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לשלוחה
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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

050-7333404 053-3147717

השקעה בטוחה
20% תשואה + בטוחה מלאה לכסף 
מהרו !!! מספר המקומות מוגבל

גנץ: "אני מאמין בהובלה אורתודוקסית, זה 
מה ששימר את עם ישראל לאורך שנים"

יו"ר 'כחול לבן' הגיע לסיור ליל-שישי בבני ברק והתיישב לשיעור גמרא ולשיח עם תושבים • על יחסי דת 
ומדינה: "הסוגייה לא צריכה להיות הפרדת דת ומדינה אלא הסדרת דת ומדינה, בסוף, אנחנו מדינה יהודית 
עם ערכים יהודיים ומסורת יהודית" • על יאיר לפיד: "הוא לא אנטי חרדי. תפיסתו חילונית, ישרה, עמוקה - 

לשיטתו. לכל אחד יש את הגוונים שלו, אני מציע לכולנו: בואו נימנע מפסילות" | עמ' 11

חשיפה

בעוד סגן שר הבריאות יעקב ליצמן 
מברך על שובם של שקד ובנט 

לקדמת הבמה, ח"כ יעקב מרגי 
מתריע מפני חידוש אפשרי של 
ציר 2013 של לפיד, בנט ואיווט, 
תוך הותרת המפלגות החרדיות 

באופוזיציה • מרגי מבקש להזכיר: 
דווקא האגף החרד"לי בבית היהודי 
הביא בזמנו תמיכה של חלק מרבני 

הציונות הדתית למהלך החרמת 
החרדים | עמ' 12-13

יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי מתריע מפני הימין המאוחד

"ברית האחים עלולה 
לחזור אחרי הבחירות" שקד  את  רצה  שלא  מי 

בליכוד,  הראשונה  בעשירייה 
מפלגה  בראש  אותה  יקבל 
מנדטים  מעשרה  למעלה  של 
עצמאיים. מי שלא הסכים לדור 
ולשמוע  אחת,  ברשימה  עמה 
ליכוד  כחברת  מוזכר  שמה  את 
שנצמדת לדף המסרים, יקבל את 
רבת-כוח  כיושבת-ראש  איילת 
שתציב לנתניהו תנאים. במקום 
לכחלן אותה - בפרפרזה לאותה 
כחלונים"  "תהיו  נושנה  אמרה 
שהפכה לפרודיה -  ולהציב את 
העשירייה  במורד  שם  אי  שקד 
לתפקיד  עין  עקומת  בציפייה 
שרה - קיבלו ביבי ושרה נתניהו 
הימין  כראשת  שקד  איילת  את 

החדשה.

)הטור המלא בעמ' 12-13(

שקד פורח

עו"ד אבי בלום 

שלטון  מאמיני  שרידי  גם 
עיניהם  את  שפשפו  החוק 
האחרון.  שני  בצהרי  בתדהמה 
אחרוני המגנים בחירוף נפש על 
המשפט  עולם  של  השן  מגדל 

הישראלי בלעו את לשונם.
ראש  שהגיש  בעתירה  הדיון 
נגד  קובי,  רון  הטברייני,  העיר 
הפנים,  במשרד  לשימוע  זימונו 
ושוב  שוב  שנכשל  לאחר 
תקציב  את  להעביר  בניסיונות 
השופטים  את  הציג   - העירייה 
משלושת  שניים  לפחות  )או 
חברי ההרכב( ככלי ריק, כאנשים 
נחותים ובעלי אינטרסים אישיים 

וחישובים קטנוניים.

)הטור המלא בעמ' 14(

אין שופטים 
בטבריה

אבי גרינצייג 

אח נגד אח
3 סעיפים שעלו להצבעה במועצת העיר, 

ניקזו אליהם את כל המתח הפוליטי 
והציבורי בקהילה החרדית בפתח תקווה 
• אורי אהד שאג, ישראל פרידמן מחא, 

רמי גרינברג התגונן ותקף, ש"ס לא נותרה 
חייבת • כל הפרטים | עמ' 4

זנזורי סגנית, דיעי ויתר, גינת שודרג
סבב מינויים חדש בעירייה: ענת זנזורי נבחרה לסגנית ראש העיר )בשכר(; יו"ר 'הבית היהודי' החליט לוותר על המינוי, ובכיר ש"ס זכה 

בתואר כבוד: 'המשנה לראש העיר' | עמ' 4



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



אריסה ולימון

צ׳טני עגבניות 
מיובשות

למון גראס ואננסקארי ירוק,

!יש משהו לנשנש?

חדש!
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מאת: ישראל פריי

השבוע  נקרעה  החרדית  תקווה  פתח 
הפוליטית- הזירה  את  המטלטל  במאבק 
לציבור התושבים.  עמוק  ומחלחלת  מקומית, 
על  העיר  מועצת  במליאת  הצבעה  הטריגר: 
קיצור תקופת הקצאות למוסדות המזוהים עם 

'יהדות התורה' וביטול הקצאה לגני ילדים.
מועצה  ישיבת  התקיימה  ראשון,  ביום 
ההצבעה  את  בחובה  שטמנה  שגרתית, 
מי  על  לרוב  שעברה  הישיבה,  הנפיצה. 
במיוחד,  גבוהים  לטונים  עלתה  מנוחות, 

כאשר הסעיפים המדוברים עלו להצבעה.
אישור   .1 להצבעה:  עלו  סעיפים  שלשה 
גני  לרשת  עירוני  מבנה  ההקצאה של  תקופת 
הילדים של אגודת ישראל' לתקופה של שנה 
אחת בלבד. 2. שינוי תקופת ההקצאה למבנה 
שנה  של  לתקופה  ישרים'  'דרך  תורה  תלמוד 
העיר  מועצת  החלטת  ביטול   .3 בלבד.  אחת 
'קהילה  של  יום  למעונות  מקום  להקצות 

נרתמת פ"ת'.
מדובר  התורה',  'יהדות  נציגי  פי  על 
גרינברג  העיר  ראש  של  מכוונת  בהתנכלות 
פוליטיים.  ממניעים  שלהם  החינוך  במוסדות 
על פי ראש העיר, מדובר בהחלטות ענייניות 
ללא  הוא,  באשר  חרדי  ילד  לכל  דואג  והוא 
סיעת  נמצאת  בתווך  "עסקנים".  של  תיווך 
החלטות  על  והגנה  בהצבעות  שתמכה  ש"ס, 

ראש העיר.
מי שהתייצב לצד 'יהדות התורה' במליאת 
קירות  את  שהרעיד  אהד,  אורי  הוא  המועצה 
"אני  גרינברג.  נגד  מחאה  בקריאות  האולם 

פוליטיקה,  על  מדבר  אתה  ילדים,  על  מדבר 
הילדים,  של  בעיניים  תסתכל  בושה?  לך  אין 
מי  כל  נוער,  תנועות  זה  מחר  הם,  זה  היום 
אתה  אותו,  מעניש  אתה  יפה'  לא  ש'מתנהג 
דמגוג, שקרן, מנצל ילדים לצרכים פוליטיים, 

תתבייש".
ביקש  פרידמן  ישראל  העיר  מועצת  חבר 
אומר  אני  נקטע:  נאומו  אך  דברים  לשאת 
הכיפה  לחובשי  ובמיוחד  המועצה  לחברי 
שבינינו, אם החרש תחרישי בעת הזאת - רווח 
אבל  אחר,  ממקום  ליהודים  יעמדו  והצלה 
ההצבעה שלכם תירשם לדיראון עולם בספר 

הזיכרונות".
לשאת  להפסיק  מפרידמן  ביקש  גרינברג 
נאום פוליטי ולהגיב עניינית לענייני ההצבעה. 
"המסיתים  בפרידמן:  הטיח  העיר  ראש 
והמדיחים הכי גדולים הם אתם, אתם מפלים, 
שקרנים פועלים בהסתה כל הזמן, אל תטיפו 
ביניכם:  יש  איזו שנאה  נראה  בוא  לנו מוסר. 
את  אחד  הורגים  אתם  מחבלים,  מתנגדים, 

השני מכות, אל תטיפו לנו מוסר".

חילופי  שורת  החלה  ההצבעה,  לאחר  מיד 
האשמות, הודעות ארוכות לתקשורת וראיונות 
עיקרי  את  עבורכם  תמצתנו  הצדדים.  כל  של 

הדברים:
למען  ליאות  ללא  פועל  אני   – גרינברג 
ללא  ענייניים,  משיקולים  החרדי,  הציבור 
מגיעה  ההתנגדות  כל  בי.  שבחר  למי  קשר 
פעילויות,  אישרתי  מתוסכלים".  מ"עסקנים 
הרחבתי תמיכות, אני מסייר במוסדות, היחיד 

שבאמת אכפת לו מכם, התושבים.
יהדות התורה – מדובר בהקצאות שאושרו 
בעבר בתקופת כהונת ברוורמן וכעת נלקחות 
מתוך מסע נקמנות בציבור שנשמע לרבותיו. 
וועדת  להמלצת  בניגוד  נעשה  הקיצוץ 
ההקצאות. "הבושה והכלימה היא השותפות 

של סיעת ש"ס בהצבעות".
היו  לא  כמעט  עברו  בתקופות   – ש"ס 
התבכיינו.  לא  אז  הספרדי,  לציבור  הקצאות 
"הגיע הזמן שתפנימו, ויפה שעה אחת קודם, 
הציבור  אחרת.  דרך  שיש  חדש.  שלטון  שיש 
כולו - האשכנזי והספרדי, מקבל ויקבל יותר".

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

זנזורי סגנית, דיעי ויתר, גינת שודרג
מאת: משה אברהמי

בישיבתה  אישרה  העיר  מועצת  מליאת 
ענת  המועצה  חברת  של  מינויה  את  השבוע 
)בשכר(.  העיר  ראש  סגנית  לתפקיד  זנזורי 
במקור, סגן ראש העיר איציק דיעי אמור היה 
לשדרג את מעמדו ולהפוך מסגן בתואר לסגן 
בנוסף,  נדחה.  המהלך  לבקשתו,  אך  בשכר, 
את  קיבל  )ש"ס(  גינת  אליהו  המועצה  חבר 

תואר הכבוד 'משנה לראש העיר'.
החזיקו  העירונית,  הקואליציה  כינון  מאז 
 5 3 חברי מועצה בתפקידי סגן בשכר, מתוך 
שהעיר זכאית למנות, בהתאם לגודלה ולמניין 
תושביה. ראש העיר גרינברג הסביר אז כי הוא 
התושבים.  לטובת  הכסף  את  לחסוך  מעדיף 
הראשון,  המינויים  לסבב  משנה  פחות  כעת, 

הוחלט לאייש את מלוא התקנים.
עלות העסקת סגן ראש עיר – על פי גזברית 
מעביד(.  )עלות   ₪  54,000 היא   – העירייה 

לשכה  כמו  הטבות  כולל  התפקיד  בנוסף, 
הסבירה  שהוציאה,  דעת  בחוות  ומזכירות. 
מאפשר  הנוכחי  העירייה  תקציב  כי  הגזברית 

להעסיק סגנים נוספים.
ההצבעה על מינויה של ענת זנזורי התקבלה 
פה אחד, ומשקפת את הערכה שקיימת כלפיה 
 2 מכל קצוות הקשת העירונית. זנזורי, מספר 
ברשימת 'התחדשות' של גרינברג, קיבלה את 
המינוי לאחר תקופת מתיחות בינה לבין ראש 
העיר, בין היתר לאור טענות על סחבת במינוי.
איציק דיעי, יו"ר 'הבית היהודי' - שכזכור 
האחרון  ברגע  העירונית  לקואליציה  נכנסה 
לדבריו  המינוי,  על  מיוזמתו  לוותר  העדיף   -
ובמטרה  אחרים  בפרויקטים  עיסוקיו  בשל 

להימנע מניגוד עניינים.
המשנה  לתפקיד  גינת  אליהו  של  מינויו 

לראש העיר התקבל גם הוא פה אחד.

 על הבמה: רמי לוי וגרינברג
התקיים  השבוע 
כנס  שרת  באולם 
פתח  של  העסקים 
שעסק  תקוה, 
מכירות  בשיווק, 
ומתן טיפים לבעלי 
קטנים  עסקים 
באירוע  ובינוניים. 

על  סיפר  אשר  גרינברג  רמי  העיר  ראש  השתתף 
ותיאר  הקרובות  בשנים  העיר  של  הפיתוח  תוכניות 
הפיתוח  הוותיק;  העיר  מרכז  שיעבור  המהפכה  את 
לו  הירוק"  ו"המסלול  התעשייה,  אזורי  של  הנרחב 

יזכו עסקים שיבחרו לקבוע את מושבם בעיר.
בהמשך המפגש סיפר רמי לוי בעל רשת השקמה 
את סיפורו האישי, כיצד התחיל את דרכו בירושלים 
רשת  של  הבעלים  להיות  הגיע  וכיצד  קטנה  בחנות 
קמעונאות משגשגת. אסף נעמן הלל, מנכ"ל קבוצת 
ולמשוך  לשווק  כיצד  לקהל  סיפר  עסקית  נסיקה 
לסגירת  מאמנת  לחין  מרינה  החדש.  בעידן  לקוחות 
עסקאות נתנה טיפים לקידום עסקאות, וגדי בנוליאל, 
מוצאים  כיצד  בדבריו  סיפר  ג'פניקה  רשת  מנכ"ל 

עובדים אידאלים.

 השר הגיע לקייטנה
המדע  שר 
והטכנולוגיה, ח"כ 
אקוניס,  אופיר 
בקייטנת  ביקר 
המתקיימת  המדע 
יחד  תקוה,  בפתח 
לראש  המשנה  עם 
אגף  וראש  העיר 

חברה ונוער, רפי דהן.
יחד עם השר אקוניס הגיעו למקום מנכ"ל משרדו 
בסבסוד  מתקיימות  הקייטנות  משרדו.  וצוות  בר  רן 
 80 של  סמלי  במחיר  והטכנולוגיה  המדע  משרד 
מתקיימים  בעיר  הקייטנה.  תקופת  לכל  בלבד   ₪
מחזורים   31 של  שיא  מספר  הקיץ  חודשי  במהלך 
של קייטנת המדע, עלייה משמעותית משנה שעברה, 
נתון שמציב את העיר במקום השני, אחרי ירושלים, 

מבחינת הביקוש לקייטנה זו.

 שני פצועים קל
 - מד"א  חובשי 
פתח  הצלה  מתנדבי 
הוזעקו  תקווה, 
לרחוב  השבוע  בתחילת 
דיווח  עקב  ארלוזורוב 
בין  דרכים  תאונת  על 
פרטי.  לרכב  אוטובוס 
העניקו  החובשים 
לפצוע  ראשוני  טיפול 
בנוסף  קל.  באורח  אחד 
העניקו  המתנדבים 

 30 כבן  חשמליים  אופניים  לרוכב  רפואי  טיפול 
שנפגע מרכב ברחוב ז'בוטינסקי ונפצע קל.

 אנחנו חייבים לדבר
המקרה  בעקבות  קהילתי,  שיח  של  חשוב  מפגש 
מירי שוטר,  ז"ל  הנער סלומון טקה  הטרגי של מות 
התקיים לפני כשבוע ב'מרכז גשרים לקהילה' בפ"ת, 
להורים יוצאי אתיופיה. המחלקה לעבודה סוציאלית 
יזמו  לנוער  למבחן  שרות  עם  בשיתוף  קהילתית 
שיח משותף עם הורים כדי לאפשר להם לבטא את 
רגשותיהם ולחשוב יחד איתם על דרכים להתמודדות.

אווירת ההלם ניכר עדיין בשיח ועלו אמירות קשות 
כמו: "אין לי אמונה במשטרה", "שוטרים שאמורים 
לשמור עלינו לא שומרים חוק", "כל כך הרבה שנאה 
יש כלפי בני הנוער מהעדה", "באנו לארץ לחיות פה 

עם האחים שלנו בשלום והם הורגים אותנו"?
ההורים יצאו עם תחושה שמקשיבים להם ונותנים 
את  שזעזע  המקרה  בעקבות  שלהם  לרגשות  ביטוי 
ומוטיבציה  חיזוק  להם  ניתנו  זאת  עם  ויחד  המדינה 

לפעול יחד לשינוי המצב.

3 סעיפים שעלו להצבעה במועצת העיר, ניקזו אליהם את כל המתח הפוליטי והציבורי בקהילה החרדית בפתח תקווה • אורי 
אהד שאג, ישראל פרידמן מחא, רמי גרינברג התגונן ותקף, ש"ס לא נותרה חייבת • כל הפרטים

סבב מינויים חדש בעירייה: ענת זנזורי נבחרה לסגנית ראש העיר )בשכר(; יו"ר 'הבית היהודי' החליט לוותר על המינוי, ובכיר 
ש"ס זכה בתואר כבוד: 'המשנה לראש העיר'

אליהו גינת. המשנה לראש העיר 

 צילום: אסף בריגה

 צילום: דוברות השר אקוניס



התקשרו עכשיו 8860*

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

לא סוגרים סניפים

שיחה 
ישירה

התכתבות
SMS-ב

מייל 
לבנקאי

כל הדרכים 
ליצירת קשר עם 

הבנקאי שלך:
אתר
הבנק

אפליקציה
מתקדמת

פגישה 
בסניף
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אומרים תודה לגננות, 
למטפלות ולסייעות

המתמידים יצאו 
לשבת התעלות

מאת: אלי כהן

350 גננות, מטפלות וסייעות השתתפו בערב 
פתח  התורני  החינוך  "מעיין  רשת  של  הוקרה 
 61 מונה  המקומית  החינוך  אימפריית  תקווה". 
מעוו  4 שפה,  גני   12 צהרוניות,   47 ילדים,  גני 

מרכז  מדעי-טכנולוגי,  העשרה:  מרכזי  ו-3  נות 
מוזיקלי-קונסרבטוריון לצעירים, ומרכז ג'מבורי 

וסנוזלן.
ובערב הושקעו משאבים רבים ותכנון עד לפ

רטים הקטנים, כדי לשדר לצוות כבוד והערכה 
על השקעתן ומסירותן לאורך 11 חודשי עבודה 
ומלאים, המהווה יתרון בלעדי לילדי הרשת שזו

כים לצוות הקבוע והמסור גם בקייטנת יולי.
בנוכחותו מ"מ ראש העיר  כיבד  את האירוע 
וויו"ר ש"ס המקומית, אוריאל בוסו, שציין בדב

ריו את מסירותן הרבה של הגננות ואנשי הצוות 
כדי לתת את המענה החינוכי הטוב ביותר בעיר.
ויוסף בוסו, מנכ"ל רשת 'מעיין החינוך התור

ני' פ"ת, הודה לגננות ואנשי הצוות: "אני נרגש 
הגננות.  לכן  שכולו  הוקרה  בערב  כאן  להיות 
על המסירות הנפש שלכן לכל אורך כל השנה. 

בחינוך  יומית  היום  ההשקעה  על  החשיבה  על 
הילדים. חשיבה על כל ילד וילדה ברשת הגנים 
שלנו. על הקשר הרציף שלכן עם ההורים, לתת 
מענה כמו שצריך. תודה רבה שיש לי את הזכות 

להיות חלק מהשליחות הגדולה הזאת".
את האירוע כיבדה בנוכחותה גלריה חשובה 
ושל צוות הפיקוח, בהן הגב' מיכל שאער, מפק

והגב' רחל אטדגי,  חת מחוזית משרד החינוך; 
מפקחת מעונות ארצית.

מאת: אלי כהן

בשבת פרשת מטות התאספו תלמידי ישיבת 
מו שברחוב  לאורייתא'  'חברותא  והמתמידים 

מאיר  כנסת  בישיבת  התאחדות  לשבת  סטבוי, 
בעיר ראשון לציון, בהנהגתו של ראש הישיבה 

הגרי"מ אלפר.
התו לימוד  עמל  של  ארוכה  תקופה  ולאחר 

מתלמודי  ח'  כתות  תלמידי  של  ו'שטייגען'  רה 
התורה בפתח תקווה, יצאו תלמידי ישיבת הערב 
ולשבת התרוממות. לנסיעה הצטרפו רק המתמי

דים שעמדו בתנאים של רבני הישיבה.
להתאוורר  הבחורים  נסעו  שישי,  ביום 

בבריכת השחייה של היישוב כפר חב"ד ולאחר 
מכן התכוננו לקראת שבת.

ובין קבלת שבת לתפילת ערבית, שמעו הבחו
רים את משאו של ראש הישיבה בפרשת שבוע 
והמ המפוארות  הסעודות  מדברותיו.  ושהפליא 

חברים  בדיבוק  ארוכות  שעות  נמשכו  שובחות 
זמירות והתעלות. 

דרעווין,  רעווא  שעת  הייתה  השבת  גולת 
והודו  תורה  דברי  התלמידים  אמרו  במהלכה 
על שבת מושקעת ואיכותית שהעניקה להם את 
בהמשך  התורה  על  לשקוד  להמשיך  הדירבון 

הקיץ.

ערב הוקרה מיוחד למאות עובדות 'מעיין החינוך התורני' בפתח תקווה

מצטייני כיתות ח' של ישיבת המתמידים 'חברותא לאורייתא', יצאו לשבת התעלות 
בראשון לציון, לא לפני שקפצו להתאוורר בבריכה 

לצוות לוין בע"מ
דרושות גננות וסייעות

 לשנת תש"פ
לצהרונים בגני ילדים בפ"ת- 

שכונת אם המושבות

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

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

שכר הולם למתאימות!

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

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

בית כנסת משכן ישראל 

בשיתוף המועצה הדתית והפורום הדתי לאומי 

מזמין את הציבור הרחב 

לכולל יום שישי

 מפגש הפתיחה יתקיים ביום שישי ח' באב )9.8.19( 
בבית הכנסת רחוב גליצנשטיין 8 כפר גנים

התכנסות וכיבוד קל    9:00
פתיחה ודברי ברכה הרב משה קליין רב שכונת כפ"ג      9:15

ומרכז הרפואי של הדסה    
הרב יגאל לרר שליט"א אב בית דין פ"ת       9:20

ור"מ ב'מרכז הרב'.         
נושא: סיבת חורבן בית ראשון וסיבת חורבן בית שני   
הרב יהושע שפירא שליט"א ראש ישיבת רמת גן.        10:05

נושא: דברו על לב ירושלים   
הפסקת קפה ועוגה   10:50

ההיסטוריון הצבאי ד"ר גרשון בר כוכבא.       11:10
נושא: המקדש בלהבות   

במעמד

רמי גרינברג ראש העיר

איציק דיעי סגן ראש העיר 

צבי בליץ חבר הנהלת העיר

פלטיאל איזטל יו"ר המועצה הדתית

הדתי לאומי פ״ת
הפורום

מיכה הלוי
הרב הראשי לפ"ת הגאון הרב

שליט"א

הרבנות הראשית
פתח תקוה

המועצה הדתית
פתח תקוה

בבית הכנסת "חצרות גנים", רח' יבנה 25
לפני קריאת התורה

בבית הכנסת "רשב"י", רח' אסתר המלכה 2
לאחר קריאת התורה

בבית הכנסת "בית אל", רח' אסתר המלכה 7
לאחר תפילת מוסף

בבית הכנסת "אור מציון", רח' קהילת פראג 14
לאחר קריאת התורה

בבית הכנסת "מקור חיים", רח' פרנקפורטר 11
תפילת מנחה ולאחריה שיעור בנושא:

מכירת בשר במסעדות כשרות בתשעת הימים  

בשבת קודש ביוספטל

9:20

9:45

10:00

10:20

-

-

-

-

19:22-

שיתקיים אחת לחודש אי"ה





א' אב תשע"ט 82/8/19 בפתח-תקוה

סוער בצומת סירקין: "רבע
 מיליון אנשים בפקק"

מרגש: לוחמי ימ"מ התארחו 
בבית הכנסת על שם הלוחם

משה אברהמי

מאות מתושבי פתח תקווה, כפר סירקין והאזור 
נגד  והפגינו  סירקין,  לצומת  ראשון  ביום  יצאו 
תכניות הבנייה שלטענתם ימיטו אסון תחבורתי 
על האזור. תכנית מחנה סירקין הופקדה והוגשה 
ע"י מנהל התכנון לפני 10 ימים בוותמ"ל וכרגע 

נמצאת בשלב ההתנגדויות. 
כבר  ובעייתי  קשה  תחבורתית  מבחינה  המצב 
עכשיו, כאשר לעשרות אלפי כלי רכב אין יציאה 
מהעיר הענקית סירקין, רק דרך שכונות יוספטל, 
עמישב, הדר גנים וקרית אלון. לדעת מומחים, 
אם התוכנית תצא לפועל כמתוכנן - פתח תקווה 

תהיה בסכנה תחבורתית גדולה.
המפגינים הזכירו לראש העיר רמי גרינברג את 
אמירותיו התקיפות בעבר נגד התכניות, בהיותו 
נחר אותה  לגלות  לו  וקראו  האופוזיציה,  ־יו"ר 
־צות גם כעת. בנוסף הניפו המוחים שלטים בג

נות שר האוצר משה כחלון.
תחבו פתרונות  לקדם  דורשים  המאבק  ־ראשי 

שינוי  מטרו,  קלה,  רכבת  כמו  פרקטיים  רתיים 
מהעיר.  יציאות  הוספת  או  סמוכים  בכבישים 
ועל  שנים,  להימשך  עשוי  אלו  פתרונות  ביצוע 
־כן הם דורשים לכלול את הפתרונות בתוך התו

כנית המופקדת בתב"ע, מה שיעצור את הבניה 
עד להתאמת התשתיות.

