


.ERN 36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים, בכפוף לאישור חברת

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

מודיעין עילית
שדרות יחזקאל 2

08-6132868

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

ירושלים
ירמיהו 60,
רמת הצפון

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

פתח תקווה
צומת סגולה הום דיזיין

03-7362812

קונים מוצר ב-1,500 ₪ ומעלה ובוחרים:

או ₪ 399

₪ 699

בלנדר מוט  
• מגהץ אדים • מייבש שיער • מערבל יד

• מסחטת מיץ • סט 6 סכיני מטבח

המבצע עד ה- 30.9.19 או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח’ לסניף. מגוון המוצרים 
והמחירים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. לא כולל מוצרים מתצוגה/עודפים. אין כפל מבצעים.
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חדש! מגוון מוצרים בכשרות
בד״צ ועדת מהדרין

לפרגן לעצמך 
יופלה

הגיע הרגע 

 המוצרים החדשים מתווספים למוצרים 
בכשרות בד״ץ העדה החרדית שמסומנים עם פס הזהב



מעריב סופש
בס״ד

סקר ״תכנית חיסכון״ ערוץ 12, מתאריך 9.9.19 בדק ומצא:

גם השנה כמו בכל שנה
 “רמי לוי שיווק השקמה

הסל הזול ביותר לראש השנה!"

מבחן הסל של ראש השנה:

שנה טובה!

₪683 רמי לוי
₪729 ויקטורי

₪740 יינות ביתן

₪746 יוחננוף

₪790 שופרסל דיל

מבדיקה שנערכה ע״י המועצה הישראלית לצרכנות ספטמבר 2019



מהדורה
מוגבלת!

׳בלונדי׳ - שוקולד

לבן מקורמל

מפתיע
עכשיו בטעם ׳בלונדי׳שוקו יטבתה האהוב
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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

מאת: משה אברהמי

בעיצומו:  כבר  והסליחות  הרחמים  חודש 
שבת  במוצאי  נערכה  דעת  יחוה  המדרש  בבית 
עצרת סליחות והתעוררות בראשות בעל ה'הלכה 
דוד  רבי  הגאון  החכמים  מועצת  וחבר  ברורה' 
ירושלים  של  ורבה  לציון  הראשון  לצד  יוסף, 

הגרש"מ עמאר.
המועצת  חבר  דברים  נשאו  העצרת  במהלך 
עמאר  הגרש"מ  לציון  והראשון  יוסף  הגר"ד 
שדיברו על סגולות חודש אלול ועל הצורך של 
לקראת  טובים  מעשים  עצמו  על  לקבל  הציבור 

יום הדין.
במהלך דבריו אמר הגר"ד יוסף כי גם במערכת 
ההסתה  עם  לשיא  שהגיע  הנוכחית  הבחירות 

נגד הציבור החרדי, יש אור של תקווה: "אנחנו 
רואים את ההתעוררות של הציבור הרחב שצמא 

למסורת ומואס בהסתה  שמתחוללת בימים אלו 
בשיח הציבורי וברחוב שדווקא רוצה להתקרב 

לאבינו שבשמיים".
החושך  מתוך  דווקא  יוסף  הגר"ד  לדברי 
קרה  מה  "תראו  הבשורה.  צומחת  ההסתה  של 
בעקבות ההסתה נגד הציבור החרדי ותבינו איך 
ללא  בחירות  מערכת  פה  מתקיימת  לראשונה 
בינינו  אין  החרדי.  הציבור  בתוך  מחלוקת  שום 
בזמן  כמו  מבחוץ...  השנאה  בגלל  מחלוקת 
מרדכי היהודי נקהלו היהודים לעמוד על נפשם 

ביחד".
מסתובב  "אני  בדבריו:  אמר  עמאר  הגר"ש 
את  בחוש  ורואים  הארץ  רחבי  בכל  אלו  בימים 
היהודית.  למסורת  והתקרבות  ההתעוררות 
המטרה של כולנו היא להמשיך את ההתעוררות 

הזאת זה לכל השנה כולה".

מאת: משה אברהמי
 

לב  תחנת  מפקד  הגיעו  הראשונה,  בפעם 
צמרת  עם  גור  נתי  נצ"מ  בירושלים  הבירה 
'חברון'  ישיבת  בהיכל  לסיור  המשטרה 
בירושלים, למען היכרות עם עולם הישיבות. 
במהלך הביקור, התקבלה משלחת המשטרה 

על ידי ראשי הישיבה.
שהמה  הישיבה  בהיכל  סיירו  השוטרים 
 1,500 של  מגרונם  שבקעו  הלימוד  מקולות 
בחורים. לאחר מכן נפגשו לשיחת היכרות עם 
ראשי הישיבה הגאון רבי יוסף חברוני והגאון 

רבי דוד כהן.
של  ההיסטוריה  את  סקר  חברוני  הגר"י 
החינוך  שיטת  ואת  אופייה  את  הישיבה, 
את  ציין  הוא  דורות.  מדורי  לה  הייחודית 

לפעילות  הישיבה  ראשי  של  הערכתם 
אירוע  כל  לפתור  הרצון  ואת  המשטרה 

בהידברות.
גור  נתי  נצ"מ  הבירה  לב  תחנת  מפקד 
בירך את הרב על כי פתח את שערי הישיבה 
בפני השוטרים, ושטח בפני הרב את פעילות 

לציבור  ומקצועי  מדויק  לשירות  המשטרה 
החרדי.

בסיורים  להמשיך  הבטיחו  במשטרה 
דומים, וציינו כי הם מהווים "אבן יסוד ליחסי 
אי  מונעים  שלבסוף  טובים  משטרה-קהילה 

הבנות בין הצדדים".

מאת: משה אברהמי

השתתפו  צבי,  נווה  שכונת  מתושבי   400
שנערך  מרגש  הסיומים  במעמד  רביעי  ביום 
על ידי מחלקת בני הישיבות במנהל הקהילתי 
רצופה  שנה  חתם  זה  מיזם  בוכרים.  גאולה 
מתוך  והופקו  שהופעלו  רבים  בפרויקטים 
הישיבות  בני  לטובת  מעמיקה  חשיבה 

בשכונה.
החל  הבחורים  ע"י  נלמדו  המסכתות 
מחודש ניסן בנוסף על הלימוד בישיבה, וזאת 
ישיבות  ומנהלי  השכונה  רבני  של  בעידודם 

בין הזמנים.
רבני  בהשתתפותם  כיבדו  המעמד  את 
השכונה ואורחים נכבדים, בהם: אב"ד ביתר 

פורת  ישיבת  ראש  ברוורמן;  צבי  רבי  הגאון 
ראש  קופשיץ;  חיים  יוסף  רבי  הגאון  יוסף 
ישיבת "חיי משה" הגאון רבי נפתלי נוסבוים; 
והגאון רבי שריאל רוזנברג, דיין בבד"ץ ב"ב.

ישיבת  מראשי  גפן,  נפתלי  רבי  הגאון 
קמניץ, דיבר על השמחה המיוחדת הממלאת 
מצליחים  הם  כאשר  התורה  לומדי  את 
האתגר  כל  עם  המסכת  את  ולסיים  להתחיל 
הגאון  נשא  הנדרש מכך. את המשא המרכזי 

רבי מיכל זילבר.
בחורי   100 לבמה  עלו  הסיומים,  במעמד 
חמד בזה אחר זה וסיימו את המסכת. הבעת 
הסיפוק  תחושת  על  היטב  העידה  פניהם 
את  שסיימו  ובעת  ליבם,  את  שמילאה 
שמחה  של  בריקוד  הקהל  פצח  המסכתות 

ומצווה. את הערב הנעימו בשירתם המופלאה 
יואלי  ר'  המנגן  בעל  עם  "מלכות"  מקהלת 

דבידוביץ.
"בין  ישיבת  תלמידי  כל  ישבו  מכן  לאחר 
מושקעת  מצווה  לסעודת  בשכונה,  הזמנים" 
בנוכחותם  מכבדים  כאשר  סמוך,  באולם 
החשובים  הרבנים  המחכימים  ובדבריהם 

הגר"א דיסקין והגרי"ח סופר.

מאת: מנדי קליין

ציון"  ב"הר  המלך  דוד  קבר  את  פוקדים  המונים 
מר"ח  להיאמר  שהחלו  הסליחות  בימי  שבעיה"ק, 
מתארגנים  ובציון  המזרח,  עדות  בני  אצל  אלול 
לקליטת ההמונים שיחלו לפקוד עם התחלת אמירת 

הסליחות של בני אשכנז.
ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה  משפטני 
שנענו לפנייתו של יו"ר "התנועה" הרב חיים מילר, 
על  במקום,  קבועים  מתפללים  של  במאבק  לסיוע 
כה  עד  פעילותם  על  דו"ח  הוציאו  המקום  קדושת 
של  קברו  אל  שיגיעו  ההמונים  כי  היתר,  בין  וקבעו 
דוד המלך בכל ימות השנה. זו תהיה אחת מהפעולות 
החשובות לטובת המקום וקדושתו וזו תהיה תרומה 

חשובה של הציבור הכללי למאבק.
"התנועה  יו"ר  עם  המקום,  עסקני  של  בישיבה 
א.  עוה"ד,  מילר,  חיים  הרב  ותושביה"  י-ם  למען 
גם  כי  סוכם  לורי.  וצ.  גרינוולר  ש.  שופט,  י.  אגסי 
הרב  הקדושים  והמקומות  הכותל  לרב  מכתב  יצא 
שמואל רבינוביץ, להשמיע את קולו ובתוקף תפקידו 
אף לערב את כל הגורמים המדיינים בנושא, כמו"כ 
שהציגו  הגילויים  על  חה"כ  אל  מפורט  מכתב  יצא 
המשפטנים, כי ישנם יותר ממהלכים רציניים להפוך 

את המקום לאתר נצרות ותיירות לא יהודית ר"ל.
כי בימי חוה"מ חג הסוכות  הרב מילר אף הציע, 
לבקר  זמן  יקדישו  הישיבה  משתתפי  הבעל"ט, 
בבתיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל ולהביא בפניהם 
את הדברים בצורה מסודרת ולבקשם להנחות הדרך 

להמשך המאבק.
שליט"א.  הרבנים  גדולי  של  המסר  יחוזק  כמו"כ 
שבטח המגיעים לתפילות בכותל המערבי וההמונים 
הכהנים  ברכת  ולאחר  הסוכות"  ב"חג  לרגל  שיעלו 
של  לציונו  עליה  שתהיה  חשוב  בחוה"מ,  ההמונית 
קבר דוד המלך שב"הר ציון", מהלך של מס' דקות 

ספורות מהכותל המערבי למקום. 

