(_____________________________________________

 חופש מושלם - דירה 
חדשה, מתאים לזוג + 6, נוף 

_____________________________________________)30-33ל(מדהים 053-3124475

 דירה 4 חד', קרקע, חניה 
בשפע + מרפסת, מותאמת 
לציבור החרדי 058-3238889 

054-8436149
_____________________________________________)30-33ל(

 דירה חדשה באזור יפיפה, 
2 חדרים + מרפסת גדולה, 

נוף מדהים לכנרת, עד 7 
_____________________________________________)30-33(נפשות 054-2824560

 דירה מרווחת, מטופחת 
וממוזגת, נוף מדהים, מיקום 

מעולה, לבין הזמנים ולשבתות 
054-8474689)30-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

טויוטה

מאזדה

 למכירה טיוטה וורסו 2012 
אוטומטית ראשונה, פרטית 
_____________________________________________)30-30(לבנה שמורה 055-6883937

 למכירה מאזדה 2 2009 
אוטומטית, 12000 מיטלית 
_____________________________________________)30-30(113000 ק"מ 055-6625480

 רכב להשכרה בירושלים 
בלבד!! טיוטה פריוס היברידת 

ליום 135 ש"ח, לשישי שבת 
160 ש"ח, בבין הזמנים המחיר 

יהיה 150 ש"ח ליום. מהרו 
_____________________________________________)30-30(להזמין 054-7997077



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

רפואת שיניים

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

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

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

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

צילום

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה 
055-6876176)24-31(_____________________________________________

תקליטנים

 "נוריאל עוז", 
אורגניסט, תקליטן, זמר 

מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
החל מ- 500 ש"ח!

_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

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

03-6189388)16-42(_____________________________________________

 ספה מפוארת לסלון, 
נפתחת למיטה זוגית + ארגז 

מצעים, מצב מעולה ממש 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

תינוקות

שיפוצים
 צבע, איטום, 

אינסטלציה, ריצוף, 
תיקונים כלליים, תיקון 

דודים, ואיתור נזילה 
_____________________________________________)28-39(וחשמל 052-7894414

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 כרטיס זכרון נמצא 
בפרשת חוקת בבר אילן בית 

_____________________________________________)28-29ח(שמש 052-7184520

 לפני כ- 4 חודשים נמצאו 
תפילין המאבד / הזורק 

_____________________________________________)28-29ח(יתקשר לטל' 054-8478897

 אחרי פסח נמצאה מזוודה 
קטנה עם תכולה בבנין ברח' 

שמשון הגיבור 9 בני ברק טל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8471454

 נמצא צמיד ברח' ברסלב 
במוצש"ק פר' חוקת 

_____________________________________________)28-29ח(053-3175158

 נאבד תוכי קוקטיל באזור 
רמב"ם בבני ברק

_____________________________________________)28-30ל(054-8596975

 באזור שיכון ה' נמצא 
תכשיט זהב, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)28-31ל(סימנים 03-5795777

 נמצא נגן לפני כשלשה 
חדשים, אפשר לשלוח סימנים 

למייל:
nagan101010@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה / 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)28-29ח(חילוף 050-6551365

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)28-29ח(מסאג' 052-7396092

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן 

עדיף במצב מצויין 
_____________________________________________)28-29ח(050-4160457

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)28-29ח(054-7432011

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)28-29ח(אלקטרה 054-7432011

 מעוניינות לקנות ספרים 
"תסרוקות לכולן" של רבקה 

גולדברג וכן בובת אימון 
_____________________________________________)28-29ח(03-6180242

 דרוש שעון מעורר מכני 
עם קפיץ לשבת קודש / 

אפשרי במקולקל
_____________________________________________)28-29ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרושה סוכה / סכך 
לאברך בשביל חג סוכות 

בתרומה / סימלי 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרוש ריהוט לבית מדרש 
_____________________________________________)28-29ח(052-7669505

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
/ סמסונג 1200 בתרומה / 

אפשרי במקולקל 
_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 דרוש ללא תשלום ילקוטים 
חדשים לילדים לביה"ס 

_____________________________________________)28-29ח(052-8162617

 דרוש לבחורי ישיבה מזגן 
_____________________________________________)28-29ח(בחינם 054-8432271

 ארונות מטבח 3.5 מטר 
מסנדביץ אדום + שיש + 2 

כיורים + ברזים, בב"ב 
_____________________________________________)28-31ל(054-8477988 03-5740224

 קשת לעגלה מתכווננת 
של טייני לאב 70 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 80 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 נאבדה שרשרת פנינים 
ברח' כהנמן בב"ב ביום ה' א' 

_____________________________________________)29-30ל(תמוז 052-7149970

 נמצא נגן בחודש חשוון 
MAX Q בקו 402, מסוג

_____________________________________________)29-30ל(052-7657518

 אבד רב קו עם השם תמר 
_____________________________________________)28-29ח(רחל צויבל 03-6180242

 לביהמ"ד דרוש ספרי 
קודש בתרומה ניתן להקדיש 

_____________________________________________)29-30ח(לכל מטרה 052-7120208

 דרוש מקרר קטן למסירה 
או למכירה במחיר מוזל 

_____________________________________________)29-30ח(052-7119953

 סוללה נטענת 60 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(מציאה טל': 050-2897977