 משה אברהמי

־ביום ראשון, התארחו לוחמי הימ"מ בבית הכ
נסת 'תפארת פסקל' בפתח תקווה, ליום גיבוש 
הלוחם  של  שמו  על  קרוי  הכנסת  בית  וחיזוק. 
־פסקל אברהמי ז"ל, שנפל בהיתקלות עם מחב

לים בגבול מצרים.
ידי אנשי הקהילה  נבנה על  כזכור, בית הכנסת 
את  להנציח  במטרה  תקווה,  בפתח  המקומית 
זכרו של הלוחם היקר, שחייו נגדעו בטרם עת. 
לו ז"ל,  דרכו' של פסקל  'ממשיכי  ־כעת, באים 

ממעשי  וללמוד  להכיר,  להנציח,  הימ"מ,  חמי 

גבורתו.
הוריו של פסקל הגיעו למעמד המרגש והשתתפו 

ביום המיוחד והרגישו שהם החוט המקשר.
סגן ראש העיר איציק דיעי, שסייע רבות בהקמת 
בית הכנסת וממשיך לסייע בשוטף, הגיע לברך 
בשי ההורים  את  ריגש  ובעיקר  הלוחמים  ־את 

ל' לוחם הימ"מ וחבר  חה אישית מלב אל לב. 
בקהילה הודה לאיציק דיעי על כל הסיוע שהוא 

מעניק להם במהלך כל השנה.
־בסיום הדברים, הצטלמו החיילים מול קיר ההנ

צחה, הדליקו נר והתייחדו עם תמונתו של פסקל 
זכרו לברכה.

תושבים ופעילים יצאו לצומת סירקין במחאה נגד תכניות הבניה ⋅ החשש: אלפי דירות 
חדשות בלי התאמה תחבורתית – יביאו לקטסטרופה

קבוצת לוחמים הגיעה לבית הכנסת 'תפארת פסקל' על שם פסקל אברהמי ז"ל, 
התייחדה עם זכרו ונפגשה עם בני משפחתו

צילום: גלעד קוולרצ'יק

לבקש את המחלקה החרדית בת"א
* 9 0 8 8

לפרטים והרשמה :

בשורה משמחת לציבור החרדי : 

אברכים ובני ישיבות
בנות סימנרים , נשות אברכים.

שרוצים לפרנס את משפחתם בכבוד!

בשורה משמחת 
לציבור החרדי : 

הנדסאי מדיה ודיגיטל

הנדסאי בנייןהנדסאי רכב הנדסאי תעשיה וניהול

הנדסאי מיכשור רפואי הנדסאי חשמל

*פתיחת המגמות מותנת באישור מה"ט.

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פניםהנדסאי תוכנה במגמת סייבר

פתיחת מסלולי הנדסאים:
בכיתות נפרדות לגברים ונשים.
במסלולי בוקר וערב. מכינה השלמה לבגרות. עם אפשרות מימון של 100%!



השיטה שלנו

המצוינות שלך!

ועכשיו מבצע!!!
50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד ט”ו באב ה- 16/8

₪ 200 &100
החוג מתקיים ברח' רוטשילד 101, דירה 2, קומת קרקע, פ"ת

והעלות? 160&  לחודש עבור שיעור שבועי /
 300& לחודש עבור 2 שיעורים בשבוע

בואו ללמוד אנגלית בחוג חווייתי, מהנה ועוצמתי בכיתת לימוד מאובזרת וחדשנית.
שיטת הלימוד הייחודית משפרת את המוטיבציה והזיכרון, מעשירה את הידע ומרחיבה את אוצר המילים ,

מקנה מיומנויות למידה ומעצימה את הביטחון העצמי של התלמידים.למידה מתוקשבת ושיתופית
תוך מתן דגש ותשומת לב לכל תלמיד ותלמידה.

       מחשב לכל תלמיד
      ספריית אנגלית עם מגוון עצום של ספרים מעניינים וייחודיים להשאלה

      משחקי קופסא בכל נושא נלמד
      4-12 תלמידים בקבוצה- חלוקה עפ"י שכבת גיל ורמה לימודית ) מתאים גם לילדי הגיל הרך(

      הוראה מתקנת באנגלית )דיפלומה מטעם אוניברסיטת בר-אילן(
      קורס בוקר- אנגלית מדוברת לפנסיונרים ולכל המעוניין

בשרי
 בהשגחת הרבנות המקומית

באישור הרב המקומי

הממלכתית בכשרות מתחיל הכל

כשרות הרבנות מתחילה הרבה לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת
כשאתם יושבים במסעדה, בבית קפה או בבית, אתם רוצים לאכול בלב שקט מבחינת הכשרות. מערך הכשרות הממלכתי מעניק ליווי הדוק לאורך כל שרשרת ייצור 

המזון והכנתו - "מהשדה ועד הצלחת": פיקוח והשגחה בתעשייה בארץ ובחו"ל, אכיפה ומניעת הונאה בכשרות.

rab.gov.il רוצים לדעת הכל על הכשרות? פרטים באתר

פיקוח על חומרי גלם בתעשייה פיקוח על ייצור מזון כשר בחו"לפיקוח משלב הגידול אצלך בצלחתמערך משגיחים ארצישחיטה כשרה בארץ ובחו"ל אכיפה ומניעת הונאה בכשרות

מנת הבשרים הכשרה הוכנה באהבה
ע"י שף מאיר, בהשגחת...

משגיח הכשרות במסעדה,
שהשגיח על תהליך ההכנה של האוכל,

לפי כל כללי הכשרות - עד ההגשה לצלחת

צוותי שחיטה בחו"ל 
שדאגו לשחיטה כשרה 

לפי נהלי הרבנות

מפקחי אכיפה והונאה, 
שמנעו כניסת בשר טרף 

לחנויות הכשרות

משגיחים בחממות,
שפיקחו על ירקות 

העלים למניעת חרקים



א' אב תשע"ט 102/8/19 בפתח-תקוה

מאת: ישראל פריי

המערכת  גורל  את  יחרצו  הקרובות  השעות 
הגשת  מועד  יסתיים  חמישי,  ביום  הפוליטית. 
הרשימות לבחירות לכנסת ה-22 וכפי שהוכיחו 
הבחירות שהסתיימו לא מכבר – דברים נופלים 
אחוז  שברירי  ופיצולים,  חיבורים  על  וקמים 
חסימה והכרעות בין שותפי דרך בתוך הגושים.

בסימן  תעמוד  הקרובה  הבחירות  מערכת 
הצליחו  כה  עד  משותפות.  והנהגות  חיבורים 
ומשמאל  ידיים מימין  המפלגות השונות לשלב 
ה"חורים"  משותפת.  מטרייה  תחת  ולהתכנס 
הם   – לכעת  נכון   – בפאזל  שנותרו  היחידים 
יהודית'  'עוצמה  משמאל,  'העבודה'  מפלגת 

ו'זהות' של פייגלין, מימין.

שקד בראש, רצים יחד

הימין:  בגוש  האחרונות  להתפתחויות  ראשית, 
ביום שני, הגיעה בשעה טובה הסאגה במפלגות 
הציונות הדתית לסופה, עם חתימת הסכם לריצה 
שקד  איילת  של  החדש'  'הימין  בין  משותפת 
ונפתלי בנט לבין 'איחוד מפלגות הימין' המורכב 
מהבית היהודי בראשות הרב רפי פרץ והאיחוד 

הלאומי בראשות בצלאל סמוטריץ'.
על פי ההסכם בין הצדדים, רפי פרץ מפנה את 
שתעמוד  שקד  איילת  לטובת  בצמרת  מקומו 
בראש הרשימה, וזאת לאחר שקיבלה את ראשות 
יקבל  החדש  הימין  בנט.  מידי  החדש  הימין 
והמיקומים  הראשונים,  המקומות   9 מתוך   4
פרץ,  רפי  שקד,  הבא:  בסדר  יהיו  ברשימה 
מתן  סופר,  אופיר  יוגב,  מוטי  בנט,  סמוטריץ', 
כהנא, עידית סילמן, רוני ססובר ואורית סטרוק.

להסכם קדמו אינספור ישיבות מו"מ, תדרוכים, 
נעו  הדעות  חילוקי  ידיים.  וכיפופי  כותרות 
הנציגים  מספר  דרך  הרשימה,  מראשות 

ומיקומיהם, לכל צלע בברית הפוליטית.
אך יותר מכל ריחפה על המו"מ רוחו של ראש 
טען  רשמי,  באופן  נתניהו.  בנימין  הממשלה 
נתניהו כי הוא אינו מתערב במפלגות אחרות וכי 
מי שמעוניין בשלטון ימין חזק – מוזמן להצביע 
ליכוד, אך בפועל, נתניהו בוחש עמוקות בנעשה 
במפלגות הימין, גם מתוך מטרה לחזק את הגוש 

שיתמוך בו, אך לא רק.
בהקלטות שחשף העיתונאי עמית סגל, נשמעת 
מודה  כשהיא  פרץ,  רפי  רבניתו של  פרץ,  מיכל 

בהפעלת לחצים על בעלה לבל יוותר על ראשות 
של  בשליחותה  שקד,  איילת  לטובת  המפלגה 
רעיית ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו. יתרה 
לפרץ  הבטיח  הממשלה  ראש  לדבריה,  מזאת, 
את תפקיד שר החינוך במידה והוא יישאר בראש 

הרשימה.
רגע אחרי חתימת ההסכם שמלכד את הציונות 
המתקפות  החלו   – אחת  רשימה  לכדי  הדתית 
איחוד  "זה  נתניהו:  הממשלה  ראש  של  מצדו 
פיקטיבי אם לא מכניסים לתוכו את כל המפלגות 
מימין. אם בכך נגמר המהלך, כשמנגד המפלגות 
וודאית  בסכנה  הימין  גוש  מאוחדות,  הערביות 
לאיבוד השלטון. בנט, שקד וסמוטריץ' השאירו 
והם   - הימין  לגוש  מנדטים   5-6 בחוץ  בכוונה 
מסכנים במודע את המשך שלטון הימין. עדיין 
המסוכנת  הטעות  את  לתקן  מדי  מאוחר  לא 

הזאת", נמסר מגורמים בליכוד.
של  שילובם  אי  היא  למתקפה  הרשמית  העילה 
כזכור, עוצמה  יהודית' ברשימה.  'עוצמה  אנשי 
הימין  מפלגות  מאיחוד  חלק  הייתה  יהודית 
בבחירות האחרונות, אך מאז הם הספיקו לפרוש 

ולהטיח האשמות קשות בשותפיהם.
בהודעות לתקשורת ובשלל ראיונות, טען עו"ד 
איתמר בן גביר כי נגמרו הימים בהם משתמשים 
בקולות של עוצמה יהודית וזורקים את נציגיהם 
כי  טען  סמוטריץ'  מנגד  הרשימה.  לתחתית 
לי  'אכלו  של  וברטינות  כבוד  במשחקי  מדובר 

שתו לי'.
על פי סמוטריץ', אם בן גביר היה מגיע לשולחן 
בשפת  במקום  עניינית  לדבר  ומסכים  המו"מ 
גבוהים  מקומות  מקבלים  היו  הם  ההיעלבויות, 
ברשימה. כעת, לאחר שנסגרו הקצוות במפלגת 
ואנשיו  גביר  בן  של  סיכוייהם  הדתית,  הציונות 

לקבל מקומות גבוהים ברשימה שואף לאפס.
יצוין כי בחתימת ההסכם, קראו שקד, סמוטריץ' 
הפלגים  יתר  את  בליכוד  לשריין  לנתניהו  ופרץ 
לבל  האחריות  את  עליו  מטילים  כשהם  מימין, 
שיגר  הליכוד  הימין.  במחנה  קולות  יאבדו 
מכסת  כי  בטענה  התנגדות  הודעת  מיידית 
של  'כולנו'  נציגי  בשילוב  הסתיימה  השריונים 

כחלון ברשימתם.

 "הערבים נוהרים"

שורות,  אחדות  מציגות  הערביות  המפלגות 
אחת.  מפלגה  תחת  ירוצו  התנועות  כל  כאשר 
הייתה  הבחירות  לעגלת  להצטרף  האחרונה 

דרכה,  את  שקלה  האחרון  הרגע  שעד  בל"ד, 
כולל אופציה של אי התמודדות בבחירות. בסוף 
נציגי הרשימה המשותפת מסיבת  השבוע ערכו 
אך  בל"ד,  נציגי  נעדרו  ממנה  בנצרת  עיתונאים 

בהמשך החליטו חברי הוועד על הצטרפותם.
ואחריו  עודה,  איימן  הוא  בראשות  שיעמוד  מי 
במקום  שחאדה.  מטאנס  ד"ר  בל"ד,  נציג 
נציג תע"ל אחמד טיבי, שישמש  יוצב  השלישי 
על  ויתר  מרע"מ,  עבעס  מנסור  הסיעה.  כיו"ר 
בל"ד,  עם  החיבור  לטובת   2 כמספר  מקומו 

ויעבור למקום 4.
ובתוך כך, 'הליכוד' הודיע כי בכוונתו לחזור על 
במסגרתו  במחלוקת,  השנוי  המצלמות  פרויקט 
נפרסים משקיפים עם מצלמות בקלפיות ערביות 
בכדי למנוע זיופים. בחברה הערבית טוענים כי 
המצלמות נועדו לדכא ולהרתיע אנשים מלהגיע 
לקלפי. ח"כ תמר זנדברג פנתה ליועץ המשפטי 
בעניין. מדובר בפרויקט נרחב בו משקיע הליכוד 
נחקרים  אלו  בימים  כי  יצוין  שקלים.  מיליוני 
מצד  דווקא  קלפיות  לזיופי  חשדות  במשטרה 

אנשי 'הליכוד', באותן קלפיות.

שמולי נשאר, פרץ מתעקש

ובינתיים, המחנה הדמוקרטי – הלא הוא איחוד 
מר"צ, אהוד ברק וסתיו ספיר, ממשיך בקמפיין 
בחירות ומציג עצמו כבשורה של ממש למחנה 

השמאל.
פרץ  עמיר  'העבודה'  יו"ר  מתעקש  לכעת,  נכון 
בטוח  והוא  הדמוקרטי,  למחנה  לחבור  שלא 
בהצלחת מפלגתו שחברה לאורלי לוי-אבקסיס; 
בהנפת הדגל החברתי; ובסחיפת מנדטים מימין. 
הסקרים האחרונים מלמדים כי 'העבודה' נמצאת 

על גבול אחוז החסימה.
'מסיבת  העבודה  מפלגת  כינסה  ראשון,  ביום 
הודעה  נמסרה  ובה  מיוחדת  עיתונאים' 
נשאר  שמולי  איציק  ...ח"כ  "דרמטית": 
לבטים  רקע  על  מגיעה  ההודעה  במפלגה. 
לחבור  שוקל  שהוא  תוך  שמולי,  של  ארוכים 
להיוותר  החליט  לבסוף  אך  הדמוקרטי,  למחנה 
בביתו הפוליטי, לא לפני שמתח ביקורת על יו"ר 
למפלגות  לחבור  שלא  התעקשותו  על  מפלגתו 
יוצג  שמולי  הסיכומים,  פי  על  בגוש.  האחרות 
לוי  לצד  מההנהגה  כחלק  הבחירות  בפרסומי 

אבקסיס ופרץ, והוא יהיה אחראי על הקמפיין.

שכר על הפרישה

ח"כ רועי פולקמן הודיע כי לא יתמודד בבחירות 
מוערך  ציבור  נציג  פולקמן,  הבאה.  לכנסת 
עם  השלים  לא  כחלון,  של  'כולנו'  במפלגת 
על  ורמז  הליכוד,  בסיעת  מפלגתו  של  המיזוג 
מתונה.  חברתית  ממלכתית  למפלגה  שאיפתו 
בשבועות האחרונים עלו דיווחים לפיהם נתניהו 
את  לקדם  בכדי  פולקמן,  לפרישת  ציפו  וכחלון 
הבאה ברשימת 'כולנו', טלי פלוסקוב, שתסייע 

בקרב על הקול הרוסי.

הסרטון שעורר סערה

סרטון  ביתנו'  'ישראל  שיגרה  שישי,  ביום 
החרדים  הוצגו  בסרטון  סערה.  שעורר  בחירות 
כמי שאינם עובדים ואינם נושאים בנטל. "כנציג 
לוי  אלישע  הרב  הרב  היה  בסרטון  החרדים" 
שתמונתו התנוססה בסרטון. בני משפחתו שגילו 
כפארסה.  התגלה  והסיפור  נחרדו  הסרטון  את 

מדובר ביהודי שלחם בששת הימים.
לחם  התגייס,  לארץ,  עלה  לוי  אלישע  "הרב 
במלחמת ששת הימים בכבוד גדול. תומך בבניו 
עבד  שמתגייסים.  ונכדותיו  בנכדיו  שהתגייסו, 
ובנותיו,  בניו  את  ומעודד  רבות  שנים  בחינוך 
ישראל  למדינת  ולתרום  לעבוד  ונכדותיו  נכדיו 
התמונה  את  תורידו  דבר.  בכל  ישראל  ולעם 

מידית או שנתבע אתכם", כתבה בת משפחה.
ואכן, כעבור שעה קלה הוסר הסרטון והוא חזר 

בהמשך לאוויר ללא התמונה ובשינויי עריכה.

חלוקת דרכונים בנתב"ג

את  הטריח  הרוסי,  הקול  על  המאבק  במסגרת 
לנתב"ג,  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  עצמו 
נתניהו  המועצות.  מברית  לעולים  פנים  לקבל 
פורסם  דרכונים. השבוע  וחילק  הצטלם  שוחח, 
כי נשיא רוסיה פוטין צפוי לבקר בישראל לפני 
ירושלים  מעיריית  ביקש  נתניהו  וכי  הבחירות, 
למהר לאשר הצבת אנדרטה שתמנף את הביקור. 
על  המאבק  במסגרת  עוד  הוכחשה.  הידיעה 
קולות עולי ברית המועצות: נתניהו צפוי לצאת 

בחודש הקרוב לביקור באוקראינה.

בימין החדש קיבלו ארבעה מתוך תשעת המקומות הראשונים ברשימת 'הימין המאוחד'

מתאחדים ויורים בנגמ"ש
ביום חמישי יסתיים מועד הגשת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-22 • במחנה הימין, הבית היהודי והאיחד הלאומי סגרו עם 

הימין החדש כאשר איילת שקד תעמוד בראשות הרשימה, אולם נעשים מאמצים לצרף גם את 'עוצמה לישראל' ואת 'זהות' • 
בשמאל, האיחוד של מרץ עם ברק הציל לפחות אחת משתי המפלגות מאימת אחוז החסימה, אך מאחורי הקלעים נעשים מאמצים 

לצרף גם מפלגת העבודה לאיחוד במחנה השמאל

פרץ עם שמולי במסיבת ההישארות. צילום: דניאל בר אוןנתניהו מקבל פני עולים במטוס מתוך סרטון התעמולה של ישראל ביתנו בנט חותם על הסכם האיחוד בימין
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במעמד גדולי ישראל: הוקם 
איגוד הגבאים הספרדי – העולמי

מאת: חיים וייס

למוסדות  ובאו  התקבצו  האחרון  בחמישי 
נוף בירושלים גדולי  'יחוה דעת' בשכונת הר 
בכנס  להשתתף  במטרה  המזרח,  עדות  רבני 
העולמי  הספרדי  הגבאים  'איגוד  של  היסוד 
בעל  של  בנשיאותו  שיעמוד  דעת',  יחוה   –
רבי  הגאון  המוסדות  וראש  ברורה"  ה"הלכה 
היסוד של  מגילת  על  לחתום  וכדי  יוסף,  דוד 

האיגוד.
קודם לאירוע, נועצו הרבנים ביניהם בשיחה 
סגורה, כדי לקבל החלטות על אופן התנהלות 
איגוד הגבאים והכלים שיעמדו לרשות אלפי 
לסיוע  הגבאים  יזכו  השאר,  בין  הגבאים. 
שיעורים  תורה,  שיעורי   – וגשמי  רוחני 
זצ"ל,  יוסף  לנשים, הנגשת פסקי מרן הגר"ע 
הכנה  ההוראה",  ב"קו  הלכתי  וייעוץ  שימוש 
ברכישת  הנחות  לצד  וכדומה,  מצוה  לבר 
סיוע  מקצועית,  הדרכה  כנסת,  לבתי  מוצרים 
ונושאים  ממשלה  משרדי  מול  בפרוצדורות 

מורכבים נוספים.
החיה  והרוח  דעת'  'יחוה  ביהמ"ד  בוגר 
פתח  קריספל,  צוריאל  הרב  היוזמה,  מאחורי 
בדברי הסבר. "יש למעלה מ21 אלף בתי כנסת 
בארץ, מתוכם כ70% ספרדים ורובם חסידים 
של מרן פאר הדור הרב עובדיה יוסף זצ"ל", 
להנחות  להם,  לעזור  באים  "אנחנו  הסביר, 
דעת'  'יחוה  רבני  למאות  אותם  לחבר  אותם, 
עבורם,  הלכות  ויפסקו  שיעורים  שימסרו 
בדבריו  הנרחב",  הגשמי  הסיוע  מלבד  זאת 
"התאחדות  מנכ"ל  הרוש  בן  אלי  לר'  הודה 
והעמדת  הפעולה,  שיתוף  על  הכנסת"  בתי 
המיזם  לטובת  הארגון  של  הפלטפורמה 

הנפלא.
ראשון הנואמים היה נשיא האיגוד, הגר"ד 
יוסף. "אנחנו מצווים לעשות הכל למען זיכוי 
של  הזו  ההתאחדות  "ולכן  הכריז,  הרבים", 
בתי הכנסת בארץ ובעולם, המטרה שלה היא 
להשיב  תורה,  שיעורי  להקים  קודש,  מטרת 
מרכז  יהיה  כנסת  בית  שכל  בהלכה,  תשובות 
כוונתנו  שמים.  ויראת  לתורה  ורוחני  תורני 

לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה ובשם ה' 
נעשה ונצליח". 

