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מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



מהדורה מיוחדת!
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מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

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

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....



אריסה ולימון

צ׳טני עגבניות 
מיובשות

למון גראס ואננסקארי ירוק,

!יש משהו לנשנש?

חדש!



ט"ו אב תשע"ט 1216/8/19 בפתח תקוה6

מאת: משה אברהמי

עיריית פתח תקוה החלה השבוע בפריסת 
מצלמות סולאריות בשטחים פתוחים בפאתי 
הסולריות  המצלמות  הצבת  מטרת  העיר. 
היא לאתר עבריינים המשליכים את הפסולת 
באזורים אלו וכן מעקב אחר אירועי פשיעה 
וכדומה. המצלמות מקושרות לאגף הביטחון 
וערני   24/7 המאויש  למשל"ט  העירוני, 

למתרחש בשטח. 
במרחבים  הפסולת  השלכת  תופעת 
לעיתים  הארץ.  בכל  כמעט  נפוצה  הפתוחים 
מדובר בגרוטאות רכב שנזרקות באזורים אלו 
ניתן  זאת,  לצד  נשרפות.  הגרוע  במקרה  או 
מתחמים  גם  בארץ  שונים  באזורים  למצוא 

בנין  חומרי  בלויים,  צמיגים  של  פיראטיים 
ופסולת בנין. 

וכדי  לכולם  שייך  הציבורי  "המרחב 
לשמור  עלינו  מהטבע,  ליהנות  שנמשיך 
"למרות  גרינברג.  העיר  ראש  אומר  עליו", 
השלכת  תופעת  מאליו,  ברור  עניין  שזה 
הפסולת בשטחים הפתוחים, מכה ביתר שאת 
כי  להבין  יש  בארץ.  מוקדים  מאוד  בהרבה 
בבעלי  גם  זה  ובכלל  בטבע  לפגיעה  מעבר 
פינוי אתרי הפסולת  בני האדם,  ובנו,  החיים 
מבוטל  לא  כלכלי  בנזק  כרוך  הפיראטיים 
לרשות שהאתר נמצא בתחומה. אני לא אתן 
לזה לקרות ובעזרת המצלמות נוכל לאתר את 
העבריינים בזמן אמת ולדרוש מהם לתת את 

הדין".

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

כך נלחמים בעברייני הפסולת

בשורה: אושרה 
תכנית ההתחדשות 

בשכונת יוספטל

לקראת חנוכת הבית: 
עולים לגדולי ישראל

מאת: משה אברהמי

רבים,  מאמצים  אחרי 
גרינברג  רמי  העיר  ראש 
לו  המכתב  את  קיבל 
תושבי  אלפי  מייחלים 
המבשר  יוספטל,  שכונת 
התכנית  אישור  על 
עירונית  להתחדשות 

בשכונת יוספטל.
יו"ר  אביטן,  חיים 
הממשלתית  הרשות 
עירונית,  להתחדשות 
קידום  אישור  על  בישר 
להתחדשות  התכנית 
עירונית בשכונת יוספטל, 
"אני  לגרינברג:  וכתב 
כי  להודיעך  שמח 
הקורא  לקול  הצעתכם 
מתאר  תכנית  להכנת 
מדיניות  מסמך  או 
עירונית  להתחדשות 
יוספטל  בשכונת 

אושרה".
אביטן  ציין  עוד 
במסגרת  כי  במכתבו 
פתח  עיריית  התכנית, 
תקוה תהיה זכאית לסיוע 
מהרשות  התכנית  עבור 
להתחדשות  הלאומית 
עירונית. אביטן חתם את 
מכתבו כי בהמשך הרשות 
להתחדשות  הלאומית 

עם  קשר  תצור  עירונית 
הרלוונטיים  הגורמים 
תהליך  להמשך  בעירייה 
בשכונת  התכנית  קידום 

יוספטל.
בבשורה  מדובר 
תושבי  עבור  ממש  של 
יוספטל  שכן,  השכונה, 
השכונות  בין  נמנית 
עוד  בעיר,  הוותיקות 
הקמת  של  מראשיתה 
של  שנים  ואחרי  המדינה 
הגיעה  בנושא,  בקשות 

הבשורה המיוחלת.
רמי  העיר,  ראש 
כניסתי  "עם  גרינברג: 
לתפקיד הצבתי את נושא 
העירונית  ההתחדשות 
הוותיקות  בשכונות 
העדיפויות  סדר  בראש 
ההתחדשות  העירוני. 
תדאג  העירונית 
התושבים  של  לביטחונם 
איכות  את  תשפר  וכן 
זאת, מדובר  חייהם. לצד 
כראש  שלי  מוסרי  בצו 
עיריית פתח תקוה, לסייע 
לשכונות  שניתן  ככל 
מושתתת  שעליהן 
המדינה,  קום  עם  העיר. 
את  פתחו  אלו  שכונות 
הצוהר לעיר המטרופולין 

שאנחנו רואים היום".

מאת: משה אברהמי

התרגשות בקרב קהילת בוגרי חברון 
בפתח תקווה, לרגל חנוכת הבית לבית 
היכל  'חברון  המפואר  החדש  המדרש 

יחזקאל' שבנייתו נשלמה בימים אלו.
התקיים  השערים  פתיחת  לקראת 
מעמד מיוחד בבתי זקני ומאורי הדור, 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן 
בהשתתפות  אדלשטיין,  גרשון  רבי 
ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן וציבור 
המתפללים. הרב קנייבסקי בירך בחום 
את בית הכנסת ואף עשה 'לחיים' לרגל 
מקדש  בית  בהקמת  הגדולה  השמחה 
מעט בעיר פתח תקווה, לה יש לו יחס 

בהיותו  מיוחד 
מתלמידי ישיבת 

לומז'ה בעירנו.
מכן  לאחר 
הציבור  פנו 
ת  ו ש א ר ב
לביתו  הגר"ד 
ראש  מרן  של 
הגרי"ג  הישיבה 
שם  אדלשטיין, 
דברים  נשאו 
הגרי"ג  מרן 
דוד  רבי  והגאון 
כהן. מרן הגרי"ג 
לשבח  האריך 
מקום  מעלת  את 
שבכוחו  תורה 
על  להשפיע 
הנהנים  הרבים 

שיבח  חברון  ישיבת  ראש  לאורו. 
של  ממש  המשך  בהיותו  המקום  את 
שהמקום  להעיד  יכול  "אני  הישיבה: 
של  ממש  המשך  הוא  הזה  תורה 
הישיבה התפילות החבורות הקביעות 

בלימוד ממש המשך הישיבה".
עשור  לפני  הוקמה  חברון  קהילת 
ישיבת  לבוגרי  שואבת  אבן  ומהווה 
את  ומשמרים  הממשיכים  חברון 
לפני  ממש.  כצורתה  הישיבה  אווירת 
לבניין  הפינה  אבן  נורתה  כשנתיים 
ראש  בסיוע  האחרונה  ובשנה  הקבע 
נעתר  אשר  גרינברג  רמי  מר  העיר 
מרן  לבקשת 
התורה  שר 
ולסיים  לזרז 
הבניין  את 
תהליך  תפס 
תאוצה  הבניה 
להשלמתו  עד 

בימים אלו.
זמן  לקראת 
הקרוב  אלול 
במקום  נפתח 
בראשות  כולל 
חברוני  הגר"י 
אשר  שליט"א 
ישמש את אברכי 
בוגרי  העיר 

הישיבה. 

 ניקיון בדרכים
מינהלת עסקים 
הסירה  והייטק 
את סוללות החול 
הרב  והלכלוך 
בדרך  שנצבר 
שמלצר,  שלמה 
אריה.  בקריית 
הופעלו  במקום 

פסולת,  של  טונות  מאות  פינו  ומשאיות  טרקטורים, 
את  מילא  נקי  מילוי  וחומר  וחולות,  עבותה  צמחיה 
זו היא חלק מתכנון עתידי  השקעים במקום. פעולה 
אביב.  תל  לכיוון  המרכזי  הנסיעה  ציר  כל  לפיתוח 
ראש העיר רמי גרינברג אמר: "נמשיך לקדם ולפתח 
לניקיון  ולפעול  התעשייה  באזורי  המרחבים  את 

העיר".

 מוקירים את המתנדבים
ם  ו י ב
הוענקו  שני 
תעודות הוקרה 
י  ב ד נ ת מ ל
סניף  ידידים 
אבי   – פ"ת 
יוסף  חלבי, 
ט  ו ב ח ו ב
ל  א כ י מ ו
על   – סויסה 
ם  ת ו פ ת ת ש ה

ידי  על  הוענקו  התעודות  חירום.  לזמן  הכנה  בקורס 
יריב סנדלון – מנהל אגף הביטחון ושירותי החירום 
קהילתית  מנהיגות  רכז   – זהבי  ורן  פ"ת  בעיריית 
בחירום משבר ובטחון. שמריה אבא שאול – סג"מ 
סניף פ"ת בירך על חלקם של מתנדבי הארגון במגוון 

אופנים לרווחתם של תושבי העיר פ"ת.

 רכב התהפך בכניסה לגני הדר
ההצלה  כוחות 
למחלפון  הוזעקו 
בכניסה  עמישב, 
לרחוב מנחם בגין 
על  דיווח  עקב 
שהתהפך.  רכב 
מד"א  חובשי 
הצלה  מתנדבי 
תקווה  פתח 

העניקו טיפול רפואי ל-2 נוסעי הרכב שנפצעו באורח 
קל בלבד.

 מינוי חדש באגף לחינוך
טלי טולדנו נבחרה לתפקיד מנהלת האגף לחינוך 
בקרוב  המסיימת  יאראק  סיגלית  את  ותחליף  יסודי 
את תפקידה. טלי, תושבת העיר, נשואה למאיר ואם 

לשלושה, שימשה במגוון תפקידי הוראה וניהול.
"עין  היסודי  הספר  בבית  טלי  למדה  בילדותה, 
שם  ושימשה  לביה"ס  שבה  הימים   וברבות  גנים" 
החלק  לדבריה,  מחוננים.  במסלול  ומחנכת  כמורה 
היה  שלה  החינוכית  בקריירה  ביותר  המשמעותי 
ניהול בית ספר "קפלן" הנמצא בשכונת רמת ורבר, 

אותו ניהלה במשך 9 שנים.
והישגים  להצלחה  הספר  בית  את  הובילה  היא 
הפיכתו  בזכות  ארצי,  חינוך  פרס  בקבלת  ששיאם 
למוביל פדגוגיה פורצת דרך ופיתוח דגם ייחודי של 
חולים  וילדים  למידה משותפת של החינוך המיוחד 

ומאושפזים, יחד עם החינוך הרגיל.

בפאתי העיר החלו להיפרס מצלמות סולאריות, במטרה לאתר משליכי פסולת 

השכונה הוותיקה בעיר עומדת בפני פריצת דרך • 
גרינברג: מדובר "צו מוסרי שלי לסייע ככל שניתן 

לשכונות שעליהן מושתתת העיר"

הולכת  תקווה  בפתח  'חברון'  קהילת  של  החדש  המדרש  בית  בניית 
פינה  להם  ישראל,  מגדולי  להתברך  עלו  המתפללים  וראשי  ונשלמת, 

אישית חמה למקום

 צילום: עיריית פתח תקווה

 צילום: הצלה פתח תקווה 



ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ
בחיסכון למשפחה החרדיתכללית מושלם מובילה

חיסכון שנתי
מול מאוחדת

חיסכון שנתי
מול מכבי

מאוחדת
עדיף + שיא

מכבי
זהב+שלי

לאומית
כסף+זהב

כללית
זהב+פלטינום

הרכב משפחתי

₪ 719 ₪ 647 ₪ 237 ₪ 231 הביטוח המשלים 
של לאומית שונה 

במבנה שלו 
משאר הקופות, 
כך שלא ניתן 

להשוואה

₪ 177 הורים )25( + 2 ילדים

₪ 903 ₪ 1198 ₪ 272 ₪ 296 ₪ 196 הורים )30( + 4 ילדים

₪ 612 ₪ 545 ₪ 302 ₪ 296 ₪ 251 הורים )40( + 7 ילדים

שוב הוזלנו!
חיסכון שנתי של מעל 500 ₪ למשפחה

* התעריפים מעודכנים לתאריך כ״ח תמוז )1.7.2019(.



ט"ו אב תשע"ט 816/8/19 בפתח-תקוה

בבית שר התורה: מעמד הכתרה לרב החדש

מאת: אלי כהן

'ירושלים של מרכז הארץ',  "פתח תקוה היא 
הוקמה בידי אנשי ירושלים ומנהגי עיר הקודש 
ע"פ  מוקדמת  שבת  כניסת  כמו  בה  משתמרים 
מנהג ירושלים. אין ראוי מכך שראש בית הוראה 
הכללי של ירושלים ינהיג גם את הציבור בפתח 

תקוה".
במילים אלו, היטיב לבטא ראש ישיבת מאור 
התלמוד הגרא"י קוק, במעמד הכתרת ראש בית 
הוראה הכללי ירושלים הגאון רבי בן ציון הכהן 
פתח  ומרכז  עזרי  אבי  קהילת  ואב"ד  לרב  קוק, 

תקוה.
ראשי  בראשות  הנרגשים  הקהילה  בני  מאות 
שני  ביום  התכנסו  העיר  ופרנסי  רבני  הישיבות, 

חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  של  במעונו 
קנייבסקי למעמד ההכתרה של הגאב"ד הגרב"צ 

הכהן קוק.
למקום הגיעו חבר מועצת גדולי התורה הגאון 
ברגמן, חתנו של מרן הגראמ"מ  צבי  רבי מאיר 
שך זיע"א; ראש ישיבת "אור ישראל" הגאון רבי 
מרדכי רבינוביץ; ראש ישיבת "מאור התלמוד" 
ישיבת  ראש  קוק;  יצחק  אברהם  רבי  הגאון 
של  בנו  סלומון,  דוד  רבי  הגאון  דוד"  "נחלת 
סלומון  הגרב"ש  נשכח  הבלתי  דאתרא  המרא 
גרודזינסקי,  יצחק  רבי  הצדיק  הגאון  זצ"ל; 
ראש הכוללים "תורת אברהם", הגאון רבי צבי 
הורביץ – רב בית הכנסת צאנז לצד רבני קהילות 
המוסדות  מנהלי  וכן  נוספים  שיעור  ומגידי 
ועסקני הציבור: הרב עזריה הילדסהיימר, מנהל 
סמינר 'בית יעקב' בעיר; הרב אהרן פוירשטיין, 

ברוכי,  אליהו  יעקב;  בית  הליכות  סמינר  מנהל 
יו"ר 'יהדות התורה'; אבי פקטר, מנהל היחידה 

לחינוך חרדי ומורשת ישראל ועוד.
צבי  מאיר  רבי  הגאון  פתח  המעמד  את 
ותורתו  פועלו  את  באריכות  ששיבח  ברגמן, 
מובהק  תלמיד  והיותו  הלכה',  ה'ציוני  בעל  של 
הזכיר  הגרמ"צ  זצ"ל.  אלישיב  הגרי"ש  למרן 
בפתח  למד  בהם  נעוריו  ימי  את  בהתרגשות 
תקווה בישיבת לומז'ה יחד עם מרן הגר"ח וקרא 
לתושבים – "אשרי הציבור הזוכה להנהגתו של 
עולם בהוראה  גדולי  ציון ששימש  בן  ר׳  הגאון 

ובהנהגה".
את המשא המרכזי נשא הגאב"ד הגרב"צ קוק 
באשר  הגרי"ש  רבו  ממשנת  באריכות  שהביא 
בברכה  וחתם  כנסת,  בית  מול  מדרש  בית  לדין 
ו"להרבות  הציבור  לטובת  המינוי  זה  שיהיה 

תורה ותפילה בעיר מתוך אהבה ואחווה, שלום 
ורעות בין כל הקהילות והציבורים בעיר".

הגאון רבי מרדכי רבינוביץ כובד בקריאת כתב 
ההכתרה כשמרן שר התורה מצרף את חתימת יד 
קודשו, שותה 'לחיים' יחד עם הגאב"ד ומברכו 
במזל טוב. לאחר מכן ניגשו עשרות המשתתפים 
בברכת  ונענו  טוב  מזל  בברכת  רבם  את  לברך 

כהנים באהבה.
המעמד נחתם בהנחת אבן הפינה לבניין חדש 
ל"אבי עזרי", בית המדרש במרכז פתח תקווה, 
שיהווה אבן שואבת לכלל מבקשי התורה אשר 
נמצא  החדש  הבניין  בעיר.  ומתרבים  הולכים 
ובנייתו  העירייה  מול  אחרונים  אישור  בהליכי 

צפויה לצאת לדרך בקרוב.'

במעמד ראשי ישיבות ונכבדי העיר, הוכתר הגאון רבי בן ציון הכהן קוק לגאב"ד אבי עזרי ומרכז העיר פתח תקווה • בסיום המעמד: 
הנחת אבן הפינה לבית הכנסת

הגרב"צ קוק במעמד ההכתרה במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי | צילמים: דוד זר
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המתגוררת  חרדי  מבית  נערה  בדוי)  (שם  רבקה 
אימה  בליווי  כשנתיים  לפני  הגיעה  הארץ  במרכז 

למשרדי האולפנה.
האם  אמרה  כאן"  ללמוד  מבקשת  שלי  "הבת 

בכאב.
"ומה את רוצה ?" שאלתי אותה.

בסמינר  ללמוד  תמשיך  שהיא  רוצה  כמובן  "אני 
חברותי  של  ובנותיהן  בנותיי  יתר  שהתחנכו  היכן   -

ושכנותי.." ענתה.
"ומה את רוצה?"  פניתי לרבקה.

: "אני לא  רבקה בעיניים דומעות אומרת בשקט 
יכולה יותר ללמוד בסמינר, אני לא יכולה לקבל עלי 
התחושה   הנוקשות,  המסגרת,  של  החובות  כל  את 
שבולשים אחרי כל הזמן. אני כבר לא שם. אני לא 
רוצה להיות חילונית אבל לא מסוגלת כל הזמן לקבל 
איזה  על  מתנהגת,  נראית,   – שאני  איך  על  ביקורת 
מכשיר טלפון יש לי,  על איזה מוזיקה אני שומעת 
ועל עוד כל מיני דברים שלא מקובלים על המסגרת 

בה למדתי".
האם  ואמה,  הנערה  עם  ארוכה  שיחה  לאחר 

הסכימה שרבקה תעבור ללמוד אצלנו בכיתה י“א.
בהתנגדות   הייתה  רבקה  קשה.  הייתה  ההתחלה 
החל  הדת   ההלכה/  לכללי  שמתקשר  דבר  לכל 
לימודי  ואפילו  תורניות  שיחות  תפילה,  מתלבושת, 
דמויות  כלפי  התנגדות  ובנוסף  לבגרות,  קודש 
במבוגרים  האמון  את  איבדה  כי  נראה  סמכות. 
באוזניה  שנשמעה  אמירה  כל  שבסביבתה. 
כביקורתית גררה אחריה תגובות לא מותאמות כגון: 
הרמת קול, דיבור לא מכבד וטריקת דלתות. כמעט 
ולא הגיעה ללימודים בטענות שונות שקשה לה, לא 
מעניין אותה, מה זה חשוב בכלל ועוד. לעומת זאת, 
הייתה  בכיתה  חברתית  מבחינה  שלה  ההשתלבות 
טובה. היא רכשה חברות חדשות ובהדרגה התחלנו 
להרגיש שההתנגדויות יורדות, היא פחות תוקפנית,  
כיום  משתפר,  רוחה  ומצב  ללמידה   פנויה  יותר 
רבקה  מסיימת  כיתה י"ב.  בעז“ה תהיה לה תעודת 
היא  אחרונות)   לתוצאות  (מחכים  מלאה  בגרות 
עברה תהליך משמעותי. היא יותר בוגרת, אחראית, 

לשיעורי  הולכת  מתפללת,  מכבד,  באופן  מתלבשת 
תורה, נמצאת בקשר מצוין עם המשפחה  והכי חשוב 

שמחה.
אמה של רבקה נגשה אלי במסיבת הסיום בעיניים 
יודעת איך להודות לנו.   דומעות לומר לי שהיא לא 
היא זכתה בבת שלה בחזרה. אולי לא כבחורה חרדית 
עדיין,  אבל כבחורה שומרת מצוות, שמחה, ערכית, 
ועם  אותה   ובסובבים  בעצמה  מאמינה  מצליחה,  

הרבה שאיפות לעתיד.
תלמידות  של  רבות  מיני  אחת  דוגמא  היא  רבקה 
שמגיעות אלינו בשנים האחרונות ממסגרות חרדיות 
התומכת  המסגרת  ידי  על  להתגבר  ומצליחות 
ומסיימות  הקשיים  כל  על  האולפנה  של  והמכילה 

בהצלחה אישית ולימודית.
הלא  ההתמודדות  ולאור  הפניות,  ריבוי  לאור 
הזה,   בתהליך  ולמשפחותיהם  להורים  שיש  פשוטה 
החלטנו להקים מסלול ייחודי לבנות  שלא מוצאות 
להן  ולהקים  החרדיות  במסגרות  כרגע  מקומן  את 
של  המסגרת  בתוך  נמצאת  הכיתה  ייחודית.  כיתה 
אהבה  הרבה  מיטבי,  חינוך  תקבלנה  והן  האולפנה 
העצמה  ,סדנאות  לימודיים  פערים  השלמת  והכלה, 
לתלמידות סדנאות הנחייה להורים תוך מעטפת של 
הבנות  של  ההתמודדות   את  המבין  החרדי  הצוות 

ומשפחותיהן. 
מאד  הרבה  עם  ותיק  מוסד  הינה  שלנו  האולפנה 
תלמידות,   של  רחב  מגוון  של  בחינוך  וידע  ניסיון 
ועם הצלחות רבות. אנו זוכים לתמיכה של הבעלויות 
שלנו אורט ישראל ואמונה לקידום המסלול הייחודי. 
של  מקסימלי  למיצוי  תלמידה  כל  להביא  מטרתנו 
היכולות שלה תוך דגש על יצירת תקשורת טובה עם 

המשפחה.
העולות  לתלמידות  נפתח  המסלול  זה  בשלב 
גבוהות  או  נמוכות  מכיתות  בנות  יוד.  ו  ט  לכיתות 
יותר מוזמנות לפנות אלינו ונמצא עבורן מענה אחר. 