 מסך דק איכותי רק 170 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7171228

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7171228

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)29-30ח(250 ש"ח 050-6850138

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

_____________________________________________)29-30ח(050-6850138

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

_____________________________________________)29-30ח(050-6850138

 כיריים של 2 להבות 
, חדש, צבע לבן, לא היה 
בשימוש 200 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)29-30ל(054-4469964

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 052-2437292

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מנהלים 400 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-7773591 03-6191468

 מכתביה 400 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-689964 03-6196964

 ספריה 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-6196964 054-7773591

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BERITAX חזק 

_____________________________________________)29-30ח(אורטופדי ונוח 050-6907470

 למכירה סוס נדנדה לילד 
_____________________________________________)29-30ח(35 ש"ח 050-6907470

 למכירה אמבטיה לעגלת 
בוגבו D5 + גגון + מתאמים 
מצב חדש לגמרי )צבע גינס( 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח טל': 054-7921893

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)29-30ח(054-8446728

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

_____________________________________________)29-30ח(052-4747667

 כסא אוכל לילד 60 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 כסא בטיחות לרכב 
לתינוק חדש! ציקו 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר 400 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 גגון לעגלת אינפנטי 50 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון ציקו 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 פג'וש לעגלת בובו 50 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 מיטת תינוק חדשה 400 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 ניילונים לגשם לעגלה 30 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת בוגבו קמליון במצב 
טוב )בעיה בידית( 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 כסא אוכל לתינוק תו תקן 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח 054-8421867

 מיטת תינוק 150 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(053-3188181

 שידת החתלה 4 מגירות 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 053-3188181

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 למכירה פלאפון כחדש!! 
פלאפון של חברת הוט מובייל, 

היה בשימוש כ- 3 חודשים 
בלבד רק 130 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-8426680

 E1200 למכירה פלאפון 
_____________________________________________)29-30ח(רק ב- 70 ש"ח 054-8426680

 סלולרי למכירה סוג 
שנפתח ונסגר, 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-32ל(גמיש 054-3584040

כללי
 מגן שניסגר בפ"ת למכירה, 

ציוד לגן ולחצר + ספרים 
_____________________________________________)28-31ל(מנויילנים 052-6420120

 למסירה ספרי קודש 
באיכות מעולה מעיזבון מנוח 
_____________________________________________)28-29ל(03-6193173 054-8411036

 חדש באריזה!! ילקוט 
של COOL מקורי לבנים עם 
_____________________________________________)28-31(עגלה 90 ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים / 
סקטים מחובר לנעלים לילדים 

_____________________________________________)28-31(90 ש"ח 058-4843223

הסעות בית וגן

052-7137253 | 053-3104779

 הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
 הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

 רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה
 אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות

הנאה מובטחת!!!

הסעות קבועות באוטובוסים למוסדות ישיבות וסמינרים

ירושלים 52 ב”ב

בבחינת הדבר האבד!
*המכירה במזומן * לפחות 3 פריטים

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

5,00010

רק בשלושת השבועות!
”אצל בתיה“

פריטים

 ב - 

 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(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)23-34(מחירים זולים 052-2523284

מחשבים

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

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

050-7801545)31-03/20(_____________________________________________

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

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

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

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

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

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

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים, תיקונים, 

שירות עד בית הלקוח 
055-6651237)28-35(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

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

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

תאוריה חינם
_____________________________________________)28-01/20ל(052-2514960

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-33(שרי 050-4171813

 חן הניגון, דיגי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)30-32(זמר ונגנים 052-3432472

 אבד עגיל לבן זהב ביום 
שני יב' תמוז באזור רח' 

רבי עקיבא השומר המוצא 
מתבקש להתקשר למס' 

_____________________________________________)30-31ח(054-3553989

 נמצא ביום חמישי האחרון 
כרטיס מצלמה GB16 בר' 
_____________________________________________)30-31ח(עקיבא בב"ב 054-8409910

 אבדו תפילין רש"י ור"ת 
ע"ש שמואל קורנט בקו 422 
חב' אפיקים י"ם - ב"ב )בתא 

מעל המושבים( נייד:
_____________________________________________)30-31ח(054-8493389 052-4796225

 אבדו תפילין בנסיעה 
מירושלים לרכסים מוצ"ש 
_____________________________________________)30-31(פרשת בלק 053-3136397

 נמצא צמיד משובץ כסף/
זהב לוין בתחנה בר"ח נחמיה 

בב"ב לפני מס' שבועות
054-8525663)30-31(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות את 
הספר "ילדה קטנה של פעם"

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "מידע גורלי" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "אחות לנו קטנה" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "הילדים האבודים 
_____________________________________________)30-31ח(מתרשיש" 054-8454536

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות מאוורר כחדש 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-7171228

 מזגן תדיראן עילי בן 8 
שנים, 3/4 כח סוס + צנרת 

מתכת 5 מטר, מפורק מהקיר 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח טל' 054-8412976

 HP סורק חברת 
180 ש"ח קוטל יתושים 70 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-2786557