עמאר  הגרש"מ  לראשל"צ  פנה  גם  הגר"ד 
זוכר שהמקום הזה היה  ואמר: "בוודאי הרב 
יושב  היה  בשבוע  פעמיים  אבא,  של  החדר 
היו  והכיסא האלו  ומקבל קהל, השולחן  כאן 
שהרוח  מרגיש  ואני  ממנו,  שקיבלתי  שלו 
זיכוי  אותנו,  מלווה  שלו  וההשקפה  שלו 
אנחנו   – עליו  נפשו  מסר  כך  שכל  הרבים 
רוצים להמשיך את זה כולנו יחד ובעז"ה הוא 

מהשמיים יסייע על ידינו".
של  ורבה  הראשל"צ  דברים  נשא  אחריו 
זיכרונות  שהעלה  עמאר,  הגרש"מ  ירושלים, 
נדירים מרבו המובהק, מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
והוסיף: "ב"ה הרעיון הזה, העליתי פעם רעיון 
בסייעתא  סיבות,  מכמה  אסתייע  ולא  דומה 
דשמיא של הרבנים פה שגם מצאו את האיש 
שיכול לעשות זאת, הרעיון הזה יצליח ויעשה 

מהפכה בעם ישראל".
המפוארת  היוזמה  את  שיבח  רבי  הגר"ח 
רבים  במקרים  "הגבאים  האיגוד.  להקמת 
המצב  לכל  עצומה  אחריות  בידם  מרכזים 
הרעיון  באמצעות  הקהילה.  של  הרוחני 
הנפלא הזה, יינתנו להם הכלים לחזק ולשפר 
עבור  הגשמיים  וגם  הרוחניים  הכלים  את 

המתפללים וחברי הקהילה". 
גדול  הכי  הדבר  "זה  כי  אמר  בצרי  הגר"ד 
שבעולם, ללכת ממקום למקום ולעשות חיזוק 
הגר"ד  בעז"ה".  זה  על  לעבוד  צריך  התורה, 
סיפר גם כי אביו היה גבאי בית כנסת במשך 
שחולל  הלכתי  דיון  בעקבות  וכיצד  שנה,   50
צדקה  הגר"מ  של  שיעורו  נוסד  הכנסת  בבית 

לפני 60 שנה.
לאחר דברי הרבנים חתמו המשתתפים על 

מגילת היסוד.
לדברי המארגנים, בימים הקרובים יצטרפו 
על  לחתימה  נוספים  רבנים  של  ארוכה  שורה 
של  הרשמתם  תחל  ובנוסף,  היסוד,  מגילת 
של  בדרכו  ההולכים  כנסת  בתי  גבאי  אלפי 
שיצטרפו  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  הדור  פאר  מרן 
נרחבת של סיוע תורני  ויזכו לחבילה  לאיגוד 

וגשמי לבתי הכנסת ולקהילות שבניהולם.

המעמד נערך בלשכת בעל 'הלכה ברורה' וראש מוסדות 'יחוה דעת' חבר ה'מועצת' הגאון 
רבי דוד יוסף, שאף יעמוד בנשיאות הארגון • הגרש"מ עמאר: "הרעיון הזה יצליח ויעשה 

מהפכה בעם ישראל" • הגר"ח רבי: "מעלת הגבאים גדולה וביכולתם לחולל מהפיכה 
רוחנית" • הגר"ד בצרי: "זה הדבר הכי גדול שבעולם"

 צילום: בועז בן ארי

גנץ: "אני מאמין בהובלה 
אורתודוקסית, זה מה ששימר 

את עם ישראל לאורך שנים"

מאת: ישראל פריי

והחסידות:  התורה  בעיר  מפתיעים  אורחים 
שישי  בליל  הגיע  גנץ  בני  לבן'  'כחול  יו"ר 
ביקר  במסגרתו  ברק,  בבני  לסיור  האחרון 
עם  שוחח  לרפואה';  'אחים  החסד  בארגון 
עוברים ושבים וישב לשיחת עומק עם קבוצת 
התלוו  לביקור  צ'ולנט.  צלחת  על  תושבים, 

חברי הכנסת יזהר שי ויועז הנדל.
תחילה, נכנסה הפמליה למשרדים של ארגון 
על  מקיפה  סקירה  וקיבלה  לרפואה',  'חברים 
המשקפת  פעילות  התרופות,  חלוקת  פעילות 
מערכת  של  אתגרים  גדולה,  אנושית  מצוקה 
הבריאות הממשלתית ורוח התנדבות שמפעמת 

באינספור תורמים ומתנדבים.
בין לבין נפגשו האורחים עם בחורי ישיבה, 
בסדר  התעניין  גנץ  ערה.  שיחה  עימם  וניהלו 
היום של הבחורים, במתכונת הלימודים ואיחל 

להם סיפוק והצלחה.
למסעדה  והנדל  שי  גנץ,  הגיעו  בהמשך, 
להם  חיכתה  שם  אהרונסון,  ברחוב  ביתית 
קבוצה של תושבים חרדיים, שהגיעו להקשיב 
וללבן סוגיות אקטואליות, בעיקר בכל הקשור 
לבן'  'כחול  מפלגת  וליחס  ומדינה  דת  לענייני 
הגיע  המהביל  שהצ'ולנט  לפני  אך  לחרדים. 
גמרא  בלימוד  הנוכחים  פתחו  העמיק,  והשיח 
חורבן  בתקופת  העוסקות  בסוגיות  משותף 

הבית.
לנושאים  ממושכות  גנץ  התייחס  בדבריו, 
בנושאים  דעותיו  את  ושטח  היום  סדר  שעל 
את  לחפש  בנוכחים  הפציר  גנץ  הפרק.  שעל 
המכנה המשותף ולנהל שיח הוגן, גם בסוגיות 
שנויות במחלוקת. כך לדוגמה הביא את נושא 
הלימודים בהפרדה, שבמושכל ראשון הוא היה 
סבור כי הם פסולים, אך לאחר שיח ולמידה הוא 
סבור כי הם נכונים, בכדי לאפשר לאוכלוסייה 

החרדית ללמוד ולהתפתח על פי אמונתה.
המפלגה  להנהגת  עמיתו  לצד  התייצב  גנץ 
יאיר לפיד ואמר: "אני אומר לכם, יאיר הוא לא 
אנטי חרדי, לא אנטי יהודי, לא עושה הכללות 
תפיסתו  כסחטנים.  החרדים  את  מצייר  ולא 
לא  הוא  לשיטתו.   - עמוקה  ישרה,  חילונית, 
שונא אתכם, לכל אחד יש את הגוונים שלו, אני 

מציע לכולנו בואו נימנע מפסילות.
אותם  אקבל  שאני  רוצים  שהחרדים  "כמו 
ואני מקבל, אני רוצה שהם יקבלו את הערכים 
יכול  לא  אתה  אחרים.  אנשים  של  הליברליים 
לפסול  שנייה  ובנשימה  פסול'  לא  'אני  להגיד 
מישהו אחר. כשאני הייתי בצבא עודדתי גיוס 
ויצאו  חרדים  כמו  יבואו  שהם  רציתי  חרדים, 

על  מסתכל  אני  שישתנו.  לא  חרדים,  כמו 
האדם".

"אני  ללפיד:  מסר  העביר  גנץ  זאת,  לצד 
שמתאגרפים  יודע  מתאגרף  כל  ליאיר,  אומר 
הם   .1 דברים:  שני  ומשיגים  בזירה  מתחבקים 
יותר קטן  2. המנוף נהיה  נחים קצת מהמכות. 
ואז האגרוף פחות כואב. אני חושב שאם נהיה 
כעת,  שאנחנו  כמו  השני  אם  אחד  מחובקים 
יושבים, מכירים, מדברים – הכל פחות כואב".

גנץ שיתף בתפיסת עולמו, המבקשת להכיר 
מדינת  של  היהודיים  הערכים  את  ולחזק 
ישראל. "בימים האחרונים אני עוסק עם עצמי 
בשאלה האם אנחנו צריכים הפרדת דת ומדינה 
אני  עובר  שהזמן  ככל  ומדינה.  דת  הסדרת  או 
דת  'הסדרת  היא  שהסוגייה  חושב  ויותר  יותר 
עם  יהודית  מדינה  אנחנו  בסוף,  כי  ומדינה' 

ערכים יהודיים ועם מסורת יהודית".
המדינה,  של  הדתי  האופי  בסוגיית  גם 
כי מבחינתו,  הבהיר  אך  הטיפות  בין  גנץ  הלך 
בהובלה  מאמין  "אני  הדתיים  הזרמים  מבין 
אורתודוקסית. אני חושב שזה מה ששימר את 
עם ישראל לאורך שנים. האם אני חושב שיש 

להם בלעדיות ואין בלתם? לא".
ח"כ יועז הנדל הדגיש בדבריו את הצורך של 
שני הצדדים - גם חרדים וגם חילונים - לקחת 
פתרונות  ומציאת  העם  אחדות  על  אחריות 
המקובלים על שני הצדדים: "יש בורות גדולה 
לציבור  שחשוב  מה  לגבי  החילונים  בקרב 
בורות  יש  גם  אבל,  תיקון.  דורש  וזה  החרדי 
ליברליים  ערכים  לגבי  החרדים  אצל  גדולה 
על  מוטלת  האחריות  לחילונים.  שחשובים 

כולנו ללמוד ולמצוא גשרים בינינו".
"דיברנו  הערב:  את  סיכם  שי  יזהר  ח"כ 
כאן על שורה של נושאים שכבר הפילו בעבר 
ממשלות ויצרו רעש ציבורי גדול. גיוס לצה"ל, 
גברים  בין  הפרדה  בשבת,  ציבורית  תחבורה 
הראשית  הרבנות  הציבורי,  במרחב  לנשים 
רוב  על  הסכמנו  שלא  למרות  אבל,  ועוד. 
קצת  הבנו  מכבד,  שיח  קיימנו  עדיין  הדברים, 
אפילו  בשלום,  מכאן  יוצאים  וכולנו  יותר, 
בחיוך. זה מבחינתי הלקח המרכזי הערב וגם - 
כולי תקווה שנוכל להמשיך בשיח הזה, בדרך 

הזו, בעתיד".
להגיע  הייתה  אמורה  המקורית,  בתכנית 
בסוף  ויז'ניץ  למאפיית  לבן'  'כחול  משלחת 
עשרות  השתבשה.  התכנית  אף  הביקור, 
בהובלת  המאפייה  באזור  התגודדו  מפגינים 
חבר מועצת העיר מטעם 'הליכוד' יעקב וידר, 
בידיהם שלטים ובפיהם קריאות בעד ביבי ונגד 
כחול לבן ולפיד. בשל המצב, החליטו בכחול 

לבן להימנע מעימות ולוותר על החלות.

יו"ר 'כחול לבן' הגיע לסיור ליל-שישי בבני ברק והתיישב לשיעור גמרא ולשיח עם 
תושבים • על יחסי דת ומדינה: "הסוגייה לא צריכה להיות הפרדת דת ומדינה אלא 
הסדרת דת ומדינה, בסוף, אנחנו מדינה יהודית עם ערכים יהודיים ומסורת יהודית" 

• על יאיר לפיד: "הוא לא אנטי חרדי. תפיסתו חילונית, ישרה, עמוקה - לשיטתו. לכל 
אחד יש את הגוונים שלו, אני מציע לכולנו: בואו נימנע מפסילות"

חשיפה

ח"כ בני גנץ בביקורו בבני ברק



א' אב תשע"ט 2/8/19בפתח-תקוה1212

הראשונה  בעשירייה  שקד  את  רצה  שלא  מי 
למעלה  של  מפלגה  בראש  אותה  יקבל  בליכוד, 
לדור  הסכים  שלא  מי  עצמאיים.  מנדטים  מעשרה 
מוזכר  שמה  את  ולשמוע  אחת,  ברשימה  עמה 
את  יקבל  המסרים,  לדף  שנצמדת  ליכוד  כחברת 
לנתניהו  שתציב  רבת-כוח  כיושבת-ראש  איילת 
לאותה  בפרפרזה   - אותה  לכחלן  במקום  תנאים. 
כחלונים"  "תהיו  נושנה  אמרה 
שהפכה לפרודיה -  ולהציב את שקד 
בציפייה  העשירייה  במורד  שם  אי 
קיבלו   - שרה  לתפקיד  עין  עקומת 
שקד  איילת  את  נתניהו  ושרה  ביבי 

כראשת הימין החדשה. 
את  ובנט  שקד  עם  עשה  נתניהו 
פיטר  הוא  האפשריות.  הטעויות  כל 
אותם באבחה אחרי שהגיעו במפתיע 
לישיבת הממשלה הראשונה שלאחר 
על  יתר  מחויכים  הכנסת  פיזור 
המידה. בנט ושקד נראו באותו מעמד 
יצאו  לתחייה,  שקמו  כמי  עגום, 
כחתן  לבן  בתכריכי  והופיעו  מהקבר 
וכלה ביום כלולותיהם. וכל זה נעשה 

מול פניו המכורכמות והאבלות 
את  שביכה  הממשלה  ראש  של 
ממשלתו  של  בעריסה  מותה 
החדשה. בכך - כפי שנכתב כאן 
מקורביהם  מפי  מעמד  באותו 
של המפוטרים עצמם - הוא גרם 
להם להפוך מלוזרים שהואשמו 
לקדושים  הימין  בכישלון 

מעונים. 
התברר  יותר  מאוחר  בשלב 
מוכמן  מידע  היה  לנתניהו  כי 
שאושש את כל חיישני הפרנויה 
בצלאח  תזוזה  לכל  הרגישים 
המשפטים,  משרד  של  המושב  מקום  א-דין, 
היועמ"ש  ולשכת  המדינה  פרקליטות 
לממשלה. ימים אחדים לפני הפיטורין של שרי 
ליאת  של  למינוייה  המכרז  יצא  החדש  הימין 
הקטגוריה,  מלמדת  הזעם  פרקליטת  ארי,  בן 
הסרכה  את  מצא  נתניהו  רה"מ.  בתיקי 
שהטריפה את דעתו וחיזקה את תודעתו ולפיה 
רגל בטוויית  ובעיקר  יד  יש  לשרת המשפטים 
השבוע  שמענו  האשמה  את  האישום.  כתבי 
מפורשות מפי הרעייה, ולא של ביבי אלא של 
בסדר  השנייה  לרעייה  שהפכה  פרץ,  הרברפי 

הקדימות ברשימה.
נתניהו מיהר להסיק את המסקנה המתבקשת 

ושלח את בנט ושקד ללשכת התעסוקה. המהלך הזה 
נראה כיום כמו כניסה בדהרה לרחוב ללא מוצא. את 
התאונה הראשונה עשה לו שר התחבורה שבנאום 
ההכתרה המאולתר בישיבת מרכז הרב העלה על נס 
הזאת  המיותרת  האמירה  ההלכה.  מדינת  חזון  את 
מן ההפקר  איווט שנהנה  את הקמפיין של  הזניקה 
לשרשרת  הקדימון  רק  היה  וזה  ההפקרות.  ומן 
פיגועי התאבדות של שר החינוך בחצר האחורית. 
למזלו של הקוסם שלא נותרו שפנים בשרוולו – בא 

אהוד ברק ושלף עבורו עכברים שחורים מצעיפו. 

עקב גבוה
השבוע  קיבלה  ששקד  הגבוהים  העקבים  את 
ננעצים  פעם  אחר  פעם  יחוש  עוד  ביבי  בזכותו, 
על  ומחלה  הוסיפה  לזכותה,  ייאמר  שקד,  בגבו. 
צניעות  מידת  באותה  זאת  ועשתה  הנרמס,  כבודה 
 – היהודי  הבית  הנהגת  את  לאחרונה  שמאפיינת 
הצניעות  )ובשבחו(.  בשבחה  הפליג  רפי  והרב 
והצביעות מעולם לא דרו כך בכפיפה אחת, אם כי, 
דווקא האישה שבחבורה – נודעה תמיד כמי שפיה 

וליבה שווים, בניגוד לכמה מהגברים.

הודעה  ללא  שקד  את  פיטר  שביבי  לאחר  גם 
דברי  השמיעה  היא  לבזותה,  במטרה  מוקדמת 
כיבושין ועשתה הכל כדי להיקלט בשורות הליכוד. 
גורמים  בקרב  רק  ולא  הקרובה  בסביבתה  רק  לא 
פוטנציאל  את  לנטרל  שהעדיפו   - היהודי  בבית 
האיום של שקד -  אלא גם מתוככי הבית הליכודי, 
מי שהפצירו  נמצאו  לנתניהו,  הקרוב  במעגל  כולל 
אותם  הליכוד.  לשורות  שקד  את  לקלוט  בנתניהו 
יבואו  ועוד  עולם,  לדיראון  כמובן  סומנו  גורמים 

בעתיד על "שכרם".
אם נתניהו לא היה אוטם אוזניו באותו שלב הוא 
היה מקבל בעסקת חבילה את שקד כשחקנית בית 
ציפי  של  הגברי-ימני  כתאום   - במקביל  בנט  ואת 
לבני - מחוץ למשחק הפוליטי. הנחת העבודה גם 
בסביבתו של בנט הייתה, שאם שקד תחבור לליכוד 
ילכו  החדש  הימין  של  הקולות  מרבית  עצמאית, 
אבה  לא  נתניהו  בעקביה.  לומר:  שלא  בעקבותיה, 

לשמוע, או נכון יותר לומר, לא אבתה.  
ומקבל  כאחד  ושקד  בנט  את  בעקביו  דש  ביבי 
אותם כעת כראש במקום כזנב. מי שהתעקש ללכת 
בבלוק.  הראש  עם  השבוע  עצמו  מצא  הסוף  עד 
עמידתה של שקד בראש הבלוק הטכני של הימין – 
היא התסריט הגרוע ביותר ששוכני המעון בבלפור 

היו יכולים לאחל לעצמם. 
כתיבת  למועד  נכון 
קיבל  נתניהו  השורות, 
מבלי   – בראש  שקד  את 
הגוש  בריכת  את  לאטום 
המנדטים  זליגת  את  ולמנוע 
וזהות.  יהודית  עוצמה  של 
של  הפנימי  בהסכם  הפסקה 
שעוסקת  המתאחד,  הימין 
יהודית  עוצמה  נציג  בשריון 
מזכירה  הליכוד,  חשבון  על 
יהודית  בדיחה  אותה  את 
לזווג  שנתבקש  השדכן  על 
החלבן  לבן  הגביר  בת  בין 
הדברים  היכן  וכשנשאל   –
חצי  כי  השיב  עומדים 
מהעבודה כבר נעשתה, היות 
הסכמתו  את  נתן  והחלבן 

לעסקה.
ניתן  התחתונה  בשורה 
מנדטים  ארבעה  כי  לומר 
שהלכו לאיבוד בסבב הקודם 
בוודאות,  השבוע  ניצלו   –
די  יהיה  לא  בלבד  בהם  אך 
אחוז  את  יצלח  שביבי  כדי 

עם הראש בבלוק

בנט ושקד נראו 
באותו מעמד עגום, 
כמי שקמו לתחייה, 
יצאו מהקבר 
והופיעו בתכריכי 
לבן כחתן וכלה ביום 
כלולותיהם, מול פניו 
המכורכמות והאבלות 
של ראש הממשלה 
שביכה את מותה 
בעריסה של ממשלתו 
החדשה

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

סולח אך 
לא שוכח. 
ח"כ מרגי
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עם הראש בבלוק

לימין  האחדות  מהלך  אם  ה-61.  של  החסינות 
של  בצירופה  הנוכחי  בסופ"ש  יסתיים  הליכוד 
את  גם  לראות  יוכל  ביבי   – לגוש  יהודית  עוצמה 
שקד  חזרת  מאז  אותו  שאופפת  באפלה  האור  קרן 
לקדמת הבמה. ריצת הימין כגוש מאוחד תחדש את 
לראשית  עד  שנראה  מה  ה-61,  המנדט  על  הקרב 
ליברמן  של  פרישתו  לנוכח  סיכוי  כחסר  השבוע 
ניצוץ  להותיר  כדי  מאז.  בסקרים  ופריחתו  מהגוש 
להתחפש  לסופ"ש  עד  עשוי  עוד  ביבי  תקווה,  של 
לרגע לאוהד לה-פמיליה, ולא במתכונת הממותנת 

שנראתה השבוע.  

מרוץ הלפיד
פוליטיקאי שלא  מרגי,  יעקב  החינוך  ועדת  יו"ר 
רגוע  חש  לא  הקהלים,  בין  מדנים  להרבות  נוהג 
בגזרת הכיפות הסרוגות. בה בשעה שחברו הפולני 
ליצמן, מברך על שובם  מיהדות התורה, סגן השר 
מפני  מזהיר  מרגי  דווקא  לזירה,  ושקד  בנט  של 
ציר  מחידוש  חושש  מרגי  הישנה.  הברית  חידוש 
תוך הותרת החרדים  ואיווט,  בנט  לפיד,  2013 של 
החזיק  הקודמת  שבפעם  במודל  למשחק  מחוץ 

מעמד כשנה ומחצה.
כבר לימדונו חז"ל כי מי שנכווה ברותחים נזהר 
אך  דחוק  בחישוב  מדובר  אריתמטית  בצוננים. 
מוזרים  צירופים  של  פוטנציאל  כמו  היתכנות,  בר 
החייאה  מעניק  אומנם  הימין  איחוד  אחרים. 
מלאכותית לתקוות ה-61, אך גורם לפרפור בחדרי 
באיחוד  כשנזכרים  הרשימה,  קנה  ולסתימת  הלב 
שהסתיים  לחרד"לים,  לייט  דתיים  בין  הקודם 

בהוצאתם של החרדים מהמשוואה.
אי אפשר להתעלם מנורת האזהרה עליה מצביע 
שלוחי  בהם  ימים  באותם  כשנזכרים  ובפרט  מרגי 
האגף החרד"לי קוששו את תמיכת הרבנים מחברון 
ותקיעת  החרדים  הדרת  למהלך  ההר  גב  ומיישובי 
צריך  סמוטריץ’  בצלאל  של  לזכותו  בגבם.  הסכין 

לומר שלא הוא – אלא קודמו אורי אריאל – היה 
לא   – לקודמו  בניגוד   – לחובתו  וכי  עצה  באותה 
רשומה שום הערת אזהרה בנוגע לעסקת קומבינציה 

בעבר על גב החרדים.
הכיפה,  חובשי  של  ההדדית  מאהבתם  יותר 
לצרכי  שנאתו  כיום  המאמינים  ציבור  את  מחברת 
תעמולה של איווט – שסימן על גבנו מטרה. השעה 
רון  הטברייני  דמותו  לבן  וגם   – לאיווט  משחקת 
קובי שמרבה בשנאת חינם ובתמורה קיבל השבוע 
את  לידיו  שקיבל  ליברמן  מבג"ץ.  חינם  מתנת 
הבחירות  במרוץ  בגאון  אותו  ונושא  השנאה  לפיד 
הנוכחי - ממשיך להקצין את השיח משבת לשבת 
רק  לא  הוציא  הוא  והשבוע,  חילולה(  כדי  )תוך 
לגדר.  מחוץ  החרדלים  את  גם  אלא  החרדים  את 
השבוע  החליף  החרדים  נגד  המכוער  השיח  את 
נגד "המשיחיים", כשאיווט מפליא להקצין  המלל 
מהרב  ייפרדו  לא  ובנט  ושקד  במידה  כי  ומבהיר 
פרץ וסמוטריץ’, הוא יתייחס גם אליהם כאל פסולי 

חיתון.
ללא  חרד"לית  נציגות  עם  ממשלה  של  תרחיש 
מהמציאות  רחוק  מעט  כיום  נראה  חרדית  נציגות 
לזהות  כדי  קיצון  תרחישי  לדמיין  צריך  לא  אך   –
להישען.  מי  על  לנו  שאין  ולהבין  ההבדלים  את 
קחו כדוגמה את תוכניתו של נתניהו לבניית 6,000 
בהקשר  השבוע  שפורסמה  בגושים  דיור  יחידות 
לפלסטינים  הבנייה  אישורי  מתן  רקע  על  שלילי 
החרדית  הנוכחות  כי  היא  ידועה  עובדה  במקביל. 
ומודיעין  עילית  ביתר  החרדיות  הערים  בשתי 
עילית הפכה את המתיישבים החרדים לחלק הארי 
ממתיישבי גושי ההתיישבות, אלא שלמרבה הצער, 
פועלת  הדמוגרפיה   – האחרונות  שבשנתיים  הרי 

לרעת המתיישבים חובשי השחורים. 
נטייה  רקע  על  התהוותה  לא  הזאת  המציאות 
שמאלה של המגזר החרדי שרק הולך ונעשה יותר 
על  כגיגית  הר  מכפיית  כתוצאה  אלא  ימני,  ויותר 
ראשי העיריות החרדיות. מתוך כ-3000 יחידות דיור 
לבנייה שאושרו ב-2017 ועוד כ-3000 יחידות דיור 

נתח  רק  קיבלו  החרדים  ב-2018,  שאושרו  נוספות 
מזערי שאינו משקף את חלקם באוכלוסייה הכללית 
ובאוכלוסיית יהודה ושומרון בפרט. גם מה שכבר 

ניתן  במשורה,  הגיע 
של  עיקש  מאבק  לאחר 
ראשי המועצות החרדיות 
עיריית  ראש  ובראשם 
פורום  ויו"ר  עילית  ביתר 
החרדיות  הערים  ראשי 
רובינשטיין,  מאיר 
שלוש  בכל  כדרכו  שנקט 
המסורתיות  האפשרויות 
- דורון, תפילה ומלחמה.

חזקה,  חרדית  נציגות 
של  במצב  גם  תשכיל 
עם  אמת  שותפות 
הדתית-לאומית  הנציגות 
של  במציאות  רק  ולא 
צרכי  על  לעמוד  הדרה, 
החרדים  המתיישבים 
שהערים  לכך  ולדאוג 
החרדיות יקבלו את חלקן 
אישורי  של  סבב  בכל 
יידרש  זה  וכל  בנייה. 
במציאות  גם   – כאמור 
אם  ביותר,  הוורודה 
נתניהו  יצליח  וכאשר 

במשימה הגדולה של הרכבת ממשלת 61, שנראית 
נכון להיום כחלום באספמיה. על אחת כמה וכמה 
שבמצב של הדרה – לא נוכל להסתמך על אף אח 

קרוב או בן משפחה רחוק שייחלץ עבורנו לעזרה.
חרדית  שמבחינה  מבין  בראשו  שעיניו  מי  כל 
עכשווית, ולא רק היסטורית, אנו מצויים בימי בין 
שעלולה  פוליטית  תקופה  של  בפתחה   – המצרים 
לא  למפלגה  הצבעה  שידענו.  מהקשות  להיות 
ותפנוקים שבוחר  חרדית בעת הזאת, היא מותרות 

חרדי לא יכול להרשות לעצמו באלה הימים.

מרגי שאינו נוהג להרבות 
מדנים, לא חש רגוע 

בגזרת הכיפות הסרוגות. 
בשעה שחברו הפולני 

ליצמן מברך על שובם של 
בנט ושקד לזירה, דווקא 
מרגי מזהיר מפני חידוש 
הברית הישנה של לפיד, 

בנט ואיווט

התמונה שבבלפור קיוו שתהיה נחלת ההיסטוריה. נתניהו ובנט )צילום: לע"מ(



א' אב תשע"ט 122/8/19 בפתח-תקוה14

גם שרידי מאמיני שלטון החוק שפשפו את עיניהם בתדהמה 
מגדל  על  נפש  בחירוף  המגנים  אחרוני  האחרון.  שני  בצהרי 

השן של עולם המשפט הישראלי בלעו את לשונם.
הדיון בעתירה שהגיש הליצן הטברייני, רון קובי, נגד זימונו 
בניסיונות  ושוב  שוב  שנכשל  לאחר  הפנים,  במשרד  לשימוע 
להעביר את תקציב העירייה - הציג את השופטים )או לפחות 
נחותים  כאנשים  ריק,  ככלי  ההרכב(  חברי  משלושת  שניים 

ובעלי אינטרסים אישיים וחישובים קטנוניים.
יעד  למועד  עד  שנכשל  עיר  ראש  הספר,  לפי  הסבר.  קצת 
שמוקצב לו )כולל הארכה סבירה( בניסיונות להעביר תקציב 
הדחה  לו  צפויה  שבסופו  הפנים,  במשרד  לשימוע  מזומן   -
ומשרד הפנים נוטל לידיו את ניהול העיר וממנה ועדה קרואה. 
לעיתים, לאחר שראש העיר עובר שימוע, יכול משרד הפנים 
להחליט כי המועצה שנבחרה היא 'מועצה לעומתית' ולהחליט 

להותיר את ראש העיר על כנו.
בהעברת  נכשל  נוספים,  ערים  ראשי  שלושה  כמו  קובי, 
העתירה  לשימוע.  וזומן  יציבה  קואליציה  ובגיבוש  התקציב 
נועדה לעצור את ההליך, כשבבסיסה טענה מוזרה במיוחד - 

"חילוקי דעות אידיאולוגיים והשקפתיים עם השר דרעי".
במהלך הדיון עצמו ניסה קובי גם להיתלות בטיעון שממשלת 
המקום  כאן  ואין  שכאלה,  צעדים  מלנקוט  מנועה  מעבר 
הוא  במיוחד  להאריך בהתפלפלות המשפטית. החלק החמור 
"חילוקי  באותם  לעסוק  הגיעו  כאשר  השופטים  התבטאויות 

דעות" שבין ראש העיר והשר.
של  ונשנים  חוזרים  ניסיונות  למרות  כי  להקדים,  יש  וזאת 
דרך  בכל  חמתו  את  עליו  ולעורר  דרעי  בשר  להתגרות  קובי 
והדתי  החרדי  הציבור  של  המתמיד  הניגוח  למרות  אפשרית, 
לכנסת  עצמאית  במפלגה  ריצה  על  הכרזתו  למרות  בעירו, 
שתפגע בכל דבר שבקדושה - נאלם השר דרעי דום. בלם את 
פיו ולא הגיב בשום דרך לראש העיר הסורר. למעט מילה אחת 
או  מתקפה  מקום  בשום  פורסמה  לא  הפנים,  משר  שצוטטה 

ביקורת של דרעי על קובי.
וראו זה פלא, הנשיאה השופטת חיות מציינת כי יש "טענה 
בעייתיות  באמירות  מעוגנת  אישי...  עניינים  לניגוד  הנוגעת 
שנאמרו על ידי השר ואיני רוצה לחזור עליהן כאן". גם השופט 

מזוז מציין כי "יש טענות ניגוד עניינים קשות".
שני השופטים ממהרים לתפוס צד, לאמץ את טענותיו של 
השר  בין  אידיאולוגיים  דעות  חילוקי  יש  כי  ולהדגיש  קובי 
קובי  את  לחלץ  למדינה  ממליצים  כך  ובעקבות  העיר  לראש 
על  להגיב  ארכה  למדינה  ניתנה  יום  של  בסופו  ממצוקתו. 
המלצת  את  מאמצת  היא  האם  ולהחליט  התמוהות  הטענות 

בג"ץ.
הקרובה  העמדה  את  השופטים  אימצו  בה  הדעת  קלות 
לליבם, ללא ראיות וטענות של ממש, מהווה גם סיכון תקדימי 
ממשלתי  משרד  בכל  דהוא  מאן  לעצמכם  תארו  משפטי. 
שהוראת השר הממונה לא תמצא חן בעיניו, מעתה הוא יכול 
לתקוף את השר בתקשורת, ואז לרוץ ולעתור לבג"ץ נגד השר 
אידיאולוגיות".  "מחלוקות  ביניהם  שיש  בתואנה  והחלטתו 

כראיה, יוכל לצטט את עצמו...
והנה לנו דוגמה הפוכה ומעניינת, שתציב דילמה של ממש 
בפני שופטי בג"ץ. מה יעשו אם ראש הממשלה בנימין נתניהו, 
שתקף בעבר בפומבי את נציגי הפרקליטות המטפלים בעניינו, 
אידיאולוגיים"  דעות  "חילוקי  ובינם  בינו  יש  מעתה  כי  יטען 
המייצרים ניגוד עניינים חמור שימנע מהם לעסוק בחקירותיו? 

האם גם אז יאמץ בג"ץ את העמדה הזו? קשה להאמין.

שלם קטן מסך חלקיו

את  הימין  מוצא  הפעם  גם  האחרונות,  הבחירות  לפני  כמו 
כתיבת  לשעת  נכון  ממש.  האחרון  הרגע  עד  במבוכה  עצמו 
השורות פרץ, סמוטריץ', בנט ושקד מצאו כבר את הדרך לריצה 
משותפת, ואילו עוצמה יהודית וחוג תימהוני במקצת שמכנה 
את עצמו 'נעם' נותרו לעת עתה מחוץ לאיחוד ומאיימים לרוץ 

בנפרד.
למעשה, דווקא כלפי ראש הממשלה נתניהו נטען כי העדיף 
הפעם ריצה נפרדת של הימין, בדיוק במתכונת של הבחירות 
כי  הנראה  ככל  גורסת  נתניהו  של  העבודה  הנחת  האחרונות. 
בשיפורים מזעריים )דוגמת הצבת שקד בראש הימין החדש( 
אחוז החסימה  את  ולעבור הפעם  את הטעות  לתקן  היה  ניתן 
בשתי מפלגות בנפרד. איחוד, לפי אותה גירסה, עשוי להבריח 
קולות ליברליים וחילונים רבים שהרשו לעצמם לתמוך בשקד 

ובנט אך יתקשו להצביע עבור פרץ וסמוטריץ.
בעבר, וגם לפני הבחירות האחרונות, היו מי שניסו לגלגל 
יוזמה מוזרה גם במגזר החרדי פנימה, לאחד את יהדות התורה 
יותר  אליה  כי מפלגה שתשדר אחדות תמשוך  וש"ס. בטענה 

מצביעים ותהווה מכפלת כוח לקול החרדי.
זו טענה כושלת הן בבחינה הגיונית והן בבחינה עובדתית. 
במישור ההגיוני, סביר יותר להניח כי ככל שהמפלגה ספציפית 

קולות  יותר  תמשוך  היא   - מסוים  יעד  בקהל  יותר  וממוקדת 
ותקל על מצביעים פוטנציאליים להזדהות עם הסחורה. ככל 
שתיטשטש דמותה באיחוד מעורפל, יימלטו ממנה מצביעים. 
יותר  דוחף  מפלגות  מריבוי  שנובע  האמוציות  ריבוי  גם 

מצביעים לקלפי.
כי איחוד פוגע דרסטית  במישור העובדתי, הוכח לא אחת 
שקשה  דבר  זהו  אמנם  המתאחדות.  המפלגות  של  בכוחן 
לשקלל במדויק, מאחר ולעיתים מפלגה שהייתה בתנופה בלאו 
הכי – תרשום גידול במספר המנדטים למרות האיחוד... אך די 

ברצף בולט של הדוגמאות הבאות כדי להיווכח עד כמה בלתי 
משתלם יכול להיות חיבור כזה.

 17 הליברלית  ולמפלגה  לחירות  היו  החמישית  בכנסת 
אותן  דרדר  השישית  בכנסת  גח"ל  איחוד  אחת,  כל  מנדטים 
 ,)45( מפא"י  התאחדו  כנסת  באותה  הכל.  בסך  מנדטים  ל26 
המנדטים  מ63  שבעה  ואיבדו  למערך,   )10( ורפ"י   )8( מפ"ם 
ביתנו  וישראל  הליכוד  סיעות  מנו  ה-18  בכנסת  המשותפים. 
של  למסגרת  איחודן  בהתאמה(,  ו15   27( מנדטים   42 יחד 
הרשימה  קיבלה  ה-19  ובכנסת  יפה,  עלה  לא  ביתנו'  'הליכוד 

המשותפת 31 מנדטים בלבד.
בכנסת  למצוא  ניתן  שלנו  לציבור  יותר  קרובות  דוגמאות 
מנדטים  שבעה  התורה  ודגל  ישראל  אגודת  קיבלו  אז  ה12, 
בריצה נפרדת. בכנסת ה-13 התרסקה יהדות התורה המאוחדת 
הבחירות  הוא  נוסף  בולט  מקרה  בלבד.  מנדטים  לארבעה 
יהדות  רשימת  קיבלה  הקודמות  בבחירות  כאשר  לירושלים, 
בבחירות  נפרדת  ובריצה  בלבד,  נציגים   8 המאוחדת  התורה 
9 )ולולי חתימה לא נכונה על  האחרונות קיבלו שתי הסיעות 

הסכם עודפים, הייתה התוצאה 10(.
הרשימות  איחוד  כמו  הפוכות,  דוגמאות  גם  ישנן  נכון,  אז 
הערביות מהכנסת ה-19 ל-20 שהעלה את כוחן מ11 מנדטים 
ל13, או כמו איחוד מפ"ם ור"צ עם חלק משינוי שרשם 'רווח' 
כי השלם קטן  ועדיין, ברוב המקרים הוכח  של שני מנדטים, 

מסך חלקיו.
מה בכל זאת מניע חיבורים כאלה? מדוע הליכוד 'בלע' את 
כולנו של כחלון ולמה דגל ואגודה אינן רצות בנפרד במישור 
העברת  מאי  חשש  היא  והמרכזית  הפשוטה  הסיבה  הארצי? 
בדמות  העץ  על  אחת  ציפור  על  לוותר  עדיף  החסימה.  אחוז 
מנדט נוסף, ולא לאבד ארבע ציפורים וודאיות שירדו לטמיון.

מבוא לתשיעי

יהודית'.  'עוצמה  של  העגום  לסיפורה  מגיעים  אנחנו  וכאן 
על פניו כוח אלקטורלי שאי אפשר להתעלם ממנו. בבחירות 
אחוז  את  צלחו  שלא  קולות   66,775 המפלגה  קיבלה   2013
ישי  אלי  של  ל'יחד'  עוצמה  חברה   2015 בבחירות  החסימה. 
והשתיים קיבלו יחד 125,158 קול, ששוב לא הספיקו אל מול 

חומת אחוז החסימה.
על פניו, הלקח נלמד ובבחירות האחרונות חברה המפלגה 
מלמדת  התוצאה  שבחינת  אלא  הימין'.  מפלגות  ל'איחוד 
הגיעו  לא  ומצביעיה  הסחורה  את  סיפקה  לא  ש'עוצמה' 

בהמוניהם.
בה  תומכים  יהודית'  'עוצמה  ממצביעי  רבים  להערכתי, 
קיצוניות  מובילה,  שהיא  האידיאולוגי  הקו  עם  הזדהות  בשל 
באיחוד  נבלעות  הללו  שהעמדות  ברגע  פשרות.  ללא  ימנית 
המצביעים  מרבית  בלבד(  טכני  בלוק  אם  )גם  כלשהו  מסוג 
מתפוגגים. חלקם חיפשו מפלגת טרנד חילופית ונחתו בחיקו 
של פייגלין, אחרים נותרו ללא בית טבעי או נקלטו במפלגה 

אחרת שהתאימה לדעתם לדעותיהם.
מלבד  שכזו  לסוגיה  ממש  של  פתרון  יש  אם  גדול  ספק 
איילת  של  מיצובה  בטוח,  אחד  דבר  החסימה.  אחוז  הורדת 
שקד בראש מפלגת הימין תגרום לכך שגם במקרה של שילוב 
'עוצמה יהודית', יהיו מצביעים פוטנציאליים רבים שלא יחושו 
בראשה.  ניצבת  חילונית  מפלגה שאישה  עבור  להצביע  בנוח 
למצביעים הללו צריכים ויכולים לפנות ביהדות התורה. אולי 

מהם יבוא המנדט התשיעי.

אין שופטים בירושלים, 
גם לא בטבריה

אבי גרינצייג / על סדר היום

 סיכון תקדימי משפטי. ראש עיריית טבריה רון קובי 
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ירוקים  ועלים  קייל, תרד, עלי סלק, חסה, ארוגולה 
משפרים  הכולסטרול,  בהפחתת  מסייעים  אחרים 
העיניים  בריאות  על  שומרים  האנרגיה,  את 
בריאותיות  לתועלות  בנוסף  דלקות,  ומרפאים 
אנטי-דלקתיים  רכיבים  גם  מכילים  הם  אחרות. 

שמסייעים בהגנה על הלב. 
למרות כל הסיבות שציינו, לא כולם אוהבים לאכול 
דרך  למצוא  כדי  יום.  בכל  גדול  ירוקים  עלים  סלט 
שש  הנה  שלכם,  בתזונה  ירוקים  עלים  יותר  לשלב 
העלים  את  לשלב  לכם  שיעזרו  טעימות  דרכים 
"מחוץ  ולחשוב  שלכם  היומית  בתזונה  הירוקים 

לקערה":

1. שלבו אותם בשייק שלכם. כאשר הם מתווספים 
ועלים  מנגולד  תרד,  של  הדומיננטי  טעמם  לשייק, 
להוסיף  נסו  פלא.  באורח  נעלם  אחרים  ירוקים 
עלי  ירוקים;  סלק  עלי  כוסות  שתי  שלכם  לשייק 
הסלק עשירים בוויטמינים A, C ו-B6 בנוסף לזרחן, 
ירוק  סלק  ומנגן.  נחושת  אשלגן,  מגנזיום,  אבץ, 
מכיל גם יותר ברזל בהשוואה לתרד. אפשר להעשיר 
הרבלייף;  של  משקה  להכנת  באבקה  השייק  את 
האבקה מגיעה בטעמים נפלאים, משביעה לאורך 
זמן ומספקת הרכב תזונתי מאוזן עם 9 גרם חלבון 

ולמעלה מ-20 ויטמינים ומינרלים. 

שלכם!  הכריך  את  שדרגו  בכריך.  אותם  שלבו   .2
של  יותר  גדולה  ובכמות  בשר  בפחות  אותו  מלאו 
ירקות. הוסיפו חופן עלי תרד לכריך העוף שלכם או 
הוסיפו כמה עלים של חסה רומיין לכריך פסטרמה 
לשומן  אבוקדו  פרוסת  גם  הוסיפו  מלא.  מלחם 
דמוי  בכריך  הלחם  את  החליפו  לחילופין,  בריא. 
מזינה  קלה,  כארוחה  כרוב  או  חסה  מעלי  טורטייה 
ודלה בפחמימות. נסו את טורטיית החסה כתחליף 

לארוחת צהריים או כחטיף. 

המר  טעמם  זית.  ושמן  בשום  אותם  הקפיצו   .3
רבים  על  מקשה  הגס  ומרקמם  הקייל  עלי  של 

העלים  אלה  זאת,  עם  יחד  והבליעה.  הלעיסה  את 
הגבוהה  התזונתית  הצפיפות  בעלי  הירוקים 
כפליים  מספקת  טרי  קייל  של  אחת  כוס  ביותר. 
יותר   ,A ויטמין  של  המומלצת  היומית  מהכמות 
ויטמין  של  המומלצת  מהכמות  אחוזים  מ-100 
היומית  מהכמות  שש  פי  של  עצומה  וכמות   C
נמצא   -K ויטמין    .K ויטמין  של  המומלצת 
ותרד  אייסברג  חסה  פטרוזיליה,  כרוב,  בברוקולי, 
– מווסת את קרישת הדם. על פי מחקר שפורסם 
שצרכו  נוער  בני   ,Journal of Nutrition-ב
יותר  נמוך  היו בסיכון   K ויטמין  כמות מספקת של 
מוגדל(.  )לב  שמאל  חדר  של  היפרטרופיה  לפתח 
המחברים סיכמו שוויטמין K בעצם שומר על הלב 
עלי  חופן  הקפיצו  קלילה,  לתוספת  חזק.  שלכם 
זית, שום וקמצוץ פלפל אדום; הוסיפו  קייל בשמן 

קורטוב של חומץ יין אדום לתיבול.

משתלבים  ירוקים  עלים  למרק.  אותם  הוסיפו   .4
קייל  עלי  נסו  ותבשילים.  מרקים  במגוון  היטב 
כתוספת  סלק  ועלי  איטלקיים  למרקים  כתוספת 
עשירים  סלק  עלי  קייל,  עלי  כמו  שעועית.  למרקי 
אשלגן  למגנזיום,  בנוסף   K-ו  A, C בוויטמינים 
בחלבון  עשיר  עוף  מרק  נסו  בחוץ,  כשקר  וברזל. 

ובירקות.

יותר  או  חצי  החליפו  בפסטו.  עליהם  התענגו   .5
עליכם  האהוב  הפסטו  במתכון  הבזיליקום  מכמות 
בעלי קייל או בעלי תרד. אתם לא תרגישו בהבדל, 
בונוס:  תזונתי.  משדרוג  תיהנה  שלכם  והפסטה 
רבי-עוצמה  אתריים  שמנים  מכיל  בזיליקום 
לב,  למחלות  וסיכון  דלקות  בהפחתת  המסייעים 

כולסטרול גבוה, דלקת פרקים ומחלות אחרות.

חוששים  מאיתנו  רבים  לחביתה.  אותם  הוסיפו   .6
שלהן.  הגבוהה  הכולסטרול  תכולת  בשל  מביצים 
עם זאת, כאשר אוכלים אותן במתינות ניתן לשלב 
אותן ללא חשש בתפריט מאוזן. חלמון הביצה מכיל 
כולין, שחשוב לשמירה על מטבוליזם תקין ובריאות 
הלב. אם אתם שומרים על לחץ הדם שלכם, הכינו 
עם  היום  את  התחילו  וחלבון.  אחת  מביצה  חביתה 
חביתת תרד, פטריות וירקות נוספים לפי בחירתכם. 
רובנו מצליחים רק בקושי לאכול את 5 עד 9 המנות 
המומלצות היומיות של פירות וירקות. אך עם קצת 
יצירתיות, תוכלו לשפר את צריכת הירקות הירוקים 

ולגוון את הארוחות שלכם.
והוסיפו לחביתה שלכם  צרו פצצת חלבון אמיתית 
אבקת חלבון בטעם ניטראלי, שמשתלבת בשלמות 
בכל סוגי המאכלים. אבקת חלבון היא דרך נפלאה 
להגברת צריכת החלבון, מסייעת לכם בשמירה על 
מסת  את  ומתחזקת  הארוחות  בין  האנרגיה  רמת 
השריר. אבקת החלבון של הרבלייף מכילה חלבונים 

איכותיים ממי גבינה ומסויה.

*סוזן בוורמן בעלת תואר B.S. בביולוגיה בהצטיינות 
מאוניברסיטת  והתזונה  המזון  במדעי   M.S ותואר 
קולורדו. היא דיאטנית מוסמכת וחברת האקדמיה, 

ממועצת  הסמכות  בשתי  ומחזיקה 
ודיאטה:  לתזונה  האקדמיה  של  המנהלים 
ומומחית  ספורט  בתזונת  מומחית 

בהשמנת יתר וניהול משקל.

"
האופן שבו מוצר נארז משפיע על הדרך שבה הצרכנים 

תופסים אותה. מבחינה פרקטית, המשמעות היא שלאריזה 
יש משמעות מסחרית, שיווקית ותדמיתית ושבמקרים 
מסוימים היא עושה את ההבדל בין הצלחת המוצר לבין 
כישלון שלו. השאלה המתבקשת היא כיצד מעצבים את 
האריזה המתאימה לכל מוצר ומה כדאי לעשות על מנת 
להפיק ממנה ערך מוסף? הוד אריזות - פתרונות אריזה 

ואחסון מתקדמים בטיפים שמוכרים:

החשיבות של רושם ראשוני באריזות
בבואם  לזכור  צריכים  חברות  נציגי  שאותו  ביותר  החשוב  הדבר 
לעשות  שנייה  הזדמנות  להם  שאין  הוא  לבחור אריזות מוצרים 
בין  ותחרות  גדול של מוצרים  יש היצע  רושם ראשוני. בעידן שבו 
היא  להתבלט  היחידות  הדרכים  אחת  העולם,  רחבי  מכל  חברות 
ההחלטות  למקבלי  כדאי  לכן  אטרקטיבית.  אריזה  באמצעות 

בחברה לחשוב היטב על האריזה ולתכנן אותה בקפידה.

התאמת האריזות לסוג המוצר
אריזות של המוצרים צריכות להתאים לסוג המוצר ולהתכתב איתו. 
זו הסיבה שבגללה יש הבדל בין אריזות של מוצרי קוסמטיקה, מזון 
ואלקטרוניקה וגם פערים עצומים בין האופן שבו אורזים מוצרים 
שנציגי  מה  הזה,  בהקשר  זולים.  מוצרים  לעומת  אקסקלוסיביים 
החברה צריכים לעשות הוא לחשוב איזה מסר הם רוצים להעביר 

ואיזה אריזה תתאים למוצר שיש בתוכה.

איכות האריזות בראש סדר העדיפויות
ללקוח  וגורמת  המוצר  של  במוניטין  פוגעת  איכותית  לא  אריזה 
להרגיש לא בנוח עוד לפני שהוא השתמש בו. לפיכך, משתלם יותר 
לחברות מסחריות להשקיע באריזה מאשר לנסות למצוא דרכים 
לחיסכון. אם מציבים את האיכות בראש סדר העדיפויות, הופכים 
וכך מגדילים את הסיכוי שהלקוחות  את האריזה לחלק מהמוצר 

יבחרו בה כאשר היא נמצאת על המדף בחנויות.

עיצוב גרפי של אריזות
גרפי.  עיצוב  בסיס  על  מתבצעת  לחברות  מוצרים  אריזות של 
במסגרת העיצוב הגרפי אפשר לשלב בין תמונות וטקסט, לשזור 
אלמנטים טקסטואליים שמניעים את הלקוחות לפעולה ולהוסיף 
מסר שיווקי ומסחרי. אם מעוניינים בכך, ניתן גם לצרף את הלוגו 
מול  לחיבור  לגרום  וכך  המוצר  מאחורי  שעומדת  החברה  של 

הלקוח.

כל אריזה צריכה להיפתח
נמדדת  לחברות  מוצרים  של  דבר, אריזות איכותיות  של  בסופו 
ומספקת  בקלות  האריזות נפתחות  אם  נפתחת.  היא  שבו  באופן 

גישה למוצר עם החוויה הנכונה - הלקוחות יהיו מרוצים.

/https://www.hodpackaging.co.il - הוד אריזות ויזמות

חשיבות העלים הירוקים בתזונה 
ירוקים כהים הם מקור עצום לרכיבים תזונתיים; הם עשירים בברזל, סידן, סיבים תזונתיים  עלים 
• עצות לשילובם בתפריט היומי שלכם  ו-K. האם אתם אוכלים מספיק מהם?   A, C וויטמינים 

מאת סוזן בוורמן, נשיאה משותפת, הדרכת תזונה גלובלית, הרבלייף
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא
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פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

 למהירי החלטה, 
הרב קוק/חברון, 4 חד' 

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

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

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

כח’ תמוז - א’ באב תשע”ט
31/7-2/8/2019  

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

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

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)6-6(_____________________________________________

בני ברק

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

מסודרת, ניתן לחלק 
ליחידות ולעשות טאבו 

משותף 2,600,000 ש"ח. 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

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

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

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

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

050-5308742)8-8(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)12-12(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

בית שמש

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

בבלעדיות. רפי
055-6708295)31-34(_____________________________________________

אלעד

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

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

 באהרונסון  3.5 חד' 
100 מ"ר משופצים  

ברמה גבוהה, ק"ג 
ואחרונה גג רעפים עם 

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

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

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

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

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

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

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

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

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

+ מחסן 12 מ"ר,
2 סוכות, יחידת הורים,

3 שירותים, ממ"ד,
מעלית שבת, חנייה, 

מיזוג מרכזי, שווה 
לראות!

_____________________________________________)25-32(חיים 054-3970200

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

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

קוק 23 מ"ב.
 050-5308742

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)7-7(_____________________________________________

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור, שכירות 

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

050-4117276)31-31(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-31(אברהם" 050-4117276

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

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

050-4117276)31-31(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)31-31(_____________________________________________

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

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

050-4117276)31-31(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 3 
חדרים, קומה ב', משופצת 

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

_____________________________________________)31-31(אברהם" 050-4117276

2-2.5 חדרים
 בקהילה צמוד לקיויתי 

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

_____________________________________________)30-31ל(054-8421371

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

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בשיכון ג' בבניין 
חדש, ק"ק, 5 חדרים + 

מרפסת גדולה. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742

)30-30(_____________________________________________

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

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

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

ומרפסת סוכה גדולה בחזית, 
אופציה להרחבה

050-9343155)30-33(_____________________________________________

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

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

 עלי הכהן 4 חדרים, 101 
מ"ר, ק"ג 645,000 ש"ח, 

_____________________________________________)31-34(לל"ת 052-7131848

 

 באבטליון 7 חד' מחולקת 
ל- 2 מושקעות ומושכרות + 

אופציה, נוף מרהיב 1,910,000 
052-7624396)31-32(_____________________________________________

 

 בבן עוזיאל המבוקש 
דירת 5 חד' ממוזגת כחדשה, 
4 כ"א, מרפסת סוכה גדולה 

052-7653146)31-34(_____________________________________________

באר שבע

 דירת 3 חדרים קומה 
שלישית, משופצת, 10 דקות 

מהאוניברסיטה מחיר 500,000 
יעל הומילי נכסים

055-6611636)31-31(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

ח מקורות 2,055,000 ש"ח 
חברת משלב טל': ארי

052-3528653 משה
052-6900020)31-31(_____________________________________________

 המשלט דירה בת 2 
חדרים יש תוכניות לשנות ל- 3 
חדרים בנוי 55 מ"ר יש תהליך 
לקבל היתר לתמ"א 38 לדירה 
גדולה יותר 939,000 ש"ח דוד 

_____________________________________________)31-31(ארי 054-3191310

 הנרקיס דירה 4 חדרים, 85 
מ"ר, קומה 4 עם נוף מדהים 
אזור מתחרד 890,000 ש"ח 

_____________________________________________)31-31(דוד ארי 054-3191310

 קרן היסוד 4.5 חדרים 
יפיפיים, אזור מתחרד, מטבח 

חדש קומה 1 94 מ' בנוי 
1,390,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)31-31(_____________________________________________

 במתחרד 3 חדרים, ק"ב, 
אופציה לבניה, אזור שקט + 
נוף אופציה להמשך שכירות 

מרכז מידע לנדל"ן
052-2604463)31-31(_____________________________________________

 רמב"ש ג הושע הנביא 
שכונת ויזניץ דירת 3 חדרים, 

82 מטר, מזגן, ממ"ד, קומה 2, 
מרפסת 1,395,000 ש"ח דוד 

_____________________________________________)31-31(ארי 054-3191310

 

 בהירדן, ק"א, 3.5 חד', 70 
מ"ר + סוכת ברזל, משופצת, 
יפייפיה 1,580,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)31-32ל(050-4124466

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

2,200,000 גמיש אבי -054
B.D.A 31-31(8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שקט בבניה דירות 
75 מ"ר יפות מקבלן אמין 

ומקצועי מפרט גימור מושלם 
1,650,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 31-31(תיווך(_____________________________________________

 בבירנבוים ק"ב אחרונה 
כ- 80 מ"ר + אופציה בגג, 

מתאים לחלוקה 1,600,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)31-31(_____________________________________________

 באזור בן יעקב 6 ח' 135 
מ"ר, 4 ח' בק"א חזית + 2 ח' 
בק"ק 2,550,000 ש"ח "אפיק 

_____________________________________________)31-31(נכסים" 03-5791514

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

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

 03-5791514)31-31(_____________________________________________

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

גדול, 3 כ"א 2,450,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31("אפיק - נכסים" 03-5791514

 באזור וינזיץ 5 יפהפיה 
סלון ומטבח גדולים, ק"ד 

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

_____________________________________________)31-31("אפיק - נכסים" 03-5791514

 התחלנו לבנות! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)31-31(_____________________________________________

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

חדשות!!! 690,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)31-31(_____________________________________________

 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 - 

_____________________________________________)31-31(נכסים" 03-5791514

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

ק"ב, חזית, משופצת + חניה 
4,250,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308
)31-31(_____________________________________________

וילות ובתים

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)31-31(_____________________________________________

 בשיכון ה' דופלקס כ- 
120 מ"ר קומה א' מ. מהיסוד 
מחולקת ל- 2 דיר' כ- 60 מ"ר 
*2 1,980,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 א. אברבנאל דופלקס 9 
חד' כ- 180 מ"ר + מעלית + 
חניה 2,350,000 )נ. לחלוקה( 
א. לבניה "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)31-31(_____________________________________________

 שכונת אור החיים 
דופלקס 8 חד' כ- 240 מ"ר + 
מרפסת משופצת + מעלית 

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 הזדמנות!! דופלקס 
ביונה הנביא 160 מ"ר 
חזית, אופציה לחלוקה 

2,300,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)31-31(נכסים 052-7684074

 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

)31-31(_____________________________________________

 ברח' אליהו הנביא 
דופלקס 4 חד', ק"ב, 
גדולה ומרווחת, מעל 

100 מ"ר ומעליה 3 חד' 
יפים, ניתן להפריד, 3 

כ"א 2,600,000 תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

דופלקסים

 טאבו משותף!! 
הזדמנות ברמב"ם! 

דירת גן 3 חד', חדשה, 
מפוארת, ק"א, סוכה 

1,380,000 תיווך
052-7684074)31-31(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 

כ- 40 מ"ר בכל קומה, 
5 חדרים + גג, ק"ג, 

משופצת + נוף מדהים 
+ מעלית 1,560,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)31-31(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בגינחובסקי 
דירת גג 180 מ"ר, חזית, 

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

אישורים לבנייה מתאימה 
לחלוקה או לטאבו 

משותף מיידי 2,100,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)31-31(והשקעות 054-4290600

 בחברון, דופלקס 6 
חד',  אופציה להרחבה ל - 2 

חד' ומ.סוכה, 3 כיווני אויר 
052-5702120 2,450,000)31-34(_____________________________________________

 בגבעת פנחס דופלקס 
שתי דירות 3 חדרים, ק"ג 
2,850,000 "גשר נכסים" 

054-8571997)31-31(_____________________________________________

באזור הנביאים דופלקס 6 
חד' )3+3( 160 מ"ר משופצת, 
ק"ג חזית + חניה 2,250,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308

)31-31(_____________________________________________

+5 חדרים

 למכירה דירה בקרית 
הרצוג חמישה וחצי חדרים, 

מושקעת דופלקס
054-3236059)31-34(_____________________________________________

 מציאה! ברב שך 5 חד' 
מפוארת בבניין חדש + 

נוף מדהים ב- 2,150,000 
ש"ח, בבן פתחיה 5 חד' 
מפוארת + חניה ומחסן 

קומה ראשונה, חזית 
ב- 2,390,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)31-31(נכסים 050-4177750

 במכבים בבלעדיות 6 
חדרים משופצת כחדשה, 2 
שירותים ומקלחות, ק1 + 

מרפסת שמש!! 130 מ"ר "לב 
_____________________________________________)31-31(הנדל"ן 03-5757829

 בחיים לנדא בפ"כ 
פנטהאוז חדש + גג מוצמד 
1,900,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
052-3344721)31-31(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

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

052-3344721)31-31(_____________________________________________

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

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

050-4999465)31-31(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)31-31(_____________________________________________

 נדירה! בדניאל 5 חד' 
חזיתית + אופציה לבנייה 

2,550,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)31-31(_____________________________________________

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

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

03-5799308
)31-31(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)31-31(_____________________________________________

 ברמת אלחנן כ- 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)31-31(_____________________________________________

 נדירה! בא' קובלסקי, 
120 מ"ר יפייפיה, 

משופצת בעיצוב אדריכלי 
+ יחידה, ק"ק + 2 

אופציות, ת. מובטחת 
_____________________________________________)31-34ל(052-7600504

 בלעדי!! הזדמנות 
בפוברסקי! 5.5 חד', 

ק"ק, משופצת, 
115 מ"ר, 2 כניסות. 

2,070,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)31-31(נכסים 052-7684074

 בלעדי!! בגחינובסקי 
5.5 חד', ק"ג, 3 כ"א, 

120 מ"ר, משופצת 
אופציה 60 מ"ר מ. כהן 

_____________________________________________)31-31(נכסים 052-7684074

 בזכרון מאיר 6 ענקית 
מושקעת! ק"א חזית! 3 כ"א, 

סלון ומטבח ענקים! סוכה 
גדולה 2,900,000 ש"ח "אפיק 

_____________________________________________)31-31(- נכסים" 03-5791514

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

מעלית וחניה בטאבו אלעד 
_____________________________________________)31-31(משמור 054-6000498

 בבלעדיות בנורוק, 4 חד', 
100 מ"ר, ק. קרקע, מחולקת 

ל- 2, 1,850,000 תיווך
058-4772265)31-31(_____________________________________________

 בהר סיני 4.5 חד' חזית 
כ- 110 מ"ר, ק"ג + מעלית, 

לל"ת 2,300,000 ש"ח
054-4245500)31-31(_____________________________________________

 מציאה! בראשונים 
בבניין חדש, 95 

מ"ר, מחולקת לדירה 
ויחידת דיור, קומה 

ראשונה מוגבהת רק 
ב- 1,670,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)31-31(נכסים 050-4177750

 בהזדמנות, נדירה, 4 
חד', 100 מ"ר בבנייה + 

_____________________________________________)31-32(גג 052-3330965

 באזור חזו"א 4.5 חד' 
חדשה אפשרות לחלוקה 110 

+ אפשרות לבניה + חניה 
2,450,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 31-31(תיווך(_____________________________________________

 באזור רוזובסקי 4.5 גדולה, 
אפשרות לחלוקה + אפשרות 
לבניה 70 מטר, יפה ומושקעת 
2,400,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 31-31(תיווך(_____________________________________________

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

שמורה 1,675,000 "תיווך 
_____________________________________________)31-31(משגב לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 באזור גרשטנקורן/בן 
זכאי 4 ח' יפהפיה, ק"א, חזית 

+ מעלית, י.הורים, 3 כ"א + 
חניה 2,250,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)31-31(נכסים" 03-5791514

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

ש"ח "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)31-31(_____________________________________________

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

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

053-3128884)31-31(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-31("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)31-31(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 באזור גן ורשא 4 חד' 
ענקית, חזיתית + מחסן 

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

050-4999465)31-31(_____________________________________________

 בבגנו 4.5 חד' ענקית + 
אופציה בגג 2,180,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בהשניים 4 חד' קומה 
אחרונה + אופציה 1,800,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בגורדון דירת גן עם גינה 
ענקית 2,070,000 ש"ח גמיש 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בבגנו  
4 חדרים, משופצת 

מהיסוד, ק"א, חזית + 
מעלית 1,840,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)31-31(והשקעות 054-4290600

 בלעדי מציאה! בשבטי 
ישראל כ- 100 מ"ר, 4 

חדרים גדולה + מרפסות 
גדולות, ק"ב, חזית, 

כניסה מיידית 1,700,000 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)31-31(והשקעות 054-4290600

 באזור רח' הרצוג, 4 חד', 
85 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה + חניה א. פנחסי 
03-5799308

)31-31(_____________________________________________

 באזור עזרא רח' שקט, 
4 חד', 100 מ"ר, ק"א, סוכה 

גדולה, משופצת חלקית, 
אופציה להרחבה, גדולה 

2,050,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308

)31-31(_____________________________________________

 ברב קוק 4 חד', 100 מ"ר, 
ק"ב, חזית, משופצת + חניה 

2,000,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308

)31-31(_____________________________________________

 באזור רמבם בטאבו 
משותף 4 חד', 90 מ"ר, ק"ד, 

חדשה 1,200,000 ש"ח א. 
פנחסי 03-5799308

)31-31(_____________________________________________

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

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

050-3000121)31-31(_____________________________________________

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

כח’ בתמוז - א’ באב תשע”ט  31/7-2/8/2019

ירושלים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

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

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חיפה

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמת שלמה כ. 

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

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

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)24-31(תיווך 052-8797653

 מציאה 4 חד' 90 מ"ר + 
חניה ק"ג, גג בטון, משופצת 
מהיסוד! ז'בוטינסקי 33 מול 

רח' רמב"ם, לל"ת 1,570,000 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 054-7708223/50

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

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 4 חד' בסוקולוב/חשב 
סופר ק"א חזית מסודרת, 
3 כ"א 1,820,000 בלעדי 

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

03-5797756)16-16(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 ברבי 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-31(ש"ח תיווך הצבי 053-3147717

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

053-3147717 04-6716666)31-31(_____________________________________________

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

053-3147717)31-31(_____________________________________________

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

770,000 ש"ח תיווך הצבי 
053-3147717)31-31(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)31-31(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)31-31(_____________________________________________

 באריסטון בקריית 
שמואל חדשה מהקבלן, מיני 

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

ש"ח תיווך הצבי 
04-6716666 053-3147717)31-31(_____________________________________________

 בקרית שמואל, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן 124 + נוף 

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

053-3147717)31-31(_____________________________________________

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

נוף לכנרת 880,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

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

סוכה 40 מ"ר, משופצת + 
נוף 860,000 ש"ח תיווך הצבי 

053-3147717)31-31(_____________________________________________

 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)31-31(_____________________________________________

 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)31-31(_____________________________________________

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

+ נוף 530,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)31-31(הצבי 053-3147717

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

_____________________________________________)31-31(תיווך הצבי 053-3147717

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)31-31(הצבי 053-3147717

3-3.5 חדרים
 בקרית צאנז 3 חד' 85 

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

053-3166586)26-33(_____________________________________________

עמנואל

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

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

 מציאה!!! ברחוב 
ירושלים קרוב לאהרונסון 

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

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

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 דירות 3/4/5 חדרים, 
ישירות מהקבלן, ליווי 

בנקאי, נוף עוצר נשימה, 
הזדמנות נדירה, החל

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

 דירות מרווחות עם 
אופציה, 3/4/5 חדרים, 

הון עצמי 30 אחוז, 
שכונה חסידית, החל מ- 

690,000 ש"ח
073-7069375)29-32(_____________________________________________

לפרטים:
עינב ציאדה 050-2442446

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

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

מגדלי קיסר

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

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

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

רבינו בחיי קרוב לספינקא 
עם אופציה ל- 25 מטר 

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

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

050-5308742)13-13(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות בברוט, 
3 חדרים, 50 מ', קו' אופציה 

)שלד( + 80 מטר 1,270,000 
גמיש פנחס נכסים

055-6789653)31-31(_____________________________________________

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

במיקום מעולה 
1,378,000 ש"ח לל"ת 

054-8467173/4)31-34(_____________________________________________

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

כניסה מיידי דוד תיווך
050-4122744)31-31(_____________________________________________

 לקראת גמר בנייה 
ברבנו אשר, 3 חד' ענקית 
משודרגת ב- 1,700,000 
ש"ח, ברבי עקיבא אזור 

ישעיהו 3 חד' ענקית, כ- 
85 מ"ר + משרד מפואר 

וחנייה ב- 1,870,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)31-31(_____________________________________________

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

2,080,000 אבי 054-8449423 
B.D.A 31-31(תיווך(_____________________________________________

 קריית הרצוג, 3 חד' 
כ- 60 מ"ר קומה ג' + 

יציקה/כ- 48 מ"ר שמורה 
1,420,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

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

א. להרחבה צד/וג.בטון 
1,290,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 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)31-31(_____________________________________________

 בזבוטינסקי/הרב שך 
כ- 3 חד' 65 מ"ר ק"ג 
ואחרונה 1,165,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)31-31(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)31-31(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)31-31(משגב לדיור" 052-5222690

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

1,390,000 גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 א. בנימין אברהם 3 
ענקית כ- 82 מ"ר קומה 
א' משופצת חלק' חניה 

1,420,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

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

וחניה 1,410,000 מ. כהן 
_____________________________________________)31-31(נכסים 052-7684074 

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
710 מ"ר, מחולקת, מתאימה 
לעסק 1,490,000 ש"ח גמיש 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 חייבת להימכר! 
מציאה באפשטיין, 3 חד', 

56 מ"ר, משופצת, ק"א 
+ מרפסת 10 מ"ר + 

אופציה 1,399,000 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(תיווך בלעדי 03-6166156

 בלעדי בהרצוג / הרב 
קוק 3.5 חד', 75 מ"ר, 

משופצת ומושקעת 
כחדשה ק"ג ואחרונה, 

סוכה בסלון, חזית 
1,600,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)31-31(_____________________________________________

 בלעדי ברח' ירושלים 
מול העירייה 85 מ"ר 

גדולה 3 חד' + מרפסות, 
חזית, ק"א + מעלית, 
מיידי 1,610,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)31-31(והשקעות 054-4290600

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

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

)31-31(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 55 מ"ר, ק"ק מוגבהת א. 
להרחבה משופצת 1,350,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308

)31-31(_____________________________________________

 בשיכון ג' 3 חד' 90 מ"ר, 
ק"ג + א. בגג בטון + רישיון 
50 מ"ר, חזית מצב מעולה, 
1,800,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308
)31-31(_____________________________________________

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

קומה 2.5 אחרונה אופציה 
בגג כולל היתרים 52 מ"ר 

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

פנחסי 03-5799308
)31-31(_____________________________________________

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

שכנים 1,450,000נדל"ן 
_____________________________________________)31-31(הקריה 050-3000121

 בשניים 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א כחדשה חזית, 

חניה 1,370,000 נדל"ן 
_____________________________________________)31-31(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי צב"ב 
3 חד' כ- 70 מ"ר ג' 
בטון היתרים מיידים 

1,390,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)31-31(_____________________________________________

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

1,699,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)31-31(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

30 מ"ר, משופצת 
1,350,000 נדל"ן הקריה

050-3000121)31-31(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 
דירת 2.5 חדרים כ- 50 מ"ר, 

2 כ"א ק"ק מוגבהת, מיידי דוד 
_____________________________________________)31-31(תיווך 050-4122744

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

משופצת + היתרים כ- 10 
מ"ר 1,200,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)31-31(לדיור" 050-5222690

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

"אפיק- נכסים" 03-5791514 
053-3128884)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בשמואל הנביא 
70 מ"ר, ק"א 2.5 חדרים 

+ מרפסות, 3 כ"א, 
זקוקה לשיפוץ כניסה 

מיידית 1,250,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)31-31(והשקעות 052-7652801

 ברח' דניאל 10 קומה 1.5, 
2.5 חד', משופצת כחדשה, 

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

)כולל סוכה, סיכוי למעלית( 
מחיר: 1,850,000 ש"ח

052-7174666 דוד 
)31-34(_____________________________________________

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

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

050-3000121)31-31(_____________________________________________

 בבית יוסף 2 חד' כ- 
40 מ"ר מפוארת טאבו 

נפרד!!! 830,000 ש"ח 
נדל"ן הקריה

050-3000121)31-31(_____________________________________________

 3 חדרים בניסנבוים 2 
חיפה, ק"3, מעליות, צמודה 

לפארק, תחבורה מצוינת 
_____________________________________________)31-34(970,000 ש"ח 054-4221565

 דירת 3 חד' ק"ק 475,000 
ש"ח ***דירת 5 חד' נוף 

פנורמי לכינרת, משופצת, 
ממ"ד, מעלית, מרפסת סוכה 

ופרגולה לנוף רק 985,000 
ש"ח ***לתיאום ולמבחר 

הדירות הגדול בטבריה עילית 
04-9991211 לוינגר תיווך 

_____________________________________________)31-31(לאנ"ש 

 בבית וגן מבחר דירות, 
חדשות ויד שניה 3,4,5,6 

חדרים, בטיפול תיווך צימוקי 
02-5638221)31-31(_____________________________________________

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

+ מרפסות, גישה נוחה, 
ע"י ביהכ"נ נווה אברהם 

רק 2,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)31-31(הכוכבים 02-5713375

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

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)31-31(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 
_____________________________________________)31-31(הכוכבים 02-5713375

 ברמות ד' קוטג 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 
)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע, 
תחבורה 1,900,000 ש"ח! 

_____________________________________________)31-31(תיווך הכוכבים 02-5713375

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

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר( 
2,150,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)31-31(הכוכבים 02-5713375

 חדשה בשוק, במרכז 
העיר ברחוב הנביאים צמוד 

לרחוב פינס 2.5 חדרים, ק.ב 
+ מרפסת בלעדי לצימוקי 

02-5638221)31-31(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 פרויקט בוטיק לציבור 
החסידי דירות 3/4/5 חדרים 

המשקיף על נחל קנה, 8 
דירות בבניין, החל מ- 630,000 

ש"ח אלבה נדל"ן
054-8446671)31-31(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

דופלקסים

2-2.5 חדרים
 בסנדר חדד דירת 2.5 

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

 3.5 חד', סלון ענק, מטבח 
נגר, משופצת מהיסוד, לל"ת 

1,480,000 ש"ח
050-4110314

_____________________________________________)30-33ל(

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

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

+5 חדרים

פתח תקווה
 מעולה להשקעה במרכז 

העיר מחולקת לשתי יח"ד 
מסודרות, ק"ק, תשואה 5,300 

ש"ח 1,100,000 תיווך יוחנן 
050-4104044)31-31(_____________________________________________

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

מסודרת 1,150,000 תיווך 
_____________________________________________)31-31(יוחנן 050-4104044

 בפרנקפורטר המבוקש! 
3 חדרים משופצת אדריכלית 
+ יחידה מושכרת ב- 3,000 

_____________________________________________)31-31(לפרטים 054-5566145

 מציאה להשקעה דירת 
גן 2 קומות, כניסה פרטית, 
160 מ"ר בנוי, 7 חדרים + 

חצר פרטית בטאבו 140 מ"ר, 
מרכז העיר, תשואה גבוהה 
מאוד עם פונטציאל עתידי 

לפינוי בנוי 2,250,000 ש"ח 
052-5658554)31-32(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 "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)31-31(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" חיים 
עוזר, קומה 2, כ- 80 מ"ר, 

משופצת חלקי. צוות אביגד 
072-3957393)31-31(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" ביום 
שישי הקרוב 2/8/19 בין 

השעות 09:00-11:00 יתקיים 
בית פתוח, יום ללא עמלת 
תיווך, ברחוב צירלסון 29, 
4 חדרים, 90 מ"ר, יחידת 

הורים, מעלית, חניה בטאבו, 
מרפסת שמש אלעד משמור 

054-6000498)31-31(_____________________________________________

 "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 

_____________________________________________)31-31(משמור 054-6000498

 בגני הדר דירת 4 חדרים 
מצויינת, מיקום מושלם, 
אפשרות לסגור מרפסת, 

לרציניים בלבד FOX נדל"ן 
 050-6925400)31-31(_____________________________________________

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

מהקבלן, קומה 4, מעלית, 
חניה, מ"ש, ממ"ד אריאל 
_____________________________________________)31-31(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 
_____________________________________________)31-31(שמילוביץ 050-3073256

4-4.5 חדרים

 שווה ביותר!! מצויינת 
למשקיעים!! ברוטשילד! דירת 
שותפים 3 חדרים, 1,100,000 

054-5566145)31-31(_____________________________________________

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

3.5 חדרים, מיזוג אויר מרכזי 
ובחדרים, חניה משותפת 

אריאל שמילוביץ
050-3073256)31-31(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

_____________________________________________)31-31(הכוכבים 02-5713375

צפת

 דופלקס 3 חד' בגני הדר, 
_____________________________________________)28-31ל(ללא תיווך טל': 054-6713716

 בלוחמי הגטאות 
במדורגים, 150 מ"ר, מחולקת 

ל- 3 יחידות, צופה לכינרת, 
אופציה להרחבה, מחיר אחרון 
_____________________________________________)30-33(990,000 לל"ת 054-8443967

4-4.5 חדרים
 במאור חיים, 4 חד', 

משופצת ברמה גבוהה מאוד, 
יחידת הורים, חצר גדולה, נוף 

_____________________________________________)30-33(לרשב"י ממוזגת 052-7616823

קריות
 בקריות דירות מחולקות 

עם תשואה נאה מאוד! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

04-8441111)31-31(_____________________________________________

 בעלי נכסים "המומחיות 
שלנו השקט שלכם"- משרדינו 

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

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

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
04-8441111)31-31(_____________________________________________

קרית אתא
 בחרדי למגורים מגוון רחב 
של דירות 3-5 חד' בהזדמנות! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)31-31(פרוייקטים 052-2790370

 דירות לחלוקה, כל הקודם 
זוכה! מאיר אלפסי נדל"ן 

_____________________________________________)31-31(ושיווק פרוייקטים 04-8441111
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מחסנים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

מגרשים

חנויות

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

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

קיט 
ונופש

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

בני ברק

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

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

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

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

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

 2 צימרים + חצר, 
מאובזרות כחדשות עד 10 

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

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

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

גורן

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

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

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

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

 "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, 

_____________________________________________)31-30/20ל(050-4133098

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

_____________________________________________)13-38(וערסלים 050-6686907

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

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

פתח תקווה

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

ביריה

 סוויטה למשפחה ודמוי 
מערות לזוגות + גקוזי' בכל 

יחידה, בריכת שחיה מוצנעת, 
גינה גדולה, אויר הרים 

052-7703470)24-33(_____________________________________________

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

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

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

אביבים

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

_____________________________________________)25-32(2 יחידות 050-5990545

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

בר יוחאי
 דירת נופש יפהפיה 

ומרווחת, ליד מירון, מרפסת 
וגינה + אופציה להשכיר וילה 

_____________________________________________)27-38(גדולה 058-5994740

רמת גן

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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)31-31(_____________________________________________

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

גליל תחתון
 יחידת אירוח 

מאובזרת, מתאימה 
לזוג + 4-6 בבית רימון, 

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

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

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

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

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

 יחידה חדשה 2 חדרים 
בשיכון ה' בית יוסף, 

ק"5, מרוהטת קומפלט 
כולל חדר שינה ומוצרי 

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

052-7610171)28-31(_____________________________________________

 יחידה מחודשת ליחיד/
זוג, מזגן, מקרר, מכונת 

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

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)28-31ל(סוכה 050-5260688

 מעונין בקנית גג בירושלים 
ללא תב"ע עם רישום בטאבו 

_____________________________________________)28-29ח(058-3228417

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

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

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

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

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

חנייה

מבנים

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

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

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

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

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

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

 דירת אירוח עד 10 
נפשות, בריכה וחצר מפנקת, 

לשבתות ול-3 הימים האחרונים 
_____________________________________________)27-34(לביהזמ"נ 050-3056720

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

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

 דירת אירוח עד 10 
אנשים, בריכה וחצר מפנקת, 

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

בית חלקיה
 חופשה משפחתית 

מהנה בוילה חדשה, 
נעימה, שקטה ומאובזרת 

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

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט 
מאובזרת היטב מתאימה 

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

טבריה
 "מסעדת המזח"- 

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

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

 וילה 4 חד' חצר גדולה 
7 דקות מהכנרת

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

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

שירותים כפולים 
055-6896055)28-31(_____________________________________________

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

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

 וילת נופש גדולה 
ומאובזרת + חצר, מתאים 

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

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

 וילה פרטית חדשה, 
מאובזרת למשפחות, במחיר 

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

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

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים נוחים.

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

 דירת נופש 4 חדרים, 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

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

052-7687606)25-36(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

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

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 דירת נופש חלומית 
להשכרה על בסיס יומי 

054-8429040)23-30(_____________________________________________

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

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

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

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

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

_____________________________________________)29-32ל(052-6357770

ירושלים

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

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

_____________________________________________)29-32ל(

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

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

 בירושלים בבית ישראל 
להשכרה 2 קומות 130 מ"ר, 

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

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

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

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

_____________________________________________)29-32(וממוזגת 052-7169652

 דירת נופש חדשה, גדולה, 
מוארת בקריה החרדית + 

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

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

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

 "במגדלי המלכים" מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת. 
054-8425184 054-6511250)31-42(_____________________________________________

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

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

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

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

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

_____________________________________________)22-33(פונה לים 055-6788952

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-02/20ל(054-8523020

 דירת 3 חד' מרווחת, נוף 
מול ההר 053-7294477 

050-5884173)29-33(_____________________________________________

ספסופה

 לפרויקט בבניה 
השקעה עם בטחונות 

מעולות )נדל"ן( תשואה 
9% לשנה מינימום 

600,000 ש"ח
053-4191624)29-32(_____________________________________________

 בראשונים, 95 מ"ר, 5 חד' 
קומה ה' + מעלית + סוכה, 
בנין חדש, משופצת כחדשה, 

ממוזגת, 4,800 ש"ח
_____________________________________________)30-33ל(052-7671305

 במכבים - אבוחצירא 
דירה 4 חד', ק"ג, משופצת, 
יפייפיה ומאווררת + מחסן 

_____________________________________________)30-31ל(050-4141377

 ברח' הרימון דירת 3 חד' 
חדשה, ממוזגת, ק.קרקע, 
_____________________________________________)30-33(3,200 מיידי 053-2795656

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת, כניסה פרטית, 

קרקע + חצר 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ל(03-5785056

 להשכרה 2 חד', חדשה, 
מפוארת, מרוהטת קומפלט, 

מרפסת סוכה, בבנימין 
_____________________________________________)30-31(אברהם, 2,800 052-7691171

 יחידת דיור חדשה באזור 
הרב שך, מרכזי ושקט מאוד 

3,400 גמיש, ק"ד, ללא
053-3120620)30-33(_____________________________________________

 בבירנבוים יחידת דיור 
חדשה ויפה, מיידית, מרוהטת, 

ממוזגת כל הקודם זוכה! 
050-4187758

)30-31(_____________________________________________

 בק. הרצוג יח"ד, 2 חדרים 
מרוהטת )מלא( וממוזגת, 

_____________________________________________)30-33ל(פלאפון: 054-8413427

3-3.5 חדרים

 להשקעה!!! בדימונה 
ביגאל אלון 2.5 חד', אפשרות 

3 בקלות, חנייה בשפע, 
משופצת, יפהפייה!!! 

445,000 ש"ח, גמיש - 
לחטוף!!! 050-9961324 

054-9176617)30-33(_____________________________________________

 חניה לא מקורה להשכרה 
ברח' חברון 5 נייד

_____________________________________________)30-31ל(054-5903067

 למסירה מבנה שמותאם 
לצהרון / משפחתון / מעון 
בעל סמל תמ"ת לשנה"ל 

_____________________________________________)30-33(תש"פ 050-8883222

קרקעות
 למכירה קרקעות 

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

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

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

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

 מבחר וילות מפוארות 
וצימרים באור הגנוז, בר יוחאי, 
_____________________________________________)30-33(מירון והסביבה 050-4105896

 דירת קרקע + חצר גדולה 
+ צמוד לכינרת, מזגנים, 

הנחה לאברכים 053-5248382 
_____________________________________________)30-33ל(054-8422618

 פנטהוז מפואר עד 30 איש 
_____________________________________________)30-31(באזור חרדי 058-4190057

 נופש ברמה, מושקעת + 
גקוזי' מפואר + מרפסת נוף, 

סמוך למלון כינורות
_____________________________________________)30-31ל(052-8187700

 "אחוזת נוף כנרת" 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + גקוזי', חצר ענקית, 
_____________________________________________)30-41(במחירי השנה! 050-4105984

 4 יחידות אירוח מאובזרות 
כולל גקוזי' ביחידה ובריכה 
_____________________________________________)30-41(בחצר 052-4425527 רגינה

גליל מערבי

 בויזניץ בדמשק אליעזר 
אולם כ- 50 מ"ר, חדש, מיידי, 
_____________________________________________)28-31ל(למטרה שקטה 054-5634160

 דירת 3 חד', 2 מרפסות, 
קומה נוחה בג1 חברת משלב 
טל': ארי 052-3528653 משה 

052-6900020)31-31(_____________________________________________

בית שמש 

 להשכרה בשח"ל בבניין 
חדש דירות 3/4/5 חד' חדשות 
מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 

050-4999465 03-8007000)31-31(_____________________________________________

בני ברק

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג/דופלקס 5 חדרים 

מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה, ממוזגת + יחידת 

הורים + גג גדול פתוח, 
שקטה עם נוף, קומה 

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

054-4290600)31-31(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד' 
משופצת, קומת קרקע + 
יציאה לגינה קטנה, אפ' 

לתקופה ארוכה ב- 4,500 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)31-31(_____________________________________________

 בנורדאו בבניין חדש 4 חד' 
+ מעלית וחניה 4,500 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בבן גוריון פ' 
קוק )מול השלישות( 4 
חדרים מטופחת יחידת 

הורים + סוכה קומה 
ג' עורפית ושקטה + 

מעלית + חניה 5,300 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 

והשקעות
054-4290600)31-31(_____________________________________________

 בזבוטינסקי בנין חדש 
קרקע 4 חד' 85 מ"ר 
ממוזגת 4,500 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)31-31(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בחולדה הנביאה דירה 
להשכרה 3 חד'. לתקופה 

_____________________________________________)31-32ל(קצרה 03-7300661

 באזור ירושלים יהודה 
לוי בבניין חדש 3.5 חד' 
במקור! + נוף מדהים 
מיידי! ב- 4,500 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)31-31(_____________________________________________

 בלעדי ברב אסי 
3 חדרים משופצת 

ומושקעת קומה ב' חזית 
+ חניה מיידי 5,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

052-7652801)31-31(_____________________________________________

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

ק"ב, חזית, משופצת 
וממוזגת, 4,200 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)31-31(_____________________________________________

 2 חד' בנורוק, שמורה, 
ממוזגת, דוד"ש חדש, ללא 

ריהוט, ק"א 2,300 ש"ח
_____________________________________________)31-32ל(052-7656856

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

מרווחת וממוזגת 3490 
נדלן הקריה

050-3000121)31-31(_____________________________________________

 בביאליק 2 חד' כ- 70 
מ"ר, ק"א, חזית, חניה 

3,100 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)31-31(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בהרב קוק יחידה לזו"צ, 
יפהפייה, חדשה משיפוץ 

מיידית 2,800 ש"ח
052-3344721)31-31(_____________________________________________

יחידות דיור

 בגני הדר דירת גן 
משופצת עם גינה חמודה, 
כניסה נפרדת FOX נדל"ן 

050-6925400)31-31(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

 דירה בטאבו, לא 
משותף, הזקוקה לשיפוץ, 

עד 1,200,000 ש"ח למטרת 
_____________________________________________)31-32ל(השבחה 050-4174153

 משקיעים מחפשים 
להשקיע בחברות סטארטאפ 
ובעסקים קטנים מכל הסוגים 

_____________________________________________)23-36ל(טלפון 190-272-3628

 דירות להשקעה בחיפה 
ובקריות במחיר הזדמנות! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)31-31(פרוייקטים 052-2790370

קרני שומרון
 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(_____________________________________________

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

חלקי, מזגן מרכזי, לפרטים 
_____________________________________________)30-33ל(050-5588838

 ברמת אהרון שטח 
מסחרי 60-200 מ"ר, ק"ק 

מיידי! "אפיק נכסים"
053-3128884)31-31(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 צמוד לרחוב הרצל מתחרד 
חנות כ- 25 מ"ר אופציה 

להרחבה רק 520,000 ש"ח 
מרכז מידע לנדל"ן

052-2604463)31-31(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא 
בפסאז' 70 מטר בבנין 

חדש 9,500 "גשר 
_____________________________________________)31-31(נכסים" 054-8571997

 מציאה להשכרה בב"ב 
במרכז רבי עקיבא אזור גן 
ורשא 20 מ"ר + שירותים 

_____________________________________________)31-32(וכיור, לחטוף! 054-8421816

 באלעד, 20 מ"ר + 
שרותים לפי שעות / ימים 

מסודר למטפל/ת מרפא/ה 
_____________________________________________)31-32(בעיסוק 052-7616729

 להשכרה ב"ב, 2 
משרדים גדולים וחדשים, 

כ- 35 מ"ר + מטבחון 
ושרותים, 2,000 ש"ח 

053-3103594
050-4199956)31-34(_____________________________________________

 בבני ברק, בר"ע הרב קוק 
משרד יפהפה, חדש משיפוץ, 
ק"ק, כ. פרטית 3,000 ש"ח 

052-3344721)31-31(_____________________________________________

 בסמטת רחל, 3 
חדרים, משופצת, ק"ק + 
חדר נוסף בכניסה פרטית 

למשרד / קליניקה / 
_____________________________________________)31-31(לסופרים 052-2452820

 מאגר דירות לבין הזמנים 
ולחודש תשרי *דרוש לנו עוד 

_____________________________________________)29-32(דירות 055-6721593

 וילה 4 חד' ממוזגת 
ומאובזרת, נוף למירון, עד 11 

_____________________________________________)31-32ל(איש + חצר 050-4397775

זכרון יעקב

חיספין

 4 חד' יפייפיה ומושקעת, 
מרפסת ונוף לים, ממוקמת 

בשכונה מעורבת ושקטה 
054-8472069)31-34(_____________________________________________

 להשכרה בחיספין לשבוע 
ראשון של בין הזמנים, בית 

_____________________________________________)31-32ל(מרווח וממוזג 053-3398550

 דירת נופש ק"ק, חצר 
מרוצפת 70 מ"ר חדשה, ליד 

_____________________________________________)31-32ל(השטיבלאך 052-4343880

 דירת נופש יפיפיה, באזור 
שקט ומרכזי, 80 מ"ר, 3 חד' 

+ 2 מרפסות + חצר
_____________________________________________)31-34ל(052-7103979

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)31-34(_____________________________________________

 בית פרטי 5 חד', עד 20 
איש, חצר ענקית, 250 מ"ר 

דשא ופינת מנגל
058-7665298)31-34(_____________________________________________

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

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 דירת נופש עד 15 
איש, מטופחת וגדולה

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

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

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-02/20(מאובזרת! 050-6927465

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-50/19(מאובזרות. 052-8357813

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

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

 דירת גן ממוזגת בקרית 
פאר, נוף לכנרת לשבתות וימי 

_____________________________________________)20-31(חול. 050-4138371

וילה 350 מ"ר מעוצבת

054-8418485

להשכרה 
למוסד

בביתר עילית

פרטיות מלאה



4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
050-5527509 ,058-3266448)42-42/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
053-5681288. לתמונות:

Royaldream17@gmail.com)22-47ל(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

052-7646814)33-34/19(_____________________________________________

מכוניות

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

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

צפון

שילה

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

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

מוצרים 
ושירותים

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-52/19(_____________________________________________

 קונה רכבים לפרוק 
ונסיעה. 058-7887050 

058-5900900)05-05/20(_____________________________________________

קנית רכבים

הסעות

השכרת רכב

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-38/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)01-05/20(_____________________________________________

 ברוך הסעות- לכל חלקי 
הארץ מיניבוסים חדשים 
מחיר למזמינים מראש! 

 050-5833367 10,14,20,60
055-6703368)10-36/19(_____________________________________________

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חדרי שינה 
למשפחות גדולות 30-40 איש 

050-9303353)12-33(_____________________________________________

ביטוח
 ביטוח רכב, ביטוח 

משכנתא בתעריפים ללא 
תחרות. ביטוח נאמן, 

050-4750475)14-40(_____________________________________________

 במבצע השכרת רכב ללא 
הגבלת ק"מ החל מ- 2,250 

ש"ח כולל מע"מ, 
050-6666599)14-40(_____________________________________________

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-15/20(ומשפחות, 058-7506090

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-36/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות.

www.hapagoda.com
054-9988348)16-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמאית. 
 052-9362739 052-2403750)16-32(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 "הקצה" סוויטות יוקרה! 
3 יחידות מפוארות + בריכה 

גדול + ג'קוזי ספא פרטי 
052-5254570)28-32/19(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות ומאובזרות, 

בריכה מקורה, החל מ- 550 
ש"ח לזוג, 052-7400402/1,

04-9978889
www.שירהמעלות.co.il)37-50/19(_____________________________________________

מעלות

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות ליד הים לזוגות 
ולמשפחות. מותאמות לציבור 

החרדי + פינוקים. 
054-6388082 054-6299082)16-49(_____________________________________________

 מתחמי אירוח בצפת 
לקבוצות עד 130 איש 

אפשרות לקייטרינג מהדרין. 
054-3040770 050-5461155)19-34(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

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

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

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

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

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

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(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-36/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/19(וחדר אוכל. 054-6987257

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-45/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-48/19(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-37/19(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

מגדל

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 

_____________________________________________)31-38(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

מכוניות

 "נופש בצפת" צימר 2 
חד' + גקוזי' צופה לכינרת 

החל מ- 490 לזוג ולקבוצות 
050-4250702/3)25-32(_____________________________________________

 וילה בהר כנען 5 חד' + 
סלון ממוזגת, נוף, בריכה, 
_____________________________________________)25-32(טרמפולינה 050-3327788

 לחופשה משפחתית 
בביריה שליד צפת 2 יחידות 
אירוח באוירה כפרית ונעימה 

_____________________________________________)25-32(יעל 050-6586151

 להשכרה, יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה 
של צפת, מיקום מעולה 

052-7153475)29-32(_____________________________________________

אינסטלציה
 גבס אינסטלציה בניה 
הריסה צבע חשמל עבודות 

ריצוף ובניה קלה 
052-7323123)25-32(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 דק' 
ממירון, 4 חד' + סלון 

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 דירת 4 חד', מרפסת 
ונוף, דירה יפה, מרווחת 

וממוזגת, בעתיקה
052-7143521)26-33(_____________________________________________

 בעתיקה, בין הסימטאות 
דירות אירוח לזוגות ומשפחות, 
מרפסת/חצר, נוף, מחיר מיוחד 

058-3275003 052-7642459)26-33(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

הובלות

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

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

יבניאל

 יחידות אירוח חדשות 
ומטופחות, נוף, חצר 

מאובזרת, בריכות מתנפחות. 
052-7150124)09-11/20(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/19(_____________________________________________

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-44/19(שעשועים 050-7447071

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-12/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
- סוויטה מרווחת ומפונקת 

+ ג'קוזי, מרפסת נוף ענקית, 
אפ' לקבוצה. 050-7362739

050-2403750)6-32/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)20-45(_____________________________________________

 בגבעת המבתר לקיץ, 
מוסד + פנימיה 10 חד',

32 מיטות, סלון, ח.אוכל,
90 ש"ח למיטה קרוב לרכבת, 
פסטורלי + נוף 052-7184667

02-6750991)24-35(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-06/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-43/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

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

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

כלנית

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

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

ספא, בקרבת קברי צדיקים. 
054-9917000)23-34(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 5 חד', חצר, גינה, נוף, 
ממוזג ונקי + צימר זוגי, 

מרחק הליכה מהעתיקה! 
052-3455254)27-42(_____________________________________________

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 
* צימר לזוג + מרפסון לרשב"י 

052-7623725)27-26-20(_____________________________________________

 צימר 3 חד' בעיר העתיקה 
מעל מקווה האר"י, חצר 

_____________________________________________)27-36(ענקית 052-8484726

כח’ בתמוז - א’ באב תשע”ט  31/7-2/8/2019

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 דירה פרטית, 18 מיטות 
+ יחידת דיור, 100 מ"ר חצר, 
צופה לנוף מיוחד, בצלע ההר 
_____________________________________________)48-48-19ל(053-3147542 052-7155422

 3 יחידות למשפחות 
ולזוגות, קרוב מאוד לעיר 

העתיקה, ממוזגות, מאובזרות 
050-7958795)28-31(_____________________________________________

 בצפת והסביבה וילות 
מטופחות למשפחות גדולות 

_____________________________________________)28-33(לפרטים 058-3229944

 דירות אירוח בעיר 
העתיקה סמוך לבתי 

הכנסת, יפות, נקיות, 
ממוזגות, למשפחות 

ולזוגות 052-7679018 
052-7687778)28-35(_____________________________________________

רכסים
 בית פרטי חדש, 5 חד', 

150 מ"ר, מרכזי, מרווח, 
ממוזג ונקי, מרפסות גדולות 

055-6636178)28-31(_____________________________________________

 צימר יפה וגדול בעמק 
שילה, גקוזי' ענק, חצר גדולה, 

נוף, אטרקציות, מאובזר 
052-7966630)28-31(_____________________________________________

 הובלות קטנות ובינוניות 
לכל חלקי הארץ, שירות אדיב, 

_____________________________________________)28-39(מחירים נוחים 052-7628465

לימוד נהיגה

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו
מ

הלוואות
 מגוון של פתרונות 

פיננסיים, הלוואות 
לגיל הזהב, משק בית 

ולמסורבי משכנתא בעבר 
053-5588683)28-39(_____________________________________________

כפר חנניה

 יחידת נופש מאובזרת, 
ממוזגת, לזוג + 4, בריכה 
פרטית מוצנעת, בין מירון 

_____________________________________________)28-33(לטבריה 050-4989295

רמת הגולן
 לקבוצות/זוגות/משפחות 
בית נופש מפנק + 2 גינות,  

נוף לכינרת. מחירים זולים. 
מלא אטרקציות מסביב

_____________________________________________)29-32(050-7174442 מעיין

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

 וילות נופש חצר גדולה, 
גקוזי סאונה 7 מיטות וקרוב 

לכינרת, מחירים נוחים 
_____________________________________________)29-32ל(058-3242225

מודיעין עילית
 חדש, קמפוס אירוח 

גדול, מפואר ומאובזר 
110 מיטות, מרחבים 

משחקים לילדים 
_____________________________________________)29-32ל(08-9788741

 במרכז דירת 4 חד' 
ממוזגת + חצר, בסמוך לבתי 

_____________________________________________)29-32ל(כנסת 055-6618186

 בקצרין, דירת 2 חד' 
ממוזגת + גינה + חניה 

פרטית, ליד ביהכנ"ס 
04-6961029)29-32(_____________________________________________

דקות הליכה לבתי-הכנסת 
המבוקשים והגלריות.

052-5452203 | 050-6784922

בסמטה היפה
בצפת בעתיקה

צימר משפחתי 
מיוחד וקסום 

עד 8 
נפשות

החל מ-700 ₪ לזוג ו-150 ₪ לילד

 צימרים ביבנאל הקסומה 
6-8 משפחות, משטחי דשא, 

משחקים לילדים ולנוער, 
משחקיה, סנוקר, פינג פונג, 
באוירה של נתינה ופינוקים 

052-3540874)30-34(_____________________________________________

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-29/20(_____________________________________________

 נותרו מעט תאריכים, 
4 חד' בגני הר נוף יפייפיה 
ממוזגת + מרפסת לנוף 

_____________________________________________)30-31ל(052-7639067

 דירת נופש בצפון, קרוב 
לכל מקום, נוף מדהים!

052-7103364)30-37(_____________________________________________

מושב הזורעים
 לנופש המושלם, וילה 
מטופחת, 5 חדרים, דשא, 
טרמפולינה, נדנדה, בריכה 

קטנה, פינת מנגל
052-2270453)30-33(_____________________________________________

עכו
 וילה חדשה ומפוארת, 
5 דק' מהחוף הנפרד, עד 

12 איש, בריכה + חצר 
_____________________________________________)30-33(גדולה 050-5807076

עפרה
 וילה ענקית חדשה 

ומאובזרת + בריכה + גינה, 
מחירים זולים, עד 15 איש 

054-7571305)30-32(_____________________________________________

 חופש מושלם - דירה 
חדשה, מתאים לזוג + 6, נוף 

_____________________________________________)30-33ל(מדהים 053-3124475

 דירה 4 חד', קרקע, חניה 
בשפע + מרפסת, מותאמת 
לציבור החרדי 058-3238889 

054-8436149
)30-33(_____________________________________________

 דירה חדשה באזור יפיפה, 
2 חדרים + מרפסת גדולה, 

נוף מדהים לכנרת, עד 7 
_____________________________________________)30-33(נפשות 054-2824560

 דירה מרווחת, מטופחת 
וממוזגת, נוף מדהים, מיקום 

מעולה, לבין הזמנים ולשבתות 
054-8474689)30-31(_____________________________________________

טויוטה

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

בלבד

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

 5 יחידות נופש 
מפוארות, בריכה, 

טניס שולחן, מדשאות, 
טרמפולינות, ופינות זולה 

050-6827979)31-34(_____________________________________________

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

 דירה יפיפייה בנווה יעקב 
עד 16 איש + חצר + בריכה 

_____________________________________________)31-31(לילדים 052-7616182

 בית פרטי 3 חד', מרכזי, 
מרווח, נקי + מזגן + מרפסת 

_____________________________________________)31-31(גדולה 054-8403955

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 

מרווחים, ברכה מוצנעת 
ומגודרת + גקוזי', מטבחון, 

_____________________________________________)31-34(בית כנסת 054-4314062

 דירה 3 וחצי חדרים, כניסה 
פרטית, חצר גדולה + דשא, 6 

_____________________________________________)31-34(דק' ממרכזית 058-4156969

 וילה 7 חד' ל- 20 נפשות 
+ בריכה, ממוזגת, חצר + 

_____________________________________________)31-34(מתקנים לילדים 053-2827371

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)31-31(ושבתות 052-7668387

 דירונת חדשה, קרקע + 
גינה, 10 דק' מהעיר העתיקה, 

6 נפשות, נוף לכינרת
_____________________________________________)31-32ל(052-8755530

 קונה רכבים לנסיעה 
_____________________________________________)31-34ל(ולפירוק 052-7132720

 למכירה טיוטה וורסו 2012 
1300 סמ"ק ראשונה פרטית 

_____________________________________________)31-31(לבנה 055-6883937

יונדאי
 יונדאי אקסנט 2002 + 

טסט. מושקעת, מכני מצבר 
_____________________________________________)31-32ל(054-6548366 5,500 ש"ח 

מיצובישי
 גי'פ מיצובישי פג'רו 

2004, דיזל אוטומט, 7 
מקומות, מצב מעולה

050-7955529)29-32(_____________________________________________

מאזדה
 למכירה מזדה 2 2009, 

אוטומטית אפור מיטלית 
_____________________________________________)31-31(1230000 ק"מ 055-6625480

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
 03-5352975
052-2595370)5-5/2020(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה, אוטומט, מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)23-34(מחירים זולים 052-2523284

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות, 140 ש"ח גם 

אוטומטי וגם ידני, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)28-01/20ל(חינם 052-2514960

מחשבים

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

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

050-7801545)31-03/20(_____________________________________________

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

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

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

 מחשב נייד מושלם 
 + i5 לגרפיקה ותכנות

אחריות לשנה וחצי מחיר 
ממחשב חדש
054-4543701)19-28/20(_____________________________________________

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

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

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים, תיקונים, 

שירות עד בית הלקוח 
055-6651237)28-35(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

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

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 אבד צמיד זהב של אישה 
ביום א' כ' סיון בבני ברק או 

באולם רויאל / נאות ירושלים 
_____________________________________________)26-29(/ קו 140 053-3177499

כח’ בתמוז - א’ באב תשע”ט  31/7-2/8/2019

רפואה משלימה

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

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

רפואת שיניים

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

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

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

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

צילום

 טיפול אורטודנטי 
המתקדם בעולם ללא קוביות, 

מחיר המתאים לבני תורה 
055-6876176)24-31(_____________________________________________

תקליטנים

 "נוריאל עוז", 
אורגניסט, תקליטן, זמר 

מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
החל מ- 500 ש"ח!

_____________________________________________)36-39/19ל(054-4314029

שידוכים
 "שידוכי המרכז" 

-חרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים, 
ליטאים וספרדים, דת"ל, 

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

03-6189388)16-42(_____________________________________________

תינוקות

שיפוצים
 מקצוענים בשיפוצים, 

צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקון דודים, 

ואיתור נזילה וחשמל 
052-7894414)28-39(_____________________________________________

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 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

 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

 ארונות מטבח 3.5 מטר 
מסנדביץ אדום + שיש + 2 

כיורים + ברזים, בב"ב 
_____________________________________________)28-31ל(054-8477988 03-5740224

 2 כסאות נוח חדש, כל 
כיסא עלה 400 ש"ח, לא היה 

בשימוש, למכירה כסא ב- 200 
_____________________________________________)29-32ל(ש"ח 054-3584040

 קשת לעגלה מתכווננת 
של טייני לאב 70 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 80 ש"ח 

058-4843223)28-31(_____________________________________________

 נאבדה שרשרת פנינים 
ברח' כהנמן בב"ב ביום ה' א' 

_____________________________________________)29-30ל(תמוז 052-7149970

 נמצא נגן בחודש חשוון 
MAX Q בקו 402, מסוג

_____________________________________________)29-30ל(052-7657518

 אבד רב קו עם השם תמר 
_____________________________________________)28-29ח(רחל צויבל 03-6180242

 לביהמ"ד דרוש ספרי 
קודש בתרומה ניתן להקדיש 

_____________________________________________)29-30ח(לכל מטרה 052-7120208

 דרוש מקרר קטן למסירה 
או למכירה במחיר מוזל 

_____________________________________________)29-30ח(052-7119953

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BERITAX חזק 

_____________________________________________)29-30ח(אורטופדי ונוח 050-6907470

 למכירה סוס נדנדה לילד 
_____________________________________________)29-30ח(35 ש"ח 050-6907470

 למכירה אמבטיה לעגלת 
בוגבו D5 + גגון + מתאמים 
מצב חדש לגמרי )צבע גינס( 
_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח טל': 054-7921893

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3155415

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)29-30ח(054-8446728

 בהזדמנות!! בגדי 
תינוקות מגיל 0-3 100 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-4747667

 כסא אוכל לילד 60 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 כסא בטיחות לרכב 
לתינוק חדש! ציקו 400 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 משאבת חלב דו צדדית 
חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 סלולרי למכירה סוג 
שנפתח ונסגר, 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-32ל(גמיש 054-3584040

כללי

 מגן שניסגר בפ"ת למכירה, 
ציוד לגן ולחצר + ספרים 
_____________________________________________)28-31ל(מנויילנים 052-6420120

 למסירה ספרי קודש 
באיכות מעולה מעיזבון מנוח 
_____________________________________________)28-29ל(03-6193173 054-8411036

 חדש באריזה!! ילקוט 
של COOL מקורי לבנים עם 
_____________________________________________)28-31(עגלה 90 ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים / 
סקטים מחובר לנעלים לילדים 

_____________________________________________)28-31(90 ש"ח 058-4843223

ירושלים 52 ב”ב

בבחינת הדבר האבד!
*המכירה במזומן * לפחות 3 פריטים

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

5,00010

רק בשלושת השבועות!
”אצל בתיה“

פריטים

 ב - 

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

עריכת דין

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

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

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-33(שרי 050-4171813

 חן הניגון, דיג'יי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)30-32(זמר ונגנים 052-3432472

 אבד עגיל לבן זהב ביום 
שני יב' תמוז באזור רח' 

רבי עקיבא השומר המוצא 
מתבקש להתקשר למס' 

_____________________________________________)30-31ח(054-3553989

 נמצא ביום חמישי האחרון 
כרטיס מצלמה GB16 בר' 
_____________________________________________)30-31ח(עקיבא בב"ב 054-8409910

 אבדו תפילין רש"י ור"ת 
ע"ש שמואל קורנט בקו 422 
חב' אפיקים י"ם - ב"ב )בתא 

מעל המושבים( נייד:
_____________________________________________)30-31ח(054-8493389 052-4796225

 אבדו תפילין בנסיעה 
מירושלים לרכסים מוצ"ש 
_____________________________________________)30-31(פרשת בלק 053-3136397

 נמצא צמיד משובץ כסף/
זהב לוין בתחנה בר"ח נחמיה 

בב"ב לפני מס' שבועות
054-8525663)30-31(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות את 
הספר "ילדה קטנה של פעם"

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "מידע גורלי" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "אחות לנו קטנה" 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר "הילדים האבודים 
_____________________________________________)30-31ח(מתרשיש" 054-8454536

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות מאוורר כחדש 
)בני ברק( 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-7171228

 מזגן תדיראן עילי בן 8 
שנים, 3/4 כח סוס + צנרת 

מתכת 5 מטר, מפורק מהקיר 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח טל' 054-8412976

 HP סורק חברת 
180 ש"ח קוטל יתושים 70 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-2786557

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מקפיא 4 מגירות "סימנס" 
ב- 500 שקל 050-3337530 

_____________________________________________)30-31ח(אבנר 

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)30-31ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול 
BLOOMBERG במצב 

מצוין 450 ש"ח בלבד
_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)30-31ח(130 ש"ח טל' 052-2727474

 למכירה מייבש כביסה 
280 ש"ח 7 קילו מצב מעולה 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 מתקן יבוש לכביסה גדול 
חדש )בני ברק( 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 כיסא האכלה חדש 
לתינוק מרהיב ביופיו )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 
במציאה )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 שידה גדולה בצבע לבן 
הכוללת 3 מגירות ענק 

בהזדמנות )בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 עגלת תאומים חברת 
ג'ואי צבע שחור, מצב מעולה! 

_____________________________________________)30-31ח(450 ש"ח 050-4144622

 עגלת מקלרן XLR צבע 
חום ורוד מצב טוב מאוד! 450 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4144622

 סלקל לתינוק מצב טוב 
_____________________________________________)30-31ח(50 ש"ח 050-4144622

 בוסטר עם משענת מצב 
_____________________________________________)30-31ח(מעולה 50 ש"ח 050-4144622

 מנשא מעולה כחדש של 
בייבי ביורן 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-7222601

 בהזדמנות!! בגדי 
תינוקות מגיל 0-3 100 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-4747667

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)30-31ח(054-8446728

 מזרון לשידת החתלה 
מהמם עם סרטים 70 ש"ח 

 058-4843223)30-31(_____________________________________________

 נוקיה C2 מחודש ב- 180 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7630089

 מכשיר נוקיה 105 חדש 
)לא כשר( 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-8776286

 גלקסי סמסונג S עם מגן 
חדש, מצב חדש לחלוטין 450 

_____________________________________________)30-30(ש"ח 058-3584040

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-33/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-33/19(פ"ת 050-6867740

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 חצאיות פליסה סמינר
ברמה הגבוהה ביותר.
כל המידות והאורכים. 

במחיר מציאה. כל הקודם 
_____________________________________________)20-19/20(זוכה 054-8493483

הסעות בית וגן

052-7137253  053-3104779

הסעות לחתונות לאירועים ולמשפחות
הסעות לטיולים בבין הזמנים ולכל השנה

רכבים מאושרים משרד החינוך והתחבורה

אצלינו הנהג מאפשר לאכול ולשתות
הנאה מובטחת !!!

הסעות קבועות באוטובוסים
למוסדות ישיבות וסמינרים

 מעסה ורפלקסולוג מוסמך 
בעל ניסיון רב לגברים בלבד! 

_____________________________________________)31-32ל(גיא 052-8770606

 נמצא בגד ים בנות בחוף 
_____________________________________________)31-32ח(הנפרד ת"א 050-4101068

 אבדו משקפיים בתחנת 
אוטובוס עזרא/כהנמן ב"ב 

ביום שלישי פרשת בלק
_____________________________________________)31-32ח(052-7622370

 נמצאה מגבעת בר"ח 
עזרא ב"ב לפני כחודש, )נפלה 

מאופנוע במהלך הנסיעה( 
_____________________________________________)31-32ל(052-7684010

 כרטיס זכרון נמצא 
בפרשת חוקת בבר אילן בית 

_____________________________________________)28-29ח(שמש 052-7184520

 לפני כ- 4 חודשים נמצאו 
תפילין המאבד / הזורק 

_____________________________________________)28-29ח(יתקשר לטל' 054-8478897

 אחרי פסח נמצאה מזוודה 
קטנה עם תכולה בבנין ברח' 

שמשון הגיבור 9 בני ברק טל': 
_____________________________________________)28-29ח(054-8471454

 נמצא צמיד ברח' ברסלב 
במוצש"ק פר' חוקת 

_____________________________________________)28-29ח(053-3175158

 נאבד תוכי קוקטיל באזור 
רמב"ם בבני ברק

_____________________________________________)28-30ל(054-8596975

 באזור שיכון ה' נמצא 
תכשיט זהב, ניתן לקבלו ע"פ 

_____________________________________________)28-31ל(סימנים 03-5795777

 נמצא נגן לפני כשלשה 
חדשים, אפשר לשלוח סימנים 

למייל:
nagan101010@gmail.com)28-31(_____________________________________________

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)31-32ח(בעבר 054-2509001

 דרוש מכונת תפירה 
למשפחה במחיר סימלי

_____________________________________________)31-32ח(053-3142444

 דרוש סט ארבעה טורים 
מכון שירת דבורה אפילו חלקי 

_____________________________________________)31-32ח(ומשומש 053-4156713

 מעוניינות לקנות ספרים 
"תסרוקות לכולן" של רבקה 

גולדברג וכן בובת אימון 
_____________________________________________)28-29ח(03-6180242

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 055-6651237

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר + DVD זכרון 76 גיגה 
מצוין ללא מסך 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-2786557

 XL מקרר אמקור 
500 ליטר פתיחה שמאלית 

עובד ומקפיא מצוין 500 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(בני ברק 050-4129600

 rosieres למכירה כיריים 
חמש להבות זכוכית לבנה 
דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7515734

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)31-32ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3463482

 מזגן תדיראן 8 ש', 3/4 
כ"ס + צנרת מתכת 5 מ' 

מפורק 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-8412976

 מזגן 1.5 כ"ס חברת 
פילוט מצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(03-6164553

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3346080

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8470594

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-8470594

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 052-7180828

 מכונת כביסה בוש 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 052-7180828

 שואב אבק 
KENWOOD במצב חדש 

_____________________________________________)31-32ח(300 ש"ח 050-5203761

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)31-32ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 הוברבורד במצב מעולה, 
200 ש"ח גמיש רק בשעות 

_____________________________________________)31-32ח(הערב 055-6766446

 ברה"ע למכירה מכסחת 
דשא איטלקית 1300W ואט 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 190 ש"ח 050-6850138

 וינטלטור חדש בקופסא 
לא היה בשימוש עם רגל יש 
2 כל אחד 90 שקל צבע לבן 

_____________________________________________)31-32ח(תכלת 054-3584040

 פן שיער 50 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(058-4570070

 מסרק חשמלי מחליק 40 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-4570070

 רמקול אוברווארד 60 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(058-4570070

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם

BR-CN116 ב- 110 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-6850138

 דוד חשמל חברת כרומגן 
בשימוש כשנה, מעולה! 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 053-4110583

 כיריים גז 4 להבות כמעט 
חדש תוצרת סלמור 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-6921856

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או 

_____________________________________________)30-31ח(053-3179093

 פקס משולב מכונת צילום 
של ברדר לייזר 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק 052-7187193

 חלקי מיקסר מגימקס 
כולל כל החלקים, קערות 

סכינים ב- 100 ש"ח לפרטים 
_____________________________________________)30-31ח(052-2493013

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-5656194

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)30-31ח(240 ש"ח טל' 052-2727474

 HP דיו למדפסת 
40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)30-31ח(054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)30-31ח(054-8431644

 בהזדמנות! למכירה חדר 
שינה + ארון 5 דלתות ושידה 

במצב חדש ומצוין
_____________________________________________)31-32ח(054-6337969

 למכירה ספריה סנדויץ 
2.40*80*30 עם ארון למטה 
כחדש 250 ש"ח כל עמודה 

*מיטת נוער ב- 800 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ל(054-6337969

 שולחן מעץ 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מצב מצוין 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4120010

 מיטה זוגית חדשה צבע 
עץ כולל מזרון, 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-5203761

 כורסא מעור שחור עם 
ריקליינר מתכווננת ל- 180 ב- 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 050-4195132

 כסא משרדי מפואר 
נקנה ב- 1400 ש"ח נמכר 
ב- 500 ש"ח במצב חדש 

_____________________________________________)31-32ח(054-8429061 ירושלים

 שולחן עגול מתאים 
למשרד לובי 280 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 מזנון נוי + מגירות דלתות 
צבע לבן 300 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4110991

 סלון עור אטלקי שני 
מושבים מצב חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-2172111

 מיטת נוער נפתחת + 
מזרון אורטופדי L2 מגירות 

450 ש|"ח גמיש
_____________________________________________)31-32ח(053-3142335

 למסירה 3 כסאות עם גב 
מברזל 02-5812872

_____________________________________________)31-32ח(058-6770546

 בירושלים 6 כסאות סלון 
מרופדות רק 240 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(02-5812872 058-6770546

 בירושלים למכירה מיטת 
נוער + ארגז במצב מצויין 

רק 140 ש"ח 02-5812872 
_____________________________________________)31-32ח(058-6770546

 למכירה שידת 4מגירות 
פורמייקה בצבע בהיר גובה 

85 ס"מ עם גלגלים 150 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-6907470

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(טל' 052-2437292

 4 כסאות סלון מפוארים 
במצב מצוין 50 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)30-31ח(כ"א לפרטים 054-8491154

 למכירה כסא מנהלים + 
מזוודה + עגלת שוק + פקס 

+ שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-5656194

 למכירה ספה 240 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד בני ברק 054-5656194

 למכירה שולחן כתיבה 
מכתבייה 100 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 שולחן נמוך משטח זכוכית 
230 ש"ח 80*117 בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(טל' 054-8423405

 שולחן סלון כהה מסוגנן 
ויפה 1.8 + נפתח 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4170185

 ספה 2 1.7/1.1 עור 
יוקרתית מצב מצוין 450 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4170185

 למכירה ארונית פלסטיק 
כתר גובה 1.10 מטר 140 

ש"ח מצב מצוין
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי מצב מצויין 

180 ש"ח בלבד בני ברק 
_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 כיסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 ספריה לספה ילדים 100 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4165680

 שולחן וכסאות עץ סנדויץ 
חזק מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4165680

 מיטת קומותיים )3 
מיטות ו- 2 מגירות( מעץ מלא 

חדשה )ללא מזרונים( 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-4980062

 כסאות פלסטיק כחול 
למכירה במצב חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)30-30(לכסא 054-3584040

 ארון פלסטיק חדש 2 
דלתות, מצב חדש! נקנה 
לפני חודש, רק 270 ש"ח 

054-3584040)30-30(_____________________________________________

 כסא מנהלים שחור 
במחיר הזדמנותי )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-3337530 אבנר

 STICH למכירה אופניים 
מחיר 350 ש"ח 050-3337530 

_____________________________________________)30-31ח(אבנר

 כיסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7633738

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים יפים מאוד 

מסנדביץ אדום 50 ש"ח למדף 
_____________________________________________)30-31ח(052-7600336 בב"ב

 עגלת ביבה אמבטיה + 
טיולון מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4120010 אחה"צ 

 למכירה עגלה ביבי גוגר' 
סיטי מיני 4 גלגלים 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7175085

 למכירה כסא תינוק 
לאופניים עד 25 קילו כחדש 

ממש 120 ש"ח גמיש
_____________________________________________)31-32ח(054-8464909

 מיטת תינוק 
בהזדמנות!!! צבע חום בוק 

מצב מצוין 350 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3346080

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)31-32ח(054-8446728

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)31-32ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 לול מפלסטיק לבן נפתח 
לרבוע גדול 200 ש"ח + מזרון 

_____________________________________________)31-32ח(050-4195132

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BERITAX חזק 

מרווח אורטופדי ונוח
_____________________________________________)31-32ח(050-6907470

 למכירה בגדי יד שניה 
לתינוקת בת שנה עד שנתיים 

עד 10 ש"ח לפריט
_____________________________________________)31-32ח(050-6907470

 נוקיה 230 חדש בקופסא 
כולל אחריות שנה וחצי 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-3299505

 למכירה בהזדמנות להקה 
של 15 קוקטיילים מיוחדים 

ופוריים 2,000 ש"ח
054-2042416)31-34(_____________________________________________

 למסירה עיתונים ישנים 
טלפון 02-5812872

_____________________________________________)31-32ח(058-6770546

 למכירה טלית צמר 
איכותית 105 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-4381651

 למכירה מכשיר אינהלציה 
_____________________________________________)31-32ח(איכותי 60 ש"ח 050-6907470

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8464909
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050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 052-5594713

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-44/19(_____________________________________________

כח’ בתמוז - א’ באב תשע”ט  31/7-2/8/2019

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

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

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 119 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(050-6907470

 תלת אופן עם שמשיה 
_____________________________________________)29-30ח(120 ש"ח 050-4120010

 למכירה עגלת גראבו 
כחדשה שכיבה + טיולון + 

תיק + מגן 500 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(054-8439848

 עץ אומנותי לתמונות 
משפחה צבע כסף 20*40 

_____________________________________________)29-30ח(ס"מ 50 ש"ח 053-3187278

 מפה מיוחדת עם תחרה 
מצב מצוין גודל 2.5 מטר 25 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 053-3187278

 אגרטל ארוך כחול פרחוני 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 50 ש"ח 053-3187278

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)29-30ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 2 רמקולים J.B.L רק ב- 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-7144978

 בטריה לאופניים חשמליות 
36V במצב טוב בב"ב

_____________________________________________)30-31ח(050-4150659

 הסקה שמתחברת למים 
45*30 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(טל' 054-8423405

 משקפי שמש של חברת 
ארוקה חדש ב- 70 שקל 

_____________________________________________)30-31ח(050-8776286

 שעון יד מחוגים ברמה 
חדש עם תאריך חברת גלרי ב- 

_____________________________________________)30-31ח(120 שקל 050-8776286

 למכירה כלובים גדולים 
לתוכים, תרנגולות מטילות, 

יונות לבנות החל מ- 30 
ש"ח )בישוב חשמונאים( 

_____________________________________________)30-31ח(08-9765927

 אופניים איכותיות שעולות 
1200 ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-3730025

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 052-7154652

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)30-31ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בירושלים 054-8415306

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)30-31ח(052-2432982

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 052-2432982

 ספר יזרח השמש )הרמת 
דגל התורה( כ- 800 עמודים 

_____________________________________________)30-31ח(200 ש"ח 02-5710140

 הספר "אחרי שלושים 
שנה" של ח.אלקנה 15 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 למסירה בחינם בבני ברק 
_____________________________________________)30-31ח(קרש גיהוץ 054-8454536

 שיש 2.60 מ' + 2 כיורים 
מחוברים צבע מוקה 400 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-4110583

 מסור )בנזין( שרשרת 
לחיתוך עצים מקצועי עוצמתי 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 052-2786557

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 058-7041010

 מראה 140 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-7616106

 בימבה פלא קורקינט 
בימבה ג'וק 45-85 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-7616106

 שולחן עגול לסלון 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7616106

 מזנון צבע לבן 300 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-7616106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 140 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 כסאות לילדים מפלסטיק 
חזקות עם ידית 15 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3155415

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 053-3155415

 קרש חיתוך לשבת 
בשילוב עץ וכסף של אחים 

חדד 100 בבני ברק
_____________________________________________)30-31ח(052-7600336

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)30-31ח(053-3318830

 תמונה ענקית הר' אלישיב 
_____________________________________________)30-31ח(לומד 250 ש"ח 050-4165680

 ספרי קריאה קובי לוי 10 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח כ"א 050-4165680

 סכך ענק נקי מתולעים 
במצב מצוין 110 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4165680

 למכירה צעצועים לפעוטון 
משפחתון משחק קופסא 

_____________________________________________)30-31ח(ובובות 10 ש"ח 054-5656194

 ציוד שלם מקצועי חדש 
לאגרוף )כפפות וכל המגינים( 

_____________________________________________)30-31ח(150 ש"ח 054-4980062

 אוגרים סיבריים ב- 15 
ש"ח לאוגר ללא כלוב 

לאחראים ולדאגניים בלבד 
_____________________________________________)30-31ח(055-6797107

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4110991

 מטען חדש להוברבורד 
_____________________________________________)30-33(120 גמיש 053-3120620

 שעון יד סיטיזן נגד מים 
100 מטר חדש באריזה, 650 
_____________________________________________)30-33(במקום 1800 053-3120620

 חדש באריזה!! ילקוט 
טרולי לבנים צבע כחול 50 

_____________________________________________)30-31(ש"ח 058-4843223

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעליים לילדים 

_____________________________________________)30-31(90 ש"ח 058-4843223

 כיור לאמבטיה 66*44 200 
ש"ח בירשלים טל' 

_____________________________________________)30-31ח(054-8423405

 קלרינט חדש באריזה רק 
_____________________________________________)30-31ח(ב- 500 ש"ח 052-7144978

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

 למכירה מחליק  שיער 
 ,remington 'מעולה! של חב
חדש! לא היה בשימוש! נקנה 

ב- 400 ש"ח נמכר ב- 370 
_____________________________________________)31-31ח(ש"ח 052-7335357

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים 053-3138830

 תלת אופן עם מוט הכונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(לפרטים 053-3138830

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)31-32ח(לסלט 80 ש"ח 053-3155415 

 אופנים לילדים גודל 16 
ללא הילוכים 140 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 למכירה אורגנית ימה 
SPR260 כולל נרתיק דרוש 

תיקון 280 ש"ח 052-7690080 
_____________________________________________)31-32ח(בירושלים 

 מטען לאופניים חשמליות 
48W !כחדש ממש

_____________________________________________)31-32ח(100 ש"ח 053-3142335

 למכירה קופסת קרטון 
בגודל 5.5*16*16 ס"מ במחיר 

_____________________________________________)31-32(2 ש"ח ליח' 052-7622009

 מכשיר סליידר קוצץ 
ירקות חדש 100 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-2786557 בפ"ת

 למכירה מצלמת וידאו 
חדשה בקופסא! של חברת 

NOVOGO דגם 
 dashcam full hd 1080p

+ כרטיס זיכרון רק 170 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(058-3233170

 דררה האכלת יד 250 ש"ח 
קוואקר האכלת יד 350 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(050-4180104

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 בימבה פלא 80 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת/
כחול כהה 25 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 סליסר קוצץ ירקות הדגם 
הכתום 80 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 פן מקצועי של איתמר 300 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-7041010

 מכנס גינס לגבר חברת 
קסטרו חדש 90 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(058-7041010

txed אופני הרים של 
26 300 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)31-32ח(054-8456883

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק 054-8431644

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 58 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)31-32ח(054-7972972

 חדש באריזה! כיסויים 
מבד לסט סלוני 200 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-5728376 03-5704373

 למכירה בימבה כבאית 
גדולה + בימבה ורודה רק 70 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-8774181 שמעון

 בית בובות של פליימוביל 
הבית לבד ללא החלקים 

הנלווים 70 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 למכירה אופניים חשמליים 
במצב מצוין + תוספות במחיר 

מציאה 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(053-2338519

 תוכי דררות לא מאולף 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח גמיש 052-7130731

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7633738

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד לרג' שלושה חלקים 280 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-6658234

 למכירה נרתיק לאורגן 
)קייס( במצב מצוין במחיר 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-8593729

 שמלת תחרה ושיפון 500 
ש"ח אפשרות להשכרה במחיר 

_____________________________________________)31-32ח(סמלי 052-2378363

 משטח 1.90*1.40 מטר 
למיטה, חדש לחלוטין, היה 

בשימוש שבוע, נמכר עקב אי 
התאמה 250 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-3584040

 למכירה שמן זית של חב' 
פרג ליטר מקורי מהמפעל 60 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח במבצע 052-7188017

 נעלי כדורסל חדשות 
לגמרי באריזה, מידה 47 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-52203761

 למכירה זיכוי במסעדת 
ריקוטה ע"ס 150 ש"ח נמכר 
_____________________________________________)31-32ח(ב- 120 בלבד 052-7669361

 ילקוט כחדש מודן 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-9089110

 למכירה תווי קניה בשוק 
מהדרין בשווי 500 ש"ח ב- 

_____________________________________________)31-32ח(400 052-7195065

 ברה"ע למכירה תיק 
מזודה שחור מידות 15*35*55 

_____________________________________________)31-32ח(ב- 60 ש"ח 050-6850138

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 050-2897977

 עגלה 3 מצבים חדש 
מהאריזה 500 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)31-32ח(053-3138830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון 200 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)31-32ח(053-3138830

 בוגרת בכיר חינוך מיוחד 
מחפשת עבודה נוער בסיכון 

_____________________________________________)31-32ח(058-3231524 052-2378363

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח טל' 052-2727474

 סורג איכותי מעולה 
טרילידור נפתח 3*2.5 500 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח טל' 052-7626189

 אקורדיון אמיתי 32 בס 
למסיבות ולנסיעות רק 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-8409064

 עגלת אמבטיה שחור 
מצב מצוין 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4170185

 משאבות חלב ידנית של 
AVENT חדשה באריזה 199 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-7647637

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 למכירה טיולון 140 ש"ח 
ועגלת אמבטיה 180 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 למכירה פקס + מזוודה + 
מכונת צילום 70 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 פאזל 3000 חלקים יפה 
מאוד נוף 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4165680

לפרסום
בלוח

03-6162228

 6 תוכונים, 2 זוגות 
מטילים בצבעים מרהיבים 
רק ב- 300 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(052-7186267

 תיק עליה למטוס חדש 70 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4131038

 תיק חדש נשים 45 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-4131038

 תיק הזזה 70/100 חדשים, 
כל אחד 150 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-4131038

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח )בני ברק( 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 הוקי טוקי )מכשיר קשר( 
רמה גבוהה במצב טוב מאוד 

מחיר 300 ש"ח בלבד ירושלים 
_____________________________________________)30-31ח(058-3219380

 חליפה מחו"ל חדשה 
SLIM 46 מתאימה לימי חול 

_____________________________________________)30-31ח(250 ש"ח 058-4770354

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)30-31ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 הספר "כלים מתוקנים" 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8454536

 תלת אופן עם מוט הכוונה 
צבע סגול סה"כ 300 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים 053-3318830

 לאספנים מצלמת פילים 
חברת קנון סה"כ 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים 053-3318830

 מיטת מעבר + מזרן 
במצב טוב סה"כ 280 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(לפרטים 053-3318830

 למסירה בבני ברק 
מכנסיים שחורות מידה 46 

_____________________________________________)30-31ח(כחדשות טל' 054-4694949

 energum רולר ביילדס 
abec 7 מידה 31-34 עם 

כל אביזרי ההגנה 200 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-5385013

 למכירה עגלה 140 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(מצב מצוין 052-5737813

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 דלת פלדלת בירושלים 
גודל 81/195 300 ש"ח טל' 

_____________________________________________)30-31ח(054-8423405

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)29-30ח(054-7938941

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 LG כונן דסקים חיצוני 
_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח טל: 052-2437292

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד 
_____________________________________________)29-30ח(052-2437292

 שולחן סלון סנדויץ + 5 
כסאות מרופדים מצב טוב 

_____________________________________________)29-30ח(500 ש"ח 050-4165680

 עמודות ספרים 240*80 
סנדויץ כחדש 250 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680

 תמונה ענקית הר' אלישיב 
לומד מדהימה 190 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(050-4165680



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)09-36ל(טובים" 03-5782180

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה, 
תנאים מעולים למתאימה, בין 

8:30-14:30, טל': 
053-3197448 ,03-9094566)29-36(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)20-35(למתאימה. 050-2140800

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

כח’ בתמוז - א’ באב תשע”ט  31/7-2/8/2019

 דרושות מנהלת/מטפלות 
למעון לגיל הרך בב"ב, שכר 

הולם למתאימות
058-4012013 053-8280863)27-38(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
למשפחתון בת"א תנאים 

מעולים למתאימה
050-4187779 053-3148021)31-34(_____________________________________________

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

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.

 למשרד הנה"ח בר"ג 
מנהלת חשבונות, 3 ימים 
בשבוע, 8:30-13:30 ניסיון 
במשרד דומה חובה קו"ח 

_____________________________________________)28-31ל(לפקס 03-5742905

 דרוש/ה מנהל/ת לחנות 
טבע בבני ברק מגיל +30, 
מומלץ נסיון בתחום המזון, 

שכר גבוה למתאימים! 
054-3494040)28-31(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר/ערב 
052-6607070)28-31(_____________________________________________

 לביה"ס במרכז דרוש 
איש אחזקה לימים א-ה 

לשעות 8:00-16:00 ידע 
ונסיון טכני + רכב חובה 

קו"ח לפקס 03-7174627 
m0722736213@gmail.com :28-31(מייל(_____________________________________________

 בצפון ת"א גננת לגן פרטי 
ל- 10 ילדים, תנאים טובים 

_____________________________________________)28-31(03-7785399 ו- 052-4224800

 לסופר מרקט בבני 
ברק דרושים סדרנים 

רציניים לעבודה 
במשמרות לפרטים: 

054-4284770)28-31(_____________________________________________

 דרושה נציגת גיוס 
לקרן הילד בבני ברק 
משמרת בוקר, שכר 
_____________________________________________)28-31(הולם 072-2288601

 דרוש/ה שוזרת בעבודת 
יד לסלון פאות, אחרי קורס 
וניתן ללא נסיון, בחולון, ש. 

_____________________________________________)30-33(גמישות 052-3500725

 דרושה מדריכת ראיה 
לילדה בת 3 בביתה 

050-6256846)28-31(_____________________________________________

 לצהרוני המשכיל בפתח 
תקוה דרושים/ות מורים/ות 

לבתי ספר ממלכתיים, שעות 
העבודה 12:45-17:00 שכר 

הולם למתאימות/ים לפרטים: 
margalit@hamaskil.com)30-33(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

 ל"בית מיחא" בת"א 
סייעים/ות לגיל הרך 

sivan@michata.org.il :קו"ח
03-6994777 שלוחה 

_____________________________________________)29-32(3/6, פקס 03-6996821

 דרוש מיידי נהג עם רשיון 
אוטובוס זעיר פרטי להסעות 

_____________________________________________)29-32(ומשלוחים 053-3169658

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב 1. סייעת לגילאי שנה, 

למשרה חלקית 7:30-13:15. 
2. מבשלת למשרה חלקית. 

_____________________________________________)29-32ל(052-8226582 052-8530061

 משלוחן לירקות מוסדי 
בב"ב, רישיון ב', מגיל 24 

עבודה פיזית, להתקשר בערב
050-4168864 077-7010470)29-32(_____________________________________________

 בפתח תקוה /גבעת 
שמואל דרושה סייעת מובילה 

למשרה מלאה, שכר גבוה 
_____________________________________________)29-32(במיוחד! מיידי 054-7978069

 למאפיה בב"ב, דרושים 
עובדים כללים, אופים, מנהל 
חנות, עדיפות לבעלי נסיון, 

_____________________________________________)29-32(תנאים טובים 054-6855447

אפטר סקול מתרחבת 
בתל אביב, גבעתיים וראש העין

דרושים/ות
מדריכים/ות וסייעים/ות

גננים/ות לצהרונים

לפרטים 052-7799634
 jobs@after-school.org.il

« שכר סייעות בין 37-43 ש''ח לשעה
« שכר גננות בעלות תעודה בין 57-65 ש''ח לשעה 

« אפשרות להשתלב בצוות מחליפות בשכר גבוה יותר

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

דרושות 
מטפלות 
למשרה 

מלאה 

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

למעון בבני ברק

דרושה סגנית 
מנהלת אחראית
עם ניסיון בעבודת צוות

משרה מלאה 
סביבת עבודה מטופחת ונעימה

korotmaon1@gmail.com
קו"ח למייל:

 דרושה מטפלת לשנת 
תש"פ!! בפתח תקוה, בין 

השעות 8:00-16:00 תנאים 
_____________________________________________)30-31(מצויינים 050-4144711

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה 

בירושלים וב"ב תנאים טובים 
_____________________________________________)30-33(ושכר הולם! 054-2058545

 דרוש סייע לילד לת"ת 
חב"ד ראשל"צ לשנה"ל הבאה 

30 ש"ש לפרטים
050-4270770)30-31(_____________________________________________

 למעון בגב"ש גננת 
לפעולות 8:00-13:00 סייעות 

למלאה/חלקית ניתן גם שעות 
גמישות 054-3080787

050-7884864)30-33(_____________________________________________

 למגזין מוכר וייחודי 
דרוש/ה עורך/ת לשוני/ת עם 
נסיון בלבד! קו"ח ודוגמאות 

ניתן לשלוח למייל:
editors784@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 עובד/ת למשמרות, ידע 
במחשבים וגרפיקה יתרון, 
_____________________________________________)30-32(לחנות צילום 03-6199392

 לסטודיו פאות בב"ב,
א. דרושה סוכנת מכירות עם 

רעיונות מקוריים, ב. עובדת 
_____________________________________________)30-33(לבניית פאות 054-8487487

 מנה"ח לפ"ת 3/4 משרה, 
5 שנות נסיון, ידע בפריוריטי 

וסאפ, קו"ח לפקס:
 03-5222223

heshuvim@gmail.com)30-33(_____________________________________________

 דרוש מלמד ספרדי 
עם ניסיון, לכיתה א' לת"ת 

בירושלים
mail: 3396364@gmail.com)30-33ל(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה לתחילת תש"פ )ל-2 
חודשים(, גננת מ"מ לשעות 

8-13:30, תנאים טובים
052-7641817)30-31(_____________________________________________

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

הבעל"ט, הסעה מב"ב
052-7623263)30-33(_____________________________________________

 לחנות צילום דרוש עובד, 
ידע במחשבים חובה, עבודה 

בשעות 17:00-22:00
050-7620118

_____________________________________________)30-31ל(

 אחראית כיתה ומטפלת 
למשרה מלאה, שכר גבוה 
ובונוסים, למעון בבני ברק 

054-5841018)30-33(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למעון 
למ.מלאה/צהרון, אווירה 

טובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)30-33(למתאימה 052-7686713

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים, בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)30-33(_____________________________________________

 קופאים/ות סדרנים/
ות ועובדים כלליים, מגיל 

17.5, לעבודה מיידית 
_____________________________________________)30-33(בב"ב 050-8557084

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

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

הבית לילד המיוחד מבית ארחות חינוך

לצמוח במקום טוב
פר ח

לפרטים,
רחלי: 050-4111598
אסתי: 054-5210006

לשליחת קו"ח:
mtbyakov@gmail.com

לגן ומעון תקשורת בבאר יעקב דרושות:

 עובדת סוציאלית
 פיזיותרפיסטית

 קלינאית תקשורת
 מרפאה בעיסוק 
 מנתחת התנהגות

 סייעות
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קו עיתונות דתית / 8230978 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים

בס״ד

עלה
אנשים, שאיפות, הישגים.

יש לך סבלנות, אהבה וגישה לילדים?
בואי אלינו להיות

סייעת חינוכית לפעוטות
עם צרכים מיוחדים 

לפרטים: 03-6711800
sariww@gmail.com  | 03-6171808 :קו“ח לפקס

> תחילת עבודה מיידית! > משרה מלאה וקבועה! 
> תנאים טובים למתאימות

הטבות מיוחדות למסיימות לימודי חינוך מיוחד 

להשתלב בתוך צוות צעיר, דינאמי, אנושי ומגובש

* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק, 
גננת לשנה"ל תש"פ, יום 

חופשי, קו"ח לפקס
03-619-0002)31-32(_____________________________________________

 לגן בגבעתיים סייעת או 
גננת למשרה מלאה, שכר 

גבוה כולל תשלום חגים וחניה 
052-3838484)31-34(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לבוטיק בגדי נשים בב"ב, שכר 

_____________________________________________)31-34(גבוה 052-4555995

 מנה"ח בפ"ת למשרה 
חלקית, ידע בחשבשבת עד 
למאזן חובה, ונסיון במשרד 

יעוץ מס או  רו"ח
maliad1@bezeqint.net)31-34(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת תופר/ת 
מקצועי/ת. שעות גמישות, 
תנאים מעולים, בבני ברק 

050-6964424)31-34(_____________________________________________

 למעון במרכז בני ברק 
דרושה מטפלת חמה ומסורה 

למשרה חלקית/מלאה
054-2586877)31-32(_____________________________________________

 למעונות אביב התורה 
דרושות גננות ומטפלות, 
_____________________________________________)31-34(שכר הולם 054-4893566

 דרושות סייעות / גננות 
גיל +25, למשרה חלקית, 

למעון בגבול ר"ג ב"ב, צוות 
_____________________________________________)31-34(חרדי 050-8938869

 לעבודה משתלמת 
ומעצימה בתחום התזונה 

באורח חיים בריא מחפשים 
גברים / נשים עם יחסי 

אנוש טובים, הכשרה מלאה 
למתאימים, שעות גמישות 

איציק 054-6807155
054-6867156)31-34(_____________________________________________

 דרוש מחסנאי למחסן 
יבואן בב"ב, אפשרי פנסיונר 

zipi93@gmail.com קו"ח
050-7926486)31-32(_____________________________________________

 למשרד נדל"ן בבני ברק 
דרושה מזכירה לאחה"צ, קו"ח 

לפקס 03-8007050 / למייל 
yshoov@gmail.com)31-31(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
מטפלת למשרה מלאה, 
אפשרות לעבודה מיידית 

וקבועה גם לשנה"ל הבאה, 
תנאים מצויינים במיוחד + 

בונוסים )לא לחופש(
052-7144468

)31-34(_____________________________________________

 לרשת גנים בפ"ת 
גננת בעלת משמעת חזקה 
לצהרון 13:00-17:00 סייעת 

בוקר ומ"מ למשך השנה, 
תנאים טובים למתאימות 

03-9160700 בוקר
_____________________________________________)31-32(ווצא"פ 050-7877853

 לארדון גדול בב"ב, דרושה 
מזכירה בכירה. דרישות 
התפקיד: קישורי משרד 

ואדמיניסטרציה,
שליטה מלאה בתוכנות אופיס 

וביישומי מחשב,
 ,A.P.T. שליטה בתוכנת

ידע בהנהלת חשבונות, ראש 
גדול, נכונות ללמידה עצמית, 

התמודדות בזמני לחץ.
 yk@mcviznitz.org.il :קו"ח

03-5747129)31-32(_____________________________________________

 מורה לכיתה יב' בסמינר 
בירושלים *מורה/מחכנת 
לביה"ס תיכון בית יעקב 

במרכז הארץ גלאט גו'בס 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)31-31(_____________________________________________

 מהבית: שרטט/ת למשרד 
לעיצוב בפנים *עורך/ת 

לכתיבת מאמרים תורניים
www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס

073-7055666)31-31(_____________________________________________

 משגיח כשרות וענייני 
דת לבית חולים במרכז *נאמן 
ומשגיחי כשרות למפעל מזון 

בצפון גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)31-31(_____________________________________________

 Fullstack מתכנתי/ות 
ואנשי/ות בדיקות אוטומציה 

לעבודה מהבית בחברה חרדית 
20,000-27,000 ש"ח 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)31-31(_____________________________________________

 מזכירה למוסד חינוכי 
גדול לבנות בירושלים *מזכירת 
מנכ"ל למוסד חינוכי בירושלים 

*מזכירים/ות למרכז רפואי 
בירושלים גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)31-31(_____________________________________________

 מנה"ח 1+2 מתחילות 
לצוות חרדיות בת"א *פקיד/ת 
הנה"ח סוג 2, גם ללא ניסיון, 

לחברה רפואית בירושלים 
www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס

073-7055666)31-31(_____________________________________________

 דרושות גננות ומטפלות 
למעון חרדי בת"א לשנה 

הבאה שכר גבוה
052-7690437)30-33(_____________________________________________

 דרוש עובד מטבח ונקיון, 
משעה 6:30-14:30 לחנות 

בענף המזון, חובה מוסר 
עבודה גבוה וכושר גופני 40 
_____________________________________________)30-31ל(ש"ח לשעה 052-2452278

 לקליניקה רפואית חרדית 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 

לזימון תורים ועבודה משרדית, 
3-4 שעות ביום, לא נדרש 
ניסיון, 3,000 ש"ח קריירה 

072-222-2262)31-31(_____________________________________________

 לחברה בירושלים מזכיר/ה 
לניהול המשרד, עבודה 

משרדית וארגון חשבונות 
החברה, שעות נוחות, 8,000 
_____________________________________________)31-31(ש"ח קריירה 072-222-2262

 למשרד בבני ברק מזכיר/ה 
לעבודה משרדית שקטה, 

משרת בוקר, א-ה עד 14:30, 
שכר 7,000 ש"ח קריירה

072-222-2622)31-31(_____________________________________________

 דרוש מפעיל עם קבוצת 
ילדים למבנה תמ"ת פנוי בנווה 

_____________________________________________)31-34ל(חוף ראשל"צ 050-8883222

 לצהרוני המשכיל 
בפתח תקווה דרושות/ים

מורות/ים לבתי ספר 
ממלכתיים שעות 

העבודה 12:45-17:00 
שכר הולם למתאימות/ים 

לפרטים: 
margalit@hamaskil.com)31-31(_____________________________________________



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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