וצוות  האולפנה,  מנהלת  טסלר-  בברכה,חנה 
המסלול החרדי

מסלול לתלמידות
 שנושרות מחינוך החרדי

מ



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

תאריכים אחרונים בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

לאירועי קיץ 
תשע"ט כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

כל הבשרים בכשרות 'בד"ץ בית יוסף' ו'הרב מחפוד'

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב
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חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.
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למנה

מטבח עשיר ומפואר הכולל  מאכלי גורמה בניצוחו של השף יגאל אביב,
ברשותנו צוות טבחים המתמחים במאכלי עמים מהמטבח הפרסי, הבלקני, המזרחי והיהודי.
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חברי נשיאות מפעל הש"ס 
התכנסו לכינוס השנתי

המקובל רבי חיים כהן
 זצ"ל – החלבן

מאת: חיים ויס

הש"ס  מפעל  נשיאות  של  מיוחד  בכינוס 
הישיבה  ראש  אצל  האחרון  בשבוע  שהתקיים 
מרן הגרי"ג אדלשטיין, השתתפו כ"ק האדמו"ר 
אזרחי,  הגרב"מ  פוברסקי,  הגרב"ד  מצאנז, 
פינשטין,  הגר"ח  כהן,  הגר"ד  דרבקין,  הגר"צ 
ראשי  ועוד  נוסבוים  הגר"נ  זילבר,  הגר"מ 
הנשיאות  חברי  והחוגים  העדות  מכל  ישיבות 

של מפעל ש"ס.
המבחנים  סדר  את  קובעים  השנתי  בכינוס 
לשנה הקרובה, ובמהלכו מתקבלים גם החלטות 
על  משאלות  המפעל,  ענייני  לכל  הנוגעות 
הכרוכים  נידונים  ושאר  למלגות,  הזכאות 
בתאריכי המבחנים והחומרים הנלמדים, והבעת 
עצמם  על  הנושאים  המפעל  בהנהלת  תמיכה 
חודשיות  מלגות  הענקת  של  עצום,  כלכלי  עול 
מידי  הנבחנים  אברכים,  מאלפיים  ללמעלה 
ש"ס  לימוד  מסלולי  לעשרה  בקרוב  חודש 

ושו"ע.
הגרב"ד  הנשיאות  חבר  דברים,  נשא  בכינוס 
דבריו  פוניבז', שבמהלך  ישיבת  ראש  פוברסקי 
עורר כי על אף שתאריך המבחן החודשי הקבוע 
הוא ביום ראש חודש, מ"מ בתחילת הזמן ראוי 
שלא לקבוע את המבחן לראש חודש שהוא יום 

התחלת הזמן בישיבות ובכוללים.
רבי  הגאון  הנשיאות  חבר  שנשא  בדברים 
שלמה,  עטרת  ישיבת  ראש  פיינשטיין  חיים 
הביא מכתב שקיבל מאחד האברכים החשובים 
עלייתו  סיפור  את  מגולל  הוא  בו  הנבחנים, 
החל  נבחן  הוא  כי  מספר  כשהוא  מהמבחנים, 
היום,  עד  המפעל  הקמת  עת  תשמ"ג  משנת 
מחזורים  שני  שכוללים  מבחנים,   442 של  סך 
שלמים של מבחנים מידי חודש בחודשו על כל 
הש"ס, וארבעה מחזורים של בחינות על כל ד' 

חלקי שו"ע.
ראש  המארח  דברים  נשא  האספה  בסיום 
מפעל  הנהלת  את  שיבח  בהם  הגרי"ג  הישיבה 
לידי  המביא  הש"ס  לימוד  המעודדים  הש"ס 

מתיקות התורה. 

מאת: חיים ויס

כהן  חיים  הרב  המקובל  הקבלה:  בעולם  אבל 
פרחיה, המכונה 'החלבן', הלך לעולמו בשעות 
זצ'ל  הגר'ח   .84 בגיל  שלישי(,  יום  של  הערב 
אושפז לפני כחודשיים, ומאז שהה במצב קשה 
התקיימה  ההלוויה  השומר.  תל  החולים  בבית 
ברחוב  יוסף'  'בית  הכנסת  בבית  תחילה  אמש, 
ההספדים  התקיימו  שם  גבעתיים   11 גלבוע 

ומשם לבית העלמין סנהדריה בירושלים.
ובלנקה  אליהו  לעזרא  נולד  זצ"ל  הגר"ח 
פרחיה-כהן. משפחת אביו עלתה לארץ ישראל 
גבינות  בייצור  ועסקה  מטורקיה,   1904 בשנת 
אביו  הקים  ה-30  שנות  בתחילת  חלב.  ומוצרי 
בתל  גבינות  הכהנים'-מחלבת  'מחלבת  את 
אביב, שם עבד גם הגר'ח כהן למחייתו עם בני 
אחיו  עם  בבעלותו בשותפות  והייתה  משפחתו 

דוד.
מקובלים  מקבוצת  לאחרון  נחשב  החלבן 
שלמדו יחד בשנות ה-60, ושחלקם כונו על שם 
המקצועות שמהם התפרנסו. גם אביו של הגר'ח 
למד עמם. ל'חלבן' זצוק'ל היה מלמד שיעורים 
בגבעתיים.  "השלום"  בכולל  ובקבלה  בגמרא 
במשך  מסר  אותם  לשיעוריו  מגיעים  היו  רבים 
במרוצת  ביתו  אל  הגיעו  אלפים  ארוכות.  שנים 

השנים כדי לקבל את ברכותיו.
עם  שלמד  מי  שליט'א,  בצרי  יצחק  הרה"ג 
אותנו  משתף  רבות,  שנים  במשך  זצ"ל  החלבן 
בגודל אישיותו הנעלה: "למדתי איתו בחברותא 

במשך הרבה שנים, הוא היה גבאי צדקה גדול 
מאוד" משתף אותנו הרב בצרי וממשיך: "הוא 
הוא  לצדקה.  שלו  מהמשכורת   90% נותן  היה 
היה מחלק את כל מה שיש לו לתת לצדקה, הוא 

לא היה משאיר לעצמו מאומה. שום שקל". 
רבות  מני  אחת  אנקדוטה  מוסיף  הרב 
איש  זצ'ל  הרב  היה  כמה  עד  מעט  שמסבירה 
חסד ורודף מצוות: "פעם נכנס אליו יהודי בערב 
לעשות  רוצה  שהוא  לו  ואמר  השמיטה  שנת 
ההכנסות  כמה  אותנו  שאל  הוא  מכירה.  היתר 
שלו בשנה מהשדה ואמר לו שלא יעבוד, אלא 
את  עליו  ייטול  והרב  תורה  וילמד  לכולל  ילך 
הוא  צדקה.  של  מושגים  לו  היה  ההפסדים. 
לכל  להם  ודואג  ויתומים  אלמנות  מפרנס  היה 

מחסורם". 
בנוסף, לעובדה כי היה גבאי צדקה מהגדולים 
בדור, הוא היה  איש תורה ענק ממדים: "היה 
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בתחילה  שיעורים.  מוסר  היה  שלישי  יום  בכל 
היו מגיעים כמה אנשים בודדים ובהמשך הגיעו 

מאות!", מספר הגר'י בצרי.

מדהים: הגר"ח פיינשטיין סיפר לחברי נשיאות מפעל הש"ס על האברך שנבחן כבר 442 
מבחנים הכוללים פעמיים את כל הש"ס ו-4 פעמים את כל השו"ע

אמש הלך לעולמו המקובל החלבן רבי חיים כהן פרחיה זצ'ל בגיל 84 ⋅ הלווייתו יצאה 
מגבעתיים, עיר מגוריו אל בית העלמין סנהדריה בירושלים שם נטמן ⋅ המקובל הגר'י בצרי, 
שבמשך שנים למד עימו בחברותא מספר על גדלותו: 'הוא היה נותן 90% מהמשכורת שלו 

לצדקה. הוא היה מחלק את כל מה שיש לו לתת לצדקה, הוא לא היה משאיר לעצמו על 
השולחן מאומה'

המקובל רבי חיים כהן זצ"ל- החלבן

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%!







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





רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה

ועדות רפואיות שנקבעו לתאריכים אלה יתקיימו כרגיל.

סניפי הביטוח הלאומי
יהיו סגורים לקהל
מ-19.8.19 עד 1.9.19
י"ח באב - א' באלול

הביטוח 
הלאומי

שימו
 

 בימים אלה תוכלו להגיש תביעות ומסמכים
באתר הביטוח הלאומי ובתיבת השירות מחוץ לסניף.

 תוכלו לבצע מגוון פעולות בשירותים המקוונים באתר,
 וכן לפנות אלינו בבירורים באתר או בפייסבוק

במדור "צור קשר".

בשאלות וכן במקרים דחופים תוכלו לפנות
 

                                     *6 0 5 0 י  צ ר א ה י  נ ו פ ל ט ה ד  ק ו מ ל

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

ו www.btl.gov.il ו 6050*



מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון אטרקציות לכל המשפחה: 
מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 

איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה,  רוכשים באמצעות כרטיס אשראי, מקבלים קוד ומציגים 
אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון אטרקציות לכל המשפחה: 
מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 

איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה,  רוכשים באמצעות כרטיס אשראי, מקבלים קוד ומציגים 
אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

₪רק49שעות נפרדות לציבור החרדי ותאריכים 18.8, 15.8, 14.8 - 19:00-24:00תערוכת הלגו - 072-3263921
₪במקום 139

פארק אקסטרים
מעלות 

072-3936282

49
החל מ-

₪
 2JUMP חיפה

מתחם נינגה וטרמפולינות

072-3281291

29
כרטיס ב-

₪
רייזר הצפון

072-3718880

41%
הנחה

עד

באלגן קיבוץ יגור
מגוון מתקנים

072-3921544

59
כרטיס ב-

₪

דה קרינה

072-3921566

20
החל מ-

₪
לונה גל

ימים סגורים בהפרדה

072-3933030

50%
הנחה

עד

מי בייבי

072-3940495

42%
הנחה

עד

רפטינג נהר ירדן

072-2570209

רק48
₪

בריכת חפץ חים

072-3934429

65
כרטיס ב-

₪

מדעטק

072-3281284

49
כרטיס ב-

₪
ג'ונגל כיף

072-2570384

קייקי הגושרים

072-3281343

61
כרטיס ב-

₪

מוזיאון טבע תנכי

072-3718887

19
כרטיס ב-

₪
גן חיות חיפה

072-3953807

אגם יראון

072-3281330

36
כרטיס ב-

₪
טכנודע

072-3902583

35
החל מ-

₪

ראש הנקרה

072-2570207

35
החל מ-

₪
דן קרטינג עזריאלי

מקצה חוויתי

072-3281262

48
החל מ-

₪
אקסטרים עכו

072-3932139

89צמיד הכל כלול. 
החל מ-

₪
חי כיף

072-3921562

29₪

38
כרטיס ב-

₪

29
כרטיס ב-

₪

כרטיס ב-

בחולון
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לכנות  אפשר   – התחבורה  שרי  של  סנגורם 
לנתניהו  שגרם  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  את  מעתה 
להותיר במגירה את מכתב הפיטורין לשר התחבורה 
שבה  עילה  מאותה  סמוטריץ', 
שכנע בעבר את נתניהו שלא לפטר 
את שר התחבורה ישראל כץ אחרי 
לא  ולפיה:  השבת  רכבת  משבר 
רקע  על  ציבורי  משבר  מעצימים 

יחסי דת ומדינה.
דווקא  אלא  נתניהו  אהבת  לא 
הסלידה מסמוטריץ׳ - ולא ברמה 
האישית אלא במישור ההתנהלותי 
- היא שגרמה לדרעי לצאת מגדרו 
ולסייע בהשגת הסולחה בין ביבי 
לסכם  אפשר  אותה   - לבצלאל 
מבקשים  ככה  גששינו:  בשאלת 

סליחה?
משרד הפריפריה, הנגב והגליל 
לאמרגן  האחרונה  בקדנציה  הפך 
אירועים  של  אחת  מספר  ולמפיק 
לראות  ניתן  אותם  בהפרדה, 
ייעודית  מתצפית  מלאה  בפרישה 
שהוקמה במגדלי עזריאלי. דווקא 
של  מציאות  לשנות  שמנסה  כמי 
כנשים,  גברים  חרדים,  הפליית 
בדיבורים  ולא  בשטח  במעשים 
פיטורי  כי  דרעי  הבין  באולפנים, 
שהתגולל  אחרי  סמוטריץ', 
ועל  ביהמ"ש  על  בערבוביה 
ההפרדה,  בסוגיית  כאחד  נתניהו 
לשבור  החרדים  את  יאלצו 
"ימינה" ולגבות בפומבי ובחירוק 
שיניים את השר הסורר שלא נוהג 

להפריד בין פיו ללבו.
בנזק  להפריז  אפשר  אי 
התבטאויותיו  של  המתמשך 
בתוך  סמוטריץ'  של  הפוגעניות 
מדויק  או  לו,  ומחוצה  הנגמ"ש 
יותר לומר מעתה: בתוך המחיצה. 
קו ישיר עובר בין הפזיזות וחוסר 
במתקפה  שפתח  טרם  המחשבה 
סרת טעם נגד רה״מ לבין השמעת 
והוצאת  ההלכה  מדינת  חזון 
הצפונית  הרוח  גם  מהבקבוק.  הדתיים  השדים  כל 
כמו  נראתה  ההפרדה,  בפרשת  השבוע  שנשבה 

תגובה טבעית לסערת מדינת ההלכה.
שופטי  שופטת.  ואפילו  בירושלים,  שופטים  יש 
ביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים, שירלי רנד, 
כל  – אפשרו  ועודד שחם  דראל  ארנון  נועם,  יורם 
אגב  ובאמרות  עקיפה  בפסיקה  מי  בדרכו,  אחד 
בדיונים, ומי בשתיקה ששווה אלף טיעונים, לקיים 
למגזר  בהפרדה  אירועים  מספר  האחרונות  בשנים 
החרדי )למען הגילוי הנאות יצוין כי הייתי מעורב 
בהליכים(. אז מה התפקשש אפוא בדרך לעפולה? 
לא  ואפילו  עורכי-הדין  לא  העותרים,  שלא  דומה 
השופט לבדו - הם שגרמו לשינוי הפסיקה אלא גם, 

שלא לומר בעיקר, האווירה. 
והותר  די  היו  אברהם,  יונתן  הצפוני  לשופט 
עליהם  להסתמך  שיוכל  כדי  משפטיים  טיעונים 
אלא  אסורה  בהפרדה  מדובר  שאין  ולהכריע 
בהיפרדות מרצון, ועל ההיתכנות המשפטית - עוד 
חזון  שלהפרחת  מה?  אלא  ומיד.  תכף  כאן  ידובר 
פעם  אחר  פעם  תבערה,  בלון  כמו  ההלכה  מדינת 
וללא התחשבות בתגובות הסביבה, יש מחיר כואב 

ובתגובה  ריאקציה  שמפתחת  מערכת  של  ומיידי, 
חיסונית משיבה מלחמה. כאשר בצלאל סמוטריץ' 
עולה על גשר ההלכה ולוחץ על הגז במקום להאט 
ולבצע פניית פרסה – בל נתפלא שבצד השני הדי-

ניין מותנע, מוכן להפעלה ולהריסה. כשמדברים על 
אמירות "מטומטמות", אי אפשר שלא לצרף גם את 

חזון מדינת ההלכה, למצעד האיוולת.

מחוז שי 
בעפולה  מנהליים  לעניינים  ביהמ"ש  החלטת 
שניתנה בתשעה באב, היא חורבן עכשווי לקהילה 
החסידי  הזמר  של  החסידי  הזמר  מופע  החרדית. 
מציאות  הוא  למהדרין,  בהפרדה  שטיינמץ,  מוטי 
חגי  תקופות,  כל  במשך  חרדית  כקהילה  חיינו 
מבני  חרדי  להיות  צריך  לא  השנה.  ומאורעות 
החינוך  שר  גם  שהפנים  מה  את  להבין,  כדי  ברק 
הרב  אפילו   - שי  במחוז  עתיד.  יש  מטעם  לשעבר 

הפרד ומשול

לחברי הכנסת החרדים 
היה את כל הזמן 
שבעולם, ארבע שנות 
קואליציה תמימות 
ותמות, כדי להביא 
לשינוי המגמה לפני 
שנגרר לבתי המשפט 
וניאלץ לעמוד בראש 
החזית נגד האוטוריטה 
החזקה במדינה. 
הנציגים החרדים היו 
צריכים וגם יכולים, 
להיעמד על רגליהם 
האחוריות ולהביא בכל 
דרך לשינוי החלטת 
הממשלה, שסותרת 
כמעט מפורשות את 
סעיף 3 לחוק איסור 
הפליה 

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

ככה מבקשים 
סליחה?
השר בצלאל 
סמוטריץ'
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הפרד ומשול

ועל  ביהמ"ש  החלטת  על  ביקורת  מותח  פירון  שי 
לנטרל  ומנסה  לפיד  יאיר  עתיד  יש  להקמת  שותפו 
והפוליטיקאים –  את המטען החי ששתלו השופט 
אני  אהבה  "מתוך  ירושלים'.  'מחוז  הסדרה  סטייל 
אומר שהיה פה משגה", הוא אומר בדרכו ומבהיר, 
"אי אפשר לכפות על הציבור החרדי לקיים מופע 
שלא בהפרדה. זה לא נכון". יפה שכר שיחה נאה, 
אך מה חבל שלא נאמרה בימים בהם היה גם מעש 

בצידה.
גם  משפט  בחצי  להתייחס  שלא  אפשר  אי 
התנהלותן  שאת   - העותרות  של  החילוני  לפלפול 
הגדיר  עתיד,  יש  ממייסדי  פירון,  שי  הרב  אפילו 
השבוע "פונדמנטליזם חילוני". אלו טענו בעתירתן 
עניין  ואינה  חומרא  היא  ההפרדה  כי  שהתקבלה 
המצוי בליבת הקיום החרדי ובכך העידו על הניתוק 
מליבת   – בדין  לצדן  שישב  השופט  ושל  שלהן 

ההוויה החרדית.
על הדרך למדנו, בהוכחה עם גושפנקא שיפוטית, 
התרבות  צורך  האזרח  בין  האמיתי  היחס  מהו 
הכללית לבין חרדי חובב תרבות תורנית. אירוע אחד 
אירועים  ושישים  בודד לחרדים, מול שלוש מאות 
לאוכלוסייה הכללית – כפי שציינה עיריית עפולה. 
אותנו  יסמנו  עוד  המסיתה  ועדתו  לפיד  כך  ואחר 
בסרטוניהם כשודדי הקופה הציבורית. ההפרש בין 

צורחים לצרכים – מעולם לא היה אבסורדי יותר. 
להקצנת השיח, בעיקר בצד החרד"לי, יש כנראה 
אלא  לנתניהו,  רק  לא  השני.  הצד  על  גם  השפעה 
אם  התנצלות.  חייב  סמוטריץ'   - הגוש  חברי  לכל 
השופט  וגם  ייתכן   – חלש  יותר  קצת  מדבר  היה 
נוהג  היה  בנצרת,  בביהמ"ש  המדוכה  על  שישב 
ללהטט  הדרך  את  ומוצא  בירושלים  כעמיתיו 
בפסיקה שתאפשר דה פקטו את קיומו של האירוע. 
בעניין הזה, כדאי שהח"כ הצעיר והמוכשר מהימין 
ועל  פיהו  ישכיל  "ימינה",  רק  שמתבונן  המאוחד 
 - תהילים  משורר  כמאמר   - לקח  יוסיף  שפתיו 
מעמיתיו החרדים הוותיקים, שלמדו על בשרם מהי 

כוחה של שתיקה, ולא רק בחדרי החקירה.
לנוכח  הנוחות  וחוסר  האזהרה  הערת  בצד 
נשימה  באותה  אפשר,  אי  המטמטמת,  הרטוריקה 
טרופה, שלא להסיר את הכובע בפני הח"כ היחיד 
פעם  אחר  פעם  מהסס  שאינו  הדתית  מהציונות 
לעמוד לימין החרדים. לא בחצי פה, ולא באמירות 
אורי  מתקופת  הורגלנו  להן  מתובלות  חרד"ליות 
)רבות  לעיתים  אם  גם  ברורה,  אריאל, אלא בשפה 
מזיקה.  רטוריקה  בעודף  מדי(  קרובות  מדי, 
סמוטריץ' למעשה, היה הראשון שזיהה את המגמה 
ציבוריים,  מאירועים  חרדים  הדרת  של  המדאיגה 
והוציא בנדון מכתב חריף ומנומק ליועץ המשפטי 
לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט כבר בינואר 2017. 
אחרי שהוא הוקע השבוע אל עמוד הקלון הציבורי, 
מן הראוי לומר לו אפוא, על המהות והעקביות ולא 

על הסגנון והפזיזות: בצלאל, אשריך שנתפסת. 
 

מקטגור לסניגור
בהפרדה,  המופעים  לעורכי  הגיעו  טובים  ימים 
העסקנים  לסניגורים.  הפכו   – הקטגורים  כשגדולי 
קיום  נגד  דת  מלחמת  ניהלו  שבעבר  החרדים 
ביטולם.  נגד  גוועלד  כיום  צועקים   – המופעים 
דומה  אך  מוצדקות,  החרדים  חברי-הכנסת  טענות 
לחיצונית,  פנימית  ביקורת  בין  לרגע  נפריד  שאם 
גם  בטענות  לבוא  צריכים  החרדים  שהחברים  הרי 

לעצמם. 
מבלי להלאות את הקוראים בעיצומה של חופשת 
לפניכם  הרי   – משפטיים  בפלפולים  הזמנים  בין 
עיקרי הטיעונים: סעיף 3)ד()3( לחוק איסור הפליה 
קובע חריג מפורש המאפשר הפרדה וזאת, "כאשר 
הספקת  את  מהציבור  מחלק  תמנע  הפרדה  אי 
המוצר או השירות הציבורי ובלבד שההפרדה היא 
ובפרט  חקיקתית  החרגה  בכל  כמו  מוצדקת...". 
בענייני זכויות, הרי שיש להתחשב בין השאר באופי 

שלו  החיוניות  במידת  הציבורי,  בשירות  המוצר, 
הציבור  ובצרכי  לו  סבירה  חלופה  של  ו"בקיומה 

העלול להיפגע מן ההפרדה". 
מציאות  את  שמכיר  מי  כל 
החיים החרדית מבין שהסעיף 
הזה, נתפר עבור צרכי החברה 
ונכתב  עבורה  נועד  החרדית, 
של  נוגה  שיר  כמו   - למענה 
שטיינמץ לנפש חרדית הומיה 
של  שבועות  שלושה  אחרי 
משמימה.  ווקאלית  מוזיקה 
סבירה,  חלופה  אין  לחרדים 
ומן הצד השני - טרם נמצאה 
שתכננה  החילונית  המשפחה 
ללכת לפארק ולחגוג בצוותא 
לחופש  בלוז  שטיינמץ,  עם 

הגדול.
בכוונת  רק  מדובר  לא 
גם  אלא  לבדה,  המחוקק 
החוק  את  פירשו  שבו  באופן 
בשעתו הנציגים הרשמיים של 
לממשלה.  היועמ"ש  משרד 
עו"ד  דאז,  ליועמ"ש  המשנה 
יהושע שיפמן - שדורית מורג 
לנעליו  כך  אחר  שנים  נכנסה 
הגדולות ונעצה בנו את עקביה 
מפורשות  הבהיר   - הגבוהים 
ועדת  בדיוני   2000 בשנת 
חוקה כי: "אם יימחק הסעיף 
הזה, נדמה לי שאותה תופעה 
קיימת, אירועי תרבות לציבור 
בין  הפרדה  כדי  תוך  החרדי 
נמחק  ואם  לנשים...  גברים 
את פסקה 3 נדמה לי שאסרנו 
על זה, ואני לא רואה הצדקה 

למנוע זאת". שיפמן משה, אלוף החקיקה שמנהל 

סיבה טובה להרים לחיים. דרעי ונתניהו | צילום ארכיון: יעקב כהן

>>>

משרד הפריפריה, הנגב 
והגליל הפך בקדנציה 

האחרונה לאמרגן 
ולמפיק מספר אחת של 

אירועים בהפרדה, אותם 
ניתן לראות בפרישה 

מלאה מתצפית ייעודית 
שהוקמה במגדלי 

עזריאלי. דווקא כמי 
שמנסה לשנות מציאות 

של הפליית חרדים, 
גברים כנשים, במעשים 

בשטח ולא בדיבורים 
באולפנים, הבין דרעי כי 
פיטורי סמוטריץ' יאלצו 

את החרדים לשבור 
"ימינה"
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את לשכת הפרלמנטר מספר אחת, ח"כ משה גפני, 
לא היה מתנסח טוב יותר משיפמן יהושע.

דינה דמלכותא
אם לשים את האצבע על רגע החולי, הרי שהיה 
זה הפרסום התקשורתי בשנת 2011 על הדרת זמרת 
שבו  הבריאות  משרד  של  רשמי  מאירוע  ישראלית 
באותם  הפופולרי   – הבריאות  שר  סגן  השתתף 
צוות  להקמת  הוביל  הזה  המתגלגל  האירוע  ימים. 
במרחב  הנשים  הדרת  תופעת  לבחינת  בינמשרדי 
הציבורי, שתוצאותיו היו כתובות על הקיר, ידועות 
של  ריאות  צילום  דיאגנוזת  כמו  מראש,  וברורות 

מעשן סדרתי. 
וראו זה פלא. הצוות שהורכב ברובו מהצד האחד 
של המפה כלל לא מונה בהנחיית הרשות המחוקקת 
והמבצעת, אלא בהוראת היועמ"ש לממשלה דאז, 
חובב  ומתאגרף  טוב  יהודי   – וינשטיין  יהודה 
שבקרבות הורדת ידיים נכנע תמיד לצוות השיפוטי 
שתחתיו. לימים התברר כי וינשטיין נהג כך במשך 
כל שנות הכהונה ושלף אגרופים באופן חריג, אך 
ליברמן  איווט  תיקי  של  הפיגולים  בהכשרת  ורק 
)מי שטרם הספיק לקרוא את עלילות איווט ותיקיו 
הנסגרים, מוזמן לרכוש את הספר 'תיק ליברמן' של 

הפרקליטה אביה אלף(.
מסקנות הצוות שבראשו עמדה המשנה ליועמ"ש 
 ,2013 ב-  היועמ"ש  על-ידי  אומצו  זילבר  דינה 
לפני  ספורים  ימים  הממשלה  לאישור  והוגשו 
נתניהו-לפיד. הממשלה החדשה,  השבעת ממשלת 
ככתבן  ההמלצות  את  אימצה  ההפתעה,  למרבה 
וכלשונן. התהליך אומנם סוקר בשעתו, בין השאר, 
מעל  דמלכותא'(  'דינה  הכותרת  תחת  )ובהרחבה, 
דפי מדור זה, אך בציבוריות החרדית המהלך עבר 
המצוקות  רקע  על   – לרדאר  מתחת  כמעט  בחטף, 
נתניהו- ממשלת  מהחלטות  כתוצאה  הכלכליות 

המצוקות  על  האפילו  המיידיות,  הצרות  לפיד. 
העתידיות.

זילבר  הפכה  העיר,  לכיכר  הממשלה  משולחן 
לעדה, לשופטת וגם לתליינית, כשהוציאה מיוזמתה 
מכתב לעיריית תל-אביב ובמסגרתו הבהירה כי אין 
בכיכר  ואחדות"  שירה  "עצרת  של  אירוע  לערוך 
כי  הוועדה  מסקנות  סמך  על  קבעה  זילבר  רבין. 
ההפרדה אסורה באופן גורף: "למעט אירוע חריג צר 
בדבר קיומו של אירוע ציבורי בעל אופי דתי מובהק 
משמעותי  דתי  טקס  או  דתי  פולחן  הוא  שעיקרו 
רובם המכריע של  כי  וכאשר הרשות סבורה  אחר, 

באי האירוע מתאפיינים ברצון בהפרדה".
כי  ייאמר,  קריצה  ובחצי  המוסגר  במאמר 
 – בעפולה  המופע  שעורכי  הרי  נבונה,  בהתנהלות 
היו צריכים לתת משקל עודף לדבר התורה בראשית 
פולחן  חופש  איזשהו  לתפור  אף  ואולי  ההופעה, 

לרגל חג הקורבן...

הופעת יחיד
לחברי הכנסת החרדים היה את כל הזמן שבעולם, 
ארבע שנות קואליציה תמימות ותמות, כדי להביא 
לשינוי המגמה לפני שניגרר לבתי המשפט וניאלץ 
החזקה  האוטוריטה  נגד  החזית  בראש  לעמוד 
וגם  צריכים  היו  החרדים  הכנסת  חברי  במדינה. 
ולהביא  האחוריות  רגליהם  על  להיעמד  יכולים, 
בכל דרך לשינוי החלטת הממשלה, שסותרת כמעט 

מפורשות את סעיף 3 לחוק איסור הפליה. 
בניגוד לחוק הגיוס שם נדרשה לוליינות של ממש, 
בחקיקה מחודשת נגד הוראות בג"ץ, הרי שכאן לא 
נדרשה אלא הגשת הצעת מחליטים – שתתקן את 
המעוות ותחזיר את עטרת החקיקה ליושנה. הטיעון 
במדרג  וסדור:  מנומק  היה  לכשעצמו  המשפטי 
החוקתי, אין בכוחה של החלטת ממשלה לגבור על 
חקיקה מפורשת של הכנסת שמגדירה בממד רחב 

בהרבה מהי הפרדה מוצדקת. 
אומנם  הכיפה,  חובש  מהצד  חקיקה  מומחי 
גוברות בכל מקרה  כי הוראות החוק  טענו בשעתו 
החלטת  על  שמבוססות  זילבר  של  הנחיותיה  על 
החקיקה,  הוראות  את  במהותה  הסותרת  ממשלה 
הטענה  מחודשת.  החלטה  בקבלת  צורך  אין  וכי 
לשוליים,  להידחק  צריכה  הייתה  הזאת  הנאיבית 
שמתהלך  מי  לכל  ברי  ברורים.  הכוונה  שלטי  עם 
הדרך  כי  והפוליטיים  המשפטיים  במסדרונות 
הנכונה היא לשנות במליאת הממשלה את החלטת 
הממשלה הישנה, ולא להמתין עד שההכרעה תגיע 
משמעות  את  בדרכו  שיפרש  ביהמ״ש  של  לפתחו 

החקיקה.
של  לפתחה  התגלגל  הלוהט  האדמה  תפוח 
תקופה  באותה  שהעדיפה  החרדית  הנציגות 
שעברה  הקדנציה  את  המחיצה.  מאחורי  להישאר 
פתחו ח"כינו האמיצים עם מטרות ברורות ומיידיות 
הגיוס  חקיקת  וביטול  לקדמותו  המצב  החזרת  של 
נתניהו-לפיד.  ממשלת  של  הכלכליות  והגזירות 
יותר  קצת  מסקנות  שתאמץ  ממשלה  החלטת 
מידתיות בסוגיית ההפרדה – נדמתה באותם רגעים 

כמו לוקסוס ערכי-רעיוני ולא כצורך קיומי-חיוני.

לשבחו של ח"כ בצלאל סמוטריץ' ייאמר שהוא 
היה מהבודדים - בהופעת יחיד כמעט - שזיהה את 
ארוכים  מכתבים  בנושא  ושיגר  הנפץ  פוטנציאל 
מיכאל  הוא  לשבח  הראוי  נוסף  ח"כ  ומלומדים. 
נושא  את  שמחתו  ראש  על  שהעלה  מלכיאלי 
מלכיאלי  התרבות.  ובמופעי  באקדמיה  ההפרדה, 
מעוטת  בקדנציה  שהפך  ארבל,  משה  והדוקטורנט 
הימים לח"כ טרי, לקחו את המשימה על כתפיהם 
בשלב מאוחר – אך לא בהכרח מאוחר מדי, לו רק 

נרצה. 
באזכור  רק  הסתפק  לא  אברהם  יונתן  השופט 
החלטת  על  דגש  ושם  הפליה  לאיסור  החוק 
זילבר  דינה  דו"ח  מסקנות  את  שאימצה  הממשלה 
– ולא בכדי. מבין השורות ניכר שגם הכותב מודע 
היטב למגבלות הברורים בחקיקה – שהוסרו משום 

מה בהחלטה. 
ממשלת ישראל המכהנת – אשר שריה מפטרים 
ומפוטרים, ממנים ונבעטים, יכולה בהינף אצבעות 
החוק  רוח  את  שהולמות  הנחיות  לאמץ  חבריה, 
שאימצה  הממשלה  החלטת  את  ולשנות  המקורי 
 - המהותית  ברמה  זילבר.  דינה  דו״ח  מסקנות  את 
לשינוי  ברור  רוב  יימצא  שלא  שבעולם  סיבה  אין 
המתבקש, אחרי שרובם ככולם של חברי הממשלה 
השמיעו ביקורת פומבית על החלטת ביהמ״ש, אך 
יכול  נתניהו  איך  לראות  קשה   - המעשי  במישור 
ללפיד  שכזאת  מתנה  להעניק  לעצמו  להרשות 
ולאיווט ולהצטייר כמי שנכנע לבצלאל סמוטריץ'. 
ישרת  שכזה  מהלך  אם  ספק  החרדי,  במגרש  גם 
"פנימה" את המפלגות החרדיות שנהנות מקמפיין 
המחלוקת  אש  את  המשפט.  מערכת  של  חינם 
החרדיות,  המפלגות  מצביעי  את  בעבר  שהדליקה 

מחליפה כיום תבערת ההפרדה. 
כורחנו  על  ניאלץ  הנדחות,  ההכרעות  בכל  כמו 
להמתין עד אחרי החגים להקמת הממשלה החדשה, 
בטוח  לא  כלל   – הגורליות  הסוגיות  בשאר  וכמו 

שהחורף יאיר לנו פנים.

שי נאה. שי פירון | 
צילום: ששון תירם

>>>

אם לשים את האצבע 
על רגע החולי, הרי 
שהיה זה הפרסום 
התקשורתי בשנת 

2011 על הדרת זמרת 
ישראלית מאירוע רשמי 

של משרד הבריאות 
שבו השתתף סגן שר 
הבריאות – הפופולרי 
באותם ימים. האירוע 
המתגלגל הזה הוביל 

להקמת צוות בינמשרדי 
לבחינת תופעת הדרת 

הנשים במרחב הציבורי, 
שתוצאותיו היו כתובות 

על הקיר
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מאת: נחמן וינברג

מהפכת כלי הרכב החשמליים ממשיכה: כ-16 
מיליון ש"ח יוענקו להקמת 111 עמדות טעינה 
הארץ,  ברחבי  חשמליים  רכב  לכלי   )DC( מהירות 
7 דקות טעינה  כך מפרסם היום משרד האנרגיה. כ- 
לכך  המותאמים  לרכבים  מהירה  אולטרה  בעמדה 

יספיקו לנסיעה של 100 ק"מ ברכב חשמלי.
עמדות אלה יהיו פרוסות לאורכה של מדינת ישראל 
ולרוחבה ויאפשרו לנוהגים בכלי רכב חשמלי נסיעה 
רציפה לאורך מאות קילומטרים, תוך זמן טעינה קצר 

משמעותית ביחס לעמדות הטעינה הרגילות.
בכך, ממשיך משרד האנרגיה לפעול להסרת חסמים 
ומקדם  בישראל,  לשוק  חשמליים  רכב  כלי  לכניסת 
רכב  מכלי  המעבר  את  שתאפשר  התשתית,  הקמת 

המונעים בתוצרי נפט לכלי רכב חשמליים.
טעינה  עמדות  להקמת  בתמיכה  זכו  חברות   12
בין  הארץ,  ברחבי  שונים  באתרים   )DC( מהירות 
קניות  מרכזי  מהירים,  כבישים  דלק,  בתחנות  היתר, 
עמדות  ב-97  הכל  בסך  מדובר  מרכזיים.  וצמתים 
כ-14.2  של  סך  המשרד  נותן  להן  מהירות,  טעינה 

מיליון ש"ח. 
אמות  צ'ארג',  אי.וי  א'-ב'(:  )לפי  הזוכות  החברות 
השקעות, אפקון, ג'י ישראל, ג'ינרג'י, דור אלון, דלק, 
טן, יוניון מוטורס, סוכני דלק ושמן, סונול וסינרג'י.   

10 רשויות מקומיות בתמיכה בגובה של  בנוסף, זכו 
מהירות  טעינה  עמדות   14 להקמת  שקל  מיליון   2.3

 .)DC(
חבל  גדרה,  איילות,  א'-ב'(:  )לפי  הזוכות  הרשויות 
מצפה  עילית,  מודיעים  ירושלים,  יואב,  מודיעין, 
הטעינה  עמדות  השרון.  ורמת  צפת  נתיבות,  רמון, 
לציבור  הפתוחים  בחניונים  לקום  צפויות  המהירות 

ברחבי הרשויות. 
הטעינה  עמדות  בהקמת  האנרגיה  משרד  תמיכת 
המהירות עומדת על סבסוד של %75 מעלות ההקמה 

של עמדה והן צפויות לקום עד אמצע 2020.
לעמדות  מתחלקות  המהירות  הטעינה  עמדות   111

טעינה אולטרה מהירות ועמדות טעינה מהירות:
• 40 עמדות טעינה אולטרה מהירות בהספק של 150 
קילו וואט ומעלה יאפשרו טווח נסיעה של 100 ק"מ 

בכ-7 דקות טעינה.
קילו   50 של  בהספק  מהירות  טעינה  עמדות   71  •
ואט יאפשרו טווח נסיעה של 100 ק"מ בכ-20 דקות 

טעינה.
 2500 בהקמת  המשרד  לתמיכת  מתווסף  זה  צעד 
חשמליים  רכב  לכלי   )AC( רגילים  טעינה  שקעי 
12 מיליון ₪ ל-33 רשויות  ברחבי הארץ בגובה של 

מקומיות, 148 אתרים ו-9 חברות.
הפרויקט הוא בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר 
ומנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש 

הממשלה.
המהלך  על  בירך  שטייניץ  יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
החזון  ליישום  בדרך  נוסף  חשוב  צעד  "זהו  ואמר: 
עד  מזהמת  מאנרגיה  ישראל  לגמילת  מוביל  שאני 
שנת 2030. פריסה מקיפה ורחבה של עמדות הטעינה 
לאורכה ולרוחבה של ישראל תאפשר טעינה מהירה 
ונוחה לכלי רכב חשמליים, שתעודד מעבר לכלי רכב 
משרד  בכך.  המעוניינים  האזרחים  לכלל  חשמליים 
שיוביל  זה,  נושא  לקידום  לפעול  ימשיך  האנרגיה 

להפחתת זיהום האוויר ולחיסכון בעלויות".

משרד האנרגיה מאיץ את פריסת עמדות הטעינה המהירות לרכבים חשמליים: 
בעמדה  טעינה  דקות  כ-7  אילת:  ועד  מדן  חדשות  עמדות  מ-100  למעלה 
אולטרה מהירה לרכבים המותאמים לכך יספיקו לנסיעה של 100 ק"מ ברכב 
חשמלי • שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "זהו צעד חשוב נוסף בדרך ליישום 

החזון שאני מוביל לגמילת ישראל מאנרגיה מזהמת עד שנת 2030"

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס עוברים לרכבים חשמליים

המחיר הכבד של הרעיונות החברתיים 
תקופת בחירות תמיד מזמנת את הפוליטיקאי 
לא  שהוא  דברים  להבטיח  שבא  התורן 
נשמעת  ההבטחה  אבל  לקיים,  יכול  ממש 
שזו   – גרוע  היותר  המקרה  את  גם  ויש  טוב. 
הבטחה שניתן לקיים, היא נשמעת טוב באזני 
הרות  הן  הצפויות  תוצאותיה  אבל  המאזינים, 
בהבטחות  מתקיימות  האפשרויות  שתי  אסון. 
ו"גשר".  העבודה  מפלגת  של  ה"חברתיות" 
לקריסה  מתכון  וחלקן  סרק,  הבטחות  חלקן 

מהירה למצב "ונצואלה".  
הסוציאליסטית  המפלגה  מבטיחה  מה  אז 
פנסיה  עם  בקשישים  השקעה  הישראלית? 
מינימום של 6,000 ש"ח, מע"מ אפס על מוצרי 
יסוד, העלאת קצבאות הנכות וקצבאות הבטחת 
שקלים  ל-40  המינימום  שכר  העלאת  הכנסה, 
בשעה, בניית מאות אלפי "דירות ממשלתיות", 
חינוך חינם מגיל אפס ועוד. אמנם אלה רעיונות 
של מפלגה בירידה, ואף על סף אחוז החסימה, 
אך חשוב להבהיר את כוח ההרס שיש בהצעות 

אלה, למען לא תפוצנה. 
השאלה  את  מיד  לשאול  יודעים  בטח  אתם 

החשובה ביותר ברגע שמישהו מבטיח משהו 
זה  את  תממנו  בדיוק  מאיפה   – כסף  שעולה 
הלילה?  בחצרכם  גדלו  כסף  עצי  וכי  זה?  כל 
אם אין מקורות מימון, אלה הבטחות סרק, אם 
יש מקורות מימון – צריך לראות מה ההפסד 

במקום ממנו הכסף נגרע. 
העלות  העבודה,  מפלגת  של  האומדן  פי  על 
מאיפה  אז  בשנה.  שקלים  מליארד   30 היא 
הכסף? עמיר פרץ הציג כמה מקורות, רובם הם 
כסף קטן או שהם לא ריאליים. למשל, מאבק 
אחלה,  שזה  הגביה.  והעמקת  השחור  בהון 
כסף  לגבות  יעילה  דרך  יש  באמת  אם  אבל 
שחור, ושעלות האכיפה לא תהיה יותר גדולה 
מההכנסה המתקבלת, כנראה שכבר מזמן היו 
פראיירית,  איננה  המיסים  רשות  זאת.  עושים 
סתם  מס  מעלימי  עבריינים   משחררת  ואיננה 
לא  בקיצור,  מהעלמתם.  להרוויח  לנפשם  כך 

ריאלי. 
רווחי  מס  העלאת   - שהציע  אחר  מקור  או 
מס  על  האחרונה  ההעלאה  ובכן,  ב-%5.  הון 
רווחי הון, בעיקר הקטינה את מחזורי המסחר 

בבורסה בישראל, ולא הניבה הכנסה כמעט. גם 
לא ריאלי. כך גם "ביטול כספים קואליצוניים", 
שהם כסף קטן של מליארדים ספורים, ורחוק 

מלממן את היומרה החברתית-פופוליסטית. 
ריאלי, אבל  יש מקור אחד שהוא באמת  אבל 
צריך  שהוסבר,  )כמו  אדירה  היא  שלו  העלות 
לראות מה ההפסד במקום ממנו נגרע הכסף(. 
את  להגדיל  ""ניתן  פרץ:  בתכנית  מופיע  וכך 
יחס החוב תוצר ל-%65 )כפי שהיה ב-2014( 
מיליארדים  המדינה  לקופת  יכניס  והדבר 

שקלים".
של  החובות  את  להגדיל  פשוט  היא  זו  הצעה 
הלוואות.  עוד  לקחת  פשוט  ישראל,  מדינת 
איננה  החוב  הגדלת  כי  אסונית,  הצעה  וזה 
אלא  מליארדים",  המדינה  לקופת  "מכניסה 
מוציאה מהקופה מליארדים על תשלום ריביות 

מיותרות. 
אסביר בפשטות: אם נכנסתם למינוס של 100 
"הרווחתם"  ולא  "הכנסתם"  לא  שקל,  אלף 
100 אלף שקל. כל שקל שלקחתם אתם צריכים 
לשלם  לא  כדי  אז  ריבית.  ולהוסיף  להחזיר. 

שלא  עדיף  לבנק,  סתם  ככה  ריביות  יאמבה 
תיכנסו למינוס של 100 אלף שקל. 

נכנסים  לא  אתם  כאשר  כי  למה?  יודעים 
את  לעצמכם  מרוויחים  באמת  אתם  למינוס, 
ככה,  לבנק.  לשלם  צריכים  שהייתם  הריביות 

נקי! במקום שזה ילך לבנק, זה הולך אליכם. 
אז במדינה, זה אותו דבר, רק הרבה יותר גדול. 
רק הריבית על חובות העבר של מדינת ישראל 
מיליארד!   40 שנה!  כל  מיליארד  כ-40  היא 
מה  מכל  יותר  הרבה  לממן  היה  שיכול  כסף 
הגירעון  את  נגדיל  ואם  הבטיח.  פרץ  שעמיר 
הרבה  עוד  נפסיד  פשוט  רוצה,  שפרץ  כמו 
כסף. זו תוצאה הרת אסון של כוונה טוב לסייע 
לחלשים. כוונה טובה, תוצאה גרועה. נוראה. 

רוצים  ואתם  באמת,  חברתיים  אתם  אם  אז 
לקופת  שקלים  מליארדי  להכניס  במאמת 
לכם  שיבטיח  מי  בכל  תתמכו  אז  המדינה, 
להקטין את יחס החוב תוצר. כדי לעשות זאת, 
ביותר אחריות, להבטיח  צריך פשוט להתנהל 
פחות הוצאות, וכך יהיה לאזרחי מדינת ישראל 

יותר רווחה ועליה ברמת החיים. 

דוד רוזנטל

שאלה: ברשותי דירה למגורים ודירה להשקעה, נניח אני רוצה לשדרג את דירת המגורים 
למכור את הקודמת ולרכוש חדשה. האם אשלם מס כאילו מדובר בדירה שניה )שילמתי 8 

אחוז על הדירה להשקעה(?
תשובה: במידה ותמכור את 2 הדירות ותקנה דירה חלופית תהיה זכאי לפטור בהתאם 

למגבלות החוק, וזאת עד לתקרה של 4.5 מיליון ש"ח.

שאלה: בקניות שערכתי בסופר מרקט ראיתי על המדף מוצר מסוים ועליו היה מחיר 39 ₪ 
אבל שהגעתי לקופה נדרשתי לשלם על המוצר 45 ₪, לטענת הקופאית- מאחר והמחירים 
שבקופה טרם עודכנו על גבי המוצרים עצמם, מה המחיר שצריך לשלם במקרה כזה לפי 

החוק?
ושירותים  נכסים  מחירי  לפרסום  שונים  )כללים  הצרכן  הגנת  תקנות  לפי  תשובה: 

תשנ"א 1991-, קיים ס' 4' שקובע עדיפות למחיר הנמוך.
או  השלט  התווית,  על  המוצג  המחיר  בין  התאמה  אי  הייתה  שאם  קובע,  הסעיף 
המצרך, ובין המחיר בקופת העסק, ישלם הצרכן את המחיר הנמוך מביניהם, ובלבד 

שהצרכן קנה את המצרך בכמויות סבירות לצורך שימוש עצמי.

רופא  אצל  או  במיון  לטיפול  ונזקקתי  ברכב  כשנהגתי  דרכים  תאונת  עברתי  שאלה: 
המשפחה, האם אני זכאי לפיצוי והאם יש השפעה למי אשם בגרימת התאונה ?

תשובה: לפי חוק הפלת"ד )פיצויים לנפגעי תאונות דרכים(, אין חשיבות כלל למידת 
ביטוח  דרכים,  בתאונת  גוף  נזקי  בגין  לפיצוי  הקשור  בכל  דרכים  בתאונת  האשם 
החובה של כל רכב צריך לפצות את מי שנפגע ברכב בלי קשר כלל למידת האשם 

בתאונת הדרכים, גם אם הוא היה הנהג והתאונה קרתה בגלל רשלנותו.

שאלה: ברשותנו כיורשים לנו זכות חכירה באדמת המינהל- רמ"י. אדם המבקש לתבוע 
את הזכות לקרקעות בטענה שקנה מהורי המנוחים את הזכות צריך לתבוע את המינהל 
או אותנו? כי מה לי ולזה? מה אוכל לומר אם יתבע אותי ואין לי שום מושג מה לעשות? 

האדמה אדמת מינהל. האם אינו צריך לתבוע את המינהל?
תשובה: הטוען כי לו זכויות על אותה הקרקע צריך לפנות אליכם בדרישה. רצוי מאוד 
לברר את הזכויות הרשומות במנהל נכון להיום על מנת לדעת את מעמדכם המשפטי 

בעניין. כמו כן, יש לברר פרטים רבים נוספים כגון חובות למנהל על הקרקע ועוד.

שאלה: אני עובד עם חוזה רגיל )לא קיבוצי( בחברה קטנה כ-3 חודשים כמעט, ששם כתוב 
שאם אני רוצה להתפטר אצטרך לתת התראה של חודשיים ומנגד אם הם רוצים לפטר אותי 
אז הם צריכים לתת התראה של חודש. במידה ואגיש להם מכתב התפטרות )אז אצטרך 
לתת להם התראה של חודשיים( אז לא יכול להיות מצב שבעל הבית יודיע לי לעזוב את 
ובעל  ובמידה  ימי התראה כפי שמורה החוק? או לאחר לחודש?  החברה לאחר רק כמה 
הבית יפטר אותי האם הוא מחויב לתת לי התראה של חודש כפי כתוב בחוזה או לתת לי 

התראה של חודשיים )כפי שאני הייתי צריך לתת להם במידה והייתי מתפטר(?
תשובה: בהתאם לחוק יש לתת הודעה מוקדמת על התפטרות או על פיטורין לפחות 
30 ימים מראש. על החוק כאמור ניתן להתנות רק בהגדלת ימי ההודעה המוקדמת 
אך לא בהפחתתם. במידה וחתמת על הסכם עבודה אישי ובו התחייבת לתת הודעה 
מוקדמת של חודשיים, איני רואה מניעה שתהיה מחויב בחודשיים עליהם התחייבת, 
אפילו אם התחייבות המעסיק באותו ההסכם הינה לתת לך הודעה על פיטורין רק 

30 ימים מראש.

עמדת טעינה לרכבים חשמליים 
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

                  

התורה מצווה אותנו: "והשיבות אל לבבך כי ה' הוא 
ד',  )דברים  מתחת"  הארץ  ועל  ממעל  בשמים  האלוקים 
ממעל  בשמים  "ה'  כי  לבבנו  אל  להחדיר  עלינו  ל"ט(. 
ובארץ מתחת". איזה חידוש הוא זה? הרי מלא כל הארץ כבודו, 
יותר  יודעים זאת? כנראה יש במילים אלו מסר עמוק  וכי אנו לא 

מהמשמעות שהקב"ה בכל פינה ופינה על פני העולמות. 
מסופר על עשיר מופלג, שהיה לו בית גדול מימדים. לבית היה 
גג גבוה, אליו ניתן היה לעלות רק באמצעות סולם עץ בעל שליבות 
קבועות במסמרים. יום אחד החליט העשיר כי הסכנה בעליה לגג 
גדולה היא, וציווה למשרתו לעקור את השליבות בהן עולים לגג, 

כדי שלא יוכלו לטפס.
את  לעקור  והחל  נצטווה,  אשר  את  לעשות  המשרת  מיהר 
ועקר  השנייה  המדרגה  על  עמד  הוא  למעלה.  מלמטה  השליבות 
למטה ממנו. עלה על השלישית ועקר את השנייה שמתחתיה. עד 
שהגיע לגג ועקר את המדרגה האחרונה הסמוכה אליו. בסיימו, תר 

אחר דרך לרדת לחצר ולא מצא, בשל גובה הגג.
לעלות  עליך  היה  "שוטה,  לו:  ואמרו  בחצר  העומדים  גיחכו 

תחילה את כל מדרגות הסולם, ואז לעקור את השליבות מלמעלה 
בידי  עלה  וטורח,  עמל  אחר  החצר".  לקרקע  שתגיע  עד  למטה, 
עד  בחבלים  שלשלוהו  משם  הגג,  למרומי  עד  לטפס  המחלצים 

לקרקעית החצר.
השליבות  את  לעקור  משרתו  על  העשיר  ציווה  זמן,  כעבור 
מהסולם שדרכו יורדים לבור העמוק שבמרכז החצר בגלל הסכנה 
המשרת  זכר  הבור.  אל  לרדת  מעתה  ניתן  יהיה  שלא  כך  שבזה, 
לעקור  להתחיל  עליו  כי  לגג,  המדרגות  בעקירת  שמע  אשר  את 
את  עקר  עשה:  וכך  בתחתונה,  שיסיים  עד  העליונה  מהשליבה 
את  ועקר  השלישית  על  עמד  השנייה,  על  עומד  כשהוא  העליונה 
השנייה, עד שהגיע לקרקעית הבור. כשביקש לעלות חזרה, הוא לא 

יכל, אחרי שנעקרו כל השליבות.
הבחינו  כאשר  הבור.  במעמקי  לבכות  החל  הנבוך  העבד 
חיוכם  את  לכבוש  הצליחו  לא  הם  במצוקתו,  ממעל  השומעים 
ואמרו לו: "שוטה, היה עליך לרדת תחילה לקרקעית הבור, ושם 
להתחיל לעקור את השליבה התחתונה הסמוכה לבור, עד שתעלה 
לקרקע החצר". ענה העבד בטפשותו: "הלא אמרתם לי בעבר כי 

את  שיניתם  כעת  מדוע  עשיתי,  וכן  למטה  מלמעלה  לעקור  עלי 
דעתכם והנכם אומרים לי את ההיפך?".

השיבו לו: "שוטה שבעולם, וכי כל המקומות שווין? בראשונה 
את  לעקור  עליך  היה  לגג,  בו  ועולים  בחצר  עומד  הסולם  היה 
השליבות מלמעלה, כדי שבסוף התהליך תהיה אתה עומד בחצר. 
עתה ניצב הסולם בבור, היה עליך להתחיל מלמטה, כדי שתישאר 
לבסוף על קרקעית החצר. ואילו אתה עשית להיפך, עמדת לבסוף 
בקרקע הבור. עליך היה לחשוב כיצד תעלה ממעמקיו אל החצר?".
לענייניו  הרוחניים  בעניינים  הנהגתו  שמשווה  אדם  נראה  כך 
הגשמיים. זה אשר אמרה תורה: "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת". 
בענייני 'שמים' שהם תורה ומצוות, תביט בבני אדם שהם 'ממעל' 
להשלים  ותשתדל  חסר,  תמיד  עצמך  עם  תמצא  כך  ידי  על  ממך, 
חסרונך. אבל 'אשר בארץ', בקנייני עולם הזה המתייחסים ל'ארץ', 
כלל העניינים הגשמיים, הבט בבני אדם שהם 'מתחת' ממך, על ידי 
כך תראה עצמך כשלם וכעשיר, ולא תחשוב שחסר לך מאומה. ואז 

אכן תגיע לדרגה של: "והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים".
מי יתן ונזכה לכך.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו

בשמים ממעל ועל הארץ מתחת

ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטוָֹבה  ָּנא  ֶאְעְּבָרה 
)ג, כה(

תוכל לראותה, בלי להיכנס אליה
רבי  "תנא  מובא:  תרעז(  רמז  )תהלים  שמעוני  בילקוט 
את  לפתות  יודעים  הצדיקים, שהם  הם  גיבורים  יוחאי:  בר  שמעון 

בוראם והיאך לקלס לבוראם".
הכושיים  הסוחרים  אחא:  רב  "אמר  )שם(:  במדרש  מובא  עוד 
לכם  'יש  אומרים:  הם  בתחילה  הפתחים,  את  לסבב  יודעים  הללו 
מעט מים?'. מששתה הוא אומר: 'יש לכם בצל אחד'?', נותנין לו, 
אומר להם: 'בצל בלא פת נסיב לבא' ]אכילת בצל ללא פת מזיקה 
ללב[. כך הצדיקים יודעים לרצות את בוראם, שנאמר: 'שפתי כהן 
ישמרו דעת' )מלאכי ב, ז(, 'שפתי צדיק ידעון רצון' )משלי י, לב(, 
יודעים  שאינם  שם(,  )משלי  תהפוכות'  רשעים  'ופי   - רשעים  אבל 

לרצות את בוראם".
משה רבנו ביקש מהקב"ה: "ה' אלקים... אעברה נא ואראה את 

הארץ הטובה" - רק אעבור בארץ ואראנה, ומיד אצא. 
אמר לו הקב"ה: "רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. עלה 
ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך, 
את  לראות  משתוקק  והנך  מאחר   - הזה"  הירדן  את  תעבור  לא  כי 
הארץ הקדושה, תוכל לראותה, אך רק מראש הפסגה, בלי להיכנס 

לתוכה.
ולמה? 

רבנו  וחזקה על משה  בוראם",  יודעים לרצות את  כי "הצדיקים 
שלא  הקב"ה  גזר  וכבר  בה,  להישאר  יבקש   - לראותה  ייכנס  שאם 

ייכנס, כי לא טוב הדבר למשה רבנו ולעם ישראל כולו.
בדומה לכך ניתן לבאר את הפסוק בתהלים )פה, ח(: "הראנו ה' 
חסדך וישעך תתן לנו". מבקשים אנו: רבונו של עולם, לא מגיע לנו 
לקבל את החסד, אבל רק תראה לנו אותו, בבקשה. ולאחר שהקב"ה 
מראה את החסדים, מבקשים שוב: "וישעך תיתן לנו", מאחר וכבר 

הראית לנו, אנא תן לנו את חסדיך וישעך.

חכמת רבי יהונתן אייבשיץ בילדותו

ובחריפות  הגדולה  בחכמתו  נודע  זצ"ל,  אייבשיץ  יהונתן  רבי 
ילד קטן. דא עקא, שכמעט כגודל חוכמתו  שכלו כבר מעת שהיה 

היה גודל שובבותו.
בריון  גוי  אליו  נטפל  ברחוב,  יהונתן  הילד  כשהלך  אחד,  יום 
מכיסו,  מטבע  הילד  הוציא  הגוי,  של  להפתעתו  להכותו.  והתחיל 
הושיט לו ואמר: "הנה, קח, זה מגיע לך. הייתי נותן לך יותר, אבל 

זה כל מה שיש לי".
"מה זה?" תמה הגוי. "אני הכיתי אותך ואתה נותן לי מתנה?"

השיבו הילד: "וכי אינך יודע? היום יום מיוחד אצלנו, היהודים. 
ביום הזה, אם גוי מכה יהודי, היהודי חייב לתת לגוי את כל הכסף 

שיש לו בכיסים".

כסף  לו  אין  שממילא  קטן,  לילד  להציק  לו  למה  התלהב.  הגוי 
לשלם על ההצקות? מוטב שילך למצוא יהודי עשיר כדי לקבל ממנו 

הרבה כסף!
מיד עזב את יהונתן הקטן לנפשו, והלך להמתין בסמוך לביתו של 
נשיא הקהילה היהודית, שהיה עשיר גדול ומקורב למלכות. כאשר 
צעק  להכותו.  והתחיל  הגוי  אליו  ניגש  מביתו,  הקהילה  נשיא  יצא 
האיש צעקות איומות, ומיד מיהרו למקום שוטרים שתפסו את הגוי 

הבריון, והפליאו בו את מכותיהם.
כאשר ישב הגוי בתחנת המשטרה, כפות ואזוק, מצפה לגזר דינו, 
אמרו לו השוטרים הגויים: "שוטה שכמותך, לא מצאת יהודי אחר 
להכות, רק את נשיא הקהילה העשיר, המקושר לשלטון? למה עשית 

דבר כזה?"
סיפר להם הגוי את כל המעשה עם רבי יהונתן הקטן. 

אמרו לו: "אה, הכית גם את הילד? גם על זה תיענש!"
כך, על ידי חכמת הדיבור הנפלאה שלו, נחלץ הילד יהונתן מצרה, 

וגם לימד את הגוי הרשע לקח, לבל יתעלל עוד בחסרי ישע.

איך לקבל את הפרס המובטח

ולבסוף  בילדותו,  גדול  אייבשיץ שובב  יהונתן  רבי  היה  כאמור, 
נעשה מגדולי ישראל המופלגים.

פעם הוצרך אביו לצאת לכנס של רבנים שנערך בעיר מרוחקת, 
ועמד להיעדר מהבית זמן מה.

אמרה האם: "ומה יהיה עם יהונתן בזמן הזה? איך אוכל להסתדר 
עם מעלליו המרובים?"

"אל תדאגי", אמר לה האב, "אני אטפל בכך".
ואיעדר  חשוב,  לכנס  לנסוע  צריך  "אני  לו:  ואמר  ליהונתן  קרא 
את  תצער  ולא  יפה  שתתנהג  ממך  מבקש  אני  ימים.  מספר  מהבית 
לך  שקשה  יודע  ואני  ומאחר  ובהשתובבויות.  בתעלולים  אמא 
לפעמים להתגבר על יצר השובבות, אנסה לעזור לך על ידי פרס. אם 
אשמע בשובי שלא עוללת שום תעלולים - תקבל שעון יפה שאקנה 

בעיר הגדולה".
שעון,  לקנות  לעצמם  הרשו  גדולים  עשירים  רק  ימים  באותם 

ויהונתן הקטן התלהב מאד.
"אבל רק אם תתנהג יפה", הזכיר אביו.

"ודאי, אבא. אין שום ספק! מה לא עושים בשביל שעון?!"
ההבטחה  עמדה  מהבית,  האב  של  צאתו  לאחר  הראשון  ביום 
על השעון בראש מעייניו של יהונתן, ולא היו שום תעלולים. ביום 
השני הוא הצליח להתאפק כמעט כל הזמן, אבל ביום השלישי כבר 

השתובב הילד במרץ, והיום הרביעי היה מלא וגדוש תעלולים.
"היכן  שאל:  אשתו  בשלום  שדרש  ולאחר  לביתו,  האב  שב 

יהונתן?"
"עדיין לא שב מהמלמד".

"ואיך הוא התנהג?"

בגלל  עלי  עברו  הרפתקאות  הרבה  לשאול...  שלא  "מוטב 
רעיונותיו ותעלוליו".

"על אף השעון שהבטחתי לו?"
"על אף השעון".

הגיע יהונתן הקטן הביתה, ומצא את אביו יושב לומד. 
אביו חבקו ונשקו, אבל יהונתן ידע שאת השעון הוא לא יקבל. 

פנה אל אביו ואמר: "מה שלומך, אבא? איך היה בכנס הרבנים? 
אמא כבר סיפרה לך, כנראה, איך התנהגתי. אני יודע, שלא מגיע לי 

בכלל לקבל את השעון. איך היו הדרשות? איפה דרשת?"
אחרי שאביו ענה על שאלותיו, הוסיף יהונתן הקטן ושאל: "היו 

שם שעונים יפים, בעיר הגדולה?"
"יפים מאד".

"וקנית שעון, למקרה שאתנהג יפה?"
"ודאי שקניתי".

"לא מגיע לי לקבל את השעון", אמר יהונתן. "אל תתן לי אותו. 
רק תראה לי איך השעון נראה".

האב הכניס את היד לכיס של המעיל, והוציא שעון.
"כמה הוא יפה, אבא! אני יכול להחזיק אותו רק לזמן קצר? לא 

מגיע לי לקבל אותו, בכלל לא, אבל רק לנסות אותו זמן קצר".
נתן לו האב את השעון.

"אבא, איזה שעון נהדר! אבא, אני מבטיח לך שאני אתנהג ממש 
נפלא. אבא, אני אעשה לך המון נחת. אבא, אתה רוצה שאני אגיד 
לך עכשיו מאה משניות בעל פה? אבא, בבקשה, תשאיר אצלי את 

השעון".
הביט האב על בנו באהבה ואמר: "טוב, קח לך את השעון, אבל 

כדאי מאד שמהיום תתחיל להתנהג כראוי".
כך הצליח הילד יהונתן לרצות ולפתות את אביו בדבריו, אך בסופו 
של דבר חינוך האב הצליח. הילד הקטן והשובב נעשה מגדולי חכמי 
גדול,  ומקובל  ופוסק,  רב  ישיבה,  ראש  בדורות האחרונים,  ישראל 
מאד.  עמוקים  כולם  רבים,  ספרים  חיבר  ואף  ובנסתר,  בנגלה  בקי 
לנווטו  שהשכיל  אביו,  בזכות  זה?  לכל  השובב  הילד  הגיע  ואיך 

לכיוון הנכון.

הטיפול בילד השובב

ילד  יש לך   - יסוד מאד חשוב בחינוך הבנים  אגב, למדנו מכאן 
שובב גדול? הילד הזה יכול להיות תלמיד חכם עצום וגאון מופלג, 

אם רק תדע לטפל בו באופן הנכון.
לי את החיים עם  אל תתייאש. אל תגיד: "אוי, הילד הזה הורס 

השובבות שלו..."
טמירים,  כוחות  בו  טמונים  שלו.  השובבות  את  תנווט  אדרבה, 
ויגיע  מעלה  מעלה  יעלה  והוא  לו,  שמתאים  למסלול  אותו  תכוון 

להישגים גדולים ועצומים. 
)מתוך הספר החדש 'משכני אחריך' דברים ח"א(. 
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 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

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

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(
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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(_____________________________________________

יג’ באב - טו’ באב תשע”ט
14/8-16/8/2019  

 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

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

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

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

אלעד

 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(_____________________________________________

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

גם לגן ילדים(, 1,990,000 
ש"ח גמיש, ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

אופקים

 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

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

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

 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 
052-7624394)31-34(_____________________________________________

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

052-7653146)31-34(_____________________________________________

באר שבע

וילות ובתים

 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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 למכירה דירה בקרית 
הרצוג חמישה וחצי חדרים, 

מושקעת דופלקס
054-3236059)31-34(_____________________________________________

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

משופצת בעיצוב אדריכלי 
+ יחידה, ק"ק + 2 

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

 להשקעה דירה מחולקת 
לשתי יחידות דיור שכירות 

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

050-4117276)33-33(_____________________________________________

 בלב הקהילה, קומה ד', 
5 חדרים, משופצת חלקית, 

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)33-33(_____________________________________________

+5 חדרים

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

משוכרת 2,200 ש"ח, 
760,000 ש"ח "תיווך אברהם" 

050-4117276)33-33(_____________________________________________

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

820,000 ש"ח "תיוך אברהם" 
050-4117276)33-33(_____________________________________________

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

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

050-4117276)33-33(_____________________________________________

 בטרומפלדור דירת 3 
חדרים, קומה ב', משופצת 

חלקית שכירות 2,200 
740,000 ש"ח "תיווך אברהם" 

050-4117276)33-33(_____________________________________________

 בקהילה דירת 3 חדרים, 
80 מ' משופצת, קומה ב', 

750,000 ש"ח "תיווך אברהם" 
050-4117276)33-33(_____________________________________________

 בית פרטי אזור בית כנסת 
הגדול במחיר מציאה

050-9094402)32-35(_____________________________________________

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

2,950,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים

 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(_____________________________________________

 ברמב"ם, סמוך לקהילה! 
וילה + 2 יחידות דיור על 600 
מ"ר מגרש, 1,590,000 ש"ח. 

_____________________________________________)33-33(054-9715858 דרום נדל"ן

 מציאה! בשכ' הרי"ף 
המתחרדת, וילה 7 חד', 200 

מ"ר בנוי, 600 מ"ר מגרש, 
משופצת! 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)33-33(054-9715858 דרום נדל"ן

וילות ובתים

 בית קרקע, שכונה ב', 
מחולקת ל- 4 יחידות דיור 

מושכרות 7,000 ש"ח משה 
_____________________________________________)33-33(אלוש 054-3255667

 דירה מחולקת לשני 
יחידות דיור מושכרות 4,000 

ש"ח מחיר מציאה משה אלוש 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 4 יחידות 
דיור מושכרות תשואה 8 אחוז 

במחיר מציאה משה אלוש 
054-3255667)33-33(_____________________________________________

 5 חדרים + מחסן שכונה 
ב' נתנת לחלוקה

055-6611636 יעל פנחס 
_____________________________________________)33-33(הומילי נכסים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 3 חדרים קומה ראשונה 
משופצת 055-6611636 יעל 

_____________________________________________)33-33(פנחס הומילי נכסים 

 בהזדמנות למכירה 
ברמב"ש- ג' מגרש בנה ביתך 

340 מ"ר אופציות רבות 
1,550,00 נדל"ן ברמה

052-7638315)33-33(_____________________________________________

 למכירה ברמב"ש- ד' 
מבחר דירות 3,4,5 חדרים, 
פנטהאוזים, דירות גן בכל 

הפרוייקטים נדל"ן ברמה
052-7638315)33-33(_____________________________________________

 יונה בן אמיתי רמת בית 
שמש ג' דירת גן, 130 מטר, 5 
חד' עם גינה 80 מטר, מטבח 
משודרג, חניה מקורה ומחסן 

בטאבו, אפשרות לכניסה 
נפרדת 2,050,000 ש"ח דוד 

_____________________________________________)33-33(ארי 054-3191310

 למכירה ברמב"ש- ב' דירת 
5 חדרים מחולקת ל- 3 חדרים 
+ 2 חדרים 1,690,000 גמיש 

_____________________________________________)33-33(נדל"ן ברמה 050-4120763

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 הנרקיס דירה 4 חדרים, 85 

מ"ר, קומה 4 עם נוף מדהים 
אזור מתחרד 890,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33(דוד ארי 054-3191310

 קרן היסוד 4.5 חדרים 
יפיפיים, אזור מתחרד, מטבח 

חדש קומה 1 94 מ' בנוי 
1,370,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)33-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 רמב"ש ג' הושע הנביא 
שכונת ויזניץ דירת 3 חדרים, 

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

_____________________________________________)33-33(ארי 054-3191310

 בר אילן 3 חד' משופץ 
ריצוף דמוי פרקט, מטבח חדש 

חדר רחצה חדש מרפסת, 
מיזוג 1,285,000 ש"ח דוד ארי 

054-3191310)33-33(_____________________________________________

 חיים לסקוב דירת 3 
חדרים מרווחת ושמורה 

כחדשה, מטבח משודרג, סלון 
רחב, מזגן 1,170,000 ש"ח דוד 

_____________________________________________)33-33(ארי 054-3191310

 המשלט, דירת 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 
_____________________________________________)33-33(ש"ח דוד ארי 054-3191310

2-2.5 חדרים

 בבלעדיות 2 דירות 
צמודות )נפרדות בטאבו(. בדוד 
המלך דירת 2.5 חדרים, כ- 50 

מ"ר, 2 כ"א, ק"ק מוגבהת, 
כניסה מיידי. דירת 3 חדרים 

מרווחת, כ- 85 מ"ר + סוכה, 
3 כ"א, ק"ק מוגבהת, כניסה 
_____________________________________________)33-33(מיידי דוד תיווך 050-4122744

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

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

052-3344721)33-33(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)33-33(_____________________________________________

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

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

053-3128884 03-5791514)33-33(_____________________________________________

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

גדול, 3 כ"א 2,390,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

חדשות!!! 690,000 
גמיש. נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 א. שיכון ה' פנטהאוז 4 
חד' כ- 186 מ"ר, גג צמוד + 

מעלית + מ.שמש 2,200,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 א. מנחם בגין דירת גן 
כ- 70 מ"ר, 3.5 חד' כחדשה 
+ כ- 40 גינה + א.להרחבה 

1,480,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג )דופלקס( כ- 170 מ"ר, 

מושקעת ברמה גבוהה, 
5 חדרים + גג פתוח, ק"ג 

)ללא מעלית( נוף פתוח 
+ חניה בטאבו, מיידי 

2,800,000 גמיש "סלומון 
נכסים והשקעות"

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר, דירת גג )דופלקס( 

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

משופצת + נוף מדהים 
+ מעלית 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בגינחובסקי, 
דירת גג 180 מ"ר, חזית, 

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

אישורים לבניה מתאימה 
לחלוקה או לטאבו 

משותף 2,000,000 ש"ח 
גמיש כניסה מיידית 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)33-33(_____________________________________________

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

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

 באזור מוהליבר דופלקס 
180 מ"ר, 5 חד' + יחידת דיור 

בגג, מדרגות נפרדות מחדר 
מדרגות, מושכרת ב- 3,100 

ש"ח משופצת ק"ג + מעלית 
+ חניה 2,950,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 באזור טרפון, דופלקס, 
ק"ג, מחולק ל-4 ח' משופצת 

עם י.הורים + מרפסת + 
יחידה מושכרת 2,400,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
 03-5791514)33-33(_____________________________________________

 ברוזנהיים, ק"ג, 
דופלקס כ- 7 חד', כ- 
150 מ"ר, נוף מהמם 

2,495,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, קומה 
ג' וקומה ד' עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 5 
חדרים, חזית, אפשרות 

לטאבו משותף עם 
כניסה נפרדת לכל דירה 
4,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 באזור ר' טרפון דופלקס 4 
+ מ.פתוחה + יחידה מושכרת 
2,600 ש"ח משופצת כחדשה, 

ק"ג, חזית 2,400,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 א. שכונת אור החיים 
דופלקס 8 חד', כ- 240 מ"ר + 

מרפסת משופצת + מעלית 
3,100,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 בשיכון ה' דופלקס כ- 
120 מ"ר, קומה א' מ.מהיסוד 

מחולקת ל- 2 דיר' כ- 60 
מ"ר*2 1,980,000 "תיווך 

_____________________________________________)33-33(משגב 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)33-33(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

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

052-3344721)33-33(_____________________________________________

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

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

050-4999465)33-33(_____________________________________________

 נדירה! בבעל התניא 5 
חד' יפהפייה + חניה ומחסן 
2,580,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)33-33(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפיהפייה ומרווחת 

2,700,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)33-33(_____________________________________________

 למכירה באזור מגדל 
המים 7 ח' ענקית! מושקעת, 

יפיפיה! מאווררת + נוף + 
מרפסת, ק"ה + מעלית 

3,600,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

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

2 ח' בק"ק 2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בוינרב 6.5 חד', 150 
מ"ר, ק"ב, מחולקת ל- 2 
מפוארת!!! 2,190,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בשיכון ג' 4.5 חד', 
דירה ענקית, ק"ב, 
מאווררת, 2 חזיתות

_____________________________________________)33-36ל(052-2734071

 באזור שקט בבניה דירות 
75 מ' 1,650,000 *באזור 

מרכזי 4 ח' 1,950,000 קבלן 
אמין תיווך B.D.A אבי

054-8449423)33-33(_____________________________________________

 בעמק יזראל בלעדי 4 
חד', ק"ב, מעלית, חניה 

בטאבו + חדר חמישי, 
סוכה + מרפסת שמש 

גדולה אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' 4 חד', 
100 מ"ר )65 בנוי + שלד 35( 

ק"א, משופצת 1,780,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בהר השלום בטאבו 
משותף 4 חד' + מרפסת 
שמש, 120 מ"ר, ק"א + 

מעלית + חניה, משופצת 
ויפה 1,800,000 ש"ח א.פנחסי 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)33-33(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 4 
חדרים + חצר 30 מטר + 

אופציה מאושרת, משופצת 
1,650,000 תיווך

055-6789653)33-33_____________________________________________

 מציאה!!! ברבי 
עקיבא אזור ישעיהו 

בבניין חדש ואיכותי 4 חד' 
מפוארת! + יחידת הורים 

מיידי! ב- 1,700,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)33-33(_____________________________________________

 באזור גרשטנקורן/בן 
זכאי 4 ח' יפיפיה, ק"א, חזית 
+ מעלית + י.הורים, 3 כ"א + 
חניה 2,250,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

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

_____________________________________________)33-33("אפיק - נכסים" 03-5791514

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

ש"ח "אפיק - נכסים"
053-3128884 03-5791514)33-33(_____________________________________________

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

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

053-3128884)33-33(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בבגנו, 
4 חדרים, משופצת 

מהיסוד, ק"א, חזית + 
מעלית 1,830,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

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

גדולה + מרפסות גדולות, 
ק"ב, חזית לשבטי ישראל 
כניסה מיידית 1,690,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

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

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

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 א. בנימין אברהם 4 חד' 
כ- 87 מ"ר קומה א' משופצת 

חלק' + סוכה + חניה א. 
להרחבה 1,490,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)33-33(_____________________________________________

 א. השלשה 4 חד' כ- 87 
מ"ר ק"ב משופצת + סוכה 

+ מחסן 12 מ"ר 1,760,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
מרכז 4.5 חד' גדולה, 110 מ"ר 
משופצת לגמרי + סוכה גדולה 
+ יחידת הורים, ק"א, חזית א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בגורדון דירת גן עם דירה 
ענקית 1,990,000 ש"ח גמיש 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)33-33(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 באזור גן ורשא 4 חד' 
ענקית, חזיתית + מחסן 

2,000,000 תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)33-33(_____________________________________________

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי!! הזמדנות 
בפוברסקי! 5.5 חד', 

ק"ק, משופצת 115 מ"ר 
2 כניסות 2,070,000 

ש"ח מ. כהן נכסים
052-7684074)32-32(_____________________________________________

 בלעדי!! בגינחובסקי 
5.5 חד' ק"ג, 3 כ"א 120 

מ"ר משופצת אופציה 
60 מ"ר מ. כהן נכסים 

052-7684074)32-32(_____________________________________________

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

2,300,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)32-32(נכסים 052-7684074



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

יג’ באב - טו’ באב תשע”ט  14/8-16/8/2019

ירושלים

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

 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(_____________________________________________

+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(_____________________________________________

 3.5 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(_____________________________________________

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)33-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

במיקום מעולה 
1,378,000 ש"ח לל"ת 

054-8467173/4)31-34(_____________________________________________

 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: 1,550,000 ש"ח

052-7174666 דוד 
)31-34(_____________________________________________

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

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

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

1,480,000 ש"ח
050-4110314

_____________________________________________)30-33ל(

+5 חדרים

פתח תקווה

3-3.5 חדרים

צפת
 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

קרית אתא

 להשקעה!!! בדימונה 
ביגאל אלון 2.5 חד', אפשרות 3 
בקלות, חנייה בשפע, משופצת, 

יפהפייה!!! 445,000 ש"ח, 
גמיש - לחטוף!!!

054-9176617 050-9961324)30-33(_____________________________________________

דימונה

גבעת שמואל 

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

_____________________________________________)32-33ל(שכנים טובים 054-8446002

 בשטמפר 54 מרווחת, 
משופצת מהיסוד, ק"א 
+ מעלית, מיקום מצוין 

1,500,000 ש"ח
_____________________________________________)32-33ל(054-5581323

 מושקעת ויפה + טאבו 
ללא תיווך להשקעה 
/ חלוקה גמיש מאוד 

560,000 ש"ח
054-9002184)32-35(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק 

פנטהאוזים ודירות גן

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

לתקופה מאחרי סוכות עד 
פסח 7,900 ש"ח

052-8103330
_____________________________________________)32-35ל(

+5 חדרים

 בגוטליב - בגנו 4 חד', 
ק"ג, שמורה ויפה, סוכה, 

מעלית, אב" תיווך
054-8451271)32-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

ממוזגת, 4,500 ש"ח
_____________________________________________)30-33ל(052-7671305

3-3.5 חדרים
AC  נכסים למכירה, 

ברח' משה בגנו בני ברק, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 

משופצת ויפה ירון
052-6558820)32-35(_____________________________________________

AC  נכסים למכירה 
ברח' הרב שר 7 בני ברק 

4 חדרים, 76 מ"ר + 
מחסן 22 מ"ר + מעלית 
+ חניה. מדהימה! ירון 

052-6558820)32-36(_____________________________________________

 4 חד' בירדן משופצת, 
אופציה להרחבה על הגג, 

_____________________________________________)32-39(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 
_____________________________________________)33-36(ש"ח 054-7708223/50

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

חזית, מיידית 1,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-36ל(050-4145948

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

2,080,000 תיווך B.D.A אבי 
054-8449423)33-33(_____________________________________________

 בנורדאו בלעדי 3 חד', 
ק"ב, חזית, משופצת, 2 
שרותים, מעלית, חניה, 
סוכה 1,350,000 אפיקי 

_____________________________________________)33-33(נדל"ן בועז 050-4156080

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

א.להרחבה, משופצת, מסורגת 
1,300,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)33-33(א.פנחסי 03-5799308

 דירה 3 חד', קומה 
ראשונה, בז'בוטינסקי, עורפית 
מסודרת ומשופצת 1,280,000 

_____________________________________________)33-34(גמיש 052-5444744

 דירת 3 חדרים ענקית, כ- 
100 מ"ר, ק"ק + חצר כ- 50 
מ"ר )לא בטאבו( 3 כ"א תיווך 

050-4122744)33-33(_____________________________________________

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

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

050-4999465 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו בבניין חדש 

ואיכותי 3 חד' ענקית 
ומפוארת מיידי! + 

נוף )קיימת אפשרות 
לרכוש משרד וחנייה( 

ב- 1,700,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)33-33(נכסים 050-4177750

 בלעדי 3.5 ח' באזור 
הרב שך חידא כ- 80 מטר, 
משופצת, קומה ג', חזית, 

ללא מעלית 1,620,000 תיווך 
_____________________________________________)33-33(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' מפוארת אזור 
אבוחצירא + רצפה קיימת 
לעוד 30 מטר 1,450,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)33-33(_____________________________________________

 א. הצבי 3 חד' כ- 66 
מ"ר, ק"ב, א.להרחבה 48 מ"ר 
1,390,000 גמיש "תיווך משגב 

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 א. הרצוג 3.5 חד', קומת 
קרקע כ- 65 מ"ר שמורה + 

סוכה 1,370,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

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

מ"ר 1,480,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 באזור רמב"ם 3 
משופצת, יפה, ק"ב, חזית + 
נוף + סוכה 1,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33("אפיק - נכסים" 03-5791514

 בגרשטנקורן ק"ק, חזית 
לשדרה, 3.5 ענקית + אופציה 

2,100,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

 בלעדי מציאה ברח' 
ירושלים מול העירייה, 85 

מ"ר גדולה, 3 חדרים + 
מרפסות, חזית, ק"א + 

מעלית מיידי 1,610,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 בלעדי מציאה בהרצוג/
הרב קוק 3.5 חדרים, 75 

מ"ר, משופצת ומושקעת 
כחדשה, ק"ג ואחרונה, 

סוכה בסלון, חזית 
1,560,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בבורכוב בבנין 
חדש, 76 מ"ר, 3 חדרים 

מטופחת ומרווחת + 
סוכה בסלון, חזית, ק"ג 

+ מעלית 1,520,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 ברמת אהרן בגמר בניה 
3 ח' יפהפיה, ק"ב, 3 כ"א 
1,800,000 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

 ביונה הנביא 3 ענקית 
+ מרפסות, ק"א 1,730,000 

ש"ח מפתח ב- "אפיק - 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

 בזבוטינסקי 3 חד' כ- 
75 מ"ר, 4 כ"א, זקוקה 

לשיפוץ 1,195,000 נדל"ן 
_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

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

1,390,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

חתימות שכנים 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בשניים, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א, כחדשה, 

חזית, חניה 1,370,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
קרקע 70 מ"ר, חצר 

30 מ"ר מ.חלקית 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

1,699,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חד', 74 
מ"ר, ק"ג, מעטפת כ- 60 

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 באביעד, 3 חד', ק"ג 
כ- 60 מ"ר רצפה עוד 40 

מ"ר 1,395,000 נדל"ן 
_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

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

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)33-33(_____________________________________________

 בבית יוסף 2 חד' כ- 
40 מ"ר מפוארת, טאבו 
נפרד!!! 830,000 ש"ח 

נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' מפוארים 
בז'בוטינסקי עורפית לבני 

ברק + אופציה ל- 30 מטר 
ללא צורך בחתימות שכנים 
1,150,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)33-33(_____________________________________________

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

משופצת + היתרים כ- 10 
מ"ר 1,160,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 רח' הזיתים דופלקס גג 
קו'1, 5 חד' + זכויות לתוספת 

2 חד' + חניה משה דסקל 
_____________________________________________)33-33(מאגדים 050-5926021

 בטבריה עילית 
במתחרדים דירת 3 חד', ק"ק 
וגינה 475,000 ש"ח ***צמוד 

לצאנז בבנין חרדי דירת 5 
חד', נוף פנורמי לכינרת, 
כיוונים טובים, משופצת, 

ממ"ד, מעלית, מרפסת סוכה 
ופרגולה לנוף רק 995,000 
ש"ח ***לתיאום ולמבחר 

הדירות הגדול בטבריה עילית 
04-9991211 לוינגר תיווך 

_____________________________________________)33-33(לאנ"ש

3-3.5 חדרים
 במתחרים, קרקע, 3 חד', 
70 מ"ר, משופצת כחדשה + 

חצר 40 מ"ר + נוף לכנרת 
540,000 ש"ח "תיווך הצבי" 
04-6716666 053-3147717)33-33(_____________________________________________

 בקרית שמואל, קרקע 
126 מ"ר + 100 מ"ר, גינה 

בטאבו + כניסה פרטית, בבנין 
4 דיירים 820,000 ש"ח בלבד 
04-6716666 053-3147717)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(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! 

_____________________________________________)33-33(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 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

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

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

רק 2,900,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)33-33(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! 

_____________________________________________)33-33(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 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

 ברמות א' 3 חד' )68 מ"ר( 
+ ת.ב.ע )58 מ"ר(, משופץ 
חלקי, נוף! קרוב למכולת, 

לתחבורה ולביהכ"נ 1,690,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)33-33(_____________________________________________

 למכירה בפרויקט חדש 
בעמנואל במרכז הישוב, 8 

דיירים בבניין, מול נוף מרהיב 
עין, דירות 3 חדרים עם חצר 

החל מ- 640,000 ש"ח, דירות 
3 חדרים עם גג החל מ- 

_____________________________________________)33-36(670,000 ש"ח 054-8446671

3-3.5 חדרים

 למכירה בכפר גנים דירות 
5 חד', 6 חד', דירת גן 5 חד', 
ודירת גג 3 חד' מפרט טכני 

גבוה תוכניות ופרטים נוספים 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)33-33 נדל"ן

 "רימקס עוצמה" בבן 
גוריון 41, 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)33-33(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים
 "רימקס עוצמה" 
בשטמפפר 64, 5 חד', 

מעוצבת אדריכלית, מעלית, 
חניה, עורפית שמעון איזגייב 

052-8872797)33-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בגני הדר חייבת להימכר 

דירת 4 חד' מצויינת עם 
מרפסת סוכה אפשרות לסגור 

חדר נוסף 050-6925400 
_____________________________________________)FOX)33-33 נדל"ן

 "רימקס עוצמה" בשיפר 
24, 4 חד', 100 מ"ר, חדשה 
מהקבלן, קומה 4, מעלית, 
חניה, מ"ש, ממ"ד אריאל 
_____________________________________________)33-33(שמילוביץ 050-3073256

3-3.5 חדרים
 במרכז השקט! מחולקת 
ל- 2+2, קומת קרקע, הכנסה 

6,000 ש"ח, רק 1,300,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח 050-4811122

 בפרנקפורטר! 3 חדרים 
ענקית! קומה 2, עורפית 

ושקטה, משופצת חלקית 
054-5566145 1,395,000)33-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" בצה"ל 
24, קומה 4, עורפית, שמורה, 
3.5 חדרים, מיזוג אוויר מרכזי 

ובחדרים, חניה משותפת 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)33-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" חכם 
יוסף קומה 1, כ- 60 מ"ר, 
עורפית, משופצת מהיסוד 
_____________________________________________)33-33(צוות אביגד 072-3957393

 4 חד', ברחוב סוקולוב, 
קומה 3, ללא, ענקית כ- 100 

מ"ר, פינוי מיידי 700,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-33(050-6610501 סתיו

4-4.5 חדרים

 דרושים שותפים לדירה 
מרוהטת ומשופצת בקריית 
הרצוג, כניסה מיידית 1,400 

_____________________________________________)33-36ל(ש"ח 054-4314029

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

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 באזור העירייה, 
מיוחדת, קומת גג, 48 

מ"ר בנוי + 27 מ"ר 
מרפסות לל"ת
050-2216614)33-36(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)33-33(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 
חד' במצב מצויין, קומה 

ראשונה + מעלית מיידי! 
ב- 5,200 גמיש להב 
_____________________________________________)33-33(נכסים 050-4177750

 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(_____________________________________________

 בנורדאו בלעדי 3 חד' 
גדולים, ק"א, חזית, מיידי 
+ מפתחות אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)33-33(בועז 050-4156080

 בבגנו 3 ענקית, ק"ג, 
חזית רק 4,200 ש"ח "אפיק - 

_____________________________________________)33-33(נכסים" 03-5791514

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון 3.5 

חדרים, קומה ב', חזית, 
משופצת וממוזגת 4,200 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

3-3.5 חדרים

 בנויפלד, 3 חד', מטופחת, 
ק"א, כניסה מיידית, לל"ת 

_____________________________________________)32-33ל(052-6157738 054-8440891

 ביהודה הנשיא בלעדי! 
2 חד' גדולים, ק"א מיידי 
+ מפתחות אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)33-33(בועז 050-4156080

 מציאה: בטבריה / 
קוק, ק"ג, כחדשה, מוארת 

ומאווררת, מ. אמריקאי, 
ד.שמש, 2,600 ש"ח

_____________________________________________)33-36ל(050-4196040

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

3,100 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי ברבי יוסי 
2 חדרים + מרפסות 

גדולות, כ- 70 מ"ר, חזית, 
ק"ב ואחרונה כולל ריהוט 

כניסה מיידית 3,800 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

2-2.5 חדרים

 6 חד' בסמוך לגבעת 
שמואל, ק-6, מרפסת גדולה 
+ מחסן קומתי. "מאגדים" 
_____________________________________________)33-33(משה דסקל 050-5926021

 בפרנקפורטר! 3 חדרים 
עורפית, משופצת אדריכלית + 
יחידה מושכרת ב- 3,000 ש"ח 

054-5566145)33-33(_____________________________________________

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

וחניה 1,410,000 מ. כהן 
_____________________________________________)32-32(נכסים 052-7684074

לפרסום
03-6162228

 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 
_____________________________________________)33-33(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 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

לפרסום
בלוח

03-6162228
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מחסנים

השקעות

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

נדל”ן 
מסחרי

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 
בני ברקונופש

 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

ביקוש 
דירות

 2.5 חד' גדולים, 
70 מ"ר בהרצוג ליד 

הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

3,600 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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

 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. 
ביריה_____________________________________________)24-24(054-6506501

 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 + 

_____________________________________________)33-40(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 

גדולה, שעון מים גלאט
058-5994740)27-38(_____________________________________________

 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

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

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

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

מבנים

 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)32-36(_____________________________________________

הרי יהודה
 במבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב, מתאימה 

עד 6 נפשות, כולל 
מקלחת זרמים
050-6243346)33-44(_____________________________________________

טבריה
 וילה 4 חד' חצר גדולה 

7 דקות מהכנרת
2 דקות מהשטיבלאך.

052-7606968)19-18/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת, כניסה פרטית, 

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

 יחידת דיור חדשה באזור 
הרב שך, מרכזי ושקט מאוד 

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

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

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

 יח"ד ליחיד יפה ומרווחת, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת 

_____________________________________________)32-35ל(בהרב רוזובסקי 050-4113074

 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

 "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

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

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

יחידות דיור

 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 053-7161091

 להשכרה ב"ב, 2 
משרדים גדולים וחדשים, 

כ- 35 מ"ר + מטבחון 
ושרותים, 2,000 ש"ח 

053-3103594
050-4199956)31-34(_____________________________________________

 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, 
לבין הזמנים ולכל השנה, ליד 

_____________________________________________)31-34ל(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

 לממושכת בחברון 30 
מ"ר משופצת כניסה פרטית 

קרקע + חצר 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(03-5785056

 צמוד לעיריה 2 חד' חזית 
קומה 2.5 לממושכת, ריהוט 

קומפלט 3,000 ש"ח
_____________________________________________)32-33ל(050-4161068/7

 ברחוב ז'בוטינסקי, 
משופצת, כחדשה, עם מזגנים, 
_____________________________________________)32-35ל(לתקופה ארוכה 053-7255771

 בשיכון ג' יח"ד 
מפוארת ומרוהטת, כ- 40 

מ"ר בנין בוטיק חדש 
_____________________________________________)32-33ל(053-3105016

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

3,100 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 מיידי בק.הרצוג יח"ד 
ממוזגת, מרוהטת מקסימה 

לזוג + נוף, הקודם זוכה
_____________________________________________)32-35ל(052-7658517

 ק"ק, כ- 37 מ"ר חדשה 
ומפוארת בויזניץ מרוהטת, 
_____________________________________________)32-35ל(3,500 ש"ח 052-7699363

 בקריית הרצוג משופצת, 
מרווחת, מרוהטת, 2 חד' 

+ דוד"ש, ק"ב, 2,700 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ל(050-4106200

 בכפר גנים, 4 חד', מזגנים 
+ חניה + מעלית + דוד"ש, 

עורפית, שרותים כפולים 
052-2461234

_____________________________________________)32-35ל(

4-4.5 חדרים

 2.5 חדרים, קומה ב', 
בהסתדרות, משופצת, מזגנים, 
דוד שמש, ריהוט 3,500 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ל(054-6763289

2-2.5 חדרים

 5 חד' בצנחנים מקבלן, 
לל"ת. מרפסת שמש/סוכה, 

מחסן + 2 חניות
_____________________________________________)32-35ל(052-2807538 054-5310841

רחובות

 למכירה מיני מרקט 
באזור מעולה בב"ב, סחורה + 
_____________________________________________)32-33ל(מוניטין לפרטים 054-7275419

AC  נכסים - 
להשקעה, ברח' אצ"ל 
רמת גן, דירת חדר, 28 

מ"ר השקעה מעולה ירון
052-6558820)32-35(_____________________________________________

 השקעה בענף הסת"ם 
רווחים גבוהים מאוד!! 
_____________________________________________)32-35(052-7623142 שלמה 

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק

בהרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

 להשכרה למוסד וילה 350 
מ"ר מעוצבת, פרטיות מלאה 

_____________________________________________)32-33(בביתר עלית 054-8418485

 להשכרה בבני ברק 
220-660 מ"ר למשרד, אולם, 

תעשיה, בי"ס וכ"ד
052-7182182)32-35(_____________________________________________

 למכירה בנין מסחרי 
3300 מטר מושכר לגיפים 
ממשלתיים מחיר 35 מליון 

_____________________________________________)32-35(לפרטים 052-2479184

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

מיקום מרכזי, גישה לרכב 
_____________________________________________)32-35ל(052-7140101

אשדוד

 "תיווך נופשים" דירות 
להשכרה / להחלפה בכל 

האזורים באשדוד לבין הזמנים 
_____________________________________________)32-35ל(054-8542377

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

תקופות קצרות וארוכות
03-6160899 052-7609319)32-43(_____________________________________________

דלתון

 דירת נופש 4 חדרים 
בקריה החרדית, נוף מהמם 

לכינרת, 4 כ"א, ממוזגת, 
_____________________________________________)32-35(במחיר מוזל 052-7691497

 מבצע בין הזמנים 3 לילות 
לזוג 900 ש"ח. משפחות )7( 
1,800 ש"ח. דירת גן 3,000 

_____________________________________________)32-41(ש"ח 054-2076792

 דירות נופש בטבריה, 
מבחר גדול, מגוון גדלים 
_____________________________________________)32-33(ומחירים 058-7797817 

  לבין הזמנים ולשבתות 
פנטהאוז מדהים נוף מרהיב 

לכנרת, נקיה ממוזגת חדשה! 
054-8475006)32-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

055-6678585)28-27/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-12/20(_____________________________________________

 צימרים ביבנאל הקסומה 
6-8 משפחות, משטחי דשא, 

משחקים לילדים ולנוער, 
משחקיה, סנוקר, פינג פונג, 
באוירה של נתינה ופינוקים 

052-3540874)30-34(_____________________________________________

 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

 דירת נופש עם חצר 
ענקית 100 מ"ר, 3.5 חדרים, 

ממוזגת, קרוב לסופר, 10 דק' 
_____________________________________________)32-33(מהכינרת 052-7664830

יד בנימין
 בית כפרי וגדול עם חצר 

ובריכה ביד בנימין, מותאם 
לקבוצות גדולות

ישראל - 052-6648009
_____________________________________________)30-32(מיכאל - 052-6915746

 יחידת נופש עם אבזור 
מלא במרכז העיר דקה 
מגאולה, לאמצע שבוע 
250 ש"ח ולשבת 450 

_____________________________________________)32-35(ש"ח 058-3242145

 לזוג צימר יפיפה ממוזג 
ומושקע, בריכה ענקית צמודה 

מחוממת, פרטיות מלאה 
053-4165213)32-35(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)32-05/20(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 באלעד קמפוס לארוח 
שבתות ובין הזמנים,

עד 100 איש, נקי ומטופח
  054-5747012)32-35(_____________________________________________

עסקים

 להשקעה בבאר שבע, 
אזור ג', למכירה! בשטח 

300 מ"ר, בית בנוי 200 מ"ר 
קומות + 200 מ"ר גינה, 
כניסות נפרדות, 5 יחידות 

דיור, מושכר ב- 11,000 ש"ח, 
מחיר מציאה. "תיווך בית בית" 

052-4462863)33-33(_____________________________________________

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

 בישוב עופרה וילה ענקית 
חדשה ומאובזרת + בריכה 

+ גינה, מחירים זולים, עד 15 
_____________________________________________)30-32(איש 054-7571305

 דירה יפיפייה בנווה יעקב 
עד 16 איש + חצר + בריכה 

_____________________________________________)31-32(לילדים 052-7616182

 בית פרטי 3 חד', מרכזי, 
מרווח, נקי + מזגן + מרפסת 

_____________________________________________)31-34(גדולה 054-8403955

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-49/19(_____________________________________________

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק

בהרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת 

ומסורגת + מזגנים + 
ריהוט חלקי + דוד"ש + 

_____________________________________________)32-36ל(סוכה 050-5260688

התפנתה דירת 
נופש בירושלים
לשבוע האחרון של 

'בין הזמנים' 5 לילות 
עד 6 נפשות

050-2555100

 מאגר מידע לדירות 
נופש בקהילה החרדית, 

מענה קולי 24 שעות.
074-7962653)33-34(_____________________________________________

 במלון "לב-ירושלים" 
סוויטה מפוארת 2 חדרים + 

מטבחון גלאט + מרפסת 
_____________________________________________)33-34(קרוב לגאולה 052-5500617

 באמרי חיים חדר מרוהט, 
ממוזג, מתאים ליחיד או 

_____________________________________________)33-36ל(למטרה שקטה 052-3632080

 ברבנו אשר, מאובזרת, 
ממוזגת, מרוהטת, חדר וחצי 

_____________________________________________)33-36(1,600 ש"ח 050-9734807

גבעת שמואל

 5 חד' מוכנה למגורים, 
קומה 7, חניה + מחסן + 

מעליות 03-9301478
_____________________________________________)33-34ל(050-9301478

+5 חדרים

 "רימקס עוצמה" בכץ 
94, 5 חד', 140 מ"ר, חדשה 

מקבלן, קומה 24, 2 חניה, 
מ"ש, ממ"ד, מיזוג מרכזי, 2 

כיורים אריאל שמילוביץ
050-3073256)33-33(_____________________________________________

+5 חדרים

 בחיים כהן 4.5 ח', מעלית 
שבת, מרפסת סוכה, חניה 

מקורה רק 4,900 ש' מיידית!! 
050-4811122)33-33(_____________________________________________

 בקליבלנד ארה"ב וילה 
להשקעה 220,000 ש"ח, 

שכירות ברוטו 3,300 ש"ח 
055-6612221)33-36(_____________________________________________

 ברמת אהרן שטח מסחרי 
60-200 מ"ר ק"ק מיידי! 

_____________________________________________)33-33("אפיק-נכסים" 053-3128884

 בבני ברק, בר"ע הרב קוק 
משרד יפהפה, חדש משיפוץ, 

ק"ק, כ.פרטית 3,000 ש"ח 
052-3344721)33-33(_____________________________________________

 בלעדי במגדלי בסר 
משרד 30 מ"ר, נוף 
מדהים 2,500 ש"ח 
**למכירה 30 מ"ר 

500,000 ש"ח **משרד 
22 מ"ר ב- 1,600 ש"ח 

מיידי סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 צימר פרטי + בריכה 
במושב דתי בשרון לזוגות 

+ בית כנסת במקום
052-3659093)33-34(_____________________________________________

 למשפחות וילה 
ממוזגת, צמוד לחוף הנפרד 
ולאטרקציות במחיר מציאה 

_____________________________________________)33-34ל(052-7621669

 בפסגת יוחאי בשבוע 
האחרון מרביעי-שבת מבחר 

צימרים לזוגות ומשפחות, 
בריכה עם גקוזי' בנויה, 
מדשאות ומשחקי חצר

052-6966179/197)33-36(_____________________________________________

 יחידות נופש בנות חדר 
אחד, מאובזרות לחלוטין, 

במיקום מרכזי, 5 דק' ברגל 
_____________________________________________)33-36ל(מהכנרת 052-5035038

 דירות נופש ליחידות/
משפחות מול הים, נוף מדהים 

גם בשיכון ד' צאנז'
02-5004466 058-3777500)33-36(_____________________________________________

 וילה גדולה, 3 
מפלסים, ממוזגת, 10 
דקות נסיעה מטבריה! 

053-7720124
054-6817070)33-40(_____________________________________________

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-29/20(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, 
מפוארת ונעימה, במיקום 

מרכזי, נוף מרהיב 
_____________________________________________)29-2/20ל(052-7170576

1-1.5 חדרים



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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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)52-33/20(_____________________________________________

 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)33-45(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 "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(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)32-32/20(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)32-43(_____________________________________________

 "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)24-35(_____________________________________________

ערד

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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 צימר 3 חד' בעיר העתיקה 
מעל מקווה האר"י, חצר 

_____________________________________________)27-36(ענקית 052-8484726

יג’ באב - טו’ באב תשע”ט  14/8-16/8/2019

 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 
+ בריכה, צופה לנוף מיוחד, 

בצלע ההר 053-3147542 
_____________________________________________)48-48-19ל(052-7155422

 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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

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

 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

טויוטה

 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 

_____________________________________________)31-34(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

מיצובישי

מאזדה

 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)31-30/20(_____________________________________________

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(_____________________________________________

מרכז
 צימרים, נוף פסטורלי, 

מרחבי דשא, בריכה 10/5 ימי 
גיבוש וימי הולדת )לסמינרים( 
050-5291376 050-7227248)32-33(_____________________________________________

 יחידת נופש מתאימה 
ל-6 מיטות חצר גדולה נוף 
למדבר טרמפולינה וערסל 

052-7606235)32-35(_____________________________________________

 וילה + 2 יחידות, ממוזגת 
+ חצר + בריכה גדולה + 
נדנדות + טרמפולינה ועוד 

052-7159447)32-35(_____________________________________________

 דירת אירוח, צמוד 
לעתיקה, 3 חד' + חצר, 

מאובזרת, ממוזגת ומצוחצחת
_____________________________________________)32-35ל(050-4115872

 יח"ד לכל השנה, עד 4 
מיטות, קרוב לעיר העתיקה, 
_____________________________________________)32-35ל(250 ש"ח ליום 053-3134239

 דירה בת 4 חדרים בצפת 
לפי לילות 100 ש"ח למבוגר 
_____________________________________________)32-35(80 ש"ח לילד 050-6770150

 בעתיקה מקום לינה 
ואירוח, 10 חדרים, 40-50 

מיטות, לקבוצות ולמוסדות
_____________________________________________)32-33ל(054-6959986

 דירת נופש עד 10 מיטות, 
מבצע! שבוע השני כולו 

ב- 6,000 ש"ח מומלץ מאוד! 
052-7623725)32-26/20(_____________________________________________

 וילה חדשה 6 חדרים, 19 
מיטות, נוף מדהים לכנרת, 
_____________________________________________)32-35(חצר ענקית 050-4151254

שלומי
 יחידת נופש מהממת, 

2 חד' + מרפסת גדולה 
_____________________________________________)32-33ל(ומשקיפה לים 052-5674310

 דירה בת 4 חדרים בצפת 
לפי לילות, 100 ש"ח למבוגר, 

_____________________________________________)32-35(80 ש"ח לילד 050-6770150

 למכירה מיצובושי 
אאוטלנדר אינסטייל, 2016. 

47,000 ק"מ, מצוינת 
_____________________________________________)32-35(ומטופלת מיכל 050-6285931

אלומניום
 עבודות אלומניום כל סוגי 

העבודות פרגולות, חלונות 
/ תריסים, גדרות/שערים/
_____________________________________________)32-39(חשמליים 053-3122472

 הסעות והדרכת טיולים 
בצפון מעיינות וקברי צדיקים, 

פינות חמד שוות, אשר
054-2468260)32-35(_____________________________________________

 הרב מיכאל מרום יועץ 
נישואין ומטפל מוסמך 

*השכנת שלום בית 
*הדרכת חתנים *טיפול 
רגשי לחרדות ודכאונות, 
דימוי עצמי, מקצועיות 
+ נסיון רב + המלצות 

054-3534937)32-39(_____________________________________________

יעוץ נישואין

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

 בית הפרקליטים - עו"ד 
דניאל פאר. כל תחומי 

המשפט. לשאלות בוואטסאפ: 
054-7766628)7-33(_____________________________________________

עריכת דין

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)32-5/20(_____________________________________________

טיולי גיפים

 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(_____________________________________________

צפון

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה
 צימרים "בצל דקלים" 

מרווחים, ברכה מוצנעת 
ומגודרת + גקוזי', מטבחון, 

_____________________________________________)31-34(בית כנסת 054-4314062

 בס"ד בין הזמנים בערד 
דירת גן מרווחת וממוזגת 600 

מרכז מתקדם קפלר_____________________________________________)32-33ל(ש"ח ללילה 052-7906057
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

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     

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-50/19(מפתיעים. 050-5808315

 בר מצווה/אירוסין/ברית 
תמונות/וידאו/מצגת, במחיר 

משתלם במיוחד 052-2422130 
_____________________________________________)04-04/20(שלום

צילום

עריכת וידאו
 עריכת ודאו ומצגות 

לכל מטרה, מקצועי 
ומרשים!

_____________________________________________)18-33(שרי 050-4171813

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק וג'קוזי / 
יח"ד נופש 300 ש"ח בכוכב 

_____________________________________________)33-44(יעקב 051-5777000

 דירת נופש לשבתות 
ולאמצ"ש במחירים מפתיעים 

052-7103364)30-37(_____________________________________________
 דירה מקסימה 4 חד', 7 
מיטות, מטופחת ומאובזרת 

עד הפרט האחרון
_____________________________________________)33-34ל(054-5743089

 דירת 4 חדרים יפה 
ומרווחת בצפת, מרפסת 

גדולה + טרמפולינה גדולה + 
_____________________________________________)33-34(נוף 058-3221148

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 למכירה טיוטה וורסו 
2012, ראשונה, 5 מקומות, 
_____________________________________________)33-33(1300 סמ"ק 055-6883937

 בהזדמנות למכירה מזדה 
2 2009 אוטומטית, 11,000 
_____________________________________________)33-33(שקל מיטלית 055-6625480

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ "ציפי 
הסעות" 052-3821702 

050-4110855)33-40(_____________________________________________

 "שלוימלה הסעות"- 
14,16,20,23 מקומות, 

רכבים מפוארים, נתב"ג, 
ירושלים, ב"ב וארועים 

053-3188842
050-7532336)33-35/20(_____________________________________________

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,500 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)33-36ל(052-2332194

רפואה משלימה
 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-36/19(דרושים זכיינים

לפרסום
03-6162228

לפרסום
03-6162228
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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

יג’ באב - טו’ באב תשע”ט  14/8-16/8/2019

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

 נאבדה שרשרת פנינים 
ברח' כהנמן בב"ב ביום ה' א' 

_____________________________________________)29-30ל(תמוז 052-7149970

 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

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

 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

 אבדה מצלמה קנון מאיזור 
מרום נווה לכיוון חזון איש 
בתאריך 28/7/19 בשעות 

הערב 052-7663771
_____________________________________________)32-33ח(058-3276517

 נאבדה מצלמה + רב קו 
ביום רביעי כח' תמוז, באזור 
הדר גנים בפ"ת, ליד ביהכ"נ 

_____________________________________________)32-33ח(בישטנא 052-7619143

 אברך מעוניין בזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים ושידה, 

בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)32-33ח(ירושלים

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
קליפ, גם עם תקלה תכנית 

_____________________________________________)32-33ח(050-4116415

 מעוניינים לקנות מקרר 
משרדי קטן + הקפאה בב"ב 

_____________________________________________)32-33ח(03-5797798

 מעוניין בכסא כמו של 
קופאי עם משענת מתכווננת 

_____________________________________________)32-33ח(054-8504411

 דרוש נוקיה 208 כשר 
_____________________________________________)32-33(בתשלום 058-3299505

 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

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-7171228

 מאוורר אלקטרו חנן 18 
אינצ' חדש 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7603352

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל
_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-3337530 אבנר 

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)32-33ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 LENOVO מחשב נייד 
 160GB ליבה כפולה

_____________________________________________)32-33ח(350 ש"ח 055-9765406

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 055-9765406

 מחשב נייח + עכבר 
מקלדת רמקולים 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(055-9765406

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5705546

 4 כסאות לסלון במצב 
טוב עץ בהיר 90 ש"ח לכיסא 

_____________________________________________)32-33ח(ב"ב פלאפון: 054-8457640

 בהזדמנות ספת עור 
ניקולטי צבע קמל במצב מצוין 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 03-6193684

 ספה שני מושבים מצוינת 
_____________________________________________)32-33ח(ונוחה 200 ש"ח 052-7653954

 שולחן משרדי יוקרתי 
בגודל 1.6*0.70 עם 4 מגירות 
בצבע וונגה מצב מעולה 490 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4110991

 למכירה ספה 240 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד בני ברק 054-5656194

 למכירה כיסא מנהלים 
+ מזוודה + עגלת שוק + 

פקס + שואב אבק 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 שולחן סלון 140*90 + 
5 כסאות בבני ברק 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 שידת מגרות סנדויץ 
פורמיקה במצב מצוין בבני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק 450 ש"ח 03-6164549

 שולחן מסעדה + 2 
כסאות בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6164549

 ארונית קטנה לתליה 
לדברי יופי עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)32-33ח(רק 180 ש"ח 050-9089110

 שולחן עגול נמוך מהמם 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-7166106

 מזנון מעוצב צבע לבן עם 
מגירה ודלת 300 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 ספה 4 מושבים + מגירה 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ספה עור מצב 
מצוין 220 ש"ח + סט קרם 

שמנת 2+3 490 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 כסא מנהלים שחור במצב 
מצוין רק 450 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(050-4120285 גמיש

 למכירה ספה עור + ספה 
סט 2+3 500 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

מבצעים חמים!! 
"אצל בתיה" 

אלפי פריטים 
ב-10 ש"ח

 03-5792841

3 חצאיות בי"ס ב-100 ש"ח 
4 מכנסי בנים ב-100 ש"ח 

רח' ירושלים 52 ב"ב ליד העירייה

 "טובים השניים" שידוכים 
בכל הארץ לגילאי 36 ומעלה 

לדתיים/דתיות רציניים, גם 
לפרק ב', לפרטים נוספים

_____________________________________________)33-36ל(058-3268002

 נאבדו משקפים בחוף 
הנפרד ת"א המוצא יתקשר 

_____________________________________________)33-34ח(למספר 03-6169501

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)33-34ח(054-8471251/2

 מעוניין לקנות/למכור/
להחליף דגי נוי טורפים במחירי 

מציאה!!! הקודם זוכה!
_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)33-34ח(תורה 052-7396092

 מעוניין במערכת תופים 
_____________________________________________)33-34ח(למשך שבוע 052-7191083

 דרוש מגהץ תפעל אפ' 
מקולקל בירושלים סמלי

_____________________________________________)33-34ח(054-8503310

 למכירה שואב אבק + 
_____________________________________________)33-34ח(פקס 70 ש"ח 054-5656194

 למכירה מקפיא 4 דלתות 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 054-5656194

 מיחם חשמלי בהזדמנות 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
טובה 400 ש"ח 054-5656194 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 

 למכירה מייבש כביסה חזק 
ותקין 300 ש"ח 054-5656194 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 

 בר מים תמי 4 מעולה דגם 
פרימו 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-8416297

 מנגל + גזיה גז מצב מצויין 
במחיר מציאה 500 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(פלאפון 050-7832389

 מחשב נייח מצוין ל.מסך 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7148004

HP דיו למדפסת 
40 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)33-34ח(054-8431644

 מזגן חלון גוניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מקרר חב' שארפ 500 
ליטר מצב מעולה הקפאה 

_____________________________________________)33-34ח(יבשה 500 ש"ח 050-4145023

 מזגן חב' תדיראן 2.5 כ"ס 
מצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 PH מדפסת + סורק של 
בעברית, מצב מצויין בלי פקס 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 054-8428616

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרה 320 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 רדיו/טייפ במצב טוב )בני 
ברק( 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 kennedy באריזה תוצרת
)בני ברק( 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYVNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור אפיה / 
 BISTRO חימום קטן תוצרת

)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה בלנדר במצב 
מעולה 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 למכירה מטחנת בשר 
איכותית נקנתה ב- 400 ש"ח 

נמכר ב- 300 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 מכונת תפירה במצב 
מצויין 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)33-34ח(053-3179093

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)33-34ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 rosieres למכירה כיריים 
חמש להבות זכוכית לבנה 
דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7515734

 מחשב מצוין ומהיר כולל 
תוכנות ומסך רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(לפרטים 052-7655688

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)33-34ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-3463482

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי"ם 050-4147729 

_____________________________________________)33-34ח(אחרי 15:00 

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר 50 ש"ח בי"ם

_____________________________________________)33-34ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מזגנית חימום 50 ש"ח 
בי"ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)33-34ח(15:00

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-4147729 

 סורק 50 ש"ח -050
_____________________________________________)33-34ח(4147729 בי"ם אחרי 15:00

 למכירה מחשב נייד במצב 
מצוין איכותי וחברה טובה 300 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח טלפון 054-5482231

 למכירה מחשב נייח מסך 
גדול במצב מצוין וחדש כולל 
מקלדת ועכבר חברה טובה 

300 ש"ח טלפון
_____________________________________________)33-34ח(054-5482231

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3346080

 תנור בילדינג תא אחד 
רוזייר 500 שקל טל':

_____________________________________________)33-34ח(054-6583510

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)33-34ח(130 ש"ח טל'': 052-2727474

 מכונת תפירה במצב מצוין 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 054-7938941

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 054-7216671

 גופי תאורה עגולים לד 
לחדרי שינה בנים/בנות 99 

ש"ח בלבד! כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)32-33ח(053-3179093

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7171228

 טוסטר אובן גדול כחדש 
_____________________________________________)32-33ח(רק 280 ש"ח 050-9089110

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי 
 LCD 8 טושיבה מסך

_____________________________________________)32-33ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
ג'אנקי דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-6850138

 למכירה מקפיא 4 תאים 
מצב מצויין 220 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה מקפיא 4 דלתות 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-5656194

 למכירה שואב אבק + 
_____________________________________________)32-33ח(פקס 70 ש"ח 054-5656194

 מטען לאופניים חשמליות 
V48 כחדש 120 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3268891

 נברשת עתיקה עשויה 
מחרסינה + נחושת עם 
חמישה קנים 450 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-6658234

 למכירה מקרר אפולו 
תדירן עובד מצוין 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3121020

 מחשב נייח מצוין ל. מסך 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 052-7148004

 מיקסר קנווד + כל 
החלקים 420 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-8423405 בירושלים

 מדפסת HP ביתית 
במצב טוב 150 ש"ח י"ם

_____________________________________________)32-33ח(054-2633790

 טלפקס פנסוניק מעולה 
_____________________________________________)32-33ח(180 ש"ח י"ם 054-2633790

 תנור חימום 2 ספירלות 
50 ש"ח בי"ם 050-4147729 

_____________________________________________)32-33ח(אחרי 15:00 

 תנור חימום על עמוד 
כמאוורר 50 ש"ח בי"ם

_____________________________________________)32-33ח(050-4147729 אחרי 15:00

 מזגנית חימום 50 ש"ח 
בי"ם 050-4147729 אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-4147729

 סורק 50 ש"ח
050-4147729 בי"ם אחרי 

_____________________________________________)32-33ח(15:00

 למכירה שרפרף עץ 
איכותי וחזק עבודת יד מנגר 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 050-6907470

 למכירה ארון סנדויץ 2 
דלתות צבע לבן חזק מאוד 

וגבוה 260 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה שולחן + כסאות 
לחצר או לגינה חברת כתר כל 
כסא 50 ש"ח שולחן 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 2 כיסאות משרדיות 
שחורות רגלים חזקות עם 

ידיות כ"א 50 ש"ח
054-8465707 באלעד או 

_____________________________________________)33-34ח(הודעה קולית

 למכירה ספה סלונית 
איכותית במצב טוב אורך 2.60 

צבע חום 100 ש"ח זהבה: 
_____________________________________________)33-34ח(053-2509828

 שטיח בצבע בז שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4110991

 קומודה מראה ארון 
מגירות סנדביץ 400 שקל טל': 

_____________________________________________)33-34ח(054-6583510

 שולחן מטבח מעוצב 
קוקטייל זכוכית + ניקל ב- 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח! 054-8416297

 מציאה! ספה כפולה 
הכוללת ארגז מצעים )בני 

ברק( 500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 למכירה 2 כורסאות לסלון 
במצב מצוין 250 ש"ח כל 

אחת + למכירה כסא משרדי 
כמעט חדש 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 170 ש"ח 052-7148004

 כיסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-3463482

 למכירה ספה חזקה 
ויציבה 320 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 למכירה כסא עם גלגלים 
וידיות מצב מצוין 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 שולחן משרדי 80/160 
ונגה 500 ש"ח אפשרות ל- 4 

_____________________________________________)33-34ח(מגירות 058-3217523

 למכירה ספה עור + ספה 
סט 2+3 500 ש"ח כל פריט 

_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 מיטת בסיס מצוינת 200 
ש"ח ספה מעולה 400 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653954

 שידת מגירות סנדויץ 
פורמיקה במצב מצוין בבני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק 450 ש"ח 03-6164549

 שולחן מסעדה + 2 
כסאות בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 שולחן אוכל מעץ 
75*68*120 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 סלון עור איטלקי שני 
מושבים במצב חדש 300 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-2344305

 שולחן סלון 140*90 + 5 
כסאות בבני ברק 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 כסא משרדי מפורק אכול 
בידית צריך ניקוי 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-8504411

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)32-33ח(מצוין 170 ש"ח 052-7148004

 שידה 2 מגירות 220 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בירושלים טל': 054-8423405

 שולחן נמוך משטח זכוכית 
230 ש"ח 80*117 בירושלים 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-8423405

 למכירה שידה 4 מגירות 
פורמייקה בצבע בהיר גובה 

85 ס"מ עם גלגלים 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

_____________________________________________)32-33ח(052-4227714

 למכירה מיטת תינוק 
מגיל בערך של 3 חודשים 
עד 3 שנים במצב חדש, 
צבע שמנת של רהיטי, 

מחיר 350 ש"ח טל'
052-7773526)33-33(_____________________________________________

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח מהדרין 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4135002

 עגלת טיולון איזי בייבי 
כחדשה 120 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 עריסה מעץ לבן + מזרן 
חסין אש כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523
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sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

יג’ באב - טו’ באב תשע”ט  14/8-16/8/2019

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

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

 בוגרת בכיר חינוך מיוחד 
מחפשת עבודה נוער בסיכון 

_____________________________________________)31-32ח(058-3231524 052-2378363

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

כללי

 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(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות להקה 
של 15 קוקטיילים מיוחדים 

ופוריים 2,000 ש"ח
054-2042416)31-34(_____________________________________________

 נוקיה C2, לא היה 
בשימוש, לא כשר, מחודש, 

_____________________________________________)32-33ח(170 ש"ח 058-3251441

 נגן חדש חברת שיאומי + 
ווידאו + בלוטוס + רמקול ועוד 

_____________________________________________)32-33ח(220 ש"ח 058-3251441

 נוקיה C2 מחודש תומך 
רמי לוי ופלאפון 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7167777

 יש לך קו כשר? בוא 
תעשה מזה כסף טוב )ניוד 

_____________________________________________)32-35ל(קווים( 055-6721654

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל או גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-2786557

 בפ"ת 3 ילקוטים גם 
לבנים גם לבנות מצויינים 15 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א 050-8162617

 בירושלים שלושה 
קרטונים קרמיקה אפורה לקיר 

50 ש"ח כל קרטון
_____________________________________________)32-33ח(052-7627197

 זיכוי בפוקס הום 200 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(ב- 120 בלבד 054-8447073

 טלית חדשה כולל פתילות 
עבות קשורות )ספרד( פסים 

שחורים 300 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-8447073

 שמלת ערב אלגנטית 
לארועים מדה 42 כחדשה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7331365

 מתקן תלית כביסה 
פלסטיק חזק לבן כתר 80 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 נברשות גדולות ויפות 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4165680

 תמונה ענקית הרב 
אלישיב לומד 250 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 ספר המהפך 2 של הר' 
זמיר כהן 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4165680

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 בימבה גוק' 39 ש"ח 
בימבה פלא 85 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7166106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)32-33ח(25 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מטחנת בשר דגם קנוד 
_____________________________________________)32-33ח(הישן 250 ש"ח 053-3155415

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3337530

 למכירה רמקולים גדולים 
חברת סוני במצב טוב 250 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 050-4183200

 למכירה ילקוט קל גב 
סגול אורטופדי לילדה 35 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 למכירה טלית ציצית צמר 
איכותית 99 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 מחליק שיער 
מעולה!! למכירה! של חב' 

remington חדש באריזה! 
לא היה בשימוש! נקנה ב- 

400 ש"ח, נמכר ב- 370 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7335357

 למכירה סט משנה ברורה 
דירשו חדש בקופסא 300 

שקל בלבד במקום 370 שקל 
_____________________________________________)32-33ח(050-4183200

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7633738

 למכירה אופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 צעצוע טרקטור חדש 
גדול נקנה ב- 50 נמכר ב- 40 

_____________________________________________)32-33ח(050-4195132

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 052-7154652

 מגבעת בצבע שחור 
במצב מעולה בירושלים רק 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 050-4120285

 למכירה מיטת תינוק 400 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה אופניים 300 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-5656194

 מכונית על שלט רחוק 
פררי במצב מעולה! 190 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3143334

 שלוש כסאות לילדים 
מפלסטיק חזקות עם ידית 15 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח כ"א 053-3155415

 מזרון למיטת תינוק 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 סט מצעים למיטת תינוק 
_____________________________________________)32-33ח(35 ש"ח פרנל 053-3155415

 גי פי אס מצב מצויין 
אופציות נרחבות גדול ומרשים 

_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח 058-3268891

 קרש חיתוך לשבת 
בשילוב עץ וכסף של אחים 

חדד 100 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 בית בובות של פליימוביל, 
הבית לבד ללא החלקים 

הנלווים 70 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 לגו מקורי מעולה ספינה 
ומכונית 301 חלקים 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-3143334

 סקטבורד מצויין מעץ, 
תנועתיות טובה, 78/20 ס"מ 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 050-3143334

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)32-33ח(050-4157763

 למכירה מכשיר אינהלציה 
_____________________________________________)32-33ח(איכותי 60 ש"ח 050-6907470

 ילקוט ניקי 90 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק לכינור חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד חדש 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

 כסא להוברבורד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

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

 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 

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)33-34ח(טבח / נהג 052-7191083

 אישה חרדית מעוניינת 
במשק בית לפרטים:

_____________________________________________)33-34ח(054-2616758

 ברע"ה למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6850138

 למכירה מטרנה חדשה 
מהדרין שלב 3 40 ש"ח 

להתקשר לפלאפון
_____________________________________________)32-33ח(053-3180904

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)32-33ח(054-8446728

 למכירה עגלת תאומים 
כחדשה 500 ש"ח בהזדמנות 

_____________________________________________)32-33ח(כל הקודם זוכה 052-6431557

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 03-6164549

 למכירה מיטת תינוק + 
עריסה 220 ש"ח צבע לבן 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813 בני ברק

 עגלת מיק בייבי גגון ורוד, 
שמורה כחדשה! 400 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6182303

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)32-33ח(רק 120 ש"ח 050-9089110

 משאבת אוונט ידנית + 
בקבוק רק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 עגלת מקרלן גינס )קצת 
_____________________________________________)32-33ח(דהוי( 150 ש"ח 058-3245685

 גגון ומזרן לעגלת בובו / 
טיקטוק 100 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 כסא בטיחות ציקו חדש!! 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 058-3245685

 משאבה דו צדדית חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 גגון לעגלת אינפנטו 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה! 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 תיק לעגלת בוגבו קמיליון 
_____________________________________________)32-33ח(058-3245685

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי BRITAX חוזק מרווח 
אורטופדי ונוח מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-6907470

 מיטת תינוק + מזרן 
בב"ב 105*70 מעץ מלא 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 03-6164549

 עגלת תינוק שלמה 
איזיביבי 250 ש"ח )גמיש( + 

כסא האכלה - חינם -054
_____________________________________________)33-34ח(8410050 בני ברק 

 למכירה טיולון לתינוק 
איכותי מחיר 99 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-6907470

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)33-34ח(054-8446728

 אמבטיה לעגלת ביביגוגר' 
במצב מעולה, 200 ש"ח 

בבני ברק )אפשרות לשילדה( 
_____________________________________________)33-34ח(054-8567609

 למכירה מיטת תינוק 400 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-5656194

 טרמפולינה לתינוק 70 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GCES933 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 בלו תומך כשר כל 
החברות ב- 220 ש"ח חדש

_____________________________________________)33-34ח(052-7174414

 *מזכירה מוכשרת וחרוצה 
לסמינר בית יעקב במרכז  

*מזכירה למוסד חינוכי לבנות 
חרדיות בירושלים *מזכיר 

לארגון להקמת שיעורי תורה 
בירושלים, גלאט ג'ובס

073-70-55-666
www.glatjobs.co.il)33-33(_____________________________________________

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מנהלי/ות חשבונות 
למגוון תפקידים בכל רחבי 

הארץ, גלאט ג'ובס
073-70-55-666

  www.glatjobs.co.il)33-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 כלוב מעץ גדול לתוכים + 
מגירה ומתקן מים 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 חביות פלסטיק וזכוכית 
ליין 50 עד 100 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7114422

 מטען במצב חדש 
לאופניים חשמלים 48 ב- 130 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7174414

 ספר אטלס ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-8541288

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בירושלים 054-8415306

 36V מטען לבטריה 
לאופניים חשמליות 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4150659

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7633738

 כסא גלגלים לנכה 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 מזרון סיעודי 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(בר"ג 050-5967114

 3 כלובים לזוג תוכונים + 
אביזרים 30-140 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 אקווריום חשמלי קטן + 
אבנים וצמחים 85 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-3217523

 סטנד טלסקופי למקרופון 
יציב וחזק ב- 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(בבני ברק 054-8431644

 שעון מונה מים פרטי 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בירושלים 054-8503310

 בלון גז ריק 4 ק"ג 120 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בירושלים 054-8503310

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח טל': 052-2727474

 אופני ילדים 12 אינץ מצב 
מעולה 50 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 שולחן כדורגל מצב 
מעולה 200 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 גגון לרכב מאלומניום חדש 
500 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)33-34ח(052-4076070

 למכירה אופני הרים 
גדולות עם הילוכי פרפר במצב 
_____________________________________________)33-33(חדש 400 שקל 050-5385055

 עגלת גו בייבי' צבע 
שמנת שחור משולבת במצב 

מעולה רק 350 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(053-3114819

 אופניים חשמליות במצב 
טוב דרוש תיקון קל 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4145023

 למכירה ילקוט איכותי 35 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6907470

 למכירה אופנים 120 ש"ח 
הילוכים מצב מצוין בני ברק 

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 אופני ילדים לגיל 2-4 
שנים מיוחדות ואיכותיות 120 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 חולצת פסים לבנה לגבר 
 M מידה WORKER תוצרת

חדשה באריזה )בני ברק( 50 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קורקינט 3 גלגלים באריזה 
חדשה חברת סקוטר לא היה 

בשימוש כלל רק 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 תיקי נשים ונערות חדש 
באריזה במחיר מציאה 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7653572

 מכונת תפירה ברדר תפר 
ישר, זיגזג, לולאות 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 סט ג"ח ספרי רפואות 
תימן 150 ש"ח בי"ם אחרי 

_____________________________________________)33-34ח(15:00 050-4147729

 richards אופה לחם 
_____________________________________________)33-34ח(מצוין 180 ש"ח 050-4171382

 מכונת ממתקים זיפאין 
בשימוש פעמים ספורות בלבד 
_____________________________________________)33-34ח(מחיר 100 ש"ח 050-4171382

 חרצובות חברת רנקו/זוהר 
שימוש נעשה במהדרין בלבד 

054-8465707 באלעד או 
_____________________________________________)33-34ח(הודעה קולית

 למכירה אופנים 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-5656194

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
AMGELS )בני ברק( 150 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה פקס + שואב 
אבק + מזודה 70 ש"ח כל 

_____________________________________________)33-34ח(דבר 054-5656194

 שולחן נירוסטה 1.20*80 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7134641

 נברשת לפינת אוכל / 
סלון בבני ברק 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(03-6164549

 תיק חדש לסמינר לפי 
תקנון הסמינר 120 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415 

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)33-34ח(25 ש"ח 053-3155415

 מצעים יחיד מלא 80 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מיידית 70*210 ב- 

_____________________________________________)33-34ח(100 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שילדה 

אלומיניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6850138

 בהזדמנות טרמפולינה 
חדשה )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 054-7216671

 זקט עור חדש בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671

 תרמיל 20 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 אופני הילוכים 21 עם 
קפיצים במצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 למכירה אופני ילדים 
BMX במצב מצוין לגילאי 3-5 

כולל גלגלי עזר 110 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-7148004

 נעלים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 30 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך לבן מידה 33 20 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
אלגנט שרוך ורוד מידה 33 20 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי אלגנט חדשות עקב 
קטן מידה 40-41 ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 סנדלים לילד חדשים מידה 
40 מעור אמיתי 50 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 נעלי נייק מידה 39 לילד 
נקנו ב- 300 נמכרות ב- 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי אלגנט לילד מידה 38 
מעור ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 נעלי שבת שחור לבן עם 
פתח קדימה מידה 31 20 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-4195888

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט כמעט חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8464909

 פינקים רק 50 ש"ח לזוג 
_____________________________________________)33-34ח(ב"ב 054-8423165

 מצבר 65 אמפר לרכב 
במצב חדש 350 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6777117

 מצלמת רכב משוכללת + 
אחור חדשה באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בהזדמנות 052-7114422

 תפוח לנגרר מרכב נכה 
_____________________________________________)33-34ח(500 ש"ח 052-7114422

 ספר ילדותנו לכיתה ג' 15 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3155415

 תיק נסיעה 40 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 מזודה 80 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה אופני הרים לנוער 
ולמבוגרים במצב מצוין 280 

ש"ח פרטים בטלפון
_____________________________________________)33-34ח(050-9340317

 למכירה בבני ברק תוכונים 
יפיפיים במחיר מבצע 50 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154652

 בבני ברק במבצע זוג 
פינקים יפייפיים ב- 50 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-7154652

 ספר יד יהודה הלכות 
תערובות לאברכים 35 ש"ח 

באלעד 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)33-34ח(וירושלים 40 ש"ח( 

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)33-34ח(60 ש"ח 050-4135002

 חוברת סימנא הלכות 
לבחינות ברבנות עירובין חדש 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 12 ש"ח 050-4135002



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

 'מתן-סיעוד' בבני ברק רשת קובי הפצות בע"מ
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

יג’ באב - טו’ באב תשע”ט  14/8-16/8/2019

 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

 דרוש/ה שוזרת 
בעבודת יד לסלון פאות, 

אחרי קורס וניתן ללא 
נסיון, בחולון, ש. גמישות 

052-3500725)30-33(_____________________________________________

 דרוש לחלוקת עיתונים 
בב"ב ר"ג בשעות הבוקר 

המוקדמות, שליח/ה רכב/
_____________________________________________)29-40(אופנוע חובה 054-4690222

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

למעון יום בבני ברק

חמה ומסורה
דרושה מטפלת

050-4143585

משרה מלאה | תנאים מצוינים

סביבת עבודה מטופחת ונעימה

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה לכיתת תינוקיה 

בירושלים וב"ב תנאים טובים 
_____________________________________________)30-33(ושכר הולם! 054-2058545

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לכולל הלכה בתל אביב 
התפנה מקום לזמן אלול 

הבעל"ט, הסעה מב"ב
052-7623263)30-33(_____________________________________________

 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

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

 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 תופר/ת 
מקצועי/ת. שעות גמישות, 
תנאים מעולים, בבני ברק 

050-6964424)31-34(_____________________________________________

 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 חרדי
050-8938869)31-34(_____________________________________________

 דרושות גננות ומטפלות 
למעון חרדי בת"א לשנה 

הבאה שכר גבוה
052-7690437)30-33(_____________________________________________

 דרוש מפעיל עם קבוצת 
ילדים למבנה תמ"ת פנוי בנווה 

_____________________________________________)31-34ל(חוף ראשל"צ 050-8883222

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות   למעון פרטי 

בגבעת שמואל
דרושה גננת 

לגילאי שנתיים עד שלש
לשנה"ל תש"פ

054-2681695

 למוסד תורני חשוב 
וותיק דרוש מתרים אמין 
ויר"ש כולל חו"ל תנאים 

מצויינים למתאימים 
054-2681222)32-35(_____________________________________________

 דרושות נשים לפתיחת 
עסק עצמאי במכירות למסלול 

ניהולי לפגישת התאמה
052-7641353)32-35(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד( בונוסים גבוהים 

072-2230781)32-35(_____________________________________________

 לאזור המרכז דרושה 
מתאמת פגישות מנוסה, 

יכולת ביטוי )גיל +30( 
תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)32-35(מעולים! 054-4771509

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון בב"ב 

תנאים טובים למתאימה
_____________________________________________)32-33ל(050-4146721

 נהג אוטובוס זעיר 
מאזור בני ברק, על 

מרצדס אוטומט תנאים 
_____________________________________________)32-35(טובים 050-4405578

 מטפלת למשרה 
מלאה למעון יום במרכז 

ב"ב, תנאים מצוינים 
_____________________________________________)32-33(למתאימה 054-4842065

 דרוש/ה מנהל/ת 
חשבונות לחברת יבוא 

באזור בני ברק ידע 
בתוכנת SAP + אנגלית 

052-8385089)32-35(_____________________________________________

 לפעוטון בפ"ת דרושה 
גננת / מובילת כיתה 

לגילאי +1.5 נסיון
052-4491044)32-35(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לשנת 
תש"פ!! בפתח תקוה, בין 

השעות 8:00-16:00 תנאים 
_____________________________________________)32-33(מצויינים 050-4144711

 למעון ילדים בבני ברק, 
לשנה"ל תש"פ מטפלת 

למשמרת צהריים
052-7641812 13:30-16:00)32-33(_____________________________________________

 דרוש טבח צהריים עם 
נסיון לישיבה קטנה בב"ב 

להתקשר בין 11:00-19:00 
_____________________________________________)32-35ל(054-8451000

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בישיבה
054-2681222)32-35(_____________________________________________

 דרושה סייעת לתינוקיה 
עד השעה 13:00 מ- 1.9.19 
_____________________________________________)32-33(בגני הדר פ"ת 050-3904445

מזכיר/ה

קלינאי/ת תקשורת

לגן ומעון תקשורת בבאר יעקב דרושים/ת:

פיזיותרפיסט/ת
עובד/ת סוציאלי/ת

מטפל/ת ריגשית

סייע/ת

 למעון ילדים בב"ב, 
מטפלת חמה ומסורה, 
משרה מלאה/חלקית 

050-4160333)32-35(_____________________________________________

עובד/ת למטבח דיאטה
למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה 

משרה חלקית • 3 פעמים בשבוע
ידע בסיסי במחשב • אחריות וחריצות

manpower3@ mhmc.co.il לשליחת קו"ח: מייל
טל' 03-5770550 | פקס  03-5771144

"3
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / גננים ומובילים

גל גפן / 8232575 / סופי / דרור / 2
אונו3

תקציבאי/ת: ניר

"3
מתנ"ס קרית אונו / 297373 / גננים ומובילים //////

קו עיתונות דתית / 8232574 / סופי / דרור / 2
אונו3

תקציבאי/ת: ניר

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

לפרטים, סימה: 
050-5332825

דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

גננות/ים ומובילות/ים כיתה
שכר גלובלי למשרה מלאה, 7000 ₪ לחודש

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

לפרטים, סימה: 
050-5332825

דרושות/ים למעון יום "הפרדס"

גננות/ים ומובילות/ים כיתה
שכר גלובלי למשרה מלאה, 7000 ₪ לחודש

 למכירה קו חלוקת ירק 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 

ואורגני לקוחות קבועים!! 
_____________________________________________)33-44(052-8708776 יגאל 

 למעון דתי בפ"ת דרושה 
לשנה"ב 1. סייעת לגילאי שנה 

למשרה מלאה 7:00-16:00 
2. מבשלת למשרה חלקית 

_____________________________________________)33-36ל(052-8226582 052-8530061

 דרושה מנקה למשק בית 
בקרית הרצוג ב"ב

_____________________________________________)33-36ל(054-4314029

 לרשת מעונות יום 
בקרית הרצוג מטפלות / 
סייעות לגיל הרך חלקית 
/ מלאה 053-3119204 

054-4499177)33-36(_____________________________________________

 לצהרונים בפ"ת 
דרושות מדריכות 

אחראיות ומנוסות, 
ראש גדול להוביל ילדים 
להצלחה 12:30-16:30 

_____________________________________________)33-34(מאיה 052-3168162

 דרוש/ה אב/אם בית 
למכללה בפ"ת, העבודה 

כוללת ניקיון ותחזוקה 
_____________________________________________)33-36ל(בסיסית 052-4702929

 מוטיבציה ואהבה 
לקטנטנים? זה המקום 

עם מיטב התנאים, 
דרושה מטפלת חמה 
ומסורה למעון חרדי 

בפרדס כץ ב"ב
054-8432610)33-36(_____________________________________________

 לחברת נקיון ואחזקה 
דרושים עובדים, שכר גבוה, 

למשרה מלאה/חלקית
03-9141177)32-35(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
לשנה"ל תש"פ אחראית 

לתינוקיה, נסיון חובה 
תנאים טובים למתאימה 

052-7641817)32-33(_____________________________________________

 מטפלת חמה ומסורה 
לבוגרים במעון חרדי בפ"ת 

למשרה חלקית / מלאה 
052-7603242)32-33(_____________________________________________

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 
וחתונות, 2-3 שעות ביום, לא 
נדרש ניסיון, 35 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)33-33(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בשכונת החרדיות 
בירושלים מזכיר/ה למשרת 

בוקר, א-ה 8:00-12:30, שכר 
4,000 ש"ח קריירה

072-22-222-62)33-33(_____________________________________________

 לחברה בתחום הבניה 
איש/ת שטח לציבור החרדי, 

שעות נוחות, 13,500 ש"ח + 
רכב צמוד קריירה
072-22-222-62)33-33(_____________________________________________

 פקיד/ה לחברה קטנה 
בבני ברק, שעות נוחות, 7,500 

_____________________________________________)33-33(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 למשרד נדל"ן בבני ברק 
דרושה מזכירה לאחה"צ, קו"ח 
לפקס 03-800-7050 / למייל 

yshoov@gmail.com)33-33_____________________________________________

 *מנהלת לסמינר 
בירושלים *מורה/מחנכת 
לביה"ס תיכון בית יעקב 
במרכז *מורה לכיתה יב' 

לסמינר בירושלים, גלאט ג'ובס 
073-70-55-666

www.glatjobs.co.il)33-33(_____________________________________________

 *מנהל אדמיניסטרטיבי 
לחברת אופטיקה בב"ב 

*מנהל נמרץ לישיבה במרכז 
*מנהל לת"ת קטן בירושלים, 
גלאט ג'ובס 073-70-55-666  

www.glatjobs.co.il)33-33(_____________________________________________

 רמי"ם, מורים, מרצים 
ללימודי קודש וכן ללימודים 

מקצועיים, אנשי צוות, 
משגיחים, מדריכים ועובדים 

כלליים לישיבה חדשה לחוזרים 
בתשובה במרכז, גלאט ג'ובס 

073-70-55-666
  www.glatjobs.co.il)33-33(_____________________________________________

 מנהלי/ות חנויות 
ואחראי/ת משמרת למגוון 
חנויות ברחבי הארץ, גלאט 

ג'ובס 073-70-55-666  
  www.glatjobs.co.il)33-33(_____________________________________________



1 26.7.2019   ˆ   ידיעות פתח־תקוה

עם

חוזריםחוזרים
לבית הספר

₪ 6.9
₪ 4.9

לפריט

לפריט

₪ 39.9

₪ 39.9

₪ 29.9
₪ 14.9

₪ 79.9

₪ 4.9

₪ 14.9

₪ 9.9

₪ 9.9

ליחידה

20 עטים 
צבעוניים

צבעי קריון רכים 
טוויסטר בפלסטיק

₪ 7.9
קריוקה 12 טושים

מגוון לוחות 
מחיקה - מותגים

₪ 5.9
לפריט

מגוון תיקי גומי- ממותגים

₪ 2.9
לפריט

6 טושים 
נוצצים

42 טושים 
ג'מבו בכוס

₪ 24.9

₪ 9.9
טוש קסם 10+2

עט Stabilo פוינט 88 
בסט 10 יח'

₪ 19.9

תיק גב מגוון צבעים

Artlet תיק גב

תיק גב אופנתי מגוון גדול של תיקי גן

תיק זרוק
Back2School 

4 טושים 
ללוח מחיק פסטל

₪ 7.9

₪ 9.9

טוש ראש לבד 
בקופסא

החל מ-

פתוח במוצ"ש

פתוח במוצ"ש

 קניון סירקין רח' אלעזר פרידמן 9
קומה 1 צמוד לכניסה הצפונית

03-7757199

מגוון תיקים
ענק

המותגיםשל כל
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