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מקפיא 4 מגירות "סימנס" 
ב- 500 שקל 050-3337530 

_____________________________________________)30-31ח(אבנר 

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)30-31ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם

BR-CN116 ב- 110 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-6850138

 דוד חשמל חברת כרומגן 
בשימוש כשנה, מעולה! 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 053-4110583

 כיריים גז 4 להבות כמעט 
חדש תוצרת סלמור 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-6921856

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

_____________________________________________)30-31ח(053-3179093

 פקס משולב מכונת צילום 
של ברדר לייזר 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק 052-7187193

 חלקי מיקסר מגימקס 
כולל כל החלקים, קערות 

סכינים ב- 100 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)30-31ח(052-2493013

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-5656194

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)30-31ח(240 ש"ח טל' 052-2727474

 HP דיו למדפסת 
40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)30-31ח(054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)30-31ח(054-8431644

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 

מצוין 450 ש"ח בלבד
_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)30-31ח(130 ש"ח טל' 052-2727474

 למכירה מייבש כביסה 
280 ש"ח 7 קילו מצב מעולה 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 מתקן יבוש לכביסה גדול 
חדש )בני ברק( 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNAI )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד
_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 תנור + גז מצב מצוין 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4165680

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 050-4165680

 מחשב נייד חזק לנובו 
_____________________________________________)30-33(600 ש"ח גמיש 053-3120620

 מיקרוגל 120 ש"ח קטן 
_____________________________________________)30-30(לבן 054-3584040

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD 8 טושיבה, מסך

_____________________________________________)29-30ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)29-30ח(300 ש"ח 055-9765406

 זוג רמקולים רצפתיים 
PNILIPS משנות השבעים 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 055-9765406

 LENOVO מחשב נייד 
 160GB ליבה כפולה

_____________________________________________)29-30ח(350 ש"ח 055-9765406

 DELL מחשב נייח 
  ,GB320

_____________________________________________)29-30ח(350 ש"ח 052-7692405

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)29-30ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

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

_____________________________________________)29-30ח(053-3179093

 כיסא האכלה חדש 
לתינוק מרהיב ביופיו )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק 

בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 כסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-3337530 אבנר

 STICH למכירה אופניים 
מחיר 350 ש"ח 050-3337530 

_____________________________________________)30-31ח(אבנר

 כיסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7633738

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים יפים מאוד 

מסנדביץ אדום 50 ש"ח למדף 
_____________________________________________)30-31ח(052-7600336 בב"ב

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(טל' 052-2437292

 4 כסאות סלון מפוארים 
במצב מצוין 50 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)30-31ח(כ"א לפרטים 054-8491154

 למכירה כסא מנהלים + 
מזוודה + עגלת שוק + פקס 

+ שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-5656194

 למכירה ספה 240 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד בני ברק 054-5656194

 למכירה שולחן כתיבה 
מכתבייה 100 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 שולחן נמוך משטח זכוכית 
230 ש"ח 80*117 בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(טל' 054-8423405

 שולחן סלון כהה מסוגנן 
ויפה 1.8 + נפתח 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4170185

 ספה 2 1.7/1.1 עור 
יוקרתית מצב מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4170185

 למכירה ארונית פלסטיק 
כתר גובה 1.10 מטר 140 

ש"ח מצב מצוין
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי מצב מצויין 

180 ש"ח בלבד בני ברק 
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 כיסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 ספריה לספה ילדים 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4165680

 שולחן וכסאות עץ סנדויץ 
חזק מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4165680

 מיטת קומותיים )3 
מיטות ו- 2 מגירות( מעץ מלא 

חדשה )ללא מזרונים( 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-4980062

 כסאות פלסטיק כחול 
למכירה במצב חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)30-30(לכסא 054-3584040

 ארון פלסטיק חדש 2 
דלתות, מצב חדש! נקנה 
לפני חודש, רק 270 ש"ח 

054-3584040)30-30(_____________________________________________

 מזנון 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-6196964 054-7773591

 למכירה כסאות לשולחן 
סלון 500 ש"ח 03-6196964 

_____________________________________________)29-30ח(054-7773591

 למכירה כסאות עץ 40 
ש"ח + מכשיר כושר בטן 90 
ש"ח + עגלת שוק איכותית 

60 ש"ח + כיסא מנהלים 90 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-5737813

 שולחן מעץ אורך 2.40 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 050-4120010

 מיטה הירייזר במצב מצוין 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 053-3188181

 ארונית כשידה 3 דלתות 
שמורה מאוד 80*1.10 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3188181

 2 כסאות נוח חדש, כל 
כיסא עלה 400 ש"ח, לא היה 

בשימוש, למכירה כסא ב- 200 
_____________________________________________)29-32ל(ש"ח 054-3584040

 עגלת תאומים חברת 
ג'ואי צבע שחור, מצב מעולה! 

_____________________________________________)30-31ח(450 ש"ח 050-4144622

 עגלת מקלרן XLR צבע 
חום ורוד מצב טוב מאוד! 450 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4144622

 סלקל לתינוק מצב טוב 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 050-4144622

 בוסטר עם משענת מצב 
_____________________________________________)30-31ח(מעולה 50 ש"ח 050-4144622

 מנשא מעולה כחדש של 
בייבי ביורן 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-7222601

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

_____________________________________________)30-31ח(052-4747667

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)30-31ח(054-8446728

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 70 ש"ח 

 058-4843223)30-31(_____________________________________________

 נוקיה C2 מחודש ב- 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7630089

 מכשיר נוקיה 105 חדש 
)לא כשר( 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-8776286

 גלקסי סמסונג S עם מגן 
חדש, מצב חדש לחלוטין 450 

_____________________________________________)30-30(ש"ח 058-3584040

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

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

 מכשיר GPS חברת 
NOVOGO איכותי 

מאוד חדש באריזה + 
כבל ומעמד לרכב חצי 

מהמחיר שנקנה 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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 

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

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

 מזוזה מהודרת גודל 20 
חדשה מהסופר 390 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8430025

 נוסח חסדי הקדמה 
למגילת אסתר כולל הדרכות 

חדש מהסופר 350 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-8430025

 זיכוי במגנוליה תכשיטים 
300 ש"ח נמכר רק ב- 280 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7115498

 אופניים מצב מצויין רק 
_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח 052-8162617

 עגלת גו בייבי צבע שמנת 
שחור במצב מעולה רק 350 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 בובת ניו יורק הדגם 
המפואר חדש לגמרי 180 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8437033

 למכירה ציפורי אהבה 
בצבעים מרהיבים מטילי ביצים 

_____________________________________________)28-29ח(במיחר מוזל 03-6763722

 אופני הילוכים למבוגר, 
בירושלים 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8430281

 ילקוט ניקי כחדש לילדה 
100 ש"ח עלה 300 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 אופה לחם כחדש במצב 
מעולה חברת סאוטר 400 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8437033

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8415306

 ספר המהפך של הרב 
זמיר חלק א' וחלק ב' 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4174525

 חוברת "סימנא" סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות 

"עירובין" )חדש( ב- 12 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת חלק 
א' הוצאת הדרת קודש חדש 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 70 ש"ח 050-4135002

 למכירה מתקן כביסה 
כתר חזק ב- 100 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155532

 שמלת ערב מהממת, 
מידה 40, כסף, אפור, זהב, 

_____________________________________________)28-29ח(400 ש"ח 052-7112123

 זוג תוכונים חמודים לא 
האכלת יד ב- 120 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-4157763

 10 שטרות חו"ל 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7653753

 תוכונים צהוב ירוק בבני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק 052-7653753

 1 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7653753

 בלונים לסודה סטרים 1 
מלא / 70 ש"ח השני רק 20 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה נעלי גברים 
COMPORT אלגנטיות 

מידה 44 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(053-3155532

 2 שמלות ערב לנערות 
מידה 38/40 צבע מנטה אחד 

במידה 4 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7112123

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)28-29ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 שולחן וכסאות ילדים 40 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3188181

 נעלי עקב גבוהות 
כחדשות מידה 35 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188181

 גיגית עיסוי לרגליים 
חשמלית, לא היה בשימוש 

_____________________________________________)29-30ל(150 ש"ח 054-4469964

 מזרן ספוג, כחול - סגול, 
נקנה ב- 1,100 ש"ח, למכירה 

_____________________________________________)29-32ל(ב- 500 ש"ח 054-3584040

 אמבטיה תינוק מצב 
_____________________________________________)29-30ח(מעולה 50 ש"ח 050-4165680

 מכונת כביסה במצב טוב 
_____________________________________________)29-30ח(300 ש"ח 050-4165680

 תנור מצב מעולה 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4165680

 נברשות גדולות ויפות 
סגנון עתיק 300 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 ספריה לילדים 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8421867

 מארזי 10 פנימיות 
לאופניים 50 ש"ח + פריטים 

_____________________________________________)29-30ח(זולים בפ"ת 054-4662510

 עגלת טיולון איזי בייבי 
כחדשה 120 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 כיריים נירוסטה עובד 3 
להבות במצב מצוין 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 אופני הילוכים במצב 
מצוין מידה 22 ב- 260 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 119 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-6907470

 תלת אופן עם שמשיה 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח 050-4120010

 למכירה עגלת גראבו 
כחדשה שכיבה + טיולון + 

תיק + מגן 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8439848

 עץ אומנותי לתמונות 
משפחה צבע כסף 20*40 

_____________________________________________)29-30ח(ס"מ 50 ש"ח 053-3187278

 מפה מיוחדת עם תחרה 
מצב מצוין גודל 2.5 מטר 25 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3187278

 אגרטל ארוך כחול פרחוני 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 50 ש"ח 053-3187278

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)29-30ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 LG כונן דסקים חיצוני 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח טל: 052-2437292

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 שולחן סלון סנדויץ + 5 
כסאות מרופדים מצב טוב 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 050-4165680

 עמודות ספרים 240*80 
סנדויץ כחדש 250 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 תמונה ענקית הר' אלישיב 
לומד מדהימה 190 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)28-29ח(וירושלים 40 ש"ח( 

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-7154652

 חיישני רברס לרכב חדש 
באריזה תצוגה במראה 180 
ש"ח 052-2786557 בפתח 

_____________________________________________)28-29ח(תקוה 

 למכירה 2 כרטיסי זכרון 
מלאים תוכן עשיר כגון שירים 
דרשות וכו' כל אחד 20 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(055-6750707

 YAMANA אורגן 
232 במצב טוב מאוד + 

מעמד מחיר מבוקש 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-632161

 2 רמקולים J.B.L רק ב- 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-7144978

 בטריה לאופניים חשמליות 
36V במצב טוב בב"ב

_____________________________________________)30-31ח(050-4150659

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(טל' 054-8423405

 משקפי שמש של חברת 
ארוקה חדש ב- 70 שקל 

_____________________________________________)30-31ח(050-8776286

 שעון יד מחוגים ברמה 
חדש עם תאריך חברת גלרי ב- 

_____________________________________________)30-31ח(120 שקל 050-8776286

 למכירה כלובים גדולים 
לתוכים, תרנגולות מטילות, 

יונות לבנות החל מ- 30 
ש"ח )בישוב חשמונאים( 

_____________________________________________)30-31ח(08-9765927

 אופניים איכותיות שעולות 
1200 ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-3730025

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 052-7154652

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)30-31ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בירושלים 054-8415306

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)30-31ח(052-2432982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 052-2432982

 ספר יזרח השמש )הרמת 
דגל התורה( כ- 800 עמודים 

_____________________________________________)30-31ח(200 ש"ח 02-5710140

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח טל' 052-2727474

 סורג איכותי מעולה 
טרילידור נפתח 3*2.5 500 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח טל' 052-7626189

 אקורדיון אמיתי 32 בס 
למסיבות ולנסיעות רק 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-8409064

 עגלת אמבטיה שחור 
מצב מצוין 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4170185

 משאבות חלב ידנית של 
AVENT חדשה באריזה 199 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7647637

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 למכירה טיולון 140 ש"ח 
ועגלת אמבטיה 180 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 למכירה פקס + מזוודה + 
מכונת צילום 70 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 פאזל 3000 חלקים יפה 
מאוד נוף 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4165680

 6 תוכונים, 2 זוגות 
מטילים בצבעים מרהיבים 
רק ב- 300 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(052-7186267

 תיק עליה למטוס חדש 70 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4131038

 תיק חדש נשים 45 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-4131038

 תיק הזזה 70/100 חדשים, 
כל אחד 150 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4131038

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני ברק( 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 הוקי טוקי )מכשיר קשר( 
רמה גבוהה במצב טוב מאוד 

מחיר 300 ש"ח בלבד ירושלים 
_____________________________________________)30-31ח(058-3219380

 חליפה מחו"ל חדשה 
SLIM 46 מתאימה לימי חול 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 058-4770354

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)30-31ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 הספר "כלים מתוקנים" 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 הספר "אחרי שלושים 
שנה" של ח.אלקנה 15 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 למסירה בחינם בבני ברק 
_____________________________________________)30-31ח(קרש גיהוץ 054-8454536

 שיש 2.60 מ' + 2 כיורים 
מחוברים צבע מוקה 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-4110583

 מסור )בנזין( שרשרת 
לחיתוך עצים מקצועי עוצמתי 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-2786557

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 058-7041010

 מראה 140 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-7616106

 בימבה פלא קורקינט 
בימבה ג'וק 45-85 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7616106

 שולחן עגול לסלון 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7616106

 מזנון צבע לבן 300 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-7616106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 140 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 כסאות לילדים מפלסטיק 
חזקות עם ידית 15 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 053-3155415

 קרש חיתוך לשבת 
בשילוב עץ וכסף של אחים 

חדד 100 בבני ברק
_____________________________________________)30-31ח(052-7600336

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)30-31ח(053-3318830

 תלת אופן עם מוט הכוונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים 053-3318830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים 053-3318830

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים 053-3318830

 למסירה בבני ברק 
מכנסיים שחורות מידה 46 

_____________________________________________)30-31ח(כחדשות טל' 054-4694949

 energum רולר ביילדס 
abec 7 מידה 31-34 עם 

כל אביזרי ההגנה 200 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-5385013

 למכירה עגלה 140 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(מצב מצוין 052-5737813

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 דלת פלדלת בירושלים 
גודל 81/195 300 ש"ח טל' 

_____________________________________________)30-31ח(054-8423405

 תמונה ענקית הר' אלישיב 
_____________________________________________)30-31ח(לומד 250 ש"ח 050-4165680

 ספרי קריאה קובי לוי 10 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח כ"א 050-4165680

 סכך ענק נקי מתולעים 
במצב מצוין 110 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4165680

 למכירה צעצועים לפעוטון 
משפחתון משחק קופסא 

_____________________________________________)30-31ח(ובובות 10 ש"ח 054-5656194

 ציוד שלם מקצועי חדש 
לאגרוף )כפפות וכל המגינים( 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 054-4980062

 אוגרים סיבריים ב- 15 
ש"ח לאוגר ללא כלוב 

לאחראים ולדאגניים בלבד 
_____________________________________________)30-31ח(055-6797107

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4110991

 מטען חדש להוברבורד 
_____________________________________________)30-33(120 גמיש 053-3120620

 שעון יד סיטיזן נגד מים 
100 מטר חדש באריזה, 650 
_____________________________________________)30-33(במקום 1800 053-3120620

 חדש באריזה!! ילקוט 
טרולי לבנים צבע כחול 50 

_____________________________________________)30-31(ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעליים לילדים 

_____________________________________________)30-31(90 ש"ח 058-4843223

 כיור לאמבטיה 66*44 200 
ש"ח בירשלים טל' 

_____________________________________________)30-31ח(054-8423405

 קלרינט חדש באריזה רק 
_____________________________________________)30-31ח(ב- 500 ש"ח 052-7144978

 מיטה מתקפלת במצב 
סגור כורסא כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX לגילאי 3-4 כולל גלגלי 
_____________________________________________)29-30ח(עזר 120 ש"ח 052-7148004

 אופני איזון חדשים באריזה 
ורוד/לבן 125 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)29-30ח(054-4662510

 למכירה אופניים לילדים 
לגיל 8 והלאה ממש חדשות 

_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 054-2819921

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 תלת אופן עם מוט הכוונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(053-3188830

 בהזדמנות 3 קרטונים של 
קרמיקה לקיר אמבטיה ומטבח 

_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 050-9089110

 ווים גדולים מברזל לתלית 
מדפים רק 10 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-9089110



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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)29-36(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית )גם בשנת 
המסלול האחרונה( 

הסעות מב"ב
058-4114888)27-30(_____________________________________________

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
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כא’ בתמוז - כג’ בתמוז תשע”ט  24/7-26/7/2019

 דרושות מנהלת/מטפלות 
למעון לגיל הרך בב"ב, שכר 

הולם למתאימות
058-4012013 053-8280863)27-38(_____________________________________________

 דרושה גננת / מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)27-30(_____________________________________________

 דרושה מתאמת 
פגישות מנוסה לאזור 

המרכז,  יכולת ביטוי )גיל 
+30( תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)27-30(מעולים! 054-4771509

 לפעוטון בק.אונו 
דרושה גננת / מטפלת עם 
נסיון בלבד, תנאים טובים 
_____________________________________________)27-28(למתאימות 050-4102929

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות מכירות 

תותחים )מוקד נפרד( בונוסים 
_____________________________________________)27-30(גבוהים 072-2230781

 לגן פרטי בגני תקווה 
סייעת 35 ש"ח אפשרות 

_____________________________________________)27-30ל(להסעה מב"ב 050-4131561

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

בונוסים )לא לחופש( 
052-7144468)27-30(_____________________________________________

הכנסה מצוינת לאברכים לפחות 3000 שקל 
שעות גמישות למשרה חלקית 

אפשרות למשרה מלאה 
בחלוקת עיתונים ועלונים באזור המרכז

רכב חובה
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 רוצה לשמוע איך נשים 
שמגדלות משפחות פתחו 

עסק רווחי מהבית? בשעות 
_____________________________________________)27-30(הבוקר: 02-5370279

ידיעות ירושלים / 8227040 / 

הורי בית
להפעלת מעון משפחתי דתי בירושלים 

דרוש זוג עם/בלי ילדים

לארגון "אור שלום" דרושים/ות

קורות חיים של שני בני הזוג יש לשלוח לכתובת מייל: 
Talig2@Orr-Shalom.co.il

דרישות התפקיד:
יכולת התחייבות לתקופה ארוכה (לפחות לשלוש שנים).
יכולת העתקה ושינוי מקום מגורים אותו מספק הארגון.

רקע חינוכי/טיפולי – יתרון.
מועד תחילת עבודה – ספטמבר 2019 .

המשימה משפחתית אך מאפשרת לאחד מבני הזוג
לעבוד בעבודה נוספת.

למתאימים תינתן הדרכה והכשרה.

בגבעת שמואל
דרושה מטפלת מנוסה 

לכיתת התינוקות, 
לטווח ארוך

הגן של ניקול
050-7250631

למעון פרטי 

 למשרד הנה"ח בר"ג 
מנהלת חשבונות, 3 ימים 
בשבוע, 8:30-13:30 ניסיון 
במשרד דומה חובה קו"ח 

_____________________________________________)28-31ל(לפקס 03-5742905

 דרוש/ה מנהל/ת לחנות 
טבע בבני ברק מגיל +30, 
מומלץ נסיון בתחום המזון, 

שכר גבוה למתאימים! 
054-3494040)28-31(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר/ערב 
052-6607070)28-31(_____________________________________________

 לביה"ס במרכז דרוש 
איש אחזקה לימים א-ה 

לשעות 8:00-16:00 ידע 
ונסיון טכני + רכב חובה 

קו"ח לפקס 03-7174627 
m0722736213@gmail.com :28-31(מייל(_____________________________________________

 בצפון ת"א גננת לגן פרטי 
ל- 10 ילדים, תנאים טובים 

_____________________________________________)28-31(03-7785399 ו- 052-4224800

 לסופר מרקט בבני 
ברק דרושים סדרנים 

רציניים לעבודה 
במשמרות לפרטים: 

054-4284770)28-31(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
לקרן הילד בבני ברק 
משמרת בוקר, שכר 
_____________________________________________)28-31(הולם 072-2288601

 דרוש/ה שוזרת בעבודת 
יד לסלון פאות, אחרי קורס 
וניתן ללא נסיון, בחולון, ש. 

_____________________________________________)30-33(גמישות 052-3500725

 למרכז חינוכי חרדי גדול 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לעבודה משרדית מול הצוות 
החינוכי וצוות המשרד, 

שעתיים ביום, 2,800 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(קריירה 072-222-2262

 למשרד בהר חוצבים 
מזכיר/ה לניהול יומנים ועבודה 
משרדית מגוונת, משרת בוקר 
א-ה 8:30-14:30, שכר 6,000 

_____________________________________________)30-30(ש"ח קריירה 072-222-2262

*ניסיון חובה

 לאשפר בשר
סניף ב"ב

netanel@eshpar.co.il: מייל
פקס: 03-5748072

נא לשלוח קו"ח 

דרושים קצבים
דוברי יידיש
תנאים טובים

"5.5
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / מדריכים וסייעים/////

ידיעות פ"ת / 8229159 / סופי / דרור / 1
אונו 

תקציבאי/ת: ניר

"5.5
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / מדריכים וסייעים/////

גל גפן / 8229161 / סופי / דרור / 1
אונו 

תקציבאי/ת: ניר

"5.5
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / מדריכים וסייעים/////

קול העיר בני ברק (קו עיתונות דתית) / 8229160 / סופי / דרור / 1
אונו 

תקציבאי/ת: ניר

למרכז לגיל הרך ולמשפחה 
בקרית אונו דרושים/ות

לצהרונים לילדי גן בצהרוני גני ילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

למרכז לגיל הרך ולמשפחה 
בקרית אונו דרושים/ות

לצהרונים לילדי גן בצהרוני גני ילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

למרכז לגיל הרך ולמשפחה 
בקרית אונו דרושים/ות

לצהרונים לילדי גן בצהרוני גני ילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

 דרושה מדריכת ראיה 
לילדה בת 3 בביתה 

050-6256846)28-31(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

 ל"בית מיחא" בת"א 
סייעים/ות לגיל הרך 

sivan@michata.org.il :קו"ח
03-6994777 שלוחה 

_____________________________________________)29-32(3/6, פקס 03-6996821

 דרוש עובד נקיון לבנין 
בגבעת שמואל, שכר גובה 

מאוד, לרציניים בלבד! 
_____________________________________________)29-32ל(050-4174153

 דרוש מיידי נהג עם רשיון 
אוטובוס זעיר פרטי להסעות 

_____________________________________________)29-32(ומשלוחים 053-3169658

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב 1. סייעת במשרה 
מלאה 7-16:00 2. סייעת 

למשרה חלקית לגילאי שנה 
_____________________________________________)29-32ל(052-8226582 052-8530061

 לת"ת בת"א מורה ללימודי 
_____________________________________________)29-30(חול אחה"צ 052-7623821

 נאמן כשרות למאפייה 
בהכשר בד"ץ ירושלים, 36 

ש"ח לשעה *משגיח כשרות 
לבית חולים במרכז, חצי 

משרה גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 משלוחן לירקות מוסדי 
בב"ב, רישיון ב', מגיל 24 

עבודה פיזית, להתקשר בערב
050-4168864 077-7010470)29-32(_____________________________________________

 לחנות דגים בירושלים 
דרוש עובד מסור וחרוץ, תנאים 

_____________________________________________)29-30(טובים 050-4149605

 בפתח תקוה /גבעת 
שמואל דרושה סייעת מובילה 

למשרה מלאה, שכר גבוה 
_____________________________________________)29-32(במיוחד! מיידי 054-7978069

 למאפיה בב"ב, דרושים 
עובדים כללים, אופים, מנהל 
חנות, עדיפות לבעלי נסיון, 

_____________________________________________)29-32(תנאים טובים 054-6855447

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

לפרטים 052-7799634
 jobs@after-school.org.il

« שכר סייעות בין 37-43 ש''ח לשעה
« שכר גננות בעלות תעודה בין 57-65 ש''ח לשעה 

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

דרושות 
מטפלות 
למשרה 

מלאה 

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

למעון בבני ברק

דרושה סגנית 
מנהלת אחראית
עם ניסיון בעבודת צוות

משרה מלאה 
סביבת עבודה מטופחת ונעימה

korotmaon1@gmail.com
קו"ח למייל:

 דרושה מטפלת לשנת 
תש"פ!! בפתח תקוה, בין 

השעות 8:00-16:00 תנאים 
_____________________________________________)30-31(מצויינים 050-4144711

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה 

בירושלים וב"ב תנאים טובים 
_____________________________________________)30-33(ושכר הולם! 054-2058545

 דרוש סייע לילד לת"ת 
חב"ד ראשל"צ לשנה"ל הבאה 

30 ש"ש לפרטים
050-4270770)30-31(_____________________________________________

 דרושות גננות ומטפלות 
למעון חרדי בת"א לשנה 

הבאה שכר גבוה
052-7690437)30-33(_____________________________________________

 דרוש עובד מטבח ונקיון, 
משעה 6:30-14:30 לחנות 

בענף המזון, חובה מוסר 
עבודה גבוה וכושר גופני 40 
_____________________________________________)30-31ל(ש"ח לשעה 052-2452278

 למעון בגב"ש גננת 
לפעולות 8:00-13:00 סייעות 

למלאה/חלקית ניתן גם שעות 
גמישות 054-3080787

050-7884864)30-33(_____________________________________________

 למגזין מוכר וייחודי 
דרוש/ה עורך/ת לשוני/ת עם 
נסיון בלבד! קו"ח ודוגמאות 

ניתן לשלוח למייל:
editors784@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 עובד/ת למשמרות, ידע 
במחשבים וגרפיקה יתרון, 
_____________________________________________)30-32(לחנות צילום 03-6199392

 לסטודיו פאות בב"ב,
א. דרושה סוכנת מכירות עם 

רעיונות מקוריים, ב. עובדת 
_____________________________________________)30-33(לבניית פאות 054-8487487

 דרוש נהג חלוקה לחברה 
במרכז בתחום פרות וירקות, 

שעות נוחות, שכר גלובלי 
10,000 ש"ח + רכב צמוד 

_____________________________________________)30-30(קריירה 072-222-2262

 לחברת ייעוץ סמוכה לבני 
ברק מזכיר/ה קבלה, לניהול 
יומנים, ספקים ועוד, שעות 

נוחות מאוד, שכר 8,000 ש"ח 
_____________________________________________)30-30(קריירה 072-222-2262

 מנה"ח לפ"ת 3/4 משרה, 
5 שנות נסיון, ידע בפריוריטי 

וסאפ, קו"ח לפקס:
 03-5222223

heshuvim@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 דרוש מלמד ספרדי 
עם ניסיון, לכיתה א' לת"ת 

בירושלים
mail: 3396364@gmail.com)30-33ל(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה לתחילת תש"פ )ל-2 
חודשים(, גננת מ"מ לשעות 

8-13:30, תנאים טובים
052-7641817)30-31(_____________________________________________

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

הבעל"ט, הסעה מב"ב
052-7623263)30-33(_____________________________________________

 לצהרוני המשכיל בפתח 
תקוה דרושים/ות מורים/ות 

לבתי ספר ממלכתיים, שעות 
העבודה 12:45-17:00 שכר 

הולם למתאימות/ים לפרטים: 
margalit@hamaskil.com)30-33(_____________________________________________

 לחנות צילום דרוש עובד, 
ידע במחשבים חובה, עבודה 

בשעות 17:00-22:00
050-7620118

_____________________________________________)30-31ל(

 אחראית כיתה ומטפלת 
למשרה מלאה, שכר גבוה 
ובונוסים, למעון בבני ברק 

054-5841018)30-33(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/צהרון, אווירה 

טובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)30-33(למתאימה 052-7686713

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)30-33(_____________________________________________

 קופאים/ות סדרנים/
ות ועובדים כלליים, מגיל 

17.5, לעבודה מיידית 
_____________________________________________)30-33(בב"ב 050-8557084

 עבודה מהבית )משרה 
חלקית( *מזכיר/ה מקצועית 
לניהול ארגון חסד *אברכים 
לעריכת ספרי קודש/הגהה/

עריכה לשונית *מנהלת משרד 
לחברת מיתוג *יועצת שיווק 

לקורסים גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 מורה/מחנכת לביה"ס 
תיכון בית יעקב במרכז הארץ 

*מנהלת משרד לעמותה 
בירושלים, שכר גבוה, משרת 

אם, גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 מזכירת מנכ"ל בב"ב 
10,000-12,000 ש"ח *מזכירת 

מנכ"ל לעיתון בב"ב, תנאים 
מצויינים *מזכירה למוסד 
חינוכי גדול לבנות חרדיות 

בירושלים גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון, מאזור המרכז 

_____________________________________________)27-30ל(תנאים מעולים 074-7030025

 אנשי/ות בדיקות 
אוטומציה ומתכנתי/ות 

FULLSTACKלעבודה 
מהבית 20,000-27,000 ש"ח 

גלאט ג'ובס 073-7055666
www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 מנה"ח 1+2 מתחילות 
)חצי שנת נסיון בלבד( לצוות 

חרדיות בת"א *מנה"ח 
למסעדה כשרה בירושלים 

לעבודה מהבית וקצת 
מהמשרד גלאט ג'ובס

073-7055666
www.glatjobs.co.il)30-31(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח ללקוחות 
קיימים + רכב צמוד 11,000 

ש"ח גלאט ג'ובס
073-7055666

www.glatjobs.co.il
)30-31(_____________________________________________

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

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601



לאומית סיעוד
דואגים לעתיד ולשקט שלכם
הצטרפו עוד היום לביטוח הסיעודי הקבוצתי 
ללקוחות לאומית באמצעות מנורה מבטחים.

 מוקד לאומית במנורה מבטחים: 5565*
ילדים עד גיל 19 חינם

למידע ולהצטרפות:

בכל רגע ובכל גיל 
אפשר להפוך לסיעודי
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