מוצאי שבת: אחדות בעצרת הסליחות

מה חיפשו השוטרים בהיכל ישיבת 'חברון'?

בזה אחר זה: 100 בחורי ישיבות עלו לסיים מסכתות

נערכים לקליטת 
ההמונים בקבר 

דוד המלך

בבית המדרש 'יחווה דעת' נערכה במוצאי שבת עצרת התעוררות וסליחות, בראשות הגר"ד יוסף והגרש"מ עמאר

מפקד תחנת לב הבירה הגיע בראש משלחת שוטרים להיכל ישיבת חברון והתקבל על ידי ראשי הישיבה

מעמד מרהיב בשכונת נווה צבי: סיומי מסכת שנלמדו בנוסף לסדר הישיבתי, באירוע 
שציין שנת פעילות תורנית ענפה בשכונה, ובהשתתפות אורחים דגולים

בציונו של דוד המלך נערכו לקליטת 
הבאים למקום בימי הסליחות ובחגי 

ישראל הבעל"ט • גדולי הרבנים 
שליט"א במסר לציבור המגיעים 

לכותל המערבי בתקופת הסליחות 
ובימי החגים: "חשוב לבקר בקבר 
דוד המלך, בהלוך או בחזור ע"מ 

לחזק את המקום"

בעצרת סליחות

מפקד לב הבירה בישיבת חברון 

 במעמד סיומי המסכתות 



אימהות מנוסות, תתחדשו!
ומתקדם חדש  חיתול  מציג:  פרימיום   טיטולים 
 עם מותנית גמישה לאטימה מקסימלית מנזילות

לבוקר יבש  ועוד כמה דקות בשבילך

תודה על בוקר יבש
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100%
מימון

למכינות

הצטרף לדרך
המהירה לתואר

בוגר מכינה / בעל תעודת בגרות
הצטרף ישירות ללימודי התואר

ההרשמה בעיצומה!

ניהול משאבי אנוש
B.A מערכות בריאות/

מדעי המחשב
B.Sc

עבודה סוציאלית
 B.S.W

תואר יוקרתי
של המכללה האקדמית

 הדסה                           

מלגות קיום 

עוד בתקופת 

המכינה

קמפוס גברים שטראוס 24, קמפוס נשים שטראוס 17, ירושלים

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:סבסוד לזכאים | מלגות גבוהות  | מכינות לפני תואר

02-6222202

הדרך החרדית לתואר

ד' אלול תשע"ט 22224/9/19 בני ברק

מכבי מובילה במספר 
המצטרפים הגבוה ביותר 

בברית לבנם הקטן ההורים גילו: 
הבן הגדול אינו מהול

מאת: מנדי קליין

לאחרונה  שהתפרסמו  לאומי  ביטוח  מנתוני 
הינה  מכבי  חברי  של  הנאמנות  שיעור  כי  עולה 
מובילה  מכבי  האחרון  ובמעבר  ביותר  הגבוהה 
במספר המצטרפים הגבוה ביותר מבין כל קופות 

החולים.
המעבר האחרון הסתיים בהצלחה רבה. אלפי 
הארץ,  רחבי  בכל  למכבי  חדשים  מצטרפים 
המחוזות,  בכל  נפתחו  רבים  רפואיים  מרכזים 
במרכזים  והתרחבו  פותחו  חדשים  שירותים 
ובכל  עיר  בכל  קהילה  לכל  בהתאמה  הרפואיים 

שכונה.
מכבי, כארגון הבריאות המוביל בישראל דוגל 
וייחודי  אישי  זאת  ועם  מקצועי  שירות  במתן 
זו, שומרת מכבי  לכל חבריו. בהתאם למדיניות 
על קשר רציף עם ראשי ורבני הקהילות ומובילי 
את  להתאים  מנת  על  החרדי  במגזר  קהל  דעת 
בנוסף,  החרדי.  המגזר  לצרכי  העת  כל  השירות 
פועלת מכבי רבות לעידוד מודעות לקיום אורח 
מערכת  עם  פעולה  בשיתוף  ופועלת  בריא  חיים 
ולהפעיל  ליצור  מנת  על  החרדית  התרבות 

והעלאת  הבריאות  לקידום  וסדנאות  כינוסים 
המועדות לשמירה על אורח חיים בריא.

עד  מצפון  הארץ,  רחבי  בכל  המחוזות  ראשי 
מטרה  ממוקדי  "אנו  אחד:  פה  מסכמים  דרום 
האוכלוסייה  לטובת  השירותים  את  לעבות 
המרכזים  פתיחת  החרדי.  לציבור  ובהתאמה 
השירותים  והרחבת  הארץ  רחבי  בכל  הרפואיים 
השירות  חווית  את  לחברים  לתת  כדי  נועדה 
הפעולה  ושיתוף  ההדוק  הקשר  ביותר,  הגבוהה 
ההצטרפות  לצד  הקהילות,  ורבני  ראשי  עם 
לכל  מעל  מוכיחים  הארץ-  רחבי  בכל  האדירה 
איכות  להעריך  יודע  החרדי  שהציבור  ספק 
ברציפות  שנה  אחר  שנה  במכבי  ובוחר  שירות 
מתוך ידיעה שאצלנו החברים יקבלו את השירות 

המקצועי והאישי האיכותי ביותר".
המקצועית  "הרמה  סער:  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
עצמם.  בעד  מדברים  מכבי  השירות של  ואיכות 
מכבי לקחה על עצמה להתאים את השירות לכל 
חבריה ופועלת רבות לשם כך. אני מודה לאלפי 
והצטרפו  בנו  שהאמינו  החדשים  מכבי  חברי 
ל-2.3 מיליון חברי מכבי, נמשיך לפעול לקידום 
ובטוחים  בריאים  חיים  קיום  לעידוד  פעילויות 

ולמתן מענה הטוב ביותר לכלל חברינו".

מאת: מנדי קליין

כאשר משפחת ש' מהוד השרון הזמינו מוהל 
עתה  שזה  לבנם  מילה  ברית  שיערוך  מנת  על 
נולד, הם לא שיערו לרגע שגם בנם הגדול, בן 

ברית  לעשות  יידרש  ה-9 
מילה נוספת.

המאושרים  ההורים 
שזה עתה חגגו את לידת 
בנם השני, ביקשו לבדוק 
שנעשתה  הברית  האם 
לבנם הבכור לפני כתשע 
ע"פ  נעשתה  שנים, 
בדיקה  לאחר  ההלכה. 
להביא  הוחלט  קצרה, 
גאב"ד  בפני  השאלה  את 
יורה דעה הגר"ש מחפוד, 
כי  פסק  בדיקה  שלאחר 
הילד  הלכתית  מבחינה 
יש  וכי  מהול  אינו  כלל 
לעשות ברית נוספת לילד 

הבכור.
לנכדו  ההורים  את  שלח  מחפוד  הגר"ש 
הרב  ארוכות,  שנים  במשך  ידו  על  שהוסמך 
מיוחדות,  בבריתות  המתמחה  מחפוד,  יהודה 
על מנת שידריך  והן למבוגרים,  לתינוקות  הן 

אותם כיצד לפעול.
ניתוח  לחדר  הובא  ה-9  בן  הילד  ואכן, 

ושם בשיתוף פעולה עם בית החולים ובליווי 
"ברית  ארגון  קיים  מחפוד,  יהודה  הרב  של 
יוסף יצחק", שהרב מחפוד נמנה עם מתנדבי 
המילה  ברית  את  רבות,  שנים  מזה  הארגון 

ולאחר מכן נשאר הילד להשגחה ולהחלמה. 
בני המשפחה הודו לרב 
שברגישות  מחפוד  יהודה 
המשפחה  את  ליווה  רבה 
מנת  על  התהליך  בכל 
תתקיים  המילה  שברית 

כהלכה.
מחפוד  יהודה  הרב 
הרב,  "לצערנו  מספר: 
מוהלים רבים אינם בקיאים 
ובמקרה  ההלכה,  בפרטי 
נוספים  במקרים  כמו  הזה 
נשאר  הילד  נתקלתי,  בהם 
ערל במשך 9 שנים. בחסדי 
הגאון  שסבי  לאחר  ה', 
מחפוד  שלמה  רבי  הגדול 
שליט"א, שלח אותם אליי, 
ברית  לילד  שייערך  מנת  על  סייענו למשפחה 
מילה בהקדם האפשרי ע"פ כל כללי ההלכה. 
זו ההזדמנות לקרוא להורים, בדקו היטב לפני 
שמזמינים מוהל ותוודאו שמדובר במוהל ירא 
ובמקביל  מילה  בהלכות  היטב  שבקי  שמים 
לעריכת  הבריאות  משרד  של  ברישיון  מחזיק 

בריתות".

עשרות מרכזים רפואיים של מכבי נפתחו במהלך החודשים האחרונות 
בכל רחבי הארץ, אלפי מצטרפים חדשים הצטרפו לשירותי מכבי ושיעור 

הנאמנות של חברי הקופה הינו הגבוה ביותר

משפחה מהוד השרון שגילתה שבנם הגדול לא נימול כהלכה, פנתה 
לגר"ש מחפוד שביקש מנכדו שהוסמך על ידו הרב יהודה מחפוד, 

המתמחה בבריתות מיוחדות שידריך אותם כיצד לפעול

 הרב יהודה מחפוד עם הילד בן ה-9 

על פי נתוני הביטוח הלאומי:

הבחירה של עולם הישיבות!
להשיג בחנויות המובחרות

אם מגיל 3 אתה לובש אלגנט 
אז ודאי אתה מבין!

חליפות.חולצות.מכנסיים

קול קורא להקמת מאגר בתי קפה 
להשתתפות במיזם פרלמנטים 

לבני הגיל השלישי
עיריית ירושלים, המחלקה לתושבים ותיקים באגף הרווחה מזמינים בזאת 
בעלי בתי קפה ו/או מסעדות להגיש הצעות להשתתפות במיזם להפגת 

בדידות בקרב תושבים ותיקים על ידי יצירת פרלמנטים בבתי קפה. 

ניתן לעיין בפרטי ההליך באתר העירייה: www.jerusalem.muni.il < קול קורא.

באגף  תכניות  רכזת  לוי,  למיטל  לפנות  ניתן  הבהרות  או  לשאלות 
הרווחה, בדוא"ל meital_le@jerusalem.muni.il עד ליום חמישי, כ"ו 
ליום  עד  העירייה  באתר  יפורסמו  תשובות   .26.9.19 תשע"ט  באלול 

ראשון, ז' בתשרי תש"ף 6.10.19.

כיכר ספרא 7, קומה 3 בתיבת  רווחה,  יש להגיש באגף  את ההצעות 
ההצעות, עד ליום חמישי, ב' בחשון תש"ף 31.10.19, עד השעה 14:00.

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

קול  קורא למתן ייעוץ 
בנושא תנאי העסקה ושכר

עיריית ירושלים, מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן ייעוץ בנושא 
מערך תנאי העסקה ותשלומי שכר של עובדי עיריית ירושלים להנהלת 
העירייה, לרבות כללי נוכחות, ליווי וסיוע מקצועי שוטף בהטמעת השינויים 

הנדרשים לצורך הסדרת מערך זה.

ניתן לעיין בפרטי ההליך באתר העירייה: www.jerusalem.muni.il < קול קורא.

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות למאיה פוטל, עוזרת מקצועית למנהלת 
.mashab@jerusalem.muni.il אגף משאבי אנוש בדוא"ל

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, בתיבת ההצעות אצל מנהלת 
אגף משאבי אנוש, כיכר ספרא 3, קומה 4, עמדה 360, עד ליום חמישי, 

כ"ו באלול תשע"ט 26.9.19, בשעה: 12:00.

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.



זה מוכח מדעית!
זה לא משחק ילדים

 

 

 

למעלה מ-90 שנות נסיון

מאות מחקרים רפואיים 

סטנדרט של חברת 
תרופות בינלאומית

סימילאק למהדרין
הוכח מדעית כתורם לעיכול קל ולהתפתחות תקינה 

לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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י"א אלול תשע"ט 101011/9/19 בירושלים

ברוכים הבאים לשכונה

בשולי כביש בגין: נתיב תחבורה ציבורית

מאת: משה אברהמי 

בימים  ונשלם  הולך  שלמה  רמת  בשכונת 
בבניה  הראשון  החלק  של  האכלוס  שלב  אלו 
החדשה, כאשר כמה מאות משפחות כבר הגיעו 
מדובר  הושלמה.  שבנייתם  בבתים  להתגורר 
כאמור בשלב אחד מתוך מספר שלבי הרחבה 
ספורות  שנים  של  בטווח  כאשר  השכונה,  של 

היא צפויה להכפיל את גודלה.
מי שמלווה את תהליך הקליטה של התושבים 
המינהל  הוא  הקהילתית  ברמה  החדשים 
לתושבים  לדוגמא,  כך  שלמה.  רמת  הקהילתי 
החדשים המתינה על דלת הבית ערכה מיוחדת 
אותה הכין המינה, ובה ברכת ברוכים הבאים, 
חוברות  המינהל,  בפעילויות  השתתפות  שובר 
הדרכה אינפורמטיביות עם כל המידע הרלוונטי 
בתי  מוסדות,  גמ"חים,  )עסקים,  לתושבים 
אישיים  פרטים  למילוי  דף  וגם  וכיו"ב(  כנסת 

ומשפחתיים לצורך הכנסתם למאגר השכונתי.
לתושבים  לתת  זה  כמינהל  שלנו  "המטרה 
למקום  הגיעו  שהם  ההרגשה  את  החדשים 
הראשון",  ברגע  כבר  בבית  הנכון...שירגישו 
אמנם  "המינהל  ומוסיפים:  במינהל,  מסבירים 
בכל  אך  העירייה,  במקום  שמתפקד  גוף  אינו 
הקשור להווי השכונתי ולחיים הקהילתיים הוא 
הכתובת האולטימטיבית – והמטרה שלנו היא 
לבוא לקראת התושבים החדשים בהיבט הזה".

מתוך  ראשון  משתכנים  בגל  מדובר  כאמור, 
במסגרת  זאת  כל   – משתכנים  גלי  מספר 
אלו  בימים  שהושלם.  הראשון  הפרוייקט 
כשעל  נוספים,  בפרוייקטים  גם  הבניה  נמשכת 
הפרק במקביל ישנם פרוייקטים נוספים בהליכי 

אישור.

כזכור, בסיור שקיים לאחרונה בשכונה מ"מ 
ראוכברגר,  אליעזר  ירושלים,  עיריית  ראש 
הוא הבטיח כי ידאג לתת גם לתושבי השכונה 
של  המקצועיים  שירותיה  כל  את  החדשים 
הוא  נוסף  קל.  איכלוס  לאפשר  בכדי  העירייה 
בישר על בניית המקווה החדש לשכונה, קידום 
לכביש  השכונה  בין  שיחבר   22 כביש  של 
גולדה, וכן עמד על הצורך והתוכניות להוספת 

מבני ציבור ובתי כנסת רבים.
מ"מ רה"ע גם דיבר על בניית רכבת פרברים 
שלמה,  ורמת  רמות  השכונות  דרך  שתעבור 
אופציה לדיור מוגן, הרחבת העירוב השכונתי 
הגישה  בכבישי  הפקקים  בבעיות  וטיפול 
לשכונה. בענין הזה יצויין כי הוא זימן ישיבה 
דחופה עם מתכנני כביש הגישה לשכונה בכדי 
למצוא פתרונות לבעיית העומס בכביש ובכיכר 

החדשה.
אישר  כי  הביקור  במהלך  חשף  ראוכברגר 
להמשיך  החדשה  הפרטית  השכונה  ליזמי 
נוספות  דיור  יחידות  כ-650  בניית  בהליכי 
במסלול ירוק. לקראת סוף הסיור התקיים דיון 
עסקני השכונה  בו השתתפו  צרכי השכונה  על 
נושאים  נדונו  כאשר  הכנסת,  בתי  גבאי  ונציגי 
הדעת  את  עליהם  לתת  ראוי  אשר  נוספים 

לתועלת תושבי השכונה.

מאת: ישראל חבר

בשיתוף  ירושלים  עיריית  התחבורה,  משרד 
תכנית אב לתחבורה, מקדמים פרויקט בו תינתן 
העדפה לתחבורה ציבורית על ציר מנחם בגין 
בירושלים. בשלב הראשון יבוצעו עבודות בין 
הדרומי  במסלול  מאיר  לגולדה  בנציון  מחלף 
תחבורה  נתיב  "שותצ"  שיקרא  הנתיב,  בלבד. 
בשולי  יוקם  הכביש,  בשולי  )בלבד(  ציבורית 
הנתיבים  שלושת  חשבון  על  ולא   הכביש 
יהיו  גם  בלבד  זה  במקטע  בנוסף  הקיימים, 

שוליים.
בימים האחרונים פרסמה חברת מוריה מכרז 
לביצוע שלב א' של הפרויקט, נתיב לתחבורה 
העבודות  ק"מ.  כ-2.5  של  באורך  ציבורית 
יכללו הוספת נתיב לתחבורה ציבורית, הטמנת 
סלילה,  ומידע,  בקרה  שלטי  בניית  תשתיות, 
ועוד.  בטיחות  מעקות  הסדרת  תאורה,  הסדרת 
בירושלים  הראשונה  הפעם  זוהי  למעשה, 

שפרויקט מסוג זה מתקיים.
לשאר  המתווסף  ציבורית,  תחבורה  נתיב 
הנתיבים. כאמור, הנתיב החדש, יהיה בשוליים 

ולכן לא יפריע כלל לשגרת הנהגים הפרטיים.
האוטובוסים  מספר  המהלך,  בעקבות 
העוברים בכביש יגדל והצעד יטיב עם הנוסעים 
הנסיעה. העבודות  זמני  את  ויקצר משמעותית 
כ-12  ויארכו  מוריה  חברת  באמצעות  יבוצעו 
חודשים בעלות של כ-30 מיליון ש"ח. בשלבי 
העבודות יבוצעו הסדרי תנועה זמניים במקטע 

זה, כך שהתנועה תזרום תמיד ללא הפרעה.
כי:  ציין  ליאון  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
תשתיות  בנחישות  מקדמת  ירושלים  "עירית 
תחבורה  נתיבי  הסדרת  הציבורית.  לתחבורה 
כניסה  תאפשר  בגין  בשד'  נת"צ   – ציבורית 

מהירה יותר לירושלים מכיוון צפון ובהמשך גם 
מכיוון דרום, עבור נוסעי התחבורה הציבורית. 
הסדרת נת"צים נוספים נעשית גם במחלף גינות 
סחרוב, שדרות גולדה בשכונת רמות ושדרות' 
שז"ר בכניסה לעיר. פרויקטים אלה מצטרפים 
כעת  מקדמים  שאנו  נוספים  פרויקטים  לסדרת 
ברחבי העיר כולה, למען התושבים והמבקרים 
למען  העיר  תשתית  את  ונתקדם  נמשיך  בה. 
ומודרנית  יותר'  'ירוקה  יותר,  יעילה  תחבורה 

יותר".
אב  תכנית  מצוות  פוסטלניק  מיכאל  אינג' 
לתחבורה מציין: "בכביש בגין מתוכננים כ-18 
ציבורית  תחבורה  )נתיב  שות"צים  של  ק"מ 
בשוליי הכביש(. יש לציין כי במקטע הראשון 
לתחבורה  נתיב  יתווסף  הפרויקט  סיום  לאחר 
את  גם  להשאיר  בנוסף  והצלחנו  ציבורית 
בעקבות  וזאת  מצומצמת(,  )בצורה  השוליים 
סיימנו  בשטח.  שקיים  משמעותי  מסעה  רוחב 
ממשיך  והצוות  הראשון  במקטע  התכנון  את 
שיבשילו  המקטעים  שאר  את  במקביל  לתכנן 
את  להוביל  נרגשים  אנחנו  לביצוע.  בקרוב 
הפרויקטים  לעשרות  שמצטרף  הזה  הפרויקט 
הציבור  לרווחת  בעיר  מקדמים  שאנחנו 

הירושלמי בכל הקשור לתחבורה ציבורית".

מאות המשפחות החדשות שהתאכלסו ברמת שלמה זכו לקבלת פנים חמה ולבבית ע"י 
המינהל הקהילתי

משרד התחבורה, עיריית ירושלים ותוכנית אב לתחבורה סיימו את עבודת התכנון של נתיב 
התחבורה הציבורית בכביש מנחם בגין במטרה להקל על עומסי התנועה בעיר ולקצר את 

זמן הנסיעה בתחבורה הציבורית

ח"כ מקלב במינהל רמת שלמה 

הדמיה של נת"צ בכביש  בגין

תואר ראשון )B.Ed( | תואר שני )M.Ed( | לימודי המשך | תוכנית ר"מים | ביה"ס להשתלמויות

לפרטים ולהרשמה:
nathalieb@Michlalah.edu | 02-6750938

 בלעדי! שילוב .M.Ed + לימודי תעודה:
תקשורת מקרבת בחינוך ובמשפחה

 צבירת נקודות לתואר במקביל לצבירת
גמולי השתלמות ממשרד החינוך

 אפשרות ללימוד קורסים נבחרים מהתוכנית,
ללא התחייבות לתואר

 מלגות עד גובה של 5,000 ₪
והסעות חינם מהכניסה לעיר

תואר שני במסלול
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע

בואו להכיר תואר שני
שחושב מחוץ למשבצת

יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה

תואר ראשון )B.Ed( | תואר שני )M.Ed( | לימודי המשך | תוכנית ר"מים | ביה"ס להשתלמויות

 בלעדי! שילוב .M.Ed + לימודי תעודה:
תקשורת מקרבת בחינוך ובמשפחה

 צבירת נקודות לתואר במקביל לצבירת גמולי השתלמות ממשרד החינוך

 אפשרות ללימוד קורסים נבחרים מהתוכנית, ללא התחייבות לתואר

 מלגות עד גובה של 5,000 ₪ והסעות חינם מהכניסה לעיר

תואר שני במסלול הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע

nathalieb@michlalah.edu | 02-6750938 :לפרטים והרשמה

בואו להכיר תואר שני
שחושב מחוץ למשבצת

יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה



 מהיום כל השירות באגד
בטלפון אחד

 חדש! כל המידע שאתם צריכים - מקווים ולוחות זמנים

ועד אבדות ופניות ציבור, ב- 2800*

טיפול באבדות פניות בנושא רב קו טיפול בפניות לקוח

מידע על קווים, תחנות ומסלולי הנסיעה של כל קווי אגד 

פניות בנושא בטיחות וגיהות הזמנת כרטיסי נסיעה לאילת, לים המלח ולגליל

פניות בנושא ביטוח ותאונות  פרטים על הצטרפות למשפחת נהגי אגד

אגד זה
2800
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שואפת למצויינות

072-259-2843
לפרטים והרשמה:

נאמנה לערכים

  השלמה לתואר בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון    
   לבעלות תעודת מורה מוסמכת בכירה, כולל קורסים קדם טיפוליים

  השלמה לתואר במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע
   לבעלות תעודת הנדסאית תוכנה

   הכרה בלימודים קודמים תינתן באופן פרטני, כל מקרה לגופו

מסלולי לימוד נוספים:
 משפטים

 חינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון
  מנהל עסקים בהתמחויות:

   חשבונאות - ראיית חשבון / פרסום ושיווק / משאבי אנוש

 יש לך ערכים שעליהם את לא מתפשרת.
 בואי ללמוד לתואר בקמפוס החרדי אונו

בזמן הקצר ביותר )5 סמסטרים בלבד(
ובאיכות מקסימלית!

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

האם 'יהדות התורה' 
שוברת ימינה?

מאת: משה אברהמי

קהלים  התורה'  ל'יהדות  לצרף  הניסיון 
חדשים, הלך והסתבך השבוע, סביב השאלה: 
האם המפלגה החרדית שוברת ימינה ומתחייבת 
שלא לתמוך בעתיד בשום פינוי שטחים ונסיגה 
ח"כ  נכנס  שלישי,  יום  בבוקר  מההתנחלויות. 
התורה  שר  מרן  של  למעונו  פינדרוס  יצחק 
הגר"ח קנייבסקי, משם יצא עם הכרעה ברורה: 

"שהערבים יוותר".
את המאמצים 
קולות  להבאת 
ריכז  ימניים, 
ה  פ ו ק ת ב
ח"כ  האחרונה 
פרוש  מאיר 
ישראל(,  )אגודת 
ימין  איש  בעצמו 
השומר  מובהק, 
אדוק  קשר  על 
חב"ד  אנשי  עם 
הדתית.  והציונות 
הגיעו  הדברים 
בשיתוף  לשיא 
ח"כ  עם  פעולה 
כאשר  מקלב,  אורי 
הצליחו  השניים 
תמיכת  את  להשיג 
חי  דוד  רבי  הגאון 
מחשובי  הכהן, 
החר"דליים  רבני 
פעילים  לצד 
לאומיים  דתיים 
והקמת  נוספים, 
הדתי-לאומי  המטה 

ב'יהדות התורה'.
בתמורה לתמיכה, הפקידו חברי הכנסת של 
יהדות התורה מסמך התחייבות לשלמות הארץ, 
כי  התחייבו  היתר  בין  התורה.  גדולי  דעת  על 
"יהדות התורה אינה תומכת ואינו מעוניינת ח"ו 
ועפ"י החלטת מועצת  ישראל,  בנסיגות מארץ 

גדולי התורה תמשיך במדיניות זו".
ההתחייבות לשמור על ארץ ישראל השלמה, 
קולות  את  גם  להביא  מאמצים  בבסיס  עמדה 
לא  הרשמית  שחב"ד  למרות  חב"ד.  חסידי 
החסידים  הולכים  בפוליטיקה,  מתערבת 

ברבבותיהם לקלפי על פי הוראת הרבי.
חריקות  נשמעו  השבוע,  שבמהלך  אלא 

בתמיכה הבלתי מסויגת בארץ ישראל השלמה. 
לתכנית  בראיון  מקלב  אורי  ח"כ  למשל  כך 
להסכם  התייחס  מורשת',  ב'כאן  מנדי-ביתן 
אין  העתיד,  על  מדבר  לא  "ההסכם  כי  ואמר 
גם  לגופו".  מקרה  כל  לגבי  נחליט  התחייבות. 
ח"כ יעקב אשר הביע בשבוע שעבר הסתייגות 

מרומזת.
סערה  עוררה  בהתחייבות  הספק  הטלת 
והתגובות לא איחרו לבוא. ח"כ מקלב הוציא 
נאמר:  בה  הבהרה 
"אין שינוי בעמדתנו 
שטחים  פינוי  לגבי 
ישראל,  בארץ 
גדולי  הוראת 
בעבר  ישראל 
וזו  להתנגד  היא 
שקיימת  ההוראה 
ובכל  כיום.  גם 
דעתנו  נושא 
כפופה  והצבעתנו 
גדולי  להוראת 

ישראל".
מטעמו של סגן 
ליצמן  יעקב  השר 
"בניגוד  כי  נמסר 
 , " ת ו ע ו מ ש ל
התורה  יהדות 
ד  ו מ ע ת
עליו  בהתחייבות 
חתמה בפני הרב 
הכהן,  חי  דוד 
לפיו תתנגד לכל 
משטחי  נסיגה 

ארץ ישראל.
התקבלה  הדרמטית  ההכרעה  אך 
קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  במעונו 
פינדרוס  יצחק  הכנסת  חבר  ידי  על  שנשאל 

בסוגיה.
רבים  תושבים  בשם  מרן  את  שאל  פינדרוס 
לחץ  של  במקרה  האם  הירוק:  לקו  מעבר 
תתמוך  התורה  שיהדות  חשש  יש  אמריקאי 

בוויתור על שטחים? 
להם  "תגיד  הייתה:  הגר"ח  מרן  תשובת 

שהערבים יוותרו".
החוששים  "יש  והקשה:  הוסיף  פינדרוס 
ומרן  לוויתורים...",  תסכים  התורה  שיהדות 

השיב נחרצות: "לא!".

בצל תמיכת רבנים בכירים בציונות הדתית ביהדות התורה, נכנס ח"כ 
יצחק פינדרוס ושאל האם במקרה של לחץ אמריקאי יש חשש שיהדות 
התורה תתמוך בוויתור על שטחים? תשובת מרן הגר"ח הייתה: "תגיד 

להם שהערבים יוותרו"

 ח"כ פינדרוס אצל מרן הגר"ח קנייבסקי 

מכתבו של הרב דוד חי הכהן



אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

ַּבָּבָקר, ָּבֵעֶגל, ָּבעֹוף ּוָּבהֹודּו, 
ָּבָדִגים ְוַגם ָּבֶכֶבש, ָּברׂאש 

ּוָּבֵריָאה, ָטִרי אֹו ָקפּוא

מתחילה באשפר
צוואר קפוא קרטון עוף טרי

נוה ציון/שארית/הרב רובין

לק"ג 2790לק"ג 2390
לק"ג 5690לק"ג 2690

שנה טובה

תראו     תש"פע

פילה סלמון נורבגי קרטון עוף טרי

*שארית והרב רובין בסניף ב"ב בלבד

נוה ציון/שארית/הרב רובין
מחולק לשניצל | 6 עופות

קפוא | עדה חרדיתנוה ציון
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נתניהו חושף: בדקו ומצאו אורניום באיראן
נתניהו פנה למנהיגי העם האיראני והכריז, "ישראל יודעת מה אתם עושים, מתי אתם עושים ואיפה אתם עושים – נמשיך 

לחשוף את השקרים שלכם ולפעול נגד התוקפנות של איראן בכל מקום ובכל עת"

יריד כזה עוד לא היה!

הפנינג מכירות שני- חמישי
ט' – י״ב באלול )9-12.9( | שעות פתיחה: 10:00-21:00

שיא החשמל והמיזוג מזמין אתכם להתחדש במוצרי חשמל הטובים ביותר
ועכשיו גם במחירים הזולים ביותר. אל תפספסו את ההזדמנות! 

מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מייבשים, מדיחי כלים, מקפיאים, מזגנים,
מקרוגל, שואבי אבק, טוסטר אובן ועוד... בהנחות ענק!

תשווה, תחסוך. באחריות שיא.

עד 36 תשלומים

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

בני ברק: יהודה הלוי 25 )פינת ר׳ עקיבא(
טלפון: 03-6097905

מאת: זאבי סגל

בתחילת  כינס  נתניהו  בנימין  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
השבוע מסיבת עיתונאים בנושא תוכנית הגרעין האיראנית.

רה"מ ציין כי הדברים שהוא עומד לחשוף הינם כהמשך ישיר 
הארכיון  במסגרת  לישראל  שהוברחה  הסודית  הגרעין  לתכנית 

הסודי באמצעות המוסד.
תוכנית הגרעין הסודית של  על  עוד פרטים  אני חושף  "היום 

איראן. לפני שנה וחצי חשפתי את ארכיון הגרעין הסודי שהמוסד 
הביא מטהרן. בדיוק לפני שנה חשפתי באו"ם את מחסן הגרעין 
הסודי של טהרן בטורקוזאבאד. האיראנים טענו שזה מפעל לניקוי 
שטיחים. קראתי לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית סבא"א 

מודיע  אני  היום  טורקוזאבאד.  את  מיד  לבדוק 
בטורקוזאבאד  מצאו  סבא"א  לכם שהפקחים של 
בניגוד  הסתירה  שאיראן  אורניום,  גרעיני,  חומר 

להתחייבויותיה הבינלאומיות".
של  ביותר  חמורה  הפרה  "זו  כי  הוסיף,  רה"מ 
נשק  הפצת  למניעת  האמנה   ,NPT-ה אמנת 
פרוטה  סבא"א  מנכ"ל  הודיע  גם  היום  גרעיני. 
איראן,  מצד  מלא  פעולה  לשיתוף  זכה  לא  שהוא 
עשתה  איראן  כי  פלא  אין  המעטה.  בלשון  זה 
מעשיה  את  להסתיר  לנסות  כדי  הכל,  אבל  הכל, 
לפני  טורקוזאבאד  הנה  בטורקוזאבאד.  האסורים 
המכולות  את  כאן  רואים  אתם  שלנו,  החשיפה 
שבתוכן איראן הסתירה ציוד גרעיני וחומר גרעיני 
טורקוזאבאד  הנה  להחזיק.  לה  היה  שאסור  סודי 
השמידו  שהם  רואים  אתם  שלנו,  החשיפה  אחרי 
את הדברים האלה, סילקו את המכולות. הם עשו 
בחצץ,  האתר  את  כיסו  הם   – נוסף  משהו  אפילו 
זה מה שאיראן  'קאבר-אפ',  זה מה שנקרא ממש 
עשתה שם. זה לא עזר להם כי הם השאירו עקבות 

של חומר גרעיני, כפי שאמרתי".
סודיים  אני מגלה שחשפנו אתרים  היום  "אבל 
נוספים בתוכנית הגרעין של איראן, אחד החשובים 
באבאדה,  גרעיני  נשק  לפיתוח  אתר  הוא  שבהם 
גרעיני.  נשק  לפיתוח  אתר  לאיספהאן.  דרומית 
הבינה  כשאיראן  בטורקוזאבאד,  כמו  בדיוק 
שעלינו על עקבותיה, היא מיד התחילה בניסיונות 
הסתרה. הנה האתר באבאדה לפני שהבינו שהוא 
האתר,  את  ותראו  כאן,  אותו  רואים  אתם  נחשף, 
פשוט  הם  עליהם  שעלינו  הבינו  שהם  אחרי 
פשוט  זה  הכל.  את  חיסלו  פשוט  אותו,  השמידו 
חושפים,  אנחנו  מסתירים,  הם  פעם  בכל  מדהים. 

ואז הם מנסים לטשטש את עקבותיהם".
"ישראל  ואמר,  באיראן  ל'רודנים'  פנה  נתניהו 
אתם  מתי  יודעת  ישראל  עושים,  אתם  מה  יודעת 
יודעת איפה אתם עושים. אנחנו  וישראל  עושים, 
נמשיך לחשוף את השקרים שלכם, אנחנו נמשיך 
לעשות הכל כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני 
בכל  איראן  של  התוקפנות  נגד  לפעול  ונמשיך 

מקום ובכל עת".
להתעורר,  הבינלאומית  לקהילה  קורא  "אני 
להבין שאיראן משקרת כל הזמן ולהצטרף לנשיא 
ולמדינת ישראל בהפעלת לחץ מקסימלי  טראמפ 
על איראן. המדיניות הדרושה היא לחץ, לחץ ועוד 

לחץ", סיים רה"מ.

נאום הגרעין של נתניהו: צורך ביטחוני או שימוש במידע לצורכי בחירות?

נתניהו נואם
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בס�ד

ליברמן אמר שימליץ 
על לפיד וגנץ לראשות 

הממשלה.

איימן עודה אמר שיצטרף 
לקואליציה בראשות לפיד וגנץ.

שלטון הימין בסכנה!

אזהרה: מי שלא רוצה את לפיד 
ראש ממשלה, חייב להצביע מחל!

שמאל-ערבים. ימנע ממשלת

33% ישנו הצבעתם 
ברגע האחרון אם יקבלו 
קריאה אישית ממרן שר 

התורה שליט''א 
שבוע לבחירות - עפ''י סקר מיוחד שנערך בציבור החרדי, 58% יצביעו 
ליהדות התורה, 26% לש''ס ו-5.7% לעוצמה יהודית ולליכוד •  18.8% 

שינו דעתם מאז הבחירות האחרונות • 36.5% מעדיפים ממשלה 
בראשות בכיר בליכוד ללא נתניהו • וגם: מה יגרום לציבור לשנות את 

הצבעתם ברגע האחרון? • כל הנתונים - בפנים 

מאת: אלי כהן

בסקר מיוחד שערך חברת 'דייקלום' עבור קו עיתונות, ביום שלישי בבוקר, שבוע לבחירות, 
החרדי  בציבור  מתכוונים  למי   ,490 השיבו  שמתוכם  איש   3470 בין  טלפוני  במשאל  נבדק 
ברגע  דעתם  לשנות  לאנשים  יגרום  מה  האחרונות,  הבחירות  מאז  דעתם  שינו  כמה  להצביע, 
ייכשל  נתניהו  האחרון, ומה הם היו מעדיפים שהמפלגות החרדיות יעשו אם ראש הממשלה 

שוב בהרכבת הממשלה. 
בשאלה הראשונה שאלנו, אם הבחירות היו מתקיימות היום למי הייתם מצביעים? 58.6% 
השיבו כי יצביעו ליהדות התורה, 26.3% לש''ס. מי שמפתיעה היא 'עוצמה יהודית', שאחרי 
יצביעו  כי  השיבו  מהציבור,   5.7%  - החסימה  אחוז  את  עוברת  היא  לפיהם  הרבים  הסקרים 

ל'עוצמה'. 
 5.7% עם  יפה  תוצאה  הוא  אף  מביא  חרדי  מטה  מחזיק  שאף  הליכוד,  השלטון,  מפלגת 
מהמשיבים, שהצהירו כי אם הבחירות היו מתקיימות היום, היו מצביעים לליכוד. 1.2% לכחול 

לבן, 0.8% לימינה, 0.6% לעבודה, ו-0.6% למחנה הדמוקרטי.
לא  דעתם  כי  השיבו   77.9% האחרונות?  הבחירות  מאז  השתנתה  דעתכם  האם  גם  שאלנו 

השתנתה, 18.8% השיבו כי דעתם השתנתה, ו-1.1% השיבו כי הם מתלבטים. 
שאלנו גם מה יגרום לכם לשנות את ההצבעה ברגע האחרון? 51.5%  השיבו כי שום דבר לא 
יגרום להם לשנות הצבעתם ברגע האחרון, 33.2% השיבו כי קריאה אישית של מרן שר התורה 
לאיבוד  חשש  כי  השיבו   12.8% הצבעתם,  לשנות  להם  יגרום  שליט''א  קנייבסקי  חיים  הרב 
שלטון הימין ו-1.3% השיבו כי הידרדרות המצב הביטחוני, יגרום להם לשנות הצבעתם ברגע 

האחרון. 
המפלגות  על  לדעתך  מה  ממשלה,  להרכיב  שוב  מצליח  לא  ונתניהו  במידה  גם  שאלנו 
ללא  בליכוד  בכיר  בראשות  לממשלה  להצטרף  עליהם  כי  השיבו   36.5% לעשות?  החרדיות 
נתניהו, 21.8% השיבו כי לדרוש בחירות חוזרות, 20.2% כי על המפלגות החרדיות להצטרף 
לממשלת אחדות, 17.3% אמרו כי במידה ונתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, על המפלגות 
החרדיות ללכת לאופוזיציה ורק 2.9% השיבו כי עליהם להצטרף לממשלה בראשות גנץ ולפיד. 

מזמין הסקר: קו עיתונות. מבצע הסקר: חברת 'דייקלום'. תאריך ביצוע הסקר: יום שלישי 
ה-1.9.2019 בין השעות 8:00-8:30. האוכלוסייה בה התבצעה הסקר: חרדים. נשאלו: 3470. 
אפשר  ואי  מוכרות  סטטיסטיות  שיטות  על  התבסס  לא  הסקר   .490 בסקר:  בפועל  השתתפו 
להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות הציבור. הסקר הוזמן ע"י קו עיתונות ונערך 

ע"י 'דייקלום'.

קריאה ממרן הגר"ח קנייבסקי. )צילום: דוברות יהדות התורה(

יהדות
התורה

עוצמה ש"ס
יהודית

מחנה 
דמוקרטי

עבודה ימינה כחול
לבן

ליכוד

 58.6%

26.3%

5.7%5.7%
1.2%0.8%0.6%0.6%

סקר 'קו עיתונות': 

סקר



.ERN 36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים, בכפוף לאישור חברת

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

מודיעין עילית
שדרות יחזקאל 2

08-6132868

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

ירושלים
ירמיהו 60,
רמת הצפון

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

פתח תקווה
צומת סגולה הום דיזיין

03-7362812

קונים מוצר ב-1,500 ₪ ומעלה ובוחרים:

או ₪ 399

₪ 699

בלנדר מוט  
• מגהץ אדים • מייבש שיער • מערבל יד

• מסחטת מיץ • סט 6 סכיני מטבח

המבצע עד ה- 30.9.19 או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח’ לסניף. מגוון המוצרים 
והמחירים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. לא כולל מוצרים מתצוגה/עודפים. אין כפל מבצעים.
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לא  המצלמות.  את  הכינו 
או  ביבי  של  הבחירות  ליל  נאום 
את  בהכרח  שיכריע  הוא   – בני 
עורכי  אם  הבאה.  הממשלה  גורל 
הסקרים ללא יוצא מן הכלל אינם 
טועים בגדול, וגם לכך יש תקדים, 
 – הפלאשים  הבזקי  שכל  הרי 
נשיא  של  בנאומו  הפעם  יתמקדו 
הבחירות  לאחר  יומיים  המדינה. 
הנואמים  דוכן  על  ריבלין  יעמוד 
לנשיא  השנתי  האזכרה  בטקס 
למועמד  גם  שהיה  פרס,  המנוח 
שהחזיר  ממשלה  לראש  הראשון 

את המנדט לנשיא המדינה.
בכנס  רמז  כבר  ריבלין 
׳המשפיעים׳ שלא ייתן יד להקדמת 
שבה  הזירה  בשלישית.  הבחירות 
עם תקיעת אצבע  זאת  לומר  בחר 
נתניהו,  האירוע  מחרים  של  בעין 
כמו גם הטון המרוגז, העידו היטב 
לטון  ביקורתו.  חצי  מכוונים  למי 
השבוע  נחשפו  ריבלין  של  הנרגן 
והעידו  בסביבתו  ששהו  אישים 
מופגן,  רוח  וקוצר  קצר  פתיל  על 
כמעט כשל איווט ליברמן. ריבלין 
ובראשונה  בראש  הוא  הנשיא 
שצופה  ניסיון,  רב  פוליטיקאי 
כמו חזאי יפני מיומן את הטייפון 
שעומד להתרגש עליו בעוד שבוע 

ימים.
כאן  הובאה  שעבר  בשבוע 
תחזיתו של דרעי כי לא על המספר 
61 לבדו יקום או יפול נתניהו. אם 
מספר הזהב לא יושג כפי שצופים 
על  המירוץ  ייפתח   – הסקרים 
קולות הממליצים לנשיא המדינה. 
ליברמן כבר אמר את דברו השבוע 
ובצורה שאין ברורה ממנה. האיש 
כדי  החסימה  אחוז  את  שהעלה 
מחוץ  אל  הערבים  את  להוציא 
 - הפוכה  לתוצאה  והביא   - לגדר 
טירפד בזגזוג ספקטקולרי מרהיב 
חרף  המצלמות,  חוק  חקיקת  את 
העובדה שהנפגעות הצפויות מהחוק היו המפלגות 

הערביות. 
איווט שבר השבוע את שיאו האישי, כשהמילה 
מעשרים  פחות  מעמד  הפעם  החזיקה  היומית, 

וארבע שעות. פומבית, נימק איווט את שינוי העמדה 
הבחירות  ועדת  לידי  האחריות  להעברת  בדרישתו 
את  ובפרט  מלשכנע  רחוק  הזה  התירוץ  המרכזית. 
שותפיו הלא טבעיים לשעבר שהפכו עבורו למטרה 
קלה. ״ליברמן עשה צעד משמעותי. הוא טירפד את 
בצד  שהתייצבותו  לכך  מודע  שהיה  למרות  החוק 
בכיר  שר  אומר  מצביעים״,  ממנו  תבריח  הערבים 
בליכוד, ״המשמעות היא שליברמן חצה את הגבול 

האחרון שעוד נשאר בדרך למחנה השמאל״. 

פייק סטילס
אומר  איווט״,  של  בטענות  ענייניות  שום  ״אין 
החבר לשעבר והאויב המר בעל כורחו אריה דרעי, 
״הרי היועץ המשפטי לממשלה בעצמו אמר במהלך 
של  תקנות  מספיקות  שעקרונית,  הממשלה  ישיבת 
להפנות  צריך  ותקנות  היות  מה?  אלא  הפנים.  שר 
אין מנוס במסגרת   – יום  לידיעת הציבור שלושים 
הייתה  לא  זאת בחקיקה.  הקיימת מלקבוע  הזמנים 
חוץ  פרסה  פניית  כזאת  לבצע  סיבה  לליברמן 
תומכים   61 יהיו  שלגנץ  לכך  להביא  שלו  מהרצון 

עם הערבים״. 
בכובעו כשר הפנים דרעי מדבר על פייק-סטילס, 
ולא של נתניהו אלא של מתנגדי החוק: ״מי כמוני 
יודע כשר פנים שיש לדרישה להצבת מצלמות גם 
בסיס במציאות. ערב הבחירות לרשויות המקומיות, 
זיופים.  מפני  והתריעו  רשויות  ראשי  אלינו  באו 
התחלנו לגלגל מהלך של הצבת מצלמות אבל לא 
הספקנו בגלל קוצר הזמן. אני אומר בוודאות כמי 
בסיבוב  מצלמות  היו  שאם  המערכת  את  שמכיר 
הקודם, היו לנו שתי מפלגות שלא היו עוברות את 
מפלגות,  שתי  על  מדבר  כשדרעי  החסימה״.  אחוז 

הוא לא מכוון בהכרח לשתיים שהן ערביות...
בשבוע  כמו  מתלבט  ולא  מתפלא  לא  כבר  ״אני 
שעבר ואין לי ספק מה יעשה איווט״, מסכם דרעי 
החבר  עם  מחודש  קשר  ליצירת  תקווה  כל  שאיבד 
שהפנה עורף, ״אם השמאל יקבל 61 עם המפלגות 
גנץ בלי  ימליץ על  וישראל ביתנו, איווט  הערביות 
למצמץ גם אם זה יהיה ביחד עם הערבים. אחרי מה 
שעשה איווט השבוע כבר אין לי כבר ספק בדבר. 

ליברמן ילך עם הערבים״.
אז הליברמן יישאר כנראה אותו ליברמן, השאלה 
 – ערבים  אותם  יישארו  הערבים  גם  האם  היא 
שמיר.  יצחק  המנוח  רה״מ  של  לאמרתו  בפרפרזה 
״ליברמן ילך על גנץ בכל מחיר רק בשביל להפיל 
את ביבי״, מעריך שר בכיר בליכוד, ״אבל אני לא 

בטוח שהערבים ירוצו להמליץ על בני גנץ אם יבינו 
שהם מקבלים באותה חבילה גם את ליברמן״.  

המהלכים  לשני  הערבים  חברו  פעמיים 
בקדנציה  נתניהו  שהוביל  ביותר  המשמעותיים 
הנוכחית. בפעם הראשונה בהסכמתם לפיזור הכנסת 
אם  מינוי מבקר המדינה.  על  בדיל  ובפעם השנייה 
מועמדו  על  מהמלצה  יימנעו  הם  השלישית  בפעם 
של ליברמן, בני גנץ, לראשות הממשלה – נתניהו 
יוכל לשלוח גלידת פיסטוק לאיימן עודה ולאחמד 

טיבי. הפעם, זה עוד עשוי להיות: ביבי וטיבי.
גבי  לשעבר  הרטמכ״ל  את  השבוע  שאלתי 
לחוק  בנוגע  הערבים  עם  הברית  האם  אשכנזי 
המצלמות תחזיק מעמד גם אחרי הבחירות. ״אנחנו 
לא פוסלים את הציבור הערבי וגם לא את הנציגות 
הערבית״, הוא השיב, ״אך מתנים זאת בכך שיביעו 
ודמוקרטית״.  יהודית  ישראל  של  להיותה  הסכמה 
משמעותה של אמירה מהסוג הזה היא כמעט כמו 
המצע  בסיס  על  בממשלה  לשבת  החרדים  הזמנת 

של יש עתיד. 

סיפורי סבא
היה   – הבולגרי  ולא  החלבי  מהצד   – שלו  סבא 
באמירה  נתפס  לא  מעולם  אשכנזי  כרמטכ״ל,  רב. 
אנטי-חרדית וגם לא כמנכ״ל משרד הביטחון. ״אני 
אשכנזי  גבי  לי  אומר  תורה״,  של  עולמה  נגד  לא 
ומספר ברגש על המסורת מבית סבא – עד שלרגע 
הוא נראה כמי שיצטרף תכף ומיד לסרטון הסליחות 
וחושבים  החרדים  את  מעריכים  ״אנחנו  ש״ס.  של 
שהם צריכים להיות חלק מהחברה. לא אנחנו פסלנו 
אותם, וגם היום כשהם נצמדים לנתניהו אנחנו לא 
קווי  בסיס  על  יסכימו להצטרף  אם  אותם,  פוסלים 
רבי  של  והדגים  השועל  משל  מאז  שלנו״.  היסוד 
עקיבא, לא נמצא נמשל כה מושלם להצעת השועל.

הזיגזג של בני גנץ בסוגיה החרדית כבר הותקף 
מכל זווית, אך במשפט אחד לא מגומגם מסמן גבי 
אשכנזי את הסיבה האמיתית להדרה. לא מדובר רק 
ביאיר לפיד ובכפיית עמדתו על שאר שותפיו, וגם 
לא במנדטים שעשו את דרכם מכחול-לבן לישראל 
ביתנו. לסקרים שהוצגו בפני הקוקפיט היה בהחלט 
משקל, אך אי אפשר להתעלם גם מהממד החמישי 
של תחושת ההשפלה שחווה גנץ, ואחראים לה גם 

כן כמה מחברי-הכנסת החרדים.
מיהרו  ישראל  אגודת  של  הכנסת  מחברי  כמה 
השבוע להפנות אצבע מאשימה לעברם של חבריהם 
בני  מול  ישירים  שיח  ערוצי  שפתחו  התורה  מדגל 

ערבים זה לזה

״תגיד לביבי שאתם 
עושים טעות״, 
אמר ח״כ אשר לשר 
הליכודניק, ״אנחנו 
מחבקים את איווט 
חזק ומזכירים לכולם 
כמה הוא חבר שלנו, 
אבל אתם, במקום 
להיכנס בו חזיתית, 
מעדיפים לתקוף את 
ש״ס וימינה״. בערבו 
של יום הסתובב 
נתניהו בקניון 
מלחה כשהשר 
מעביר המסר נצמד 
כמאבטח מסור 
ולוחש לאוזנו. המסר 
עליו חזר נתניהו היה: 
״איווט חבר לשמאל 
ולערבים״. אם 
הקמפיין יצליח, אשר 
עוד ידרוש תמלוגים

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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גנץ. ״כדאי שיסתכלו במראה לפני שהם מאשימים 
ימי  ברוח  התורה  דגל  אומר אחד מח״כי  אחרים״, 
הרחמים והסליחות בהם אפילו בנוסח אשכנז מכים 

על חטא – ורצוי על חזהו של האחר. 
אומר  גנץ״,  בני  שעשה  מה  את  אוהב  לא  ״אני 
חבר-הכנסת מדגל התורה, ״אבל לא יכול להשתחרר 
מהתחושה שגם לנו יש בזה חלק. ללכת עם נתניהו 
זה עניין אחד, ולזלזל בכל פנייה של גנץ זהו דבר 
אחר. כשהוא דיבר על דף ריק שיציג בפנינו, לעגנו 
לו וקשקשנו על הדף. הצגנו את המרדף שלו אחרינו 
כדאי  עלינו,  מתהפך  זה  כשכל  עכשיו  כחולשה. 
לפחות,  בינתיים  עצמנו״.  עם  גם  חושבים  שנעשה 

אלה האחרים שעושים חושבים עבורנו.

לכו להצביע
כולה  המערכת  את  שהטריל   – לליברמן  נחזור 
השבוע  פגש  הכנסת  בחניון  קשה.  באנטי-חרדיות 
יעקב אשר את אחד משרי הליכוד שלוחשים  ח״כ 
אמר  טעות״,  עושים  ״אתם  רה״מ.  של  אוזנו  על 
חזק  איווט  את  מחבקים  ״אנחנו  לליכודניק,  אשר 
אתם,  אבל  שלנו,  חבר  הוא  כמה  לכולם  ומזכירים 
במקום להיכנס בו חזיתית ולתקוף את החיבור בין 
איווט לערבים, מעדיפים לתקוף את ש״ס וימינה״. 
מלחה  בקניון  נתניהו  הסתובב  יום  של  בערבו 
כשהשר מעביר המסר נצמד כמאבטח מסור ולוחש 
בפני  ושוב  שוב  נתניהו  חזר  עליו  המסר  לאוזנו. 
ההמון שפגש היה: ״איווט חבר לשמאל ולערבים״. 
אם הקמפיין יצליח, יעקב אשר עוד ידרוש תמלוגים. 
חייבים לומר מילה טובה על התנהלות הנציגות 
החרדית בסבב הנוכחי. סרטוני הסליחות של ש״ס 
עדינים. קמפיין הדיגיטל קליל  מנגנים על מיתרים 
ולא מאיים, שלטי ״ברכנו אבינו״ של יהדות התורה 
מעבירים משהו אחר, וגם מסע הפריפריה של מרן 
מקרבת.  יהדות  של  מסר  משדר  קנייבסקי  הגר״ח 
אנטי-תזה לכל מה שאיווט מנסה להדביק לנו בעל 

כורחנו. תשובה מאהבה לקמפיין נוטף שנאה.
עצמאיות.  הברקות  גם  לאוויר  עולות  ושם  פה 
על  מתנצל  ולא  מצטער  לא  פרוש  מאיר  השר  סגן 
שפרסמה  המשפט  מערכת  נגד  ההפחדה  סרטון 
עצמאית,  לאוויר  שעלה  בסרטון  התורה.  יהדות 
מדבר  פרוש  בכחול-לבן,  לפיד  סרטוני  במודל 
אותם  ומזהיר  יבינו"  שהם  "ככה  החרדים  לאחיו 
מפני ההשתלטות של מערכת המשפט על אורחות 

החיים. 
״לא אנחנו התחלנו״, אומר פרוש כשהוא נשאל 
אחרי  בא  הזה  ״הסרטון  בדבריו,  הגזים  לא  אם 
שנאה  מלא  שיח  אחרי  בהפרדה.  האירועים  פרשת 
נגד הציבור החרדי. הקמפיין בציבור הכללי חשוב 
להיראות  הלוקסוס  את  לנו  אין  הבית  בתוך  אבל 
שמערכת  יבין  החרדי  שהציבור  חשוב  נפש.  יפי 
בכל  הבית  על  מערכה  היא  הזאת  הבחירות 
יהדות  שמפרסמת  למסרים  חשיבות  יש  המובנים. 
ש״ס  של  הפנייה  גם  וחשובה  בסרטונים  התורה 
לקהל המסורתי – אבל עם הבייס החרדי אי אפשר 
לשחק. יש פה תופעה שאינני זוכר כמותה. מפלגה 
שמתיימרת לתפוס את השלטון הופכת את החרדים 
והדתיים ללא לגיטימיים. מישהו מתוכנו חייב לקום 

ולזעוק: גוועלד״.
אפשר לאהוב את סגנונו של פרוש ואפשר גם לא 
לסבול את מכמני הלשון אך התוכן, רבותיי, משקף 
אנחנו  לא  הזה  הסבב  את  כהווייתה.  המציאות  את 
האווירה  ליצירת  ושם  פה  תרמנו  אם  גם  התחלנו, 
לשימור  שחרד  מי  האחרונה.  הקדנציה  במשך 
החינוך החרדי, לגורל עולם הישיבות וללגיטימיות 
הזאת  בארץ  מאמינים  כיהודים  חיינו  אורחות  של 
בלי  או  עם   – הפרגוד  מאחורי  להתייצב  צריך 
ולתת את קולו לאחת משתי המפלגות  מצלמות – 
ייספר  הגוש  של  ה-61  מניין  רק  לא  החרדיות. 
ימי  בעשרת  כמו  קול,  כל  כאשר   - יום  של  בערבו 
תשובה יטה את הכף - אלא גם מספרם של היהודים 

החרדים שייענו לקריאת: מי לה׳ אליי. 

תשובה מאהבה לקמפיין השנאה. מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי בעצרת עם הגר"ד קוק בטבריה

סבא שלו – מהצד החלבי 
ולא הבולגרי – היה רב. 

״אני לא נגד עולמה 
של תורה״, אומר גבי 

אשכנזי ומספר ברגש 
על המסורת מבית סבא, 

עד שלרגע הוא נראה 
כמי שיצטרף תכף ומיד 

לסרטון הסליחות של 
ש״ס. ״למרות שהחרדים 

נצמדים לנתניהו אנחנו 
לא פוסלים אותם, אם 

יסכימו להצטרף על 
בסיס קווי היסוד שלנו״. 

מאז משל השועל והדגים 
של רבי עקיבא, לא 

נמצא נמשל כה מושלם 
להצעת השועל
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עכשיו הזמן להתעורר! מצילים את גוש הימין!
 התרחיש היחידי לממשלת ימין -

4 מנדטים של עוצמה יהודית. 

כף
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

עוצמה 
יהודית

רק עם
ממשלה 

ימנית!

יש

הסקרים קובעים:

"עד היום לצערי הרב, התייחסו לחרדי 
העובד כ"בעל זכות הצבעה" בלבד"

מאת: מנדי קליין

הבחירות.  הפתעת  להיות  הולכים  שאתם  ונראה  הבחירות  ערב 
גוש  את  ומקרבים  מנדטים   4 עם  עוברים  אתם  האחרונים  בסקרים 

הימין-חרדים להקמת ממשלה. אתה מופתע?
"האמת שאני לא מופתע מהסקרים, אבל אני מופתע מעוצמת התמיכה 
מאד  רחב  ציבור  קיבלנו.  לא  מעולם  בהם  במקומות  מקבלים  שאנחנו 
מבין שהתקווה היחידה לשנות את מאזן הגושים היא שאנחנו נכנס. הרי 
הלכנו לבחירות בגלל שהיה תיקו בין הגושים. כולם שאלו מה ישתנה 
הפעם? הרי אותן מפלגות מתמודדות שוב ואותו ליברמן מהווה לשון 
המאזניים. אבל עכשיו רואים שיש משהו שמסוגל לשנות את הסקרים 
של  המנדטים  ארבעת  ואלו  ימין-חרדים  גוש  לטובת  הכף  את  ולהטות 

עוצמה יהודית, שיהוו לשון המאזניים".
למגזר  מתחברת  בראשה  עומד  שאתה  יהודית  עוצמה  מפלגת  איך 

החרדי? 
"היסטורית מפלגת עוצמה יהודית היא המפלגה שהכי קרובה למגזר 
שכיהן  מי  בכנסת,  הייתה  שעוצמה  האחרונה  בפעם  בכנסת.  החרדי 

ליהדות  שקשורים  העניינים  שבכל  ארי,  בן  מיכאל  ד"ר  היה  מטעמה 
מקלב  אורי  ח"כ  בזמנו,  החרדיות.  המפלגות  עם  הצביע  ולתקציבים 
מיהדות התורה אמר לא פעם: "אנו רואים בבן ארי את האצבע השישית 
גדולי  ושל  החרדי  המגזר  של  לצידם  היינו  תמיד  התורה".  יהדות  של 

הדור. אנחנו מאמינים באותם הערכים".
אתה מחובר למיינסטרים של הציבור החרדי. אבל איך אתה מתכנן 

לעזור בכנסת לחרדים העובדים למשל? 
"עד היום לצערי הרב, התייחסו לחרדי העובד כ"בעל זכות הצבעה" 
בלבד. כיום, אין מי שידאג להקצאת משאבים לתת-המגזר הזה. החרדים 
העובדים אינם זוכים לייצוג משמעותי במפלגות החרדיות, לא מצליחים 
לזכות בתקציבים לטובת פיתוח משאבים ייחודיים עבורם, דוגמת מכרזי 
כל קהילה.  פיתוחה של  - המאפשרים את  כהנה  ועוד  בתי ספר  בנייה, 
החרדים העובדים הם כמעט 40% מתוך האוכלוסייה החרדית, לא ייתכן 

שאין להם אין ייצוג הולם בכנסת ישראל".
אחת הבעיות של המגזר הזה הוא בתחום החינוך. איך אתה חושב 
תורה  בתלמודי  לפגוע  בלי  הממ"חים  מצוקת  את  לפתור  שניתן 

הקיימים.
"האבסורד הוא שגם הסוגיה הזו, כמו עוד סוגיות רבות, היא תוצאה 

איתמר בן גביר העומד בראש מפלגת 'עוצמה יהודית' אומר: "בעיית הממ"חים יכולה להיפתר אם נחזיר את בג"צ למקום" • לדבריו: 
"היסטורית מפלגת עוצמה יהודית היא המפלגה שהכי קרובה למגזר החרדי בכנסת"

של שלטון בג"צ. הח"כים החרדים מפחדים שאם הממ"חים יקבלו הכרה, בג"צ יגיד מחר שיש 
הפחד  רשמי.  המוכר שאינו  בחינוך  ההכרה  את  ויפסיק  החרדים  לילדים  חינוך ממשלתי  זרם 
הגדול פה הוא מבג"צ. במצב הקיים אני באמת מבין אותם, כי אי אפשר להקים את המ"מחים 
מנהל את  הגענו למצב שבג"צ  לב ששוב  על חשבון תלמודי התורה המסורתיים. אבל שימו 
המדינה. במקום לטפל בבג"צ הח"כים החרדים הולכים ונלחמים בממ"חים. אני מגיע לכנסת 
גם  מסודר  תקצוב  יהיה  למקום  יחזור  כשבג"צ  מהשורש.  עושים  אמיתי  ושינוי  לשנות,  כדי 

לחינוך החרדי המסורתי וגם לממ"חים. כל אחד יוכל לקבל את החינוך שמגיע לו.
זה בלתי נתפס. הילדים נשלחים לחינוך שההורים שלהם לא  זה מה שקורה כעת  "במקום 
מוותרים  ואחרים  עולמם  השקפת  את  הולמים  שלא  חרדיים  תורה  לתלמודי  חלקם  רוצים. 
הבעיה  התיכון  בגילאי  אחרת.  אלטרנטיבה  להם  ואין  מאחר  דתי-לאומי,  לחינוך  ושולחים 
יותר, אין סמינרים וישיבות שמוכנים לקבל את ילדיהם, מאחר והם אינם עומדים  גדולה אף 

בקריטריונים. אני אדאג שתקציבי החינוך יחלוקו בצורה נכונה.
"חשוב לי לחדד שלימוד התורה הוא ערך עליון והוא חלק מהמצע שלנו. אנחנו מאמינים 
אבל  וליל.  יומם  תורה  ולומדים  שיושבים  מי  את  מעריץ  אני  אישי  ובאופן  ישראל  בתורת 
היתרון שלנו הוא שאנחנו לא חלק מהמגזר, ואנחנו רוצים לסייע גם לחרדים העובדים, אנשים 
יהיו פתוחות למגזר החרדי,  אותם, הלשכות שלנו  מי שייצג  ואין  ועבודה  שמאמינים בתורה 

אנחנו תמיד תמכנו במגזר החרדי על כל גווניו".
לסיום מה המסר שלך לציבור החרדי?

מי  אבל  ככה.  שיעשה  המסורתיות,  החרדיות  למפלגות  רבותיו  מצוות  לפי  שמצביע  "מי 
שרוצה להצביע לאחת ממפלגות הימין האחרות – עוצמה יהודית היא הבית שלו. אם הוא רוצה 

לחזק את גוש הימין שיצביע למי שבזכותה גם החרדים יישבו בממשלה".

פרץ ללפיד: "כשאני פיקדתי, 
אתה היית פרזנטור"

הרב פרץ לאחר שלפיד הבהיר כי אין בכוונתו לחזור בו מדברי הבלע נגד ח"כ הרב 
רפי פרץ מ'הבית היהודי' על אף שהוכח כי הדברים שבגינם ביקר אותו סולפו 

והוצאו מהקשרם

מאת: משה אברהמי 

הבית  ביו"ר  לפיד  יאיר  ח"כ  השתלח  השבוע 
היהודי' ח"כ הרב רפי פרץ והכריז כי הוא אינו ראוי 
דעותיו  בשל  ישראל  בממשלת  חינוך  כשר  לכהן 

השמרניות הנוגדות את המתירנות והליברליזם.
שר החינוך, הרב רפי פרץ בתגובה הגיב ללפיד 
ואמר, כי ״יש עתיד והעומד בראשה הם קופסת ג׳ל 
למריחה והסתה שבסוף היום נשטפת במים קרים. 
לעם  מאומה  תרמת  לא  בעט  למשוך  מלבד  יאיר, 

ישראל. בזמן שאני חינכתי, פיקדתי ובניתי יישובים אתה היית מספר סיפורים, פרזנטור לבנקים, 
חממה לסטנדאפיסטים".

הרב פרץ פנה ללפיד ואמר: "אתה תועה ואדם שכל מטרתו היא העמקת השסע והקיטוב בעם 
ישראל, לא יהדות מכילה, אתה יאיר חולצה שחורה שכל מורשתו היא אפס אחד גדול".

פרץ  הרב  נגד  הקשים שהשמיע  בו מהדברים  חוזר  הוא  אם  לפיד  נשאל  לתקשורת  בראיון 
לאחר שאמש התברר כי הדברים ששודרו על ראש המכינה הרב נאומברג סולפו. לפיד השיב כי 

אין הוא מתכוון לחזור בו מהדברים.

שר החינוך הרב רפי פרץ
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זכר  את  למחות  זו  בפרשה  צווינו 
לך  עשה  אשר  את  "זכור  עמלק. 
עמלק בדרך... תמחה את זכר עמלק 
מתחת השמים לא תשכח". והשאלה הנשאלת 
אם  תשכח".  "אל  "זכור",  הלשון  כפל  מהו 
הרי  נשכח  לא  ואם  נשכח,  שלא  הרי  נזכור 

שנזכור?
חוויות גדולות יכולות להעניק כוח לעבודת 
של  ראייה  ח"ו,  לב  שברון  שמחה,  כמו:  ה'. 
להיחרט  יכולות  אשר  וכדו',  תפילה  צדיק, 
בלב ולהעניק חיות מחודשת לכל עבודת ה'. 
נטיה  גם  אבל  מחד  מיוחד  כוח  לחוויות  יש 
מאד  להתרגש  יכולים  אנו  מאידך.  להתפוגג 
אבל גם לשכוח מאד. אירועים חזקים יכולים 

להיוותר מאחור ולהפוך ללא רלוונטיים.
לכם  אספר  הדברים,  את  להמחיש  כדי 
סלבטיצקי  שבתי  מהרה"ח  ששמעתי  סיפור 
חב"ד  משליחי  אחד  בשם  שסיפר  שליט"א 
גדול  כנסת  בית  לו  שיש  הברית,  בארצות 
ופעיל מאד. רוב היהודים בבית הכנסת שלו 

מוגדרים כמודרניים – אורתודוקסים לייט.  
היא  לארץ  בחוץ  כהנים  ברכת  כידוע, 
אירוע מיוחד. הכהנים עולים שם לדוכן לברך 
את ישראל רק בימים טובים ולכן אף אחד לא 
הכוהנים  את  לשמוע  ההזדמנות  את  מפספס 
ולקבל את הברכות. על הרקע הזה, התנהגותו 
הייתה  הכנסת  בבית  היהודים  אחד  של 
תמוהה. הרב שם לב שאחד המתפללים, בכל 
פעם לפני ברכת כהנים, יוצא החוצה. באחד 
החגים הוא ניגש אליו לפני התפילה, והזמין 
אחרי  בבית  אצלו  חג  לסעודת  אליו  אותו 
עד  יישאר  שהאיש  חשב  הוא  כך  התפילה, 
סוף התפילה. האיש הסכים, אבל קצת לפני 
ברכת כהנים, היהודי קיפל את הטלית ויצא 
אבל  הביתה,  הלך  שהוא  חשב  הרב  החוצה. 
כשהסתיימה התפילה הוא גילה לתדהמתו את 

אותו יהודי עומד וממתין לו שם בחוץ. 
מסתתר  משהו  סתם.  לא  שזה  הרב  הבין 
התיישבו  ומשהגיעו  לביתו,  צעדו  הם  פה. 
התורה,  ודברי  הניגונים  בין  חג.  לסעודת 
"למה  הרב:  אותו  שאל  הלבבות,  כשנפתחו 
אתה מקפיד תמיד לצאת מבית הכנסת לפני 
עליו  ראו  החוויר.  האורח  הכהנים?".  ברכת 
שהוא בסערת רגשות, ואז הוא אמר: "אספר 
והתחיל  אחד",  לאף  אמרתי  שלא  משהו  לך 

לספר את הסיפור האישי והנורא שלו.
חיינו  באושוויץ.  הייתי  השואה  בזמן 
בצריף אחד שמונה מאות אנשים, כולנו ישנו 
היה  מאתנו  אחד  אם  משופע.  עץ  דרגת  על 
מאות  כל  נופלים.  היו  כולם  וזז,  מתעורר 
האנשים היו דחוסים בצפיפות מחניקה בתוך 
הצריף, בלי שירותים ומקלחות. קצבת האוכל 
הייתה שלוש מאות גרם לחם ליום, ולפעמים 
גם מרק מקליפות של תפוחי אדמה. הנאצים 
האלוקים'  'צלם  את  לאבד  רצו  שמם  יימח 

שלנו. 
שאיכשהו  זקן  יהודי  היה  מהאסירים  אחד 
בתנאים  גם  עליו  ולשמור  זקן  לגדל  הצליח 
היה  הוא  ההם.  אנושיים  והבלתי  האיומים 
הזה  היהודי  הזמן.  כל  בצעיף  אותו  מכסה 
לשמור  אותנו  עודד  הוא  כולנו.  את  החזיק 
לא  שנשבר.  מי  כל  את  וחיזק  וחגים,  שבת 
פעם הוא ישב והקשיב במשך שעות לצרות 

של יהודים אחרים, וחיבק אותם בכל הלב. 
"בעוד  ואמר:  לצריף  נכנס  הוא  פעם 
שבועיים חג הפסח, אנחנו חייבים לערוך כאן 
מצה שמורה. שכל  להשיג  צריך  הסדר.  ליל 
להשיג  דרך  ויחפש  העיