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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

למרות הסקרים הפסימיים לגוש הימין – נתניהו מחדש את המאבק בתוך המחנה על תיק 
המשפטים והעביר השבוע מסר לאיילת שקד ולשאר מפלגות הימין: לא יתנהל מו"מ 

קואליציוני על משרד המשפטים | בית ספר לפוליטיקה

ראש הממשלה נתניהו העביר מסר למפלגות הימין:

למרות הסקרים –לא אוותר 
תיק על משרד המשפטים  על  יוותר  לא  "נתניהו 

גורם  הבהיר  מה",  ויהי  המשפטים 
הנחשב  נתניהו  של  בסביבתו  בכיר 
לכזה שמתמצא בצילומי מצב מעל 
ומתחת לפני השטח ועיניו חודרות 
של  אלקטרונית  עין  כמו  וצופיות, 
בעוטף  ומושלם  שהולך  המכשול 
ומתחדד  ברור  לכך  הרציונל  עזה. 
כשהאופציות  הזאת,  בעת  דווקא 
דלתות  כמו  ואוזלות,  הולכות 
הבא  מאחורי  הנטרקות  כבדות 
ניהול  במועד  אם  מצודה.  בשערי 
המשא-ומתן האחרון היו לנתניהו 
שהתגלו   – בקנה  כדורים  כמה 
בדיעבד ככדורי סרק-סרק, הרי 
שבסבב הבא, ייוותר לו במקרה 

הטוב רק כדור אחד. 
)הטור המלא בעמ' 12-13(

עו"ד אבי בלום

בכיר בימין החדש:בכיר ביהדות התורה:

ואלה 
המשפטים

ממתינים להכרעה 
של איילת שקד

בימין החדש ובאיחוד מפלגות הימין לא 
מתקבלות החלטות על התמודדות משותפת 

עד להכרעתה של איילת שקד | עמ' 10

סיום לימוד הלכות 
שבת בציון הבית יוסף
השבוע ביום שלישי, עלו חברי הכולל לפנסיונרים 

'יד לשבים' לציונו של מרן הבית יוסף זצוק"ל 
בצפת לרגל סיום לימוד הלכות שבת  | עמ' 6 

ותנו כבוד לתורה
הכנסת ס"ת לבית ההוראה בהשתתפות הגרש"מ עמאר | עמ' 4

במפלגות החרדיות לא שוללים שותפות בממשלת 
אחדות עם לפיד – במידה ונתניהו לא ישיג רוב של 
61, כדי לחסום את ליברמן | בית ספר לפוליטיקה 

אביגדור ליברמן יותר 
גרוע מיאיר לפיד

03-5796643 ותתפרסםפרסם
גם השנה: 

קו ייעודי לחוף 
הנפרד באשדוד

עקב מחסור צפוי בנהגים בשל החג המוסלמי, יופעל הקו רק החל 
מהשבוע השני של בין הזמנים • חבר המועצה לשעבר שלמה מונטג: "קורא לעירייה לסבסד 

את האוטובוסים בשבוע הראשון לרווחת התושבים" | עמ' 4

ביוזמת חבר המועצה לשעבר שלמה מונטג

סערת הרישום בעולם הישיבות הספרדי: בימים 
אלו מתחילים הבחינות לישיבות הגדולות בעולם 
התורה הספרדי לקראת שנה"ל הבאה | עמ' 11

המבחנים לישיבות הקטנות 
הספרדיות: י"א תמוז



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

Sheraton Golf 3 di Roma

חפשו את שינפלד תיירות בפייסבוק ובאינסטגרם

1/7/19 עד 12/9/19

מלון 
שרתון 

גולף
)בבעלות הילטון רומא(

דרך
המשפחות

דרך
המקצועיות

דרך
הטיולים

דרך
האוכל

דרך
המלון

דרך
האוירה

כל הדרכים  
מובילות 

לשינפלד 
ברומא!

צפו בסרטון חופשת קיץ ברומא 

הגיעה החוברת החדשה 
של חופשת הקיץ!

 מה שעושה את החופשה
זה

התקשרו 
לשמוע חוויות 

מלקוחות מרוצים 
ששבו מרומא

ישראל פרנס

ישי לפידות יששכר הלמןעמירן דביר

חיים אדלר

הופעות של 
גדולי הזמר

₪ 1000
הנחה

לנרשמים 
עכשיו!

יציאות בתאריכים:
4/9      28/8      21/8      14/8

חדש! חדש!! עקב הביקוש הוספנו 
מטוס סאן-דור אלעל בלעדי לאורחי שינפלד!

מטוס סאן-דור-אלעל של שינפלד תיירות מידי שבוע 
באוגוסט-ספטמבר

תודה ליוצאים
4.7

 מברכים את השבים
1.7

תודה ליוצאים
8.7

מקומות אחרונים
15.7

מקומות אחרונים
22.7 11.7

מלא



עם לבן
אתה מוגן

השחור שומר
עליך רענן

לא זז בלי אקס!

מגן עליך מזיעה 
עד 48 שעות



rehovot@kav-itonut.co.il :לעדכונים
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 סיום מסכת 'בכורות' ב'קפלן'
שיעור  במסגרת 
הנמסר  היומי  הדף 
בשעות  יום  מדי 
בבית  הצהריים 
בבית  הכנסת 
קפלן,  החולים 
שלישי  ביום  נערך 

מסכת  לימוד  ותחילת  בכורות  מסכת  סיום  מעמד 
ערכין.

'לשבוע'  החסד  ארגון  ע"י  נוסד  היומי  השיעור 
שע"י קהילת קרעטשניף, ונמסר בטוב טעם ע"י מגיד 
השיעור הרב דניאל חיים אורלנציק. השיעור נועד לכל 
מי שמפאת סיבות שונות נאלץ להעביר את זמנו בין 
כותלי בית החולים 'קפלן'. הסיום נערך לעילוי נשמת 
איש החסד הנודע, הצלם החרדי ר' ברוך אוביץ ז"ל 
מחסידי קרעטשניף שנפטר לפני כחודש לאחר מחלה. 

הכיבוד שהוגש במעמד, נתרם על ידי בני המשפחה.

 רחובות: לא היו חריגות שכר 
השכר  על  הממונה  זה  במועד  מפרסם  שנה  מידי 
הגופים  של  השכר  חריגות  את  האוצר  במשרד 
השכר  עלויות  של  נוספים  נתונים  לצד  הציבוריים 
בעיריות והחברות העירוניות כולל המועצות הדתיות.

מקומית  רשות  כל  של  שכר  חריגות  סוקר  הדו"ח 
בשנים  רחובות  עיריית  ולגבי  האחרונות  השנים  ב-4 
הללו לא נרשמו חריגות שכר. מהדו"ח עולה כי השכר 
הממוצע של עובדי העירייה עומד על כ - 8700 ש"ח 

ברוטו.

 המחאה נמשכת 
חזר  הארץ  ברחבי  בעוד 
ברחובות  לשרור,  השקט 
מחאות  השבוע  גם  נרשמו 
העדה  בני  מצד  אלימות 
הרג  על  במחאה  האתיופית 
ידי  על  טקה  סלמון  הצעיר 

שוטר בשבוע שעבר. 
בערב  שלישי  ביום 
מפגינים   150 כ  התאספו 

בצומת אושיות ובצומת גן המייסדים והפגינו על הרג 
ניתנה אפשרות  הצעיר. בהתאם למדיניות המשטרה, 
הפרעה  תהיה  שלא  ובלבד  מחאה,  להביע  למפגינים 
בפיקוד  משטרה  של  גדולים  כוחות  הציבורי.  לסדר 
באזור  הכן  עמדו  מנור  שרון  סנ"צ  התחנה  מפקד 
ניסו  לחצות  סמוך  ואכן  סדר  הפרות  של  למקרה 
המפגינים לחסום לתנועה את רחוב הרצל, המשטרה 
נאלצה להפעיל אמצעים ולהשתמש ברימוני הלם כדי 
למנוע מהמפגינים להפר את הסדר ולפזר את ההפגנה.

 פינשטיין וזאודה רצים לכנסת
סגן ראש העיר לשעבר עמי 
על  הכריז  אשר  פיינשטיין 
במסגרת  לכנסת  התמודדותו 
הבלתי   – לבן  "אדום  מפלגת 
אצל  רשם  אותה  משוחדים" 
אליו  מצרף  המפלגות,  רשם 
המועצה  חבר  את  לרשימה 

לשעבר אבאי זאודה.
עדיין לא נקבע מיקומו של 

להתמודד  כוונתו  את  אישר  זה  אך  ברשימה,  זאודה 
זאודה  אבאי  פיינשטיין.  עמי  של  ברשימתו  לכנסת 
כיהן מספר קדנציות כחבר מועצת העיר רחובות, ודאג 
לייצג את צרכי העדה האתיופית במסדרונות העירייה. 

 יובל להסתלקות האדמו"ר מקרעטשניף זצ"ל
בשבוע הקרוב, ביום ט"ו תמוז יציינו את יום השנה 
רבי  הרה"ק  והדרו  הדור  מופת  של  לפטירתו  ה-50 
דוד משה מקרעטשניף זצוק"ל שנודע כפועל ישועות 
בקרב הארץ שרבים נושעו מברכותיו כאשר גם בימים 
ההמונים  מפי  למכביר  מופת  סיפורי  נשמעים  אלו 
ציונו הקדוש לאורך כל השנה, באוהל  הפוקדים את 

בכניסה לבית העלמין הישן ברחובות.
ההכנות  את  אלו  בימים  עושים  בחסידות 
הלוגיסטיות האחרונות לקליטת ההמונים מכל רחבי 
ולהעתיר  הקדוש  הציון  את  לפקוד  שיעלו  הארץ 

בתפילה לרגל ההילולא.

החדשות המקומיות של        רחובות
על המקום

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

חיים גולדברג

כמידי שנה לקראת ימי בין הזמנים, פעל גם השנה 
נציג דגל התורה וחבר המועצה לשעבר שלמה מונטג 
מהשכונות  סדיר  קו  להפעלת  "קווים",  חברת  מול 
בתקופת  באשדוד  הנפרד  לחוף  ברחובות  החרדיות 

ימי בין הזמנים. 
לגורמים  מונטג  פנה  הרחצה  עונת  פתיחת  עם 
הרלוונטיים על מנת לאפשר את הפעלת הקו לרווחתם 
של אלפי משפחות בני הקהילות השונות המתגוררות 

בשכונות אלו. 

השנה,  כי  למונטג  נודע  הקו  הפעלת  אישור  לצד 
בעקבות חג מוסלמי, צפי מחסור חמור בנהגים בשבוע 
רק  תתאפשר  הקו  הפעלת  וכי  באב,  תשעה  שלאחר 
החל מהשבוע השני של בין הזמנים. פניות לגורמים 

נוספים נענו אף הן בתשובה דומה.
השכונות  לתושבי  לאפשר  מנת  ועל  זאת  בעקבות 
קורא  הזמנים,  בין  תקופת  בכל  לים  סדירה  תחבורה 
תחבורה  לסבסוד  לדאוג  רחובות  לעיריית  מונטג 
זה למען משפחות מרובות הילדים  חילופית בשבוע 

אשר משוועות לכך.

חיים גולדברג

במעמד  השתתפו  מאות 
לבית  תורה  ספר  הכנסת 
ציון'  'שערי  ההוראה 
הדיין  בראשות  ברחובות 
רבי  הגאון  רחובות  אב"ד 

ציון אשכנזי שליט"א.
פיאר  המעמד  את 
בנוכחותו רבה של ירושלים, 
רבי  הגאון  הראשל"צ  מרן 
שליט"א  עמאר  משה  שלמה 
שהטריח עצמו לעיר רחובות 

כדי לכבד את המעמד.
הראשון  רקד  כניסתו,  עם 
תורה  של  לכבודה  לציון 
ההוראה,  בית  ראש  עם  יחד 

כאשר המוני התלמידים ויתר 
מול  אל  נעמדו  המשתתפים 
הרבנים כשהם מפזזים יחדיו 
תורה  של  לכבודה  הם  אף 
ולכבודם של לומדי התורה. 

דברים  נשאו  במעמד 
והגר"י  אשכנזי  ציון  הגאון 
המרכזי  המשא  את  אשכנזי. 
לציון  הראשון  מרן  נשא 
בחשיבות  שהרחיב  שליט"א 
גדולה  שמה  התורה  עמל 
ורבה מעלתה כשהיא נעשית 
בעיקר מתוך שמחה. "על כל 
לחוש  מאיתנו  ואחד  אחד 
היא  הקדושה  שהתורה 
והיא  הכח  את  לנו  הנותנת 
אמר  אותנו".  שמחייה  זו 

הראשון לציון שליט"א.
חיים גולדברג

ההכנות  נשלמות  אלו  בימים 
כנס  ההיסטורי,  המעמד  לקראת 
הבוגרים לישיבת 'מאור התלמוד'. 
הישיבה אשר מהווה מגדלור של 
תורה ויראת שמים בעיר רחובות 
זה למעלה מארבעים שנה, עורכת 
בעז"ה ביום ג' הקרוב כנס בוגרים 
הישיבה  בוגרי  לאלפי  היסטורי 

מאז היווסדה ועד היום.
הוקמה  האחרונים  בחודשים 
להגיע  שתפקידה  מיוחדת  וועדה 
אל כלל התלמידים הוותיקים מאז 
הקדושה  הישיבה  ימי  ראשית 
ולהזמינם  האחרונות  השנים  ועד 

להשתתף במאורע ההיסטורי. 
בעז"ה  יערך  ההיסטורי  הכנס 
ביום שלישי הקרוב באולמי סאן-
רבני  בהשתתפות  ים  בבת  סט 
הישיבה  ראש  בוראשות  הישיבה 

יצחק  אברהם  רבי  הגדול  הגאון 
צפוי  כמו"כ  קוק שליט"א,  הכהן 
דרחובות  דאתרא  מרא  להשתתף 
ונשיא הישיבה הגאון רבי שמחה 

הכהן קוק שליט"א. 
לשמוע  צפויים  האדיר  בכינוס 
מאת  השעה  דבר  את  הבוגרים 
הישיבה  ומראש  הישיבה  רבני 
שליט"א,  קוק  הכהן  הגרא"י 
כמו"כ בכנס צפויים המשתתפים 
ימיה  בדברי  במצגת  לצפות 
הקדושה,  הישיבה  של  והקמתה 
לראש  זיכרון  במצגת  לצפות  וכן 
נפתלי  חיים  רבי  הגאון  הישיבה 
יצוין,  זצוק"ל.  זליבנסקי  הערץ 
יפתיע  למעמד  כניסתם  עם  כי 
את באי הכנס גלריית זיכרון ענק 

מארבעים שנות הישיבה. 
מכל  לצאת  צפויות  הסעות 
המכינה  ומהועדה  הארץ  רחבי 
תתאפשר  שהכניסה  נמסר 

למוזמנים בלבד.

גם השנה: קו ייעודי לחוף הנפרד באשדוד

ותנו כבוד לתורה
היערכות לקראת 'כנס 

הבוגרים' ההיסטורי

עקב מחסור צפוי בנהגים בשל החג המוסלמי, יופעל הקו רק החל מהשבוע השני של בין הזמנים • חבר המועצה לשעבר 
שלמה מונטג: "קורא לעירייה לסבסד את האוטובוסים בשבוע הראשון לרווחת התושבים"

הכנסת ס"ת לבית ההוראה בהשתתפות הגרש"מ עמאר

אבאי זאודה

ביוזמת חבר המועצה לשעבר שלמה מונטג

'מאור התלמוד'

 ישיבת מאור התלמוד

 שלמה מונטג

הגרש"מ עמאר בהכנסת ס"ת
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פרשת פינחס 

מבצע קיץ

תהיו כל הזמן בשריים

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

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

גם השבוע הזה
השבוע השני

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

לק"גלק"גלק"גלק"ג

יום
ג'

2290
239026901090לק"ג

יום
צווארב'

בקר
קרטון
כרעיים

כנפיים
עוף

פילה
מושט

גרונות
הודו

2790

בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפוא קפואקפוא קפואקפוא

גודל 5-7

2390

בראשות מרן ראש הישיבה
 שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

 שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן

מוגבל ל-2 קרטונים

קרטון כנפיים עוף

מוגבל ל-2 קרטונים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

690לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קרטון עוף
טרי/קפוא

1990לק"ג

קפוא

לחברי מועדון אשפר

מחיר כזה עוד לא היה

שארית ורובין בסניף ב"ב בלבד

מפורק לשניצל
6 עופות

קרטון עוף טרי

2590לק"ג
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מפתיע: עיריית רחובות מצטרפת 
למאבק בפגעי הטכנולוגיה

סיום לימוד הלכות שבת 
בציון הבית יוסף

איציק גרוס

ספר  בתי  מאות  הצטרפו  האחרונה  בשנה 
שקט",  על  לגדול  "תנו  לפרויקט  הארץ  ברחבי 
חכמים  בטלפונים  השימוש  הגבלת  שמטרתו 
שהחל  בפרויקט  מדובר  הם.  באשר  לתלמידים 
לתלמידים  הורים  קבוצת  של  פרטית  כיוזמה 
־בבתי הספר הכלליים, שהפנימו את המובן מא

בחשיפה  החמורות  הסכנות  החרדי.  במגזר  ליו 
החליטה  ההורים  קבוצת  הטכנולוגיה.  לפגעי 

יל עתיד  ולמען  אומץ  ־לאזור 
האמת  את  בקול  לומר  דיהם, 
־גם אם יהיו מי שהדבר לא בה
היוז בעיניהם.  חן  ימצא  ־כרח 

מה מדברת על רכישה מרוכזת 
של טלפונים 'כמו פעם'. ללא 

גישה לאינטרנט.
יצאו  שכאמור  ההורים 
מהמשוב  הופתעו  המיזם  עם 
רבים  הורים  מצד  החיובי 
וביכו  להזדהות עמם  שמיהרו 
היוזמה  התופעה.  על  הם  אף 
זמן  ותוך  כנפיים  לה  עשתה 

הארץ.  ברחבי  ההורים  קהילות  אל  חלחל  קצר 
־עיקר היוזמה הוא דחיית השימוש בסמארטפו
לתל לאפשר  במטרה  זאת  כל  שניתן,  ככל  ־נים 

מידים בשנים הראשונות והקריטיות, התפתחות 
תקינה מבחינה קוגנטיבית, רגשית וחברתית. 

לה החליטו  רחובות  בעיריית  החינוך  ־באגף 
במ עירונית,  ליוזמה  הפרטית  היוזמה  את  ־פוך 

לומדים  שילדיהם  נוספים  הורים  לעודד  טרה 
החשובה  למהפכה  להצטרף  הנמוכות,  בכיתות 
הערים  בין  להיות  וכן  הארץ,  בכל  המתפשטת 

המובילות את המהלך ברמה העירונית.
לפני מספר שבועות נשלחה פניה מטעם אגף 
החינוך בעיריית רחובות לכל מנהלי בתי הספר 
בעיר  עם מידע אודות הפרויקט, והצעה לקחת 
בו חלק. עד כה שתי בתי ספר הרימו את הכפפה, 
"ניצני המדע" ו"פרחי המדע". בבתי הספר הללו 
התגבשה קבוצה של הורים מעורבים, אשר יחד 
ולבדוק  דאגו להפיץ את הפרטים על הפרויקט 

רכישה מרוכזת של טלפונים ללא אינטרנט. 

מובי העירוני  הפרויקט  לקידום  היוזמה  ־את 
)מרצ(  אלשיך  בציר  איטל  המועצה  חברת  לה 
ותיק  ויזמות  מחזיקת תיק אסטרטגיה, חדשנות 
פיתוח בר קיימא שמסבירה, כי "החלטנו לנצל 
את  מבינים  הורים  ויותר  שיותר  ההזדמנות  את 
על  לסמארטפונים  שיש  השליליות  ההשלכות 
ילדינו בפרט. כגוף עירוני  ועל חיי  חיינו בכלל 
ציבורית  לתודעה  להעלות  היכולת  את  לנו  יש 
בט השימוש  בדחיית  לסייע  ובכך  הנושא  ־את 
הנמו בכיתות  חכמים  ־לפונים 

כות עד כמה שניתן". 
ומחזיק  העיר  ראש  סגן 
בירך  בלום  זהר  החינוך  תיק 
"רבים  כי  ואמר,  היוזמה  על 
־מאיתנו נחשפים למחקרים ול
־מציאות יומיומית שבהם היל

דים שלנו חשופים ביתר קלות 
לתופעות שאינן רצויות, מגיל 
הסמא באמצעות  מאד  ־צעיר 
מו בהם  שהשימוש  ־רטפונים 

בילים לירידה באינטראקציות 
תחושת  העצמת  החברתיות, 
ביצירתיות,  פגיעה  הבדידות, 

בפעילות הגופנית וביכולת הקשב". 
ייחשפו  שהורים  "ברגע  כי  משוכנע,  בלום 
הרי  מהסביבה,  תמיכה  להם  ותהיה  להשלכות 
־שנראה גל שלם של הורים שיתגייסו למען המ

טרה".
חינוך:  אגף  מנהלת  צוקרמן,  אפרת  לדברי 
השלכות  את  היטב  מכירה  אני  חינוך,  "כאשת 
הן  ארוכות.  שעות  במשך  במסכים  השימוש 
הלא  הדיגיטלי  מהתוכן  כתוצאה  ההשלכות 
מסונן, והן ההשלכות של התבודדות עם המסך. 
במ השימוש  את  לדחות  או  למנוע  אפשר  ־אם 

סכים, בואו נעשה את זה! מדובר בתהליך של 
ממערכת  רק  לא  לבוא  שצריך  התנהגותי  שינוי 
החינוך אלא גם מההורים. יחד נצליח להטמיע 
־את השינוי, ולגרום ללחץ חברתי שיהיו לו הש

לכות חיוביות".
ביוזמת ראש העיר, הרי שבשבועות הקרובים 

תצא עיריית רחובות בקמפיין נרחב בנושא.

חיים גולדברג

לפנ הכולל  חברי  עלו  שלישי,  ביום  ־השבוע 
סיונרים 'יד לשבים' לציונו של מרן הבית יוסף 

זצוק"ל בצפת לרגל סיום לימוד הלכות שבת.
־כולל 'יד לשבים' לפנסיונרים, הוקם לפני כע

שרים שנה עבור פנסיונרים אשר חפצים ללמוד 
תורה בשעות הבוקר כאברכים מן המניין. 

בראש הכולל עומד הרב אמיתי גדסי שליט"א 
־שבמהלך השנה האחרונה במסגרת לימודי הכו

שבת  הלכות  את  התלמידים  עם  יחד  למד  לל, 
והנושאי  ברורה,  המשנה  עם  יסודית  בצורה 

כלים.
היוזמה לערוך את מעמד הסיום על ציונו של 
מרן הבית יוסף, עלתה מצד מגיד השיעור הרב 
גדסי ואכן, מה נחמד היה לראות את הלומדים 
לציון  להגיע  כדי  ההר  במעלה  רגלם  מכתתים 
ערוך שעליו  קבורתו של מחבר השולחן  מקום 
־עמלו בחודשים האחרונים להבין כל הלכה והל

כה על בוריה.
וריקודים  לחיים  מעמד  נערך  הסיום  לאחר 

בשיפולי ההר, וסעודת מצוה במסעדה בעיר.
הלומדים  המשיכו  זו   התעלות  אווירת  עם 
כולם  חזרו  וכך  וטבריה  במירון  התנאים  לציון 
בלימוד  וחשק  התעלות  של  באווירה  לרחובות 

התורה.

מובילת המאבק, ח"מ איטל אלשיך-בציר מ'מרצ' מסבירה: "יותר ויותר הורים מבינים את 
ההשלכות השליליות שיש לסמארטפונים על חיינו בכלל ועל חיי ילדינו בפרט"

 זוהר בלום מחזיק תיק החינוך 

ביוזמת 'יד לשבים': 

 המשתתפים בסיום על ציון הבית יוסף 



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 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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מנהלי המגזר החרדיים
חלק משדרת הניהול במחוז

בנימין חינקיס

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

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

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

המטופלים לצד שירות ומקצועיות". 

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

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

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

'הכללית'. 

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

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

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

לפרופיל המטופל".

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

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

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

המתקדמת ביותר. 

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

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

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

בהתאם לצרכים שלהם".

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

מנכ"ל 'כללית' מציג:
"אתם חלק מאיתנו"

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

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

החיים".

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

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

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

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

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

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

הצלחתם היא הצלחתנו".

"אנחנו מנהלי מגזר
חרדי מחוזיים"

6 מנהלי מגזר חרדי מחוזיים ב'כללית'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'כללית' כארגון הבריאות הגדול במדינה.

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

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

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

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

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

בנימין חינקיס

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

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

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

המטופלים לצד שירות ומקצועיות". 

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

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

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

'הכללית'. 

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

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

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

לפרופיל המטופל".

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

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

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

המתקדמת ביותר. 

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

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

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

בהתאם לצרכים שלהם".

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

מנכ"ל 'כללית' מציג:
"אתם חלק מאיתנו"

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

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

החיים".

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

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

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

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

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

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

הצלחתם היא הצלחתנו".

"אנחנו מנהלי מגזר
חרדי מחוזיים"

6 מנהלי מגזר חרדי מחוזיים ב'כללית'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'כללית' כארגון הבריאות הגדול במדינה.

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

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

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

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

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית'. מימין לשמאל: הרב אברהם וייס, הרב משה רוזנגרטן, מנהל מחלקת מגזר חרדי הרב אברהם 
קונסקי, מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון, הרב נחמיה בלושטיין, הרב יוסי אוקנין ומנהל גיוס מגזר חרדי הרב שמחה סגל
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הקרב בין נתניהו לברק עולה מדרגה

כולם ממתינים להכרעה של שקד

ישראל פריי

לביטול  היוזמות  של  הסופית  קבירתן  אחרי 
הבחירות ובתום תקופת נמנום ממושכת - נכנסה 
בעיקר  גבוה,  להילוך  הבחירות  מערכת  השבוע 
לזירה של ראש הממשלה לשעבר  כניסתו  בשל 
פתח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ברק.  אהוד 
אף הוא בקמפיין, אך לא בדרכים המקובלות – 
שלטי חוצות ומסיבות עיתונאים – אלא בסדרת 

שידורי רשת חיים.
המחודשת  כניסתו  על  ברק  אהוד  הודיע  מאז 
מסיבות  שתי  לכנס  ברק  הספיק  לפוליטיקה, 
שבת  במוצאי  יקר.  בקמפיין  ולצאת  עיתונאים 
שם  בחירת  על  ההודעה  העולם  לאוויר  שוגרה 
ממשיך  בנוסף,  דמוקרטית'.  'ישראל  למפלגה: 
האחרון  כשהשם  לרשימתו,  אנשים  לגייס  ברק 
לשעבר  בוסקילה,  אבי  הוא  כאופציה  שעולה 

כה  עד  מר"צ.  איש  וכיום  עכשיו  שלום  מזכ"ל 
גולן,  יאיר  את  ברק  של  הטרייה  רשימתו  מונה 
יאיא פינק, שגית פרץ-דרעי ונועה רוטמן, נכדתו 

של יצחק רבין המנוח.
שזוכה  ברק,  ברשת.  מתנהל  האמיתי  הקרב  אך 
העלה  החברתיות,  ברשתות  גבוהה  לתהודה 
בזה אחר זה סרטונים בהם הוא תוקף את ראש 
פרשיות  רקע  על  בעיקר  נתניהו,  הממשלה 

השחיתות בהן הוא נחשד.
משלו  שידורים  בסדרת  נתניהו  פצח  בתגובה, 
להציף  ומבקש  ברק  אהוד  את  תוקף  הוא  בהם 
היהודי- המיליארדר  לבין  ברק  בין  עבר  ידידות 

ג'פרי אפשטיין, שבימים אלו מואשם  אמריקאי 
בעבירות קשות.

על  ושם  ביריביו הפוליטיים  לא מסתפק  נתניהו 
הכוונת את אנשי התקשורת. השבוע היה זה כתב 
המשפט גיא פלג, שהביא תמלול מחקירותיו של 
הלשכה  מנהל  נשמע  בהן   ,1,000 בתיק  נתניהו 

שרכש  סיגרים  על  מספר  שפר  גיל  לשעבר 
עבור נתניהו באלפי שקלים. בתוך עדותו, סיפר 
"עישון  נתניהו:  על  הסיגרים  השלכות  על  שפר 
הסיגרים גורם לסתימה במערות האף ולסינוסים 
קבוע  באופן  צורך  היה  שנתניהו  לכך  גרם  וזה 
של  תרסיסים  ובהמשך  אוטריווין  של  משאפים 
מי מלח על מנת לשחרר את הלחץ שנותר במצח 

ובאף".
התקשורת  התעסקות  על  ללעוג  מיהר  נתניהו 
במשאפים, בניסיון לגמד את האייטם, אלא שאז, 
חשף גיא פלג כי מי שהדליף וביקש להכניס את 
התמלול המדובר לכתבה הוא לא אחר מאשר... 

נתניהו. דוברו של ראש הממשלה הכחיש.
לפני שידור המהדורה, פתח  דקות  יום למחרת, 
נתניהו שוב בשידור חי בו הוא סיפר על בקשת 
חקירה  חדש:  בנושא  פלג  מגיא  שקיבל  תגובה 
מעוררת תהיות על מקרה בו נתניהו הזמין מטוס 
לחברו המיליארדר ארנון מילצ'ן. נתניהו הגחיך 

האש  את  להסיט  ומיהר  אותו  חיקה  הכתב,  את 
לכיוון אחר. לדבריו, שר הביטחון לשעבר וכיום 
בכיר 'כחול לבן', בוגי יעלון, לקח מסוק לחתונה 

של בתו. "בזה גיא פלג לא מתעניין", אמר.

ישראל פריי

הסיפור  האחרונות,  הבחירות  שהוכיחו  כפי 
שיביאו  בתוצאות  דווקא  מוכרע  לא  האמיתי 
ובזמן  הגושים.  בגודל  אלא  הגדולות  המפלגות 
כאב  למערכה,  ומגובש  מאורגן  מגיע  שהליכוד 
שלא  הגוש,  מפלגות  מיתר  מגיע  הגדול  הראש 

מצליחות להתגבש לכדי רשימה ברורה.
ראשי  הם  דחופה  הכרעה  לקבל  שצריכים  מי 
'הימין החדש' שלא חצו את אחוז החסימה, הלא 
שרווחה  הערכה  שקד.  ואיילת  בנט  נפתלי  הם 
עד העת האחרונה הייתה שדרכם הפוליטית של 
של  חזרתה  לאחר  השבוע,  אך  נפרדה  השניים 
שהדברים  נראה  בקנדה,  משפחתי  מטיול  שקד 

עוד לא מוחלטים.
יותר  ופופולארית  בכירה  נחשבת  שכיום  שקד, 
גדול  אלקטורט  לסחוף  שמסוגלת  וכזו  מבנט 
'איחוד מפלגות הימין'  יותר, צריכה לבחור בין 
אופציה  'הימין החדש'.  נוספת תחת  ריצה  לבין 
נוספת שלכאורה קיימת היא השתלבותה בליכוד. 
בכירי הליכוד מתכתשים פומבית בראיונות האם 
נדמה  אך  לא,  או  בליכוד  אותה  לשריין  ראוי 
וראש  מאחר  ריאלית,  לא  באופציה  מדובר  כי 

הממשלה ומשפחתו לא חפצים ביקרה.
צריכה  הימין,  מפלגות  לאיחוד  להצטרף  כדי 
שקד לצלוח את המשוכות שמציבים בפניה נציגי 
בציונות  בפדרציית  חרד"ליים  היותר  הפלגים 

הדתית.
דתיים  ציונים  רבנים  יצאו  שעבר  בשבוע 
אשה  להציב  הרעיון  נגד  ובמכתבים  בראיונות 
חילונית בראש רשימה דתית. הרב שלמה אבינר 
הגדיל ואמר כי אשה כלל לא רואיה לפוליטיקה. 
חרד"לית  קבוצה   – המור'  'הר  תלמידי  בנוסף, 
הם  כי  הודיעו  טאו,  צבי  הרב  בראשות  נכבדה 

מאחר  חדשה,  פוליטית  מסגרת  להקים  שוקלים 
ולדבריהם, המסגרת הנוכחית לא עונה לצרכיהם 
ועל השקפת עולמם. הדבר בולט נוכח היות יו"ר 
הקרובים  מהאנשים  פרץ  רפי  היהודי'  'הבית 

לחוגי הר המור.
בנוסף, על הבית היהודי והאיחוד הלאומי לנסות 
פרשו  שרשמית  יהודית,  עוצמה  עם  להסתדר 
לאור אכזבתם מכך שנציגי המפלגה  מהמפלגה 
ערכו  השבוע  בסוף  לטובתם.  פרשו  לא  בכנסת 
דברים  נשאו  בו  בחירות  כנס  יהודית  בעוצמה 
גופשטיין,  ובנצי  גביר  בן  איתמר  מרזל,  ברוך 

במהלכו ניסו לבטא עצמאות פוליטית.
טכני  בגוש  להתמודד  תחילה  חישב  מצדו  בנט 
עם מפלגת 'זהות' של משה פייגלין, אך בעקבות 
סדרת תנאים ורעיונות שפורס פייגלין, ספק אם 

יוכלו לאחד כוחות.
בתוך כל רסיסי המפלגות ותתי הסיעות, צריכה 
לאבד  שלא  מנת  על  להתאחד  הדתית  הציונות 
קולות בריצות כושלות, כשלכולם ברור שאיילת 
אחריו  שישאב  גדול  כוח  להיות  עשויה  שקד 

החל  נתניהו  הממשלה  ראש  נוספים.  קהלים 
על מנת שיתעשתו  על הצדדים  להפעיל לחצים 
וישלבו ידיים, נותר לחכות ולראות האם הצדדים 

יתרצו.
כי בכל הקשור למיקום בצמרת הרשימה,  יצוין 
יוותר  פרץ  לפיה  סבירה,  נוסחה  קיימת  לצדדים 
בראשות, שקד תקבל את המקום השני עליו וויתר 
מרצון סמוטריץ', שיידחק מקום אחד אחורה. על 
פי גורמים מעורבים, הנוסחה מקובלת על מרבית 
הצדדים אך כעת עובר הוויכוח לשאלת חלוקת 

התפקידים הבכירים שיתקבלו בממשלה הבאה.

ליברמן ממשיך להתגרות

הימין  למפלגת  המוחלט,  הימין  ומגוש 
"הסוררת". יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן 
הוא  כי  והודיע  אמירותיו,  את  השבוע  הקצין 
המפלגות  עם  בקואליציה  לשבת  לא  מתחייב 

נצפה  ברשת,  שהעלה  חדש  בקמפיין  החרדיות. 
נמצאים  צדדיו  כשמשני  סרטון  במרכז  ליברמן 
נתניהו וגנץ, עם הבטחה: רק ישראל ביתנו תביא 

לכם ממשלת אחדות לאומית רחבה.

פרץ וגנץ מתאמים עמדות

הליך  'העבודה',  מפלגת  של  המסורת  כמיטב 
בבחירות,  כישלון  לאחר  היו"ר  של  ההדחה 
את  העביר  גבאי  אבי  משמעי.  וחד  מהיר  היה 
החדש-ישן  היו"ר  פרץ,  עמיר  לידי  המושכות 
שגבר בפריימריז על מתחריו הצעירים, הח"כים 

סתיו שפיר ואיציק שמולי.
רגע לאחר היבחרו, פצח עמיר פרץ בסבב שיחות 
בגוש השמאל, במטרה  מרתוניות עם המפלגות 
לבחון שיתופי פעולה. בנוסף, קיים מפגש גדול 
ביישוב  נוסף  ומפגש  ג'אן,  בית  הדרוזי  ביישוב 

הערבי טמרה.
הפגישה הראשונה של פר. הייתה עם יו"ר 'כחול 
על  "לשמור  השניים  סיכמו  שם  גנץ,  בני  לבן' 
יו"ר  עם  נפגש  בהמשך  פתוח".  הידברות  ערוץ 

מר"צ הטרי, ניצן הורביץ.
עשויה  העבודה,  לראשות  פרץ  של  בחירתו 
בשל  ברק,  אהוד  עם  החיבור  את  להרחיק 
היריבות ההיסטורית ביניהם, זאת לעומת שמולי 
ושפיר שנחשבו לתומכים נלהבים בחיבור עימו. 
השמאל  בגוש  החיבור  ניסיונות  זאת,  למרות 
צפויים להמשיך וללוות את המערכת הפוליטית 

עד למועד הגשת הרשימות.

נתניהו וברק מנהלים ביניהם קרב יצרי שבו הם מטילים זה על זה האשמות והכפשות חסרות תקדים ⋅ מי שעשוי להרוויח מהמהלך הוא בעיקר 
אהוד ברק שצובר תאוצה על חשבונה של כחול לבן

בימין החדש ובאיחוד מפלגות הימין לא מתקבלים החלטות עד להכרעתה של איילת שקד ⋅ רוב הצדדים מעוניינים להציב את שקד בקדמת הבמה אך לא בראשות 
הרשימה ⋅ ליברמן מתחייב לא לשבת עם המפלגות החרדיות בממשלה אחת ⋅ ועמיר פרץ, יו"ר העבודה הטרי כבר מתואם עם יו"ר כחול לבן בני גנץ

ראש הממשלה בנימין נתניהו מכוון שוב את האש כנגד בכירי התקשורת

במפלגות הימין הדתי עדיין לא התקבלה החלטה באשר לאיחוד בין כולם

ברק צופה בסרטון של נתניהו נגדו )צילום: מתוך הטוויטר(

רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ' עמיר פרץ ובני גנץ )צילום: רענן כהן( 
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"הידור גדול לעשות 
התקן שבת למזגנים"

המבחנים לישיבות הקטנות 
הספרדיות: י"א תמוז

מאת: חיים רייך

בכי את  קיבל  קנייבסקי  הגר"ח  דמרן 
משמרת  רבני  כאשר  תדיראן,  חברת  רי 
הר המאמצים  את  בפניו  הציגו  דהשבת 

התקן  את  לשלב  תדיראן  שעשתה  בים 
והמתקד הפופולאריים  בדגמים  דהשבת 
דמים ביותר שלה, למרות המורכבות הט
דכנולוגית המחייבת השקעה מרובה בפי
תוח לטובת המהדרין בשמירת השבת. 

שליט"א  מרן  בירך  הביקור  במהלך 
הכשר  המיזוג  בנושא  העוסקים  כל  את 

דלמהדרין לשימוש בשבת, הן מצד מש
תדיראן,  חברת  מצד  והן  השבת  מרת 
שבת  בשמירת  המהדר  הציבור  את  וכן 
התקן  עם  תדיראן  מזגני  רכישת  ידי  על 

השבת המהודר. 
תדיראן  השקיעה  האחרונות  בשנים 
בפיתוח  רבים  טכנולוגיים  מאמצים 
מזגן כשר למהדרין עבור שומרי השבת, 
דוכעת ניתן להוסיף למגוון הדגמים המו

בילים של החברה פיקוד שבת בכשרות 
והמ השבת  משמרת  באישור  דמהודרת, 

כון המדעי טכנולוגי להלכה. 

מאת: חיים רייך

למעט  הישיבות  ראשי  ככל  רוב 
המבח את  שהקדימה  אחת  דישיבה 

ורבנן  מרנן  של  לקראתם  נענו  נים, 
חכם  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי 
הגר"ג  ומרן  שליט"א  הכהן  שלום 
פונוביז,  ר"י  שליט"א  אדלשטיין 
את  לדחות  התורה  לבני  שקראו 
תורה  ביטול  למנוע  ע"מ  המבחנים 
המבחנים  בעקבות  שנוצר  דרבים 

המוקדמים.
המבחנים  איחור  בעקבות 
צורת  כי  בכירים  רשמים  מציינים 
ניכר  חלק  וכי  השתנתה,  הרישום 
מהישיבות סגרו קבוצות ע"פ אמון 
הישיבות  בין  קדחתניים  ובירורים 

הגדולות לישיבות הקטנות.
הנו ביותר  הנחשקות  דהישיבות 

התורה  בעולם  הבכורה  את  טלות 
)הרב  יסודות  ישיבת  הן:  הספרדי 
ויזמן(, ישיבת מאור התורה שבשנה 
הישיבה  אופי  את  לשנות  מנסה  זו 
רכסים  ישיבת  יותר,  סגור  לסגנון 
שב שליט"א  סופר  הרב  דבראשות 

ולכן  הרישום  את  מגדילה  זו  שנה 
מרחיבה את שורותיה גם בפריפריה 
התל אש  ישיבת  ובצפון,  דבדרום 

מוד בראשות הגר"י לסרי שליט"א, 
ברא באלעד  תבונה  שערי  דישיבת 

שות הגר"א חדד שליט"א שבשנים 
רשימת  בראש  ניצבת  האחרונות 
בני  בקרב  המבוקשות  הישיבות 

הישיבות הקטנות.
ישיבות משכנות התורה,  כן  כמו 
יסודות לב,  יוסף,  דעת חיים, אוהל 
את החמישייה  הסוגרות  דוד  ודרכי 

השניה ברישום לשנה"ל הבאה.
הקטנות  הישיבות  ראשי  בקרב 
אחדות  את  רב  בסיפוק  מסכמים 
הישיבות  ראשי  כל  בין  השורות 
דחיית המב על  והגדולות  דהקטנות 

חנים, להגדיל תורה ולהאדירה.

בכירי חברת תדיראן התקבלו השבוע במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
וזכו לקבלת את ברכתו על פיתוח המזגנים עם התקן שבת הכשר למהדרין

סערת הרישום בעולם הישיבות הספרדי: בימים אלו מתחילים הבחינות לישיבות הגדולות בעולם התורה 
הספרדי לקראת שנה"ל הבאה • לאחר התערבות של מספר ראשי ישיבות קטנות בשיתוף עסקנים 

נמרצים, הוחלט לדחות את המבחנים לישיבות הגדולות לתאריך י"א תמוז

 ביקוש גובר. ישיבת שערי תבונה 

 בכירי תדיראן בבית מרן הגר"ח קנייבסקי 

שיא שנתי בכניסות תיירים לישראל
מאת: הילה פלח

2019 נכנסו לישראל  יוני  בחודש 
365 אלף תיירים, עליה של 17.7% 
ועליה  אשתקד,  יוני  לחודש  ביחס 
20.5% ביחס ליוני 2017. בחודד  של

שים ינואר–יוני נכנסו 2.265 מיליון 

תיירים לעומת 2.063 מיליון תיירים 
בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה 
9.8%. כמו כן, היקף ההכד  עליה של

יוני  בחודש  נכנסת  מתיירות  נסות 
מתחיד ש"ח.  מיליארד   1.9 ב -נאמד 
מתיירים  ההכנסות  היקף  השנה  לת 

נאמד ב-11.7 מיליארד ₪.
שר התיירות, יריב לוין: "התיירות 

נסיקה  עם  שיאים  לשבור  ממשיכה 
חודש  לישראל.  התיירים  בכניסות 
בז העלייה,  מגמת  את  ממשיך  דיוני 
דכות שיווק חדשני הנושא פירות ומ
מו התיירות  משרד  לתוצאות.  דביא 

כיח את עצמו כמוביל מנוע צמיחה 
מדברות  והתוצאות  למשק   כלכלי 

בעד עצמן".

חברת חשמל

בואו עם כל המשפחה 
למפגש מרתק בין עבר לעתיד

במרכזי המבקרים
של חברת החשמל

אתכם בכל רגע, בכל דרך שנוחה לכם:

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

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

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

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

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

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

בארץ ישראל בראשית המאה הקודמת.
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של  בעיצומה  שקד  איילת  קיבלה  המידע  את 
חופשה קרירה מעבר לים. הגעתו לאוזניה בהחלט 
מדד  ואת  הטמפרטורה  את  להעלות  סייעה  לא 
הטמפרמנט בסביבתה. בצלאל סמוטריץ' באצילותו 
צעדיה,  את  שמחשבת  לגברת  נמסר  כך  הידועה, 
למענה  לוותר  נכון  הוא  כי  והבהיר  מגדרו  יצא 
נראה  לא  שכזה  הרואי  ויתור  המשפטים.  תיק  על 
ויתרה לבני להרצוג  בו  במערכת הפוליטית מהיום 
לוותר  כמו  אין  הממשלה.  לראשות  הרוטציה  על 

באבירות על מה שלא יהיה שלך ממילא.
ההיאחזות  מרעיון  סופית  שנגמל  סמוטריץ' 
את  אמר  לא  המשפטים,  במשרד 
התאהבותו  בגלל  ורק  אך  שאמר 
המשאבים  עתיר  התחבורה,  במשרד 
את  שמכיר  מי  המסלולים.  ומרובה 
יותר  עוד  לאימתני  שהפך  המשרד 
הבולדוזר  של  כהונותיו  בתקופות 
באספלט  רק  שלא  יודע  כץ,  ישראל 
מרובים  בג'ובים  גם  אלא  עסקינן 
בכבישים  ובים,  באוויר  ביבשה,   –
סלולים ובדרכי עפר. תנו לסמוטריץ' 
בתפקיד  מלאה  קדנציה  המוכשר 
הדתי-לאומי  המנגנון  ולאחריה   –
שיודע לשורר למי שגמל עליו, יאמר 
את דברו בנוגע לזהות הרצויה של מי 

שיעמוד בראש המפלגה.
מעברי  על  האחראי  השר 
הגבולות )עוד כר נרחב לג'ובים 
המעבר  בממשלת  ולמינויים( 
נהנה מכל רגע של כהונה זמנית 
הסיבה  לא  זו  אך  במשרד, 
את  לשחרר  לו  שגרמה  היחידה 
של  לאוזניו  הנדיבה.  ההצהרה 
טופטפו  הטרי  התחבורה  שר 
המסרים שהגיעו גם לאוזניה של 
צוואר  עד  שקוע  כשהוא  שקד. 
 – ופוליטיות  פליליות  בצרות 
לאחרונה  והבהיר  שב  נתניהו 
יעמוד  לא  המשפטים  תיק  כי 
סמוטריץ'  למסירה.  או  למכירה 

למעשה, לא ויתר על מאומה. 
תיק  על  יוותר  לא  "נתניהו 
הבהיר  מה",  ויהי  המשפטים 
גורם בכיר בסביבתו של נתניהו 
הנחשב לכזה שמתמצא בצילומי 
השטח  לפני  ומתחת  מעל  מצב 
אלקטרונית  עין  כמו  וצופיות,  חודרות  ועיניו 
עזה.  בעוטף  ומושלם  שהולך  המכשול  של 
הרציונל לכך ברור ומתחדד דווקא בעת הזאת, 
דלתות  כמו  ואוזלות,  הולכות  כשהאופציות 
כבדות הנטרקות מאחורי הבא בשערי מצודה. 

אם במועד ניהול המשא-ומתן האחרון היו לנתניהו 
כמה כדורים בקנה – שהתגלו בדיעבד ככדורי סרק-
סרק, הרי שבסבב הבא, ייוותר לו במקרה הטוב רק 

כדור אחד. 
ככל שזה יהיה תלוי בידיו – הכבולות לאחרונה 
האקדח  את  ימסור  נתניהו  בינתיים(,  )מטאפורית, 
לשר  ובטוחות.  נאמנות  לידיים  ורק  אך  המשפטי 
כך  על  לסמוך  שניתן  כלבבו(  )כלבבו,  כלבלבו 
ללב המטרה  ויירה  ההדק  על  ילחץ  שברגע האמת 
- ועדיף אחד כזה שיסביר בדיעבד שבכלל התכוון 

לפגוע ברצפה.
העולם  גג  על  נתניהו  הרגיש  הבחירות  במוצאי 
הפוליטי ואולם המשפט. הוא ראה בעיני רוחו איך 
פסקת ההתגברות עוברת כמו סכין בשרית בחמאה 
– ואצל ביבי כידוע אין בכך כל סתירה. גם לחרדים 
שמסתופפים מזה שנים סביב שולחנו זה מעולם לא 
מכל  הקינוחים.  מנת  בהגיע  אליו  להצטרף  הפריע 
רק הסכין  נותרה לבסוף  חגיגת הבשר-חלב הזאת, 

לבדה.

הגלידה והגילדה
מהבוחר  קיבל  שביבי  הפיסטוק  מגלידת 
הישראלי, נותרה בידיו לבסוף עיסה דביקה ונמסה 
לבחירות  המאולצת  ההליכה  עכורה.  שלולית  של 

נפלה על נתניהו כמו פטיש חמישה קילו על הראש. 
על  המהלך  את השפעת  שזיהה  הראשון  היה  ביבי 
בידיו  יעלה  אם  שגם  הבין  הוא  המשפטי.  גורלו 
 61 ממשלת  ולהרכיב  אפשרי  הבלתי  את  לעשות 
הממשלה  הרכבת  למועד  יגיע  הוא  איווט,  נטולת 
מול  ועומד  משומע  כשהוא  פציעות,  בזמן  הבאה 
ועם  מוגש  שאו-טו-טו  אישום  כתב  עם  היועמ"ש, 

הלשון בחוץ. 
את  להביס  מנת  שעל  מכולם  טוב  מבין  נתניהו 
הגילדה המשפטית בקרב חייו – הוא זקוק למרווח 
הכנסת,  פיזור  עם  משמעותית  שהתקצר  נשימה 
היה  הפטיש  נפילת  רגע  כינוסה.  אחרי  קלה  שעה 
הפוליטית  מנוחתו  גבאי,  אבי  עם  ישב  כשנתניהו 
עדן, והציע לתת בידיו למשמר את תיק המשפטים. 
ממהלך  נואש  שביבי  היה  דומה  רגעים  באותם 
לאולם  להגיע  הוא  והיחיד  האחד  ורצונו  חקיקתי 
בכף- השב"כ.  במאבטחי  מוקף  כשהוא  המשפט 

סופית ולא בסמך. 
בדמיון  נתניהו  שגה  עוד  האחרונים  בשבועות 
נקבר  הזה  הרעיון  גם  הבחירות.  הקדמת  ביטול 
בסל המחזור הפוליטי אליו הושלכו אבי גבאי וטל 
רוסו, רמוסים ודחוסים. הטירון הפוליטי, רב-אלוף 
)במיל'( בני גנץ למד מהטעויות של ראשי העבודה 
לפוטו-אפ  להצטרף  וסירב  וגבאי  הרצוג  לשעבר 
רק  ואדלשטיין.  נתניהו  עם  משותפת  פגישה  של 
בראש  להיצלב  לו  שחסר  מה  זה 
שלא- עצמו  ולגמגם  המהדורות 

של  אימים  מופע  בעוד  לדעת 
להסביר  פתטי  בניסיון  יו-יו-יו, 
שטמן  בפח  נפל  מדוע  לצופים 
נתניהו לקודמיו. לחזית הסירוב של 
ראשי כחול-לבן, הצטרפו כל ראשי 
אחדות  של  בסוג   – האופוזיציה 
הימני  בצד  דוגמתה  למצוא  שנדיר 

של המתרס.
האחרונה  התקופה  של  ביבי 
נראה כמי שאיבד את רוח הלחימה. 
בו בארסיות בכל מדיה  ברק הולם 
מילה  מפטיר  רק  ונתניהו  אפשרית 
גם  הקטן.  הרודן  על  שתיים  או 
בבלפור  קבע  ששכנה  המזל  אלת 
הייתה.  כלא  נעלמה  לאחרונה,  עד 
אלקטורלית  שמזוהים  האתיופים 
עם נתניהו מבעירים את הרחובות. 
בהמוניהם  לו  שהצביעו  האילתים 
מצנח  בלי  שהושלכו  כמי  חשים 

ממעוף הציפור.
המעבר  את  שהמציא  האיש 
הפוליטי ממגננה להתקפה – מוצא 
על  לגונן  מפסיק  שלא  כמי  עצמו 
שערו )השער המחורר, כמו השיער 

משפט מפתח

ככל שזה יהיה 
תלוי בידיו הכבולות 
)מטאפורית, 
בינתיים(, נתניהו 
ימסור את האקדח 
המשפטי אך ורק 
לידיים נאמנות 
ובטוחות. לשר 
כלבלבו )כלבבו, 
כלבבו( שניתן לסמוך 
על כך שברגע האמת 
ילחץ על ההדק ויירה 
ללב המטרה - ועדיף 
אחד כזה שיסביר 
בדיעבד שבכלל 
התכוון לפגוע ברצפה

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

תרומה 
לחברת 
הבת. איווט 
ליברמן
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שהזכיר  החמוצים  ונאום  נתניהו  איפה  המפורץ(. 
את הפאתוס של בגין בנאום הצ'חצ'חים. רק לפני 
וגנץ,  לפיד  את  אחד  באגרוף  ריסק  הוא  חודשיים 
ותפס  בגמגומם  אותם  הציג  יחדיו,  ויעלון  אשכנזי 
לשונו  שלפתע  זה  איך  אז  בשמאלנותם,  אותם 
מזה  האיש  את  שמלווים  לאנשים  דומיה?  נאלמה 
שהפך  לשעבר  למאבטח  רק  ולא  עשורים,  שני 
למתנקש בהווה, ביבי מודל 2019 מזכיר את נתניהו 
איציק  עם  לשמצה  זכור  עימות  באותו   '99 של 
מרדכי. נרפה וכבוי, מתגונן ומזיע. מטיפות הזיעה 
האלה, התקשורת הישראלית מילאה כינרת שלמה 

של כותרות וידיעות. 
לנצח  שהצליח  האיש  את  להספיד  מוקדם 
נמוך  הכי  מהמקום  והסקרים.  המדדים  את  בעבר 
ומורידים  הגוש  את  שמפלחים  )בסקרים  בעולם 
התעורר  הוא  ה-61(  לרף  מתחת  סדרתית  אותו 
השבוע וחזר לככב ברשתות. הביטוי המוחשי לכך 
שהביבי-מאניה מחליפה את הדפרסיה הוא חידוש 
המלחמה על תיק המשפטים. אם בעודו כורע תחת 
עומס תיקיו הפליליים, ביבי שב ונושא עיניים לתיק 
המשפטים – הרי לכם אות וסימן כי מבחינתו טרם 

נאמר המשפט האחרון.

שירות חרדי
נתניהו הוא אחרון המאמינים אך בינתיים המנדט 
עורכי  למרכזיות  מצלצל  לא  וגם  בא,  לא  ה-61 
מורכב  הפוליטי  המשחק  להיום  נכון  הסקרים. 
מאוסף של מטילי וטו. עולם פוליטי שכולו אומרי 
לא-לא. החרדים מטילים וטו על ממשלה עם לפיד, 
מחנה המרכז-שמאל מטיל וטו על ממשלה בראשות 
נתניהו ואיווט ליברמן מצדו מטיל וטו על ממשלה 

עם החרדים. 
אפשר.  אי  איווט  על  מילה(  )ואיזו  מילה  בלי 
משבוע  לו  והולך  מתדרדר  איך  להיווכח  מדהים 
שתרם  הזכאויות,  מרובה  האיש  של  השיח  לשבוע 

כל  את  ושמלווה  בתו(  )של  לחברה  חובו  את 
הזה  בקצב  המשפט.  לאולמות  לשעבר  מקורביו 
זכות  ואת  אזרחותנו  את  לשלול  יבקש  עוד  איווט 
שכרכה  נושנה  סיסמה  אותה  בסיס  על  ההצבעה 
שהאיש  דומה  שבוע  בכל  לאזרחות.  נאמנות  בין 
מגרד את התחתית, אך אז הוא יוצא עם עוד אמירה 
בהשוואה  לתחתית.  תחתית  שאין  ומגלה  מבחילה 
נשמע  קובי  רון  אפילו  האחרונה  העת  של  לאיווט 
הטברייני  רונצ'יק  אם  העולם.  אומות  חסיד  כמו 
מצביעים  אלפי  כמה  לליברמן  לגנוב  יצליח  שלנו 
ההדחה  בהליך  שבועיים  של  דחייה  רק  שלא  הרי 

מגיעה לו, אלא גם אות יקיר שר הפנים.
הסקרים של התקופה האחרונה מלמדים שהגרעין 
הקשה של שנאת החרדים עדיין כאן – והוא עושה 
הימנית  לרשימתו  ממש,  נוהר  הפעם,  דרכו  את 
צריכים  החרדים  הקמלים  הפרחים  את  איווט.  של 
קולות  השבוע  והשמיע  ששב  ברק  לאהוד  לשלוח 
הרשימה,  בהקמת  כמו  הגיוס.  בסוגיית  פיוס  של 
ניכר שברק לא נעול על הנוסחה, אך שם כמו פה – 

האווירה שנוצרת היא שחשובה.
ומתחת לאחוז החסימה  ונד מעל  נע  גם כשהוא 
מהחבורה  יותר  נתניהו  את  לתזז  מצליח  ברק 
שלושים  של  מפלגה  בראש  שעומדת  היבשושית 
שווה  האיש  של  המוסף  הערך  מנדטים.  וחמישה 
יותר מסך כל סקריו. המודל שברק מציע לא ישים 
משפטית וציבורית. את הצעת הפטור הכמעט גורף 
מגיוס, במתכונת שהוא הציע, בג"ץ יפסול כלאחר 
יד בשל פגיעה בערך השוויון. גם במישור הציבורי 
לא קם המנהיג שיחתום על הצעה   – הפנים-חרדי 

שתכלול באופן כה גורף חובה של שירות אזרחי.
השירות האמיתי של ברק הוא יותר חרדי מאשר 
מספר  החייל  של  החזיתית  התייצבותו  אזרחי. 
אחת, בסחף אנרגטי שאין לו מתחרים, נגד דחלילי 
ביטחון כאיווט ולפיד ממסמסת את המאבק של שני 
הטוראים בחרדים. תורמת לכך לא מעט גם העובדה 
הפוליטית  לבריכה  שקפצו  הרמטכ"לים  שכל 
אוחזים באותה דעה – שברק משמיע באומץ מעל 

כל במה.
ברק מעז לדבר גלויות על ממשלה של שותפות 
דבריו  של  המוסף  כשהערך   – החרדים  עם  מלאה 
מבהיר  בעצם  ברק  איווט  את  להזכיר  מבלי  ברור. 
שמבחינתו, עדיפה ממשלה עם החרדים על ממשלה 

עם איווט, גדול הזכאים. 
המעגל  את  לרבע  כדי 
מכהנת  ממשלה  ולהקים 
ולא  בכנסת  ומתפקדת, 
החברתיות,  ברשתות  רק 
הלאו  מאומרי  מישהו 
יצטרך לומר הן - וזאת אם 
ולמחנה  יתממשו  הסקרים 
ביתנו  ישראל  נטול  הימין 

לא יהיה רוב של 61. 
לא  לבן  בהנחה שכחול 
וחזית  לנתניהו  תחבור 
ראשיה  של  הסירוב 
בסיבוב  מעמד  שהחזיקה 
את  גם  תשרוד  הראשון 
השני,  הסיבוב  תלאות 
תרחף על הנציגות החרדית 
של  ומיידית  ברורה  סכנה 
ישיבה באופוזיציה. מהלך 
לתוכנית  החרדי  הנגד 
החרדים,  להדרת  ליברמן 
יכול להיות בהחלט הסרת 
יאיר  על  החרדי  הווטו 

כאשר  לפיד,  של  לצדו  בממשלה  ישיבה  לפיד. 
בראש השולחן יושבים אנשים מתוני שיח חילוני-
נשמעת לפתע   – ופרץ  ברק  ויעלון,  גנץ  כמו  חרדי 
גרועה. אחרי ששומעים את  כמו האופציה הפחות 
איווט בלילה וביום, גם לפיד כבר לא נראה ונשמע 

כמו יאיר האיום.

האיש שהמציא את 
המעבר הפוליטי ממגננה 

להתקפה – מוצא עצמו 
כמי שלא מפסיק לגונן על 

שערו )השער המחורר, 
כמו השיער המפורץ(. 
לאנשים שמלווים את 

האיש מזה שני עשורים, 
ולא רק למאבטח לשעבר 

שהפך למתנקש בהווה, 
ביבי של 2019 מזכיר את 

נתניהו מודל 99'

שר כלבבו. רה"מ נתניהו ושר המשפטים אוחנה
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"עודף רגולציה מעלה את יוקר המחיה"
נתניהו: "בפרסום בשנת 2013 דורגה מדינת ישראל במקום הלפני האחרון, בין טורקיה למקסיקו. במדד העדכני שהתפרסם כעת 

קפצה ישראל 16 מקומות במדד תוך שהיא עוקפת מדינות מתקדמות רבות"

נחמן וינברג

חלב  מוצר  לאשפה  להשליך  מיהרתם  היום  עד  אם 
בגלל שעבר עליו התאריך, מתברר כי אין לכם מה 
למהר כל-כך, כך עולה מפשרה בתביעה ייצוגית נגד 
תנובה שהוגשה לביהמ"ש המחוזי בירושלים. זאת 

על פי פרסום של מירב קריסטל בידיעות אחרונות.
)למעט  למוצריה  נותנת  תנובה  כי  נטען  בתביעה 
היא  מדי, שכן  קצר  תוקף  וחמאה(  מלוחות  גבינות 
מסמנת אותם בסימון "לשימוש עד" - המיועד לפי 
רגישים  למוצרים  מראש  ארוז  מזון  לסימון  התקן 
לפני",  להשתמש  "עדיף  בסימון  במקום  מאוד, 
המיועד למוצרים שאינם רגישים לקלקול. בכך היא 
גורמת לצרכנים להשליך מוצרי חלב בחלוף התאריך 
שסומן עליהם, מטעה אותם ומסבה להם נזק כספי. 

תנובה טענה בתגובה, כי היות שבתקנים החלים על 

סוגים ספציפיים של מוצרי חלב יש לסמן "לשימוש 
מצריכת  להיגרם  שעלולות  תחושות  ובשל  עד", 
הוחלט  מיקרוביאלי,  קלקול  שעברו  חלב  מוצרי 
מתוך זהירות ואחריות לסמן את כל מוצרי החלב את 

הנוסח "לשימוש עד". 
בנוסף, טענו בחברה, כי לפי סקר שביצעה, אנשים 
לא מחליטים האם לזרוק מוצר חלב לפי ההתנסחות 
עצמו.  התאריך  לפי  אלא  התאריך  את  המקדימה 

ולכן, אין לכך השלכות מבחינת שימוש הצרכנים. 
אישורו,  לאחר  משנה  החל  הפשרה,  הסכם  פי  על 
מרבית  על  כאמור  הכיתוב  את  תנובה  תשנה 
ל"עדיף  עד"  "לשימוש  במקום  שלה  החלב  מוצרי 

להשתמש לפני". 
בנוסף, תוסיף תנובה הסבה על הקרטונים של ליטר 
סגור,  חלב  מוצר  עצמכם,  את  "בדקו   %3 חלב 
ראוי  להיות  עשוי  לפני"  להשתמש  "עדיף  המסומן 
עלולה  איכותו  אולם  התאריך,  אחרי  גם  לצריכה 

לסירוגין  כשנה  במשך  יופיע  ההסבר  להיפגע". 
להפנות  כדי  זאת  חודשים,   4 של  זמן  פרקי  במשך 
את תשומת אליו והוא יפורסם גם באתר האינטרנט 

של החברה. 
אם הפשרה תאושר, צפויות להיות לכך השלכות גם 

על מחלבות נוספות. 
שהכיתוב  סבורה  ״תנובה  בתגובה:  נמסר  מתנובה 
שלה  החלב  מוצרי  על  המסומן  לתאריך  המקדים 
שתנובה  כל  וראוי.  לתקן  מתאים  עד"(  )"לשימוש 
הוא שאם  לו, במסגרת הפשרה המותנית,  הסכימה 
דעת משרד הבריאות תהיה שהכיתוב החלופי "עדיף 
להשתמש לפני" מתאים לתקן, רק אז תסכים תנובה 
יקרה,  שכך  במקרה  הנוכחי.  הכיתוב  את  לשנות 
מתוצרתה  חלב  קרטוני  אריזות  על  תוסיף  תנובה 
הסבר  מסוימת,  לתקופה  שלה,  האינטרנט  ובאתר 
על משמעות הכיתוב החדש. עמדת משרד הבריאות 

בנושא טרם הוגשה לבית המשפט".

נחמן וינברג

ספר  את  לממשלה  השבוע  הגיש  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הפחתת הנטל הרגולטורי השנתי. מ"מ מנכ"ל משרד רה"מ רונן 
פרץ סקר בפני השרים את עיקרי העשייה. בספר 58 תכניות של 
משרדי הממשלה השונים, שיובילו לחיסכון ישיר בעלויות למשק 
של כ-1.5 מיליארד ש"ח בכל שנה, ויביאו לחיסכון בימי המתנה 

לאישורים של למעלה מ-7 מיליון ימים בכל שנה.
הספר כולל תכניות של 12 משרדים ו-3 רשויות )רשות המיסים, 
התכניות  התחרות(.  ורשות  הוגן  וסחר  הצרכן  להגנת  הרשות 
גובשו על ידי משרדי הממשלה השונים ורוכזו על ידי משרד ראש 
במגוון  הקיימת  הרגולציה  נבחנה  התכניות  במסגרת  הממשלה. 
 10 שונים,  מסוגים  והיתרים  רישיונות  כ-40  היתר,  בין  תחומים, 
 13 כ-  של  רישומם  או  הסדרתם  ונבחנו  וייבוא  ייצוא  תהליכי 

מקצועות. 
במסגרת התכניות המפורטות בספר, יבוטלו או יופחתו מעל ל-50 
דרישות )כגון: ביטול הדרישה לרישיון ובחינה לעיסוק במקצוע 
לחברת  רישיון  לקבלת  סף  דרישות  ביטול  המקרקעין,  תיווך 
ליסינג, למשל הדרישה לבעלות מראש על מספר כלי רכב, ביטול 
דרישות מבניות אשר קונדיטוריות קטנות נדרשו לעמוד בהן, אשר 
היו זהות לדרישות החלו על קונדיטוריות גדולות ועוד(; ויתבצעו 
לביצוע  מעבר  )כגון:  בממשלה  דיגיטציה  תהליכי  מ-50  יותר 
בחינות הסמכה באופן מקוון, שליחת אישורי תשלום מיסים על 

עסקה שבוצעה בטאבו ועוד(. 

להפחתת  הממשלתית  החומש  מתכנית  חלק  הן  הללו  התכניות 
נטל הרגולציה, אשר בצירוף עם הצעדים עליהם הוחלט בשנתיים 
הקודמות צפויה להביא לחיסכון מצטבר שנתי קבוע של למעלה 

מ-4 מיליארד ₪ ולמעלה מ-49 מיליון ימי המתנה.
ביטוי  לידי  בא  ישראל  במדינת  ברגולציה  המשמעותי  השיפור 
 .OECD-במדד הרגולציה שפרסם בשבועות האחרונים ארגון ה
מדד ה- PMRמתפרסם פעם בחמש שנים, כאשר בפרסום בשנת 
טורקיה  בין  האחרון,  הלפני  במקום  ישראל  מדינת  דורגה   2013
למקסיקו. במדד העדכני שהתפרסם כעת קפצה ישראל 16 מקומות 

במדד תוך שהיא עוקפת מדינות מתקדמות רבות. 
"עודף  הממשלה:  ישיבת  בפתח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לייבא  יכול  לא  אתה  אם  כי  המחיה.  יוקר  את  מעלה  רגולציה 
חופשי קורנפלקס, אז אתה משתמש בקורנפלקס המקומי שהוא 
את  מפחית  אתה  הרגולציה,  את  מוריד  כשאתה  לכן,  יותר.  יקר 

העלויות - ובסוף זה מתגלגל לכיס של הצרכן. 
"אנחנו נמדדים על ידי ארגון ה-OECD ואנחנו רואים את הדבר 
הבא: בשנת 2013, מתוך כל מדינות ה-OECD אנחנו היינו ליד 
המקום האחרון, זאת אומרת שהיינו בעודף רגולציה. מי שהייתה 
לצדנו והייתה פחות טובה מאתנו - זו הייתה טורקיה. אני הקמתי 
ועדת שרים לקיצוץ הרגולציה והבירוקרטיה שאני עומד בראשה. 
אני עומד בראש ועדת שרים לעניין יוצאי אתיופיה, ועדת שרים 
מאוד  מעט  ובראש  המדיני-ביטחוני  הקבינט   - הביטחון  לנושא 
ועדות. עברו חמש שנים וה-OECD פרסמו דוח חדש לפני ימים 
אחדים. היינו כמעט אחרונים, ועכשיו קפצנו 16 מקומות. אין דבר 
כזה. קפצנו בשנת 2018 למקום ה-18 וכעת משמאלנו פינלנד. אני 
לא מסתפק בזה, אני רוצה עוד קפיצה קדימה. אני לא רוצה להיות 
במקום טוב באמצע, באמצע זה לא מקום טוב. אני רוצה להיות 
בעולם,  רגולטוריות  פחות  בירוקרטיות,  הפחות  המדינות  אחת 

משום שהדבר הזה פירושו כסף לכיס של הצרכן. 
"בשנה האחרונה הפעילות שעשינו חסכה לצרכן ולמדינת ישראל 
חסכה  הזו  הקפיצה  התקופה  כל  לאורך  שקל.  וחצי  מיליארד 
ונקבל  הזה,  במהלך  נמשיך  אנחנו  שקל.  מיליארד  מ-4  למעלה 
זוהי  הרגולציה.  צמצום  בנושא  הממשלה  בישיבת  סקירה  היום 

פעולה מבורכת, סמויה מן העין, אבל מורגשת בכיס".

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה:

 לבדוק ע"ג האריזה. חלב תנובה

החלב שקניתם יכול להיות
טוב גם אחרי התאריך

בכפוף לאישור בית המשפט ומשרד הבריאות תנובה תשנה את הסימון על מרבית מוצריה במקום 
"לשימוש עד", לסימון "עדיף להשתמש לפני" מה שעשוי להרחיב את טווח השימוש במוצרים
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מאן
דאמר

בלעם אומר אל מלאך ה': "חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך". 
וביאר בספר חסידים: שחטאו של בלעם היה: "כי לא ידעתי".  איך יתכן שהוא 
רואה את שינוי הבריאה שסביבו ואינו מבין כי הקב"ה מדבר אליו באמצעות זה 

שהוא מכה את אתונו? וזה היה חטאו.
)מספרים שהרה"ק רבי בונים מפרשיסחא אמר פעם אמרה זו מעצמו בסעודת היום של שבת 
קודש פרשת בלק, והנה לאחר הסעודה התנמנם קמעא ולפתע ננער וביקש ממשמשו שיביא 
ספר חסידים. ולשאלת המשמש היכן לפתוח את הספר? השיב הרבי רבי בונים כי יפתחנו היכן 
זו. אמר הרבי ר' בונים, כי עתה נודע  שהוא ויקרא ממנו, והנה נפתח בדיוק באמרה נפלאה 
הדבר , לפי שבעת שהתנמנם נגלה אליו רבינו יהודה החסיד מחבר ספר חסידים ושאלהו מפני 
מה אינו לומד בספרו ולא ידע מה רצונו ממנו. ועתה כאשר נפתח באותו מקום בדיוק, הבין 

שרצה לומר לו שנתכוון על דברים אלו(.
בי"א תמוז אומר בספרו  זצ"ל שיום ההילולא שלו חל  רבי צבי הירש מזדיטשוב  הרה"ק 
"עטרת צבי" על מאמר הגמרא בערכין שיסורין הם אפילו אם התכוון להוציא מטבע קטנה 
ארבעים  עליו  עברו  שאם  בגמרא,  שם  ואמרו  חלוקו.  שנהפכה  או  גדולה  מטבע  לו  ועלתה 
יום בלא ייסורים, כבר קיבל עולמו בחייו. אך אם אתייסר אפילו מעט באותם ייסורים קלים 

המוזכרים בגמרא, די כדי שלא יאכל חלקו לעולם הבא בחייו.
וביאר בשם הבעש"ט  את דיוק לשון הגמרא ששואלת עד היכן 'תכלית' ייסורים. כי כאשר 
ולפיכך אם האדם  לעוררו.  כדי  לו, אלא  ולהרע  לייסרו  כדי  זה  אין  הקב"ה מכה את האדם, 
מתעורר מייסורים קלים כאלו שעלתה לו מטבע שלא התכוונן אליה, כי אז הגיע אל "תכלית" 
הייסורים ודי לו בזה. אבל הנוהג כבלעם "כי לא ידעתי" - ואינו מבין כלל כל רמז הנשלח אליו 

מלמעלה כי אז עלול לרדת לאבדון.
הגר"י נויברט זצ"ל בהקדמה לספרו הנודע 'שמירת שבת כהלכתה' מספר איך הגיע להוציא 
את ספרו אשר זכה כי יגיע לכל בית בישראל: "שנתיים וחצי רצופות, שהינו בבונקר בתקופת 
ג'. וכך  2 ספרים, גמרא כתובות ומשנה ברורה חלק  השואה ללא שום דבר. היו לנו שם רק 

שנתיים וחצי למדנו רק הלכות שבת. 
נאסר עלינו להתקרב לחלונות, לא היה שם איש מלבדנו. החורף האירופאי חתך את בשרנו. 
על תפילה בציבור כלל לא היה על מה לדבר. מה שנותר לנו זה לשבת וללמוד בספרי הקודש 

שהיו שם.
"נשארתי באמסטרדם אבל ציפיתי כל העת לצאת כדי להגיע לארץ ישראל. באביב תש"ו 
התארגנה קבוצת עולים בלתי ליגאליים. הגבולות היו עדיין סגורים בשל תוצאות המלחמה, 
נאלצנו לעבור אותם במסווה של חיילים אמריקניים כשאנו לבושים במדים שלהם, וכך חצינו 

גבולות עד שהגענו אחרי שבועות ארוכים לעיר הנמל מרסיי בצרפת".
כשהגיעה אנייה להפלגה לארץ ישראל, הורו לנו לעלות על האנייה בשבת. הדבר ציער אותי 
במיוחד, לאחר שכל שנות המלחמה הצלחנו לשמור מצוות עד כמה שאפשר, ובמיוחד שמירת 

שבת קודש, איך יתכן שדווקא עכשיו עם החירות עלי לחלל את השבת?
"מצבי היה עגום, והיה נראה בעיני כסכנת נפשות, להישאר במקום זר בלי כסף, בלי אוכל, 
רבות  שנים  למשך  בי  נחרט  הדבר  האנייה.  על  לעלות  נאלצתי  ברירה  בלית  רכוש.  כל  בלי 
כשנתברר לי לאחר זמן כי זה לא היה אלא מעשה תרמית של מחללי שבת שרצו שאנו הקבוצה 
הדתית נחלל את השבת". וממשיך לתאר הגר"י נויברט כי הנסיעה באותה אנייה היתה נוראה 
ואיומה, "נסענו 3 שבועות באניית דייגים טורקית, בתנאים קשים, חום יוקד ומעט אוכל. לכל 
אורך הדרך נפטרו אנשים, והיה צורך להוריד את הגופות לים, כדי למנוע התפשטות מחלות". 
כשהגענו לחוף הארץ נתפסנו מיד על ידי האנגלים. ברוך ה' שנותרתי בחיים אחרי הנסיעה 

הזאת. אך מכל התלאות, מה שזכור וכואב יותר מכול, היה: אותו חילול שבת אחת.
ואמנם כן, אותו חילול השבת שנגרם בשגגה, הוא אשר הוביל לחיזוק שמירת שבתות הרבה, 
וכפי שאמרו חז"ל: ' מוטב שיחלל שבת אחת כדי לשמור הרבה שבתות". כפי שהוא סיפר 
על קבלתו לחבר את הספר 'שמירת שבת כהלכתה' שזכה לתהודה נרחבת: "כאשר היה עליי 
לעלות על האנייה ולחלל שבת, מפני החשש לפיקוח נפש, קיבלתי על עצמי שאם הקב"ה יזכה 
אותי ואגיע אל המנוחה ואל הנחלה – אעשה משהו עבור השבת. וכך עלה הרעיון חיבור ספר 
'שמירת שבת'. היה זה אחרי הולדת בני בכורי, נתתי אל לבי שאין ספר מקיף האוסף בתוכו 
את כל הלכות שבת על בוריין בשפה ברורה ושווה לכל נפש כדי לענות על השאלות הרבות 

המתעוררות בכל שבת".
עלינו  שיוקל  רק  שלא  הרי  אתנו  שקורה  מה  כל  על  לב  שמים  אם  מפרשתנו,  הלקח  זה 
בייסורים, ולא נסבול ייסורים קשים ח"ו, אלא אף נזכה לגדולות ונצורות. וזהו מוסר השכל 

שלמדנו מחטאו של בלעם אשר חטאו הגדול היה – לא ידעתי – חוסר תשומת לב.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"כי לא ידעתי"

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  א'

מחרשה, רחת, את, מלמד, קרדום, מעדר, שלוש קלשון, מזרה, דרבן, מזמרה, מגל, מעצד, חרמש, הלמות, 
מורג, מקבת, נפה, פטיש, כברה

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תאסנישרתגאיתדתנאנ
נחרמשיגאתנאחתגתפג

סנתגנאתנגאבריאהגא

תגגרומאמנתארגנלדל
שנתאישרורדיתדגמתג

הסאתרישדתתגצתאויכ

שגתדתלירניעאירתבד

רגמאקנשקאמנידאראת

חלתשאמסנגיאעגהסני

משונקתתאמאמיגששתג

שלתבגאלנזגאנתניתד

שגתשנוגארסנשסתגטת

תדנגמזמרהנתגאנדאפ

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. התלם הנפתח על ידי המחרשה. "האריכו ל____" )תהלים קכט ג( )לא בלשון סמיכות( 
)בלשון יחיד(

7. מרגלית,אבן יקרה שדולים מתוך הקונכיות של רכיכות -ים. "כי טובה חכמה מ___" )משלי 
ח יא( )בלשון יחיד(

8. חור,גומה,חפירה בקרקע. "חפר ____ בו יפול" )קהלת י ח(
9. מושל העיר. "____ העיר" )שופטים ט ל(

10. גאוה,דברים גבוהים. "יצא ____" )שמ"א ב ג(
11. עשה פרי,הקים ולדות. "ובני ישראל ____ וישרצו וירבו" )שמות א ז(

12. יתרון,עדיפות. "ו____ האדם מן" )קהלת ג יט(
13. שקיעת החמה. "הערב ____" )טהרות א א(

15. ידיעת התורה והבקיאות בה. ____  תורה. )בהיפוך אותיות( "כל המשתמש ב___ תורה  
____ תורה מחייהו" )כתובות קיא: ( )בהיפוך אותיות(

16. לחץ,חבט. "ו____ בכותל" )חולין קט: ( )לא בלשון סמיכות(
17. מפרשיות השבוע.

1. מטרה לפגיעה,מושא להתקפה. "למה שמתני ל___ לך" )איוב ז כ(
2. השמעת קול זמרה,תרועות שירה. "קול ___ אנכי שמע" )שמות לב יח(

3. תנור,ביחוד תנור גדול בבית מרחץ. "בית היורות בית ה___" )תוספתא בבא בתרא 
ג ד( )בהיפוך אותיות(

4. קיצור המילים : צריך נטילת ידים. )בהיפוך אותיות(
5. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 405

6. שקרן מופלג,כזבן. "שקראי ו____ זייפי ומצלי" )סנהדרין קט: (
9. דקר או שיפוד. "שנתנה ___ של ברזל" )בראשית רבה פז(

11. בצע,חתך. "לא ____ אדם פרוסה לאורחין אלא אם כן אוכל עמהם" )ראש השנה 
כט: ( )גוף שלישי,הווה(

13. סוטה,סורר,זד. "ושחטה ____ העמיקו" )הושע ה ב( )בלשון יחיד(
14. שמן. "עלות ___ אעלה" )תהלים סו טו( )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 תיווך ש.מאירוביץ, 

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

ז’ תמוז - ט’ תמוז תשע”ט
10/7-12/7/2019  

+5 חדרים

 ליד רחוב רדק דירת 
3 חד' גדולים + 2 חצאי 

חדרים + יחידת דיור 
נפרדת, ק"ק עם נגישות 

לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

בני ברק

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)10-10(_____________________________________________

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,600,000 
ש"ח. בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

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

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

בית שמש

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

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

אלעד

3-3.5 חדרים

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

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

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

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

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

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

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

  

לפרטים: 073-706-9399 

דירות
3,4,5
חדרים

החל מ-

₪ 635,000

וילות ובתים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

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

052-8935435)22-28(_____________________________________________

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

 יואל 5, קומה 1 עורפית 
130 מטר פלוס מרפסת סוכה 

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

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

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

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

מחסן 12 מ"ר,
2 סוכות, יחידת הורים,

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

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

 באזור ג' בחרדים 2+3 
מושקעת ומשופצת כחדשה, 

ממוזגת + מעלית, לל"ת 
054-8464651

)26-29(_____________________________________________

אשדוד

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

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

באר שבע

3-3.5 חדרים

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 מ"ב.
 050-5308742

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברחוב צירלסון דירת 
3 חדרים ק"ק עם חצר, 

מתאים להשקעה 
עתידית פינוי בינוי 

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

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

3-3.5 חדרים

 בהזדמנות ברח' טבריה 
4 חדרים מחולקת ל- 2 דירות 
מושכרת ב- 3,860 ש"ח מחיר 

780,000 ש"ח מרכז מידע 
_____________________________________________)28-28(לנדל"ן 052-2604463

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

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

052-2604463)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-30ל(050-4124466

 יואל 5, קומה 1, 
עורפית 130 מטר פלוס 

מרפסת סוכה 2,400,000 
אין גמישות במחיר! 

אופציה להרחבה, זקוקה 
לשיפוץ יסודי מהשורש 

052-7616600)27-29(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות 5,600 

ש"ח רחוב חולגה משה אלוש 
_____________________________________________)28-28(אבני דרך 054-3255667

 דירה מחולקת ל- 4 
יחידות דיור מושכרות 7,000 

ש"ח בית קרקע שכונה משה 
_____________________________________________)28-28(אלוש אבני דרך 054-3255667

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

_____________________________________________)28-28(אבני דרך 054-3255667

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

050-5353265)28-39(_____________________________________________

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

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

052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

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

050-4999465)28-28(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4חד' 
משופצת+ דירת 3חד'+ 

אופציה, מעלית. הכל 
ב-2,900,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
 050-4999465)28-28(_____________________________________________

 נדירה! בבעל-התניא 
5חד' יפהפייה+ חניה ומחסן 

2,600,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)28-28(_____________________________________________

 בגמר-שלד בשיכון-ג' 4חד' 
מרווחת ויפה 1,900,000 ש"ח  

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

4חד' ענקיות 1,950,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

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

)ללא מעלית( 2,500,000 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)28-28(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 בקהילה מול בית כנסת 
קויתי דירת 5 חדרים, קומה ד', 

משופצת חלקית, 850,000 
ש"ח גמיש "תיווך אברהם" 

050-4117276)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בקהילה בשויתי דירת 4 
חדרים, קומה א', משופצת 
+ מ. סוכה + ממ"ד במחיר 

מציאה 860,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)28-28(אברהם" 050-4117276

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

_____________________________________________)28-28(אברהם" 050-4117276

 בקהילה מול בית כנסת 
קויתי דירת 3 חדרים, קומה 

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

_____________________________________________)28-28(אברהם" 050-4117276

 בקהילה בשויתי דירת 3 
חדרים, קומה ד', משופצת 

חלקית, 570,000 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________)28-28(אברהם" 050-4117276

4-4.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 

מציאה בעליון! דירת 4 חד' 
מרווחת ומטופחת 1,420,000 

_____________________________________________)28-28(ש"ח גמיש 054-9422194

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

 052-7667544)28-31(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון, 3.5 חד', כ- 100 מ"ר, 
מושקעת ומרווחת + מחסן 

1,400,000 ש"ח 
052-5752500)28-28(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה 2, 
במשחררים, שכונה ה' מתאים 

למגורים / לחלוקה 
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)28-28(נכסים

 3 חדרים, קומה 3 יעלים, 
משופצת, שכונה ה', מתאים 

למגורים / לחלוקה 
055-6611636 יעל הומילי 

_____________________________________________)28-28(נכסים 

 באזור קרוב לבר אילן 
3 חד' נקיה ומסודרת, ק"ג, 
רשתות, סורגים, נוף, פינוי 

בעוד חודש, תיווך יעקב 
054-4901948)28-28(_____________________________________________

 ברחוב בן 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(_____________________________________________

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

ש"ח מפתח ב"אפיק נכסים" 
03-5791514)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרצוג 4 
חדרים + 2 יח"ד יש מדרגות 

לגג הכל משופץ ברמה גבוהה 
_____________________________________________)28-28("פנחס נכסים" 055-6789653

 יש לך נכס בעיר 
למכירה / להשכרה 

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

_____________________________________________)28-28(דורון

 באזור הנבאים 70 מטר 
משופצת 1,650,000 

* דופלקס גדולה אפשרות 
לחלוקה 2,400,000

054-8449423 אבי תיווך 
B.D.A)28-28(_____________________________________________

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

חדשות!!! 690,000 גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בזבוטינסקי קרקע 35 
מ"ר אופציה להרחבה 

590,000 ש"ח גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

_____________________________________________)27-30ל(שינפלד 03-5785777

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

2,250,000 גמיש 
054-8449423 אבי תיווך 

B.D.A)28-28(_____________________________________________

 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 - 

_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 בהר השלום בית פרטי 
400 מ"ר, מחולק ל- 2 

דירות, 3 קומות + מעלית 
+ חניה, משופצת א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 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)28-28(_____________________________________________

וילות ובתים

 באזור רשב"ם דירת גג 
ענקית! 120 מ"ר כל קומה! 
מטופחת ויפה, סלון ומטבח 

ענקים! 2,950,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28("אפיק - נכסים" 03-5791514

)

 בשיכון ה' דירת גן 3 כ- 
58 מ"ר + חצר 72 מ"ר + א. 
להרחבה כ - 40 מ"ר )1 מ8דו 

קומתי 1,600,000 תיווך משגב 
_____________________________________________)28-28(לדיור 052-5222690

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

_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 שכונת אור החיים 
דופלקס 8 חד' כ- 180 מ"ר + 

מרפסות, משופצת, מעלית, 
סוכה תיווך משגב לדיור 

052-5222690)28-28(_____________________________________________

 דופלקס ביונה 
הנביא!! 150 מ"ר, 

מחולק ל- 2 דירות של 3 
חד', ק"ג, משופצת, מ. 

_____________________________________________)28-28(כהן נכסים 052-7684074

 בלעדי דופלקס 6 חדרים 
באזור חגי 140 מ' בנוי 

1,900,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)28-28(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

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

משופצת כחדשה, מושקעת 
ביותר, נוף פתוח + חניה 

2,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 ברחוב אחיה השילוני 
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(_____________________________________________

 במכבים, בבלעדיות 6 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

הנדל"ן 03-5757829
)28-28(_____________________________________________

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

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

02-8000080)28-28(_____________________________________________

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

מושכרת! מושקעות 
ביותר!! "אביחי - 

_____________________________________________)28-28(מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות!! 
בגחינובסקי 5.5 חד', 

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

מ"ר מ. כהן נכסים 
052-7684074)28-28(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, כ- 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

מפוארת!!! 2,222,222 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

ניתנת לחלוקה 2,100,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

 "רימקס עוצמה" בשלוש 
השעות, 4 חדרים 85 מ"ר + 
אופציה, קומה 1, בבנין חדיש 

מעלית וחניה בטאבו אלעד 
_____________________________________________)28-28(משמור 054-6000498

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

3 כ"א + חניה 2,350,000 
ש"ח גמיש "אפיק - נכסים" 

03-5791514)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(- נכסים" 03-5791514

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

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

053-3128884)28-28(_____________________________________________

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

בניין חדש 1,900,000 "פנחס 
נכסים" 055-6789653

)28-28(_____________________________________________

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

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

052-5222690)28-28(_____________________________________________

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

שמורה 1,675,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(משגב לדיור 052-5222690

 בהזדמנות 4 ח' 
מושקעת, קומה ב' 3 
כיווני אויר 1,650,000 

עצמון נכסים 
053-5302614

)28-28(_____________________________________________

 עסקה מעולה! בהרב 
קוק, 4 חד', 100 מ"ר, 

משופצת ויפה, מאווררת, 
חזית, ק"ב, 1,900,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(אנג'ן 02-8000080

 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(_____________________________________________

 ברבנו אשר לקראת 
גמר בנייה 4 חד' ענקית! 

+ מרפסת שמש + נוף 
מדהים מכל הדירה רק 

ב- 1,990,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)28-28(נכסים 050-4177750

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

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

050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג', 4 חד' גדולה, 
110 מ"ר, ק"ב, חזית + 

חניה 3 כ"א + א. להרחבה 
1,980,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 

 באזור הוילות ברח' אהרון, 
דופלקס 8 חד', 260 מ"ר
)4 דיירים(, ק"ב ואחרונה, 

_____________________________________________)28-28(חזית. א. פנחסי 03-5799308

לפרסום
03-6162228



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

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

+5 חדרים

ירושלים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

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

03-5797756)23-23(_____________________________________________

הר יונה

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

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

 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

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

050-5393263)24-49(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

 בהרב קוק השקט 
3 חד' 70 מ"ר ק"ג, גג 

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

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

 גבעת רוקח 3.5 חדרים 
ענקית, חניה פרטית, קומה 

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

052-7276299)25-32(_____________________________________________

 בהר יונה, 3 חד' מרפסת 
שמש גדולה מושקעת 

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

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

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

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

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

 ברמת שלמה כ. 
פרטית, 5 חד' + נוף + 

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

053-3133344)26-29(_____________________________________________

 בקרית משה, ברחוב 
העילוי, 4 חדרים, קומה 

ראשונה + מעלית, גישה 
נוחה+ מרפסות + מחסן עם 

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

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

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

_____________________________________________)26-29(לצימוקי 02-5638221

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)24-31(תיווך 052-8797653

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

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

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

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 4 חד' ברחוב סוקולוב/
חשב סופר קומה א. 

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

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

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)13-13(_____________________________________________

 בהצבי, 117 מ"ר, 
דירה מדהימה, מטבח 

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

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

עורפית משופצת מהיסוד 
1,790,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא 
באזור הראשונים, בבניין 
חדש 4 חדרים משופצים 

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

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

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון, 

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

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 3 חד' 
ק"ד אופציות גדולות 

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

 חדרים גדולים, 64 מ"ר _____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 050-4156080
+ אופציה להרחבה ולבניה על 

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

 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 

_____________________________________________)28-28(הצבי 053-3147717

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

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

_____________________________________________)28-28(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 

_____________________________________________)28-28(תיווך הצבי 053-3147717

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

053-3147717 04-6716666)28-28(_____________________________________________

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

053-3147717)28-28(_____________________________________________

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

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)28-28(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)28-28(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)28-28(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

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

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)28-28(_____________________________________________

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

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

053-3147717)28-28(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

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

053-3147717)28-28(_____________________________________________

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

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28(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)28-28(_____________________________________________

 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)28-28(_____________________________________________

 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)28-28(_____________________________________________

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

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)28-28(הצבי 053-3147717

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

_____________________________________________)28-28(תיווך הצבי 053-3147717

ירוחם
4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

054-3255667)28-28(_____________________________________________

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

משה אלוש אבני דרך 
054-3255667)28-28(_____________________________________________

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

בלבד! תיווך-ישוב-הארץ
   052-3344721 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בשטרסר 3חד' משופצת 
מהיסוד, חזיתית, ק"א 
1,750,000 ש"ח תיווך-

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)28-28(_____________________________________________

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

3חד' החל מ-1,560,000 ש"ח  
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000  

 052-3344721)28-28(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)28-28(_____________________________________________

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

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים + סוכה + 

אופצייה ל- 50 מטר אישור 
שכנים 1,350,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

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

לחתימות שכנים 1,350,000 
תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)28-28(_____________________________________________

 באבן-גבירול יחידת 2חד' 
משופצת, 500,000 ש"ח 

בלבד! תיווך-ישוב-הארץ
  052-3344721 03-8007000)28-28(_____________________________________________

 4 חדרים, ק. קרקע, 
שמורה + מחסן ומרפסת 

סוכה גדולה בחזית, אופציה 
להרחבה 050-9343155

)26-29(_____________________________________________

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

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

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

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

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בבן זכאי 3.5 ח' 
משופצת, קומה ב', חזית 

1.7 מיליון ש"ח עצמון 
_____________________________________________)28-28(נכסים 053-5302614

 מציאה 3 ח' 75 מ' 
משופצת, חניה צמודה, 
בחתם סופר 1,250,000 

מיועדת לבעלי נכות בלבד 
_____________________________________________)28-28(תיווך 053-5302614

 מציאה!! בז'בוטינסקי, 3 
חד' משופצת, מתוכננת היטב, 
שקטה, ק"א, 1,320,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(אנג'ן 02-8000080

 בהרב קוק 3 חד', ק"ג, 
במצב מצוין + אופציה בגג, 
100% חתימות 1,550,000 

בלבד! תיווך אנג'ן
02-8000080)28-28(_____________________________________________

 היום נפגשים 
באברבנאל! 3 חד', 

מושקעת, חזית! אופציה 
מיידית לעוד חדר, "אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 בסוקולוב המבוקש! 
2.5 חד', קא', ענקית כמו 
פעם, מפתחות ב"אביחי 
_____________________________________________)28-28(- מתווכים" 03-5701010

 מציאה בחתם סופר!! 
לנכה בלבד! 3 חד', 75 

מ"ר, משופצת, חניה 
1,250,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

 באזור הנבאים 3 ח' 
גדולה, מושקעת, כחדשה 

+ אפשרות לריהוט מלא 
חזית, 2,080,000 אבי 

054-8449423 תיווך 
 B.D.A)28-28(_____________________________________________

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

וחניה 1,450,000 מ. כהן 
_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

 בלעדי בהשניים 3 
חדרים, בניין מטופח, 

מטבח חדש, ק"א, חניה 
בטאבו 1,390,000 אפיקי 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 054-8474843

 בלעדי בהמכבים 3.5 
חדרים, שמורה, אופציה 

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

054-8474843)28-28(_____________________________________________

 באזורים הטובים 
בפרדס כץ מבחר דירות 3 

חד' החל מ- 1,200,000 
ש"ח אפיקי נדל"ן בועז 

054-8474843)28-28(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ג, א. בגג + חתימות 
שכנים, משופצת, 3 כ"א + 

סוכה 1,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

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

ש"ח גמיש א. פנחסי 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

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

ש"ח בלבד! תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

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

050-4999465)28-28(_____________________________________________

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

052-3344721 8007000)28-28(_____________________________________________

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

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)28-28(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

מידיים 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

ואחרונה 1,210,000 גמיש 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)28-28(בועז 050-4156080

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

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

050-4156080)28-28(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 

מ"ר, 3 כ"א 1,450,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

שכנים 1,430,000 נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

 בדב הוז 3 חד', 75 
מ"ר ק"ב, מעטפת 25 
מ"ר 1,490,000 נדל"ן 
_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

1,430,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

שולמו!!! א'ענקית!!! 
1,650,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

מ"ר משופצת 1,350,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בלעדי בבנגו 85 
מ"ר גדולה 3 חדרים + 

מרפסות, חזית, ק"א + 
מעלית מיידי 1,650,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)28-28(והשקעות 054-4296000

 בעלי הכהן, 3.5 חד' + 
אופציה, משופצת, ממוזגת, 

ק"ב, חזית, מתווך 1,570,000 
_____________________________________________)28-28ל(ש"ח 052-7130328

 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

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)28-28(_____________________________________________

 באזור אדמור מגור 3 
חדשה, מושקעת ק"ה + 

מעלית 1,630,000 ש"ח אפיק 
נכסים 03-5791514 

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בעלי הכהן 3 
חדרים 75 מטר קומה 1, חזית 

+ סוכה 1,600,000 "פנחס 
_____________________________________________)28-28(נכסים" 055-6789653

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

055-6789653)28-28(_____________________________________________

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

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

052-5222690)28-28(_____________________________________________

 א. שמעון הצדיק 3.5 
חד' כ- 85 מ"ר ק"א הרחבה 

30 מ"ר 1,800,000 ז.לשיפוץ 
תיווך משגב לדיור 

052-5222690)28-28(_____________________________________________

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

קומה 2.5 משופצת מהיסוד 
א. בג רעפים 1,280,000 תיווך 

_____________________________________________)28-28(משגב לדיור 052-5222690

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו בבניין חדש 3 חד' 

ענקית ומפוארת + נוף 
)ניתן לרכוש מחסן וחניה 

בנפרד( רק 1,700,000 
ש"ח מיידי! להב נכסים 

050-4177750)28-28(_____________________________________________

 לקראת גמר בנייה 
ברבנו אשר 3 חד' 

משודרגת וגדולה + 
יחידת הורים, בבניין 

מפואר ואיכותי + נוף, רק 
ב- 1,700,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)28-28(נכסים 050-4177750

 בחברון 11, בית 
פתוח!!!! לל"ת ב- 

10.7.19 בשעה -19:00
20:00, 2 חד', 45 מ"ר, 

ק"ק, חזית + א. הרחבה! 
"מקסימום נדל"ן 

052-2452820)28-28(_____________________________________________

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

053-3128884)28-28(_____________________________________________

 בברוט 2.5 חד', קרקע, 
פינתית, + אופציות, קרוב 

לפינוי בינו' הקודם זוכה 
1,250,000 ש"ח גמיש, 
מפתחות בלעדי אפיקי 

_____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי בשמואל הנביא 
70 מ"ר, ק"א, 2.5 חדרים 
+ מרפסות, 3 כ"א זקוקה 

לשיפוץ, מיידית 1,250,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)28-28(והשקעות 052-7652801

 באבן גבירול יחידת 2 
חד' משופצת, 500,000 ש"ח 

בלבד! תיווך יישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)28-28(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בזבוטינסקי 
עורפית לבני ברק + 30 מטר 

אופציה 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 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 

_____________________________________________)28-28(הצבי 053-3147717

 למכירה פנטהאוס בלב 
השכונה החרדית קרית 
שמואל, 5 חדרים, 200 

מ"ר, עם 2 מרפסות, 
מחסן וחניה, קומה 5, 

על כל הקומה, משקיף 
לכנרת, סלון ענק, 

חדרים מרווחים במחיר 
מציאה!!! מצוין גם 

להשקעה לפרטים 
050-6452128)28-28(____________________________________________

 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 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ג' קוטג' 5.5 חד' 
)147 מ"ר( + גינה + מרפסות, 

גישה נוחה ע"י ביהכ"נ נווה 
אברהם רק 2,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 3.5 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 

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

_____________________________________________)28-28(תיווך 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 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

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

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

_____________________________________________)28-28(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 
_____________________________________________)28-28(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 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים 02-5713375

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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במרכז העיר, ברחוב 

הנביאים פינס, 2.5 חדרים, 
ק"ב + מרפסת 1,950,000 
ש"ח בלעדי לתיווך צימוקי 

02-5638221)28-28(_____________________________________________

פתח תקווה

נצרת עלית
 בהר יונה ג' 4 חד' חדשה 

משודרגת וממוזגת, נוף, כניסה 
מיידית 890,000 

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

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

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

050-4104044)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות, להשקעה, 
מחולקת לשלוש יח"ד, 

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

050-4104044)28-28(_____________________________________________

 חייבת להימכר, בכפר 
אברהם דירת גג יחודית 4+1 
עם יחידת דיור נפרדת, סוכה, 
מעלית, חניה, עסקה מצויינת 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)28-28 נדל"ן 

וילות ובתים
 בעמישב בית דו משפחתי 
4 חד' יושב על מגרש 250 מ"ר 

עיסקת השנה צמוד לגני הדר 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)28-28 נדל"ן

 בשבטי ישראל בבניין 
חדש, 3 חד', חזית, מרפסת 

שמש + סוכה + חניה. פנחס 
_____________________________________________)28-28(נכסים 055-6789653

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

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

_____________________________________________)28-28(לשתי מפלסים 052-2948691
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מחסנים

משרדים

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

עסקים

מגרשים

חנויות

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

קיט 
ונופש

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

בני ברק

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

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

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

קרקעות
 למכירה קרקעות 

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

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

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

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

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

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

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

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

 הזדמנות 1.4% כספך 
בבטחונות מלאים אנ"ש, חוזה 

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

ביקוש 
דירות 2-2.5 חדרים

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

יחידות דיור

 בית ו-2 צימרים באור הגנוז 
לל"ג בעומר שבתות ולבין 
הזמנים עירוב מהישוב עד 

_____________________________________________)18-29(למירון 052-7632474

 בישוב חשמונאים 
בטאבו משותף, 3 חד' 70 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)19-19(_____________________________________________

גני תקווה

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

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק ככה 

מגיעים לדירה. שווי החזר 
משכנתה של 800,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, 

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

_____________________________________________)29-29/19(בעומר054-2273670

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

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

גליל מערבי
 "מיקי במושב"

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

שפע אטרקציות,
התנסות בחליבה, רכיבת פוני,

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

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים + 

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

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

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

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון

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

050-4133098)29-30/19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

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

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

פתח תקווה

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

054-8413427)26-29(_____________________________________________

 להשכרה משרד 
מפואר וממוזג קומה 

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

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

ביריה
 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערות לזוגות + גקוזי' בכל 

יחידה, בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים 

052-7703470)24-33(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ברחוב צירלסון דירת 
3 חדרים ק"ק עם חצר, 

מתאים להשקעה 
עתידית פינוי בינוי 

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

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

 דופלקס ענק ומפואר  
באזור וגשל, לשבתות! 12 

_____________________________________________)28-28(מיטות לפרטים 055-6768826

אביבים

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

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

 למכירה עסק פעיל 
בתחום הוילונות בבני ברק, 

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

 להשכרה בבין הזמנים, 
מבנה חדש, אולם גדול 

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

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

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

לפרסום
03-6162228

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

_____________________________________________)27-38(גדולה 058-5994740

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

2-2.5 חדרים

רכסים
 מציאה! ברח' הרב 

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

052-2596194  )21-28(_____________________________________________

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

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

054-7728508  )21-28(_____________________________________________

דופלקסים

בית שמש

רמת גן
 בבלעדיות!! במקום 

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

רחוב" 052-2585808
)26-29(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

ממוזגת 4,800 ש"ח 
052-7671305)25-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-29ל(052-7647141

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

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

דופלקסים
 ביהודה הנשיא דופלקס 

מדהים, ק"ג+גג, יחידת הורים, 
בכל קומה 7,000 ש"ח 

052-4625600
_____________________________________________)26-29ל(

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

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

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

חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים: 
050-5588838

_____________________________________________)26-29ל(

3-3.5 חדרים

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

מיידית 054-2464316
_____________________________________________)26-29ל(

צפת

קרני שומרון

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

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

_____________________________________________)27-30ל(

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

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

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

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

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

058-7632114)27-28(_____________________________________________

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

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

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

058-7632114)27-29(_____________________________________________

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

דוד"ש, 2 כיורים, 
אמבטיה 2,900 גמיש 

054-4797080)27-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)27-28(אפשרי לריהוט 050-4170870

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

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

 משקיע מחפש לקנות 
חברות בע"מ לא פעילות, בכל 

_____________________________________________)23-36ל(תחום 072-3969655

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

אופציה להגדלה לגלריה 
520,000 ש"ח בלבד מרכז 
_____________________________________________)28-28(מידע לנדל"ן 052-2604463

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

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)28-28(_____________________________________________

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

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

 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

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

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

050-4999465)28-28(_____________________________________________

 באבוחצירה קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חדרים 

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

מיידית 3,600 גמיש )ללא 
_____________________________________________)28-28(תיווך( 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא, 
קרוב לר' טרפון 3.5 חד', 

ק"ב, חזית, משופצת 
וממוזגת 4,200 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות"
054-4290600)28-28(_____________________________________________

 בלעדי, להשכרה, 
במגדלי שקל, משרד 
מפואר ומושקע, 120 
מ"ר + חניות צמודות 

+ מרפסת גדולה, 
כניסה מיידית. לפרטים 
נוספים "סלומון נכסים 

והשקעות" סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)28-28(_____________________________________________

 "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)28-28(_____________________________________________

 למכירה רוטשילד/הרב 
קוק, 6 חדרים )דירה בקומה( 

גדולה ומסודרת + מעלית 
וחניה 1,070,000 ש"ח 

050-4464171)28-28(_____________________________________________

 בחיים כהן המתחרד! 
4.5 חד' + מעלית שבת + 

מרפסת סוכה + חניה מקורה 
+ מחסן, מיידית!! 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בהדר 
גנים, 4, מעלית, חניה, ק"6, 

מרפסת סוכה 1,530,000 
ש"ח לסגירה מיידית!!! זוהר 

_____________________________________________)28-28(שמיר 052-8663093

 "רימקס עוצמה" ברחוב 
צירלסון צמוד לכפר אברהם, 

4 חדרים, 90 מ"ר, יחידת 
הורים, מעלית, חניה בטאבו, 

מרפסת שמש, אלעד משמור 
054-6000498)28-28(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בכפר 
גנים א' ברחוב יהלום 9, בנין 
מפואר לאחר תמא 4 חדרים 
משופצת מהיסוד, 105 מ"ר 
ממ"ד, מרפסת שמש/סוכה 
יחידת הורים, מעלית אלעד 

_____________________________________________)28-28(משמור 054-6000498

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

מהקבלן, קומה 4, מעלית, 
חניה, מ"ש, ממ"ד אריאל 
_____________________________________________)28-28(שמילוביץ 050-3073256

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

מהיסוד אריאל שמילוביץ 
050-3073256)28-28(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
השופטים, קומה 2, כ- 105 

מ"ר, ממ"ד, מ.שמש, 3 כ"א, 
מעלית, חניה צוות אביגד 

072-3957393)28-28(_____________________________________________

 כפר אברהם, 4 ח', ק"ג 
+ מרפסת שמש/סוכה דרום/

מזרח/מערב, מעלית שבת, 
ממ"ד, 8 דיירים, כביש ללא 

מוצא תיווך "גרים" 
050-4231133)28-28(_____________________________________________

 למכירה בסלנט, 4 חד' 
גדולים + מעלית וחניה 

1,440,000 ש"ח 
050-3528252)28-28(_____________________________________________

 בגני הדר דירת 4 חדרים 
במיקום הכי טוב בשכונה 

_____________________________________________)FOX 050-6925400)28-28 נדל"ן 

 4 חדרים באיזור בן יהודה, 
מעלית, חניה, מרפסת שמש, 

סוכה, ממ"ד, מחסן, מיידי 
_____________________________________________)28-28(052-2948691 נטלי

 "רימקס עוצמה" בצה"ל, 
קומה 4, עורפית, שמורה, 

3.5 חדרים, מיזוג אוויר מרכזי 
ובחדרים, חניה משותפת 

אריאל שמילוביץ 
050-3073256)28-28(_____________________________________________

 בסנדר חדד דירת 2.5 
חדרים, ק"ב, במחיר הזדמנותי 

_____________________________________________)28-31(יהודה הס 050-3003455

 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(_____________________________________________

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

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

 בשיכון ג', 150 מ"ר + 
מרפסת מרווחת, ריהוט מלא, 

לתקופה מאחרי סוכות עד 
פסח 8,200 ש"ח 

052-8103330)28-28(_____________________________________________

 להשכרה ברימון 3 חד' 
משופצת, ק"ב 3,650 מיידי!! 

_____________________________________________)28-28(תיווך: 054-2345633

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

3,500 אפיקי נדל"ן בועז 
054-8474843)28-28(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', ק"א, 
חזית, ענקית, מיידית, 

מפתחות, רק ב- 3,700 
ש"ח בלעדי אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)28-28(בועז 050-4156080

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

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

 במוהליבר 2 חד', 
מפוארת, מרוהטת, ק"כ, 

בנין חדש, מיידי! 3,400 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ל(054-8442627

 יחידה חדשה 2 חדרים 
בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

052-7610171)28-31(_____________________________________________

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

 בסמטת רחל, חדר 
משופץ וממוזג, בכניסה 

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

052-2452820)28-28(_____________________________________________

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

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

 יחידה מחודשת ליחיד/
זוג, מזגן, מקרר, מכונת 

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

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

_____________________________________________)28-29(מיידית 053-3370813

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)28-31ל(סוכה 050-5260688

 להשכרה בעמישב בית 
צמוד קרקע + חצר, 4 חד' 

4,500 ש"ח בלי שיפוץ 5,700 
_____________________________________________)28-28(ש"ח עם שיפוץ 052-6420120

 מעונין בקנית גג בירושלים 
ללא תב"ע עם רישום בטאבו 

_____________________________________________)28-29ח(058-3228417

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

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

 באזור הרצוג גן ילדים + 
חצר! לטווח ארוך, מיידי "אפיק 

_____________________________________________)28-28(- נכסים" 03-5791514

 ברמת אהרן שטח מסחרי 
60-200 מ"ר, קומת כניסה, 

מיידי! "אפיק - נכסים" 
03-5791514)28-28(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)28-39ל(054-8057736

 להשכרה חנות 20 מ"ר 
בקוטלר 4 חלק מהמשתלה 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)28-28(054-4980159 דורון

 מכירת חנות 
בזבוטינסקי במקום מרכזי 

מאוד, 25 מ"ר + 25 
מ"ר גלריה, הקודם זוכה 
בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)28-28(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000 
050-4999465)28-28(_____________________________________________

חנייה
 חניה להשכרה ברח' חברון 

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

מבנים
 להשכרה בבני ברק 

220-440 מ"ר, למשרד, אולם, 
תעשיה, בי"ס וכד' 

052-7182182)28-31(_____________________________________________

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

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

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

ש"ח תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)28-28(054-4980159 דורון

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

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-35(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

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

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

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכנרת

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

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

שירותים כפולים 
055-6896055)28-31(_____________________________________________

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

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

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

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

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

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

ספא, 5 מקלחות,
5 שירותים, 2 קומות, 

משחקי שולחן 
 050-4612999

_____________________________________________)26-29(050-2225336 יפית

 דירת גן חדשה 
גדולה ומאובזרת, חצר 

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

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

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

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

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים נוחים.

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

 דירת נופש 4 חדרים, 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

_____________________________________________)27-28(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' 

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

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

052-7687606)25-36(_____________________________________________

 בלעדי, בניסנבויים, 
דירת גג/דופלקס, 5 חד, 

מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + יח' 

הורים + גג גדול פתוח. 
שקטה + נוף, ק"ג )בלי( 

+ חניה בטאבו, 7,900 
ש"ח גמיש "סלומון 
נכסים והשקעות" 

סלומון-נכסים-והשקעות"
054-4290600)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)28-28(054-4980159 דורון

 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



4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)49-01/20(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

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

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

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

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

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

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

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 עד 30 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

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

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

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

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

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

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

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

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

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

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

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

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

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

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

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

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

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

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

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

 יחידות נופש חדשות, 
במרכז העיר העתיקה, 

מאובזרות, ממוזגות, נוף, 
נקיות במיוחד 052-8785591 

052-8785591)19-30(_____________________________________________

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 

ליד 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(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, פרטיות, באוירה 
פסטורלית + המלצות. 

050-6333765)16-28(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל
 וילה מאובזר + מרפסת 
ענקית לכנרת 4 חד' + סלון 

ומטבח, חצר + נדנדות 
ופיקניק. 054-6511250

054-8543416)19-30(_____________________________________________

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-19/20(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 

03-6199567)20-31(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ולמשפחות
050-8227511 054-5881866

04-6973389)21-46(_____________________________________________

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 וילה, 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

050-4296661)19-44(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה דירת 

5 חדרים, מתאימה ל/עד 15 
_____________________________________________)22-47(  נפשות 050-4666403

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

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

 סמוך לעתיקה לזוגות 
- משפחות נעימה נקיה 
ומטופחת קרובה להכל

054-8425474/2
052-7654649)23-34(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)23-30(רחבי הארץ 053-4271262

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

 "למרגלות ההר"- 4 
יחידות אירוח + בריכה + גינה, 

לזוגות/משפחות
052-4604609)24-31(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

מזדה
מכוניות

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, 

מאובזרת, לזוגות/משפחה, 
ג'קוזי 054-5259470

058-6575558)25-28(_____________________________________________

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים, 

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

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי' צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 
050-4250702/3)25-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען 5 חד' + 
סלון ממוזגת, נוף, בריכה, 
_____________________________________________)25-32(טרמפולינה 050-3327788

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

 להשכרה, יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

052-7153475)25-28(_____________________________________________

אינסטלציה
 רז ביובית ואינסטלציה 
שחרור סתימות בלחץ מים 

גבוה וצילום קווי ביוב 
050-6833701)25-28(_____________________________________________

 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

ריצוף ובניה קלה 
052-7323123)25-32(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 דק' 
ממירון, 4 חד' + סלון 

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 דירת 4 חד', מרפסת 
ונוף, דירה יפה, מרווחת 

וממוזגת, בעתיקה
052-7143521)26-33(_____________________________________________

 וילה 7 חד' ל- 20 נפשות 
+ בריכה, ממוזגת, חצר + 

_____________________________________________)26-29(מתקנים לילדים 053-2827371

 בעתיקה, בין הסמטאות 
דירות אירוח לזוגות ומשפחות, 
מרפסת / חצר, נוף להרי מירון 
058-3275003 052-7642459)26-33(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

פיאט

הובלות
 אריאל הובלות, הובלות 

כלליות, פרטים בודדים, פירוק 
והרכבה, מחירים זולים 

050-2399044)26-29(_____________________________________________

חזנות
 התפנה חזן ובעל קורא 

לימות החול ולשבת 
_____________________________________________)26-29(055-6762025 אחרי 5 בערב 

ייעוץ ועזרה
 "תרופת הפלא" מיועדת 

לשלום בית ולזוגיות טובה, 
משלוח עד הבית, לפרטים:

_____________________________________________)26-29ל(054-4351854

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

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

יבניאל

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

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

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

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

ענק, בריכה מקורה 
ומחוממת ומוצנעת, 

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

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

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

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(מאובזרת! 050-6927465

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)19-30(_____________________________________________

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

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

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

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

 דירת אירוח גדולה 
ממוזגת בק. שמואל מאובזרת 

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

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

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

 דירת נופש חלומית 
להשכרה על בסיס יומי 

054-8429040)23-30(_____________________________________________

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

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

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 דירות ארוח נקיות 
ומטופחות עד 20 איש )א. עד 

35 איש( + חצר משחקים! 
מבצעים מיוחדים! 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

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

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

32 מיטות, סלון, ח.אוכל,
90 ש"ח למיטה קרוב לרכבת, 
פסטורלי + נוף 052-7184667

02-6750991)24-35(_____________________________________________

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

054-3972096)25-28(_____________________________________________

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

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

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

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

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

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

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________

 צימרים ביבניאל 
למשפחות ולזוגות, מדשאות 

משחקים לאדם ונוער 
052-3540874)27-34(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

כפר שמאי
 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 5 חד', חצר, גינה, נוף, 
ממוזג ונקי + צימר זוגי, 

מרחק הליכה מהעתיקה! 
052-3455254)27-42(_____________________________________________

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 
* צימר לזוג + מרפסון לרשב"י 

052-7623725)27-26-20(_____________________________________________

 וילה בצפת, 12 חדרים, 
נוף מהמם, בית כנסת ומקווה 

צמוד, מתאים למשפחות 
052-8887375)27-30(_____________________________________________

 צימר 3 חד' בעיר העתיקה 
מעל מקווה האר"י, חצר 

_____________________________________________)27-36(ענקית 052-8484726

קיסריה
 סמוך לחוף הים, וילה 

5 חד' + סלון + גינה יפיפיה 
ומאובזרת ברמה + בריכה 
_____________________________________________)27-30(פסטורלית 054-8460780

רנו

אירועים
 גמ"ח "לוית חן" הכולל 

הגברה, ציוד סאונד, מסך 
_____________________________________________)27-30(ומקרן 050-4134488

דקות הליכה לביהכ"ס 
המבוקשים והגלריות.

צימר משפחתי
 מיוחד וקסום 

052-5452203 | 050-6784922

בסמטה היפה
בצפת בעתיקה

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

 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

 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)28-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מזדה 2 2009, אוטומטית 
מיטלית שניה, 113,000 

קלומטר שמורה 
055-6625480)28-28(_____________________________________________

 פיאט קובו 2013, 
היברדית 1600 שניה + גיר 
חדש לבנה 055-6625480

)28-28(_____________________________________________

 רנו פלורנס 2011 בנזין, 
שמורה, אוטומט 120 ק"מ 

מחיר 15,000 שקל 
053-4707059)28-28(_____________________________________________

 רנו גרנד סניק 2011 7 
מקומות אוטומט יד ראשונה, 

פרטי מחיר 25,000 שקל 
053-4707059)28-28(_____________________________________________

 בויזניץ בדמשק אליעזר 
אולם כ- 50 מ"ר, חדש, מיידי, 
_____________________________________________)28-31ל(למטרה שקטה 054-5634160

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

  רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)23-34(מחירים זולים 052-2523284

הלוואות
 מגוון של פתרונות 

פיננסיים, הלוואות 
לגיל הזהב, משק בית 

ולמסורבי משכנתא בעבר 
053-5588683)28-39(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

כפר חנניה
 יחידת נופש מאובזרת, 

ממוזגת, לזוג + 4, בריכה 
פרטית מוצנעת, בין מירון 

_____________________________________________)28-31(לטבריה 050-49889295



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

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

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)14-26(ק"ס: 052-7171228

 טוסטר אובן כחדש 
ממש, היה בשימוש פעם 
אחת בפסח- בשרי. 350 

ש"ח )מורפי ריצארד( 
054-8527470)20-25(_____________________________________________

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

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

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 אבד מטען של פלאפון 
במוצאי חג שבועות באוטובוס 

402 מירושלים לבני ברק 
054-8426082)25-26(_____________________________________________

 אבד עגיל זהב לבן באזור 
רבי עקיבא לפרטים

050-4149580)25-26(_____________________________________________

 שולחן + 6 כסאות 
חדשים, אפשרות לשולחן או 

כסאות בנפרד בהזדמנות 
_____________________________________________)25-28ל(052-4227714

רח' ירושלים 52, ב"ב >> 03-5792841 >> רצוף!!

אל תגידו לא ידענו!!! מי שמגיע מרוויח!!!

50-99
מבחר ענק

לילדות ונערות!!!

ש"ח

3 ב-100
מכנסי ילדים!!!

ש"ח

3 ב-50
מבחר לתינוקות

ש"ח

רק ב-10 
חולצות בנות
בגדי תינוקות

ועוד...

ש"ח

 נאבד כרטיס מיקרו קטן 
של נגן 16 גיגה' בירושלים 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 נמצאה עגלת טיולון בקבר 
רחל בחול המועד פסח 

_____________________________________________)26-28ל(054-8455516

 נמצא סכום כסף בערב 
פורים - בבני ברק "עבור חני" 

ניתן לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)26-27ח(052-7667302

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

 דרוש מכשיר שמיעה 
_____________________________________________)26-27ח(אפילו מקולקל 053-3119288

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
מהדגם הישן פלאפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין בגמרות 
שוטנשטיין גדולות בעברית, גם 

_____________________________________________)26-27ח(בודדות 054-5372210

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(בעבר 054-2509001

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)26-27ח(אלקטרה 054-4458379

 דרוש לאברך טייפ קלטות 
לצורך שמיעת קלטות של 

הרצאות ושיעורים 
_____________________________________________)26-27ח(054-8432271

 דרוש לנו בטריות אצבע 
נטענות עם המטען 

_____________________________________________)26-27ח(053-3187276

 מעוניין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)26-27ח(מסאג' 052-7396092

 לחדר ישיבה של תלמידים 
זקוקים למזגן חלון בתרומה 

_____________________________________________)26-27ח(053-4158217

 מחפשים גלגלים לעגלת 
בייבי גוגר תאומים 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 שלושה מדפי נוי 
צבעוניים לחדר ילדים יפים 

מאוד מסנדביץ אדום 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(למדף 052-7600336 בב"ב

 למכירה זוג מזרוני שיאצו/
התעמלות במצב מצויין מזרן 

_____________________________________________)26-27ח(גדול 050-6577367

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-3337530 אבנר 

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

מחשבים

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

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

050-7801545)31-03/20(_____________________________________________

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

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

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-29(שרי 050-4171813

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה 
055-6876176)24-31(_____________________________________________

 טיפול על טבעי לכל 
המחלות, דרך תמונה, 

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

ספרי תורה
 למכירה, ספר תורה מוכן, 
חדש, כתב בית יוסף גודל 48 

כתב מהודר מאוד
_____________________________________________)26-29ל(052-7664419

תקליטנים
 "נוריאל עוז", 

אורגניסט, תקליטן, זמר 
מלהיב ומרגש לכל ארוע! 

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

שידוכים

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)16-42(_____________________________________________

 שידוכים ללא עלות לבני 
ישיבות ודתיים ולכל גיל, לנשים 

וללא תשלום 053-4307097 
052-4738511)26-29(_____________________________________________

פיתוח תוכנה
 פיתוח תוכנה לניהול 

העסק ולכל מטרה, יניב
_____________________________________________)27-28ל(058-5997030

 דרוש לבחורי ישיבה מזגן 
בחינם תמורת פירוקו מהקיר / 

_____________________________________________)27-28ח(במחיר סמלי 054-8432271

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
/ סמסונג 1200 בתרומה / 

אפשרי במקולקל 
_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 לחדר ישיבה של תלמידים 
זקוקים למזגן חלון בתרומה 

_____________________________________________)27-28ח(053-4158217

 דרוש בדחיפות קיר נייד 
מתקפל יד 2 בבני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(054-8463244

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)27-28ח(בערך 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה / 

_____________________________________________)27-28ח(סימלי 054-7938941

 דרוש מכשיר סודה סטרים 
/ בלון גז בתרומה לאברך 

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 דרושה סוכה / סכך 
לאברך בשביל חג סוכות 

בתרומה / סימלי
_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)27-28ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)27-28ח(אלקטרה 054-4458379

 דחוף!! במוצאי חג 
שבועות הוחלפה בטעות 

מזוודה סגולה גדולה בקו 981 
_____________________________________________)24-27(מצפת לב"ב 052-7690604

 אבדו תפילין ר"ת ע"ש 
י.מ.ד. המוצא יתוגמל ב- 600 

_____________________________________________)24-28(ש"ח נייד: 058-3222666

 דרושים גלגלים לעגלת 
בייבי גוגר קדמיים 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה, הקפאה 

_____________________________________________)27-28ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-4145023

 למכירה מזגן נייד כחדש 
ב- 500 ש"ח בלבד טל': 

_____________________________________________)27-28ח(054-8425408

 VIEW מסך מחשב 
  SONIC

22 אינצ', במצב טוב, 250 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7621678

 למכירה מקרר תדירן 
אפולו 500 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7640482

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-3595314 

 שואב אבק אמקור שמור, 
במצב מצויין, 299 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3188804

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות, תקינות, 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 052-3463482

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 
מצוין )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות, תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות מאוורר כחדש 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(053-3179093

 מכונת גילוח חדשה של 
הרב גרוס הדגם החדש 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-6505010

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 052-3463482

 ספה מפוארת לסלון, 
נפתחת למיטה זוגית + ארגז 

מצעים, מצב מעולה ממש 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(לפרטים 053-3318830

 למכירה ספה דמוי עור 
צבע חום במצב מצויין 300 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7847793

 כסא משרדי מרופד 
מתכוונן נח במיוחד 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7621678

 2 בסיסי מיטה רוחב 80 
במצב חדש 350 ש"ח טל' 

_____________________________________________)27-28ח(054-8409126

 מיטת נוער עץ מלא 
במצב מצויין + מיטה נפתחת 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 053-3121020

 5 כסאות פינת אוכל 
במצב טוב 350 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7717640

 למסירה ארון 6 דלתות 
2.60 מ' גובה במצב טוב 

מאוד, בב"ב 052-7629022 
_____________________________________________)27-28ח(058-3229022

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא משרדי הכולל 
4 גלגלים + מנגנון הגבהה, 

בהזדמנות )בני ברק( 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני 140*70 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 כיסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 2 מגירות ענק 

בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-7216671

 מיטה + ארגז מצעים יפה 
חב' טובה כחדשה 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 052-7148004

 למכירה 2 עמודונים 
לספרים 200 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)27-28ח(02-5373360

 שלושה מדפי נוי 
צבעוניים לחדר ילדים יפים 

מאוד מסנדביץ אדום 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(למדף 052-7600336 בב"ב 

תינוקות

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה כחדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדיתקומפקטית ושקטה 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת טיולון מצויינת! 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3318830

 עגלת גו' בייבי צבע 
שמנת שחור משולבת במצב 

מעולה רק 350 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(053-3114819

 סלקל סייבקס שמור 
כחדש מתאים לבייבי גוגר 249 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 053-3188804

 אינטרקום כפול לתינוק 
חדש באריזה 199 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3188804

 עגלת טיולון חב' איזי בייבי 
מצויינת כחדשה 130 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7148004

 למכירה טיולון איכותי 
מצב טוב 100 ש"ח + עגלת 

אמבטיה 160 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 עריסה מעץ לבן + מזרן 
חסין אש כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3217523

 משאבת אונט ידנית 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3245685

 בהזדמנות!!! עגלת 
תאומים במצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4160457

 עגלה משולבת ד"ר בייבי 
_____________________________________________)26-27ח(רק 200 ש"ח 050-9089110

 למכירה גלגל אויר אחורי 
לעגלת מאונטין באגי בבית 

_____________________________________________)26-27ח(שמש 050-4136784

 למכירה נדנדה חדשה 
לתליה במשקוף ביתי עד גיל 3 

ב- 60 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 כרית הנקה "כריתי" 
כחדשה ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 למכירה עגלת "מוצי" 
מצוינת אמבטיה וטיולון ג'ינס 

ב- 500 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)26-27ח(050-4116410

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים, תיקונים, 

שירות עד בית הלקוח 
055-6651237)28-35(_____________________________________________

 למכירה, ס"ת, מהודר, 
סופר יר"ש, הגהות 

קפדניות, מחיר הוגן 
052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

שיפוצים
 צבע, איטום, 

אינסטלציה, ריצוף, 
תיקונים כלליים, תיקון 

דודים, ואיתור נזילה 
_____________________________________________)28-39(וחשמל 052-7894414

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

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

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

 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

 אבד רב קו עם השם תמר 
_____________________________________________)28-29ח(רחל צויבל 03-6180242

 נמצא צמיד ברח' ברסלב 
במוצש"ק פר' חוקת 

_____________________________________________)28-29ח(053-3175158

 נאבד תוכי קוקטיל באזור 
רמב"ם בבני ברק -054

_____________________________________________)28-30ל(8596975

 באזור שיכון ה' נמצא 
תכשיט זהב, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)28-31ל(סימנים 03-5795777

 נמצא נגן לפני כשלשה 
חדשים, אפשר לשלוח סימנים 

nagan101010@ :למייל
gmail.com)28-31(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה / 
אפשרי במקולקל לצורך חלקי 

_____________________________________________)28-29ח(חילוף 050-6551365

 מעונין לקנות מיטה 
טיפולית רפואית שעושה 

_____________________________________________)28-29ח(מסאג' 052-7396092

 דרוש בתרומה שידה 
לתינוק + מגירות צבע לבן 

עדיף במצב מצויין 
_____________________________________________)28-29ח(050-4160457

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)28-29ח(054-7432011

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)28-29ח(אלקטרה 054-7432011

 מעוניינות לקנות ספרים 
"תסרוקות לכולן" של רבקה 

גולדברג וכן בובת אימון 
_____________________________________________)28-29ח(03-6180242

 דרוש שעון מעורר מכני 
עם קפיץ לשבת קודש / 

אפשרי במקולקל
_____________________________________________)28-29ח(054-8432271

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרושה סוכה / סכך 
לאברך בשביל חג סוכות 

בתרומה / סימלי 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 דרוש מזגן חלון קטן 
לאברך במחיר 100 שקלים 

_____________________________________________)28-29ח(בערך 054-7938941

 דרוש מקרר קטן או 
משרדי לבן תורה בתרומה / 

_____________________________________________)28-29ח(סימלי 054-7938941

 דרוש מקפיא קטן מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 דרוש ריהוט לבית מדרש 
_____________________________________________)28-29ח(052-7669505

 דרוש מכשיר נוקיה 208 
/ סמסונג 1200 בתרומה / 

אפשרי במקולקל 
_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 דרוש ללא תשלום ילקוטים 
חדשים לילדים לביה"ס 

_____________________________________________)28-29ח(052-8162617

 דרוש לבחורי ישיבה מזגן 
_____________________________________________)28-29ח(בחינם 054-8432271

 דרוש לאדם העובד 
כמגיסט' טיפולי רפואי ספרים 

וחומרים העוסקים בתורת 
_____________________________________________)27-28ח(המאסג' 052-7396092

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)27-28ח(ישיבה בתרומה 050-6651365

 דרושה לנו עגלת בייבי 
גוגר במצב טוב עדיפות ל- 4 
גלגלים )עד 300 ש"ח עדיף 

בפחות( לפרטים: 
_____________________________________________)27-28ח(052-7613645

 מכונת צילום גדולה 500 
ש"ח, מכשירי חשמל לשימוש 

ביתי החל מ- 500 ש"ח 
050-7856208)28-29(_____________________________________________

 למכירה מקרר תדירן 
אפולו 500 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-7640482

 מכונת תפירה 300 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 למכירה מייבש כביסה 
קריסטל מצב מצויין 260 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מזגן נייד תדיראן 
1 כ"ס בב"ב 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8461313

 למכירה מזגן חלון אמקור 
3/4 כ"ס בב"ב 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8461313

 מחשב נייד lenovo ליבה 
 160GB כפולה

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 055-9765406

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כוח 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 מאוורר טורבו, גולד ליין 
משומש, שמור במצב טוב 

_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח 050-4087927

 PILOT רדיטאור 
9 צלעות בקושי השתמשו בו 

_____________________________________________)28-29ח(80 ש"ח 050-4087927

 מיקורגל דיגיטל )סאוטר( 
כחדש 370 ש"ח נקנה בפסח 

_____________________________________________)28-29ח(- פרווה 052-7129456

 סיר בישול איטי חדש 
לגמרי 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8437033

 מסחטת מיצים לגזר ועוד 
חדש לגמרי 135 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-8437033

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)28-29ח(053-3179033

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
 hyvndai 13 צלעות תוצרת

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3346080

 בירושלים פן שיער 50 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טלפון 058-4570070

 מחליק שיער 50 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טלפון 058-4570070

 מסרק חשמלי מחליק 40 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טלפון 058-4570070

 רמקול אוברוורד 60 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טלפון 058-4570070

 למכירה כיריים גז כמו 
חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)28-29ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-4145023

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)27-28ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 למכירה שואב אבק רובוטי 
כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 כירה חשמלית 1200 
וואט + ויסות חום פועלת 

מצוין 40 ש"ח טל':
_____________________________________________)27-28ח(050-2897977

 מקרר משרדי חדש 
NEON לא עובד עדיין 500 

ש"ח ג- 83 ע- 55 ר- 48 בפ"ת 
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 שואב אבק 
KENWOOD במצב מצויין 

כמו חדש 500 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(050-5203761

 ארונות מטבח 3.5 מטר 
מסנדביץ אדום + שיש + 2 

כיורים + ברזים, בב"ב 
_____________________________________________)28-31ל(054-8477988 03-5740224

 למכירה כיסא אוכל מצב 
מצויין 180 ש"ח + עריסה 
קטנה צבע לבן 170 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למסירה 2 ארונות שירות 
פלסטיק משומשים 65*1.80 

_____________________________________________)28-29ח(050-4089727

 כורסה נוחה מאוד מצב 
חדש ב- 200 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-8776286

 למכירה בירושלים מיטת 
נוער + ארגז רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(טלפון 02-5812872

 בריטה מסנן מים במצב 
_____________________________________________)28-29ח(מצויין 45 ש"ח 054-8437033

 ספריה מאיקאה במצב 
מצויין גודל 140/70 בצבע ונגה 

_____________________________________________)28-29ח(300 ש"ח 054-8437033

 שולחן סלוני 80*160 + 2 
כנפיים מפורמיקה במצב טוב 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח נייד: 054-8473270

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ במצב טוב 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-5705546

 למכירה עמודון + מדפים 
חזק 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 דלת פלדלת בירושלים 
גודל 81/195 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8423405

 סלון עור 3-2 יפה אטלקי 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 050-2344305

 למכירה מיטה יהודית 
מצב מצוין 260 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה ספה עור צבע 
_____________________________________________)27-28ח(קרם 240 ש"ח 052-5737813

 למכירה כיסא מנהלים 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה ספה 180 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן אוכל + 
כסאות עץ הכל 160 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 שולחן משרדי 80/160 
ונגה 500 ש"ח אפשרות ל 4 

_____________________________________________)27-28ח(מגירות 058-3217523

 קשת לעגלה מתכווננת 
של טייני לאב 70 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 80 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 למכירה טיולון לתינוק 
Beritax חזק אורטופדי ונוח 

_____________________________________________)28-29ח(מחיר 399 050-6907470

 למכירה סוס נדנדה לילד 
_____________________________________________)28-29ח(35 ש"ח 050-6907470

 סימילאק גולד שלב 1 
400 גרם חלב נוכרי 30 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-2181201

 נדנדה חשמלית לתינוק 
חברת פישר פרייס במצב חדש 

_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-8437033

 מיטת תינוק חדשה לבנה 
גדולה 400 ש"ח )סגל(

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 כיסא בטיחות תינוק 
לרכב 400 ש"ח חדש -058

_____________________________________________)28-29ח(3245685

 כיסא אוכל לילד 80 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 טרמפולינה לתינוק חדשה 
באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 עגלת אמבטיה במצב 
מצוין לתינוק כולל טיולון 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 058-3245685

 הליכון לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 052-7188017

 מטרנה גדולה לתינווקות 
_____________________________________________)28-29ח(35 ש"ח 052-7188017

 עגלת גויה צבע שחור 
כחדשה בבני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-3500137

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח מהדרין 30 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4135002

 באלעד עגלת אמבטיה 
+ טיולון בלוברי שמורה ילד 

אחד בשימוש + ניילון לגשם 
_____________________________________________)28-29ח(050-4135002
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דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 כל תכולת הבית תקשורת
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

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

 מעוניין בעבודה כעוזר 
טבח/עוזר נהג פל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-7191083

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב/הלילה לפי 

שעה/גמיש בשעות 
_____________________________________________)26-27ח(052-3595314

 מעלון מדרגות עם 
כיסא גלגלים בהזדמנות 

052-7694114)26-29(_____________________________________________

 למכירה נגנים במחיר 
מוזל מאוד,כל הקודם זוכה! 

_____________________________________________)26-29(יהודה 03-5796146

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

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

 סמסונג A8 במצב חדש, 
64GB ,בקופסא, צבע שחור

נגד מים, יבואן רשמי סאני 
052-3441441)27-30(_____________________________________________

 אוזניית בלוטוס, חוט 
נשלף פיינבול, הדגם החדש 

באריזה, רק ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7612883

 אוזניות עם רדיו וכרטיס 
_____________________________________________)27-28ח(חדש ב- 70 055-6795307

 למכירה לפטופ מחשב 
נייד ACER עם מטען תקין 

400 ש"ח בלבד בני ברק 
_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 NINE WEST נעלי 
חדשות שחור עור מידה 37.5 

_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 052-7621123

 3 כלובים בגודל לזוג 
תוכונים + אביזרים 40-130 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3217523

 אקווריום חשמלי קטן + 
אבנים וצמחים 85 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3217523

 סנדל חדש בנות לבן מידה 
20 מזארה 90 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7622110

 למכירה כינור + מכון 
נרתיק וקשת 350 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3277791

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 ערסל ממש חדש למכירה 
בירושלים 40 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8497042

 גליוני מרווה לצמא 
למסירה בחינם בירושלים 

_____________________________________________)27-28ח(054-8497042

 1 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7653753

 מכונת תפירה ביתית 400 
ש"ח חשמלית במזוודה 

_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 גיליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה קשה 

וחזקה כל שנה ב- 2 כרכים 45 
ש"ח לשנה 2 כרכים 
_____________________________________________)27-28ח(052-7600336 בב"ב 

 למכירה שמלת כלה לבנה 
מידה קטנה 230 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה עמודון מדפים 
חזק 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה כיריים גז כמו 
חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה טיולון + מזוודה 
+ עגלת אמבטיה + פקס ב- 
_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח בלבד 052-5737813

 אופני הרים 150 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(052-6437084

 תלת אופן 400 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(052-6437084

 למסירה עלונים מעניינים, 
עיתונים ישנים טלפון 

_____________________________________________)27-28ח(02-5812872

 נעלי אדידס שחורות 
לנערות חדשות באריזה רק 

_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח! 054-8426680

 אוגרים סיבריים ב- 15 
ש"ח לאוגר ללא כלוב, 

לאחראים ולדאגנים בלבד 
_____________________________________________)27-28ח(055-6797107

 אופני הילוכים 26 במצב 
טוב מאוד 340 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)27-28ח(054-5385013 בני ברק

 תלת אופן עם מוט הכונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3318830

 לאספנים, מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3318830

 אופניים חשמליות במצב 
טוב, דרוש תיקון קל, 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-4145023

 רמקול בזוקה נייד, חזק 
ועוצמתי, כחדש 199 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3188804

 כיסא האכלה חדש 
לתינוק מרהיב ביופיו )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני ברק( 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה כיסוי לרכב נגד 
שמש כחדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 מתקן ייבוש לכביסה גדול 
חדש )בני ברק( 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 למכירה כיריים גז 100 
ש"ח + שולחן קטן 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בני ברק 052-5737813

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 מכשיר סודה סטרים 30 
ליטר + 2 בלוני גז 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 בהזדמנות 20 כרכים 
"תלמוד בבלי" מצב מעולה 

_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 052-4619858

 למכירה מאוורר תעשייתי 
גדול חדש ב- 350 ש"ח טל' 

_____________________________________________)27-28ח(052-5173714

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל' 
_____________________________________________)27-28ח(050-2897927

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 30 ש"ח טל' 
_____________________________________________)27-28ח(050-2897927

 תוכי קוואקר האכלת יד 
חביב מפטפט למבינים 450 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7194533

 טבעת זהב חדשה 400 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-2517775

 גגון לרכב 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 מכשיר GPS חברת 
NOVOGO איכותי 

מאוד חדש באריזה + 
כבל ומעמד לרכב חצי 

מהמחיר שנקנה 
054-8527470)27-30(_____________________________________________

 חדש באריזה!! ילקוט 
של COOL מקורי לבנים עם 
_____________________________________________)27-27(עגלה 90 ש"ח 054-8483223

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעלים לילדים 

_____________________________________________)27-27(90 ש"ח 054-8483223

 קשת לעגלה מתכווננת 
של טייני לאב 70 ש"ח

054-8483223)27-27(_____________________________________________

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 80 ש"ח 

054-8483223)27-27(_____________________________________________

 שטריימל למכירה במצב 
מעולה, ובהזדמנות! 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3292985

 מכונת פופקורן חדשה 60 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7188017

 מטרנה גדולה בד"ץ 35 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7188017

 ספר לימוד לבית ספר 
_____________________________________________)27-28ח(20/30 ש"ח 052-7188017

 שוקר עם פנס נטען 
_____________________________________________)27-28ח(ב-220 055-6795307

 מטען 36V כחדש ב-100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 055-6795307

 אוזניית בלוטוס שנכנסת 
לתוך האוזן חדש ב- 65 

_____________________________________________)27-28ח(055-6795307

 שעון יד לגברים חדש 
_____________________________________________)27-28ח(באריזה ב- 40 055-6795307

 מעוניין לעבוד אצלך 
בשעות הערב / הלילה לפי 

שעה / גמיש בשעות 
_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 מעוניין בטלמרקטינג 
מכירות, סוכן, או עבודה 
בצוות, עבודה מאתגרת 

p2@hagisrael.com)27-28ח(_____________________________________________

 חד הורי אחראי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה / 

_____________________________________________)27-28ח(לפי שעה 054-7738741

 מחפשת עבודה משרדית 
בב"ב 15-20 ש"ש, הקלדה 
_____________________________________________)27-28ח(עיוורת, ניסיון 054-8463244

 התפנה עורך ספרים 
_____________________________________________)27-30ל(לעבודה רצינית 054-8590879

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

ושרירים תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

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

 ברה"ע למכירה פלאפון 
נוקיה דור 3 + מטען ב- 190 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

 אוזניה בלוטוס חדשה 
 plantronics 55 באריזה

מחיר: 95 ש"ח טלפון: 
_____________________________________________)28-29ח(054-6969961

 נוקיה 230 חדש אחריות 
שנה וחצי 250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3299505

 נגן חדש חברת שיאומי + 
ווידאו + בלוטוס + רמקול ועוד 

_____________________________________________)28-29ח(220 ש"ח 058-3251441

 נוקיה C2, לא היה 
בשימוש, לא כשר, מחודש, 

_____________________________________________)28-29ח(170 ש"ח 058-3251441

 טאבלט טלפון 7 אינץ' 
ללא אינטרנט 190 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4116415

 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

 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

 שמלת ערב מידה 38 
מרהיב לחתונה או אירוע 

וכדומה 60 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7640482

 מזגן חלון 300 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 למכירה מכונת צילום / 
פקס / סורק + מכונת גילוח  
+ טלפון סלולרי 70 ש"ח כל 

_____________________________________________)28-29ח(דבר 052-5737813

 למכירה טיולון 120 ש"ח 
בלבד + עגלת אמבטיה 190 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 אופני כושר 400 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(ירושלים 053-3139825

 הליכון כושר חשמלי 
מקצועי 050-4135789 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח ירושלים 

 עגלת קניות מבד, חזקה 
במצב מעולה 40 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4087927

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 119 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-6907470

 מכשיר פופקורן חדש 60 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7188017

 שעון יד לבת חברת 
"סווס" חדש ב- 60 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-8776286

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש ברמה ב- 70 

_____________________________________________)28-29ח(שקל 050-8776286

 ברה"ע למכירה משחק 
ברגה )כדור רגל שולחן לילדים( 

ב- 490 ש"ח 31*59*121 
_____________________________________________)28-29ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה למכירה 
24 אינצ' ב- 190 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-6850138

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 150 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה 2 כיורים קטנים 
30*20 ס"מ ב- 250 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)28-29ח()חדשים( 03-5794276

 למכירה שמלת כלה לבנה 
מידה קטנה 230 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה טיולון + מזוודה 
+ פקס ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 130 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע כחול 35 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא למיטת 
_____________________________________________)28-29ח(נוער 80 ש"ח 053-3155415

 מכונת תפירה ביתית 400 
ש"ח חשמלית במזוודה 

_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה סוללה 48 וולט 
אקטיב מקורי 3 חודשים 
בשימוש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)28-29ח(054-8464909

 אופני הרים במצב חדש 
היו בשימוש פעם אחת עם 

הילוכים מחיר 230 נייד שירלי: 
_____________________________________________)28-29ח(054-7233534

 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

 למכירה מתקן כביסה 
כתר חזק ב- 100 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155532

 שמלת ערב מהממת, 
מידה 40, כסף, אפור, זהב, 

_____________________________________________)28-29ח(400 ש"ח 052-7112123

 זוג תוכונים חמודים לא 
האכלת יד ב- 120 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(050-4157763

 10 שטרות חו"ל 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7653753

 תוכונים צהוב ירוק בבני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק 052-7653753

 1 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7653753

 גימלאית יעילה, כושר 
ארגון משרדי, לפעמיים בשבוע 

_____________________________________________)28-29ח(אזור פ"ת 054-4541518

 אני מחוסר עבודה בן 69 
מעוניין לעבוד כטבח מומחה 
לישיבות עם יושר של עבודה 

פלאפון: 050-6560424 
_____________________________________________)28-29ח(03-5342722

 בלונים לסודה סטרים 1 
מלא / 70 ש"ח השני רק 20 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה נעלי גברים 
COMPORT אלגנטיות 

מידה 44 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(053-3155532

 2 שמלות ערב לנערות 
מידה 38/40 צבע מנטה אחד 

במידה 4 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7112123

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)28-29ח(עברי 250 ש"ח 052-7653753

 שואב אבק חדש!! 200 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 058-3245685

 נעלי ניו בלנס חדשות 
מידה 38 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 תיק לכינור חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 אופני הילוכים מידה 26 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 058-3245685

 כדור פיזיותרפיה גדול 75 
_____________________________________________)27-28ח(ס"מ 50 ש"ח 058-3245685

 נעלי בית מורן חדשות 
מידה 42 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 נעלי בית מורן חדשות 
מידה 37 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3245685

 רולר ביילס ורודות מידה 
36-40 בשימוש חודש 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 055-6777186 י"ם 

 שארית יוסף 2 כרכים 
השלמה לילקוט יוסף 20 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8478897

 ספרי ברסלב 5 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-8478897

 ליקוטי הלכות "תורת 
_____________________________________________)27-28ח(הנצח" 50 ש"ח 054-8478897

 הליכון לתינוק כחדש 100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7188017

 מראה קיר 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-7126106

 בימבה פלא קורקינט 75 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 85 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-7041010

 מחשבון מדעי מצוין 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3187278

 מפה לבנה מיוחדת 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3187278

 2 כיסאות משרדיים לכל 
מטרה כל אחד 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בצבע שחור 050-9340317



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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)21-28(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים אפשרות 

לעבודה מהבית.
_____________________________________________)23-30(לפרטים: 054-8408411

 לרשת חוגים בר"ג 
ובשרון דרושות מורות 

לאנגלית )גם בשנת 
המסלול האחרונה( 

הסעות מב"ב
058-4114888)27-30(_____________________________________________

 לחברת פיננסים בפ"ת 
דרושים נציגי תאום פגישות/
מכירות טלפונים שכר גבוה 
למתאימים טל 03-6979606

_____________________________________________)25-28ל(052-5861146

 דרושה מתאמת 
פגישות לחברת ביטוח 

בפ"ת תנאים מעולים! 4 
משמרות בשבוע!

054-2328926)24-29(_____________________________________________

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 לגן חב"ד ברמת גן 
דרושות סייעות וגננות תנאים 

מעולים, לפרטים חדווה: 
_____________________________________________)25-26ל(050-4140298

 לחנות בגדים מוכרת 
מנוסה ואחראית בשנת ה- 

+40 לחצי משרה, קו"ח למייל: 
y0506440258@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח באזור 
ב"ב )חצי משרה, נסיון 

חובה/שנה(קו"ח לפקס- 
03-733-9237 או למייל 
siraadess@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה לשנה"ל תש"פ 
סייעת למשרה מלאה/

חלקית תנאים מצוינים! 
052-7177524)25-28(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת, 
גננות/סייעות לקיטנות 

אוגוסט ולצהרון לשנה"ל 
הבאה. 03-9160700
_____________________________________________)25-28(וואצ: 050-7877853

 למעונות אביב התורה 
דרושות גגנות מטפלות, שכר 

הולם 054-4893566 
052-8750036)25-28(_____________________________________________

 לבית אבות בבני ברק 
דרושה מדריכת תעסוקה, 

_____________________________________________)25-28(לפרטים 053-6002900

 דרושה עובדת לנקי 10 
שעות אחה"צ מ- -15:00

053-5251290 22:00)25-28(_____________________________________________

הבית לילד המיוחד מבית ארחות חינוך

לצמוח במקום טוב
פר ח

לפרטים,
רחלי: 050-4111598
אסתי: 054-5210006

לשליחת קו"ח:
mtbyakov@gmail.com

לגן ומעון תקשורת בבאר יעקב דרושות:

 עובדת סוציאלית
 פיזיותרפיסטית

 קלינאית תקשורת
 מרפאה בעיסוק 
 מנתחת התנהגות

 סייעות

29832_50x64.indd   2 25/06/2019   17:49

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב, 1. סייעת במשרה 

מלאה 7-16:00 
2. סייעת למשרה חלקית 

לגילאי שנה וחצי 
_____________________________________________)26-28ל(052-8530061 052-8226582

 דרוש/ה סוכנ/ת מכירות 
למשרד תיווך גדול וותיק 

בירושלים, רישיון ורכב חובה, 
סודיות מובטחת, קורות חיים 

_____________________________________________)26-29(לפקס 02-563-8224

 לחברת הובלות בירושלים 
דרושים סבלים, עדיפות עם 

_____________________________________________)26-29ל(ניסיון 050-5809092

 במיידי קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)26-29(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
טכני לבניין בב"ב, שליטה 

באופיס, הנהח"ש יתרון 
binyan444@gmail.com)26-29(_____________________________________________

 לניקיון חדר מדרגות 
דרוש עובד חרוץ, 

לרציניים בלבד!
054-2421996
052-4003742)26-29(_____________________________________________

ז’ בתמוז - ט’ בתמוז תשע”ט  10/7-12/7/2019

הנדסאי/ת מיזוג אויר
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה 

דרישות: תעודה בתחום - חובה • טיפול בתקלות • טיפול באחזקה מונעת
vrs נסיון במערכות גדולות צ'ילרים, יטאות, מערכות

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144
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03-5770550 
03-5771144

 דרושות מטפלות 
למעון לגיל הרך שכר הולם 
למתאימות 054-8471166 

058-4012013)27-38(_____________________________________________

 דרושה גננת / מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)27-30(_____________________________________________

 דרושה מתאמת 
פגישות מנוסה, יכולת 
ביטוי )גיל +30( תנאים 

סוציאליים מעולים! 
054-4771509)27-30(_____________________________________________

 לפעוטון בק.אונו 
דרושה גננת / מטפלת עם 
נסיון בלבד, תנאים טובים 
_____________________________________________)27-28(למתאימות 050-4102929

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות מכירות 

תותחים )מוקד נפרד( בונוסים 
_____________________________________________)27-30(גבוהים 072-2230781

 מעון שהוא בית, בפתח 
תקוה, מחפש את האחת, 

לשעות: 7:00-16:00, תנאים 
מצויינים למתאימה 

050-4144711)27-28(_____________________________________________

 לגן פרטי בגני תקווה גננת 
לשנה"ל 7,000 ש"ח נטו + 

יום חופשי + נסיעות, אפשרות 
_____________________________________________)27-30ל(להסעה מב"ב 050-4131561

 לגן פרטי בגני תקווה 
סייעת 35 ש"ח אפשרות 

_____________________________________________)27-30ל(להסעה מב"ב 050-4131561

 לאביטל השכרת רכב 
בבני ברק, נהג חרוץ למסירה/
קבלת רכבים ושינוע, עבודה 
בשעות גמישות, ימים א-ו, 
חובה רשיון נהיגה ב' לפני 
2007/רשיון ג' מעל שנה, 

inter_k@017.net.il :27-28(קו"ח(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

בונוסים )לא לחופש( 
052-7144468)27-30(_____________________________________________

 מטפלת מנוסה להוצאת 
ילדים מביה"ס ועבודות בית 
_____________________________________________)27-28(קלות בגב"ש 050-7987471

 לחברת שליחויות נהג עם 
רשיון עד 12 טון, מאזור המרכז 

_____________________________________________)27-30ל(תנאים מעולים 074-7030025

הכנסה מצוינת לאברכים לפחות 3000 שקל 
שעות גמישות למשרה חלקית 

אפשרות למשרה מלאה 
בחלוקת עיתונים ועלונים באזור המרכז

רכב חובה
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 רוצה לשמוע איך נשים 
שמגדלות משפחות פתחו 

עסק רווחי מהבית? בשעות 
_____________________________________________)27-30(הבוקר: 052-7630962

ידיעות ירושלים / 8227040 / 

הורי בית
להפעלת מעון משפחתי דתי בירושלים 

דרוש זוג עם/בלי ילדים

לארגון "אור שלום" דרושים/ות

קורות חיים של שני בני הזוג יש לשלוח לכתובת מייל: 
Talig2@Orr-Shalom.co.il

דרישות התפקיד:
יכולת התחייבות לתקופה ארוכה (לפחות לשלוש שנים).
יכולת העתקה ושינוי מקום מגורים אותו מספק הארגון.

רקע חינוכי/טיפולי – יתרון.
מועד תחילת עבודה – ספטמבר 2019 .

המשימה משפחתית אך מאפשרת לאחד מבני הזוג
לעבוד בעבודה נוספת.

למתאימים תינתן הדרכה והכשרה.

בגבעת שמואל
דרושה מטפלת מנוסה 

לכיתת התינוקות, 
לטווח ארוך

הגן של ניקול
050-7250631

למעון פרטי 

03-5771144

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

 לארגון חרדי גדול 
קלדן/ית לעבודה מהבית 2-3 

שעות ביום - גמיש, שכר 
בסיס 40 ש"ח לשעה קריירה 

072-222-2262)28-28(_____________________________________________

 לחברה בתחום הבניה 
בירושלים פקיד/ה לתחום 

הרכוש, שעות נוחות, לא נדרש 
ניסיון, 6,500 ש"ח קריירה 

072-222-2262)28-28(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בבני ברק 
מזכיר/ה, שעות נוחות, שכר 

גלובלי 8,000 ש"ח קריירה 
072-222-2262)28-28(_____________________________________________

 למוסדות חינוך בבני ברק 
והסביבה דרושות מחנכות 
ומורות מקצועיות לשנה"ל 

_____________________________________________)28-28(תש"פ קריירה 072-222-2262

 למשרד הנה"ח בר"ג 
מנהלת חשבונות, 3 ימים 
בשבוע, 8:30-13:30 ניסיון 
במשרד דומה חובה קו"ח 

_____________________________________________)28-31ל(לפקס 03-5742905

 דרוש עובד מטבח ועובד 
תחזוקה לישיבה בב"ב 

055-6777042)28-29(_____________________________________________

 מתאמת פגישות למשרה 
חלקית בקרית אריה בפ"ת, 

בסיס + בונוסים גבוהים 
_____________________________________________)28-29ל(054-7098049

 דרושים/ות עבודה מהבית: 
מזכירה לניהול ארגון חסד 
מהבית *קלדן/ית מב"ב. 

*אנשי/ות בדיקות אוטומציה 
לחברה חרדית 20,000-27,000 

ש"ח גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)28-28(_____________________________________________

 מנה"ח ראשית לחברה 
פיננסית בר"ג תחת רו"ח 

חרדית, 7.5 שעות -10,000
11,000 *מנה"ח לרו"ח חרדי 

במרכז 10,000-11,000 גלאט 
www.glatjobs.co.il ג'ובס

073-7055666)28-28(_____________________________________________

 נאמן כשרות למאפיה 
בירושלים, 36 ש"ח לשעה 

גלאט ג'ובס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)28-28(_____________________________________________

 סוכן/ת שטח ללקוחות 
קיימים + רכב צמוד 11,000 

ש"ח גלאט ג'ובס 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)28-28(_____________________________________________

 דרושה תופרת מקצועית 
למעצבת בגבעת שמואל 
תנאים טובים למתאימה 

054-4874575)25-28(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום בקרית 
הרצוג מטפלות/סייעות לגיל 

הרך חלקית / מלאה
054-4499177 053-3119204)25-28(_____________________________________________

 דרוש/ה 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(_____________________________________________

 דרושה גננת לגן פרטי ל- 
10 ילדים, תנאים טובים 

_____________________________________________)28-31(03-7785399 ו- 052-4224800

 לת"ת בת"א, גננת 
משלימה + מורה משלימה 

לשנה"ל הבאה פרטים 
054-8599026 03-5792456)28-29(_____________________________________________

 לסופר מרקט בבני 
ברק דרושים סדרנים 

רציניים לעבודה 
במשמרות לפרטים: 

054-4284770)28-31(_____________________________________________

 דרושה מדריכת ראיה 
לילדה בת 3 בביתה 

050-6256846)28-31(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
לקרן הילד בבני ברק 
משמרת בוקר, שכר 
_____________________________________________)28-31(הולם 072-2288601

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מטפלת חמה ומסורה למשרה 

חלקית / מלאה 
_____________________________________________)28-29ל(052-7603242



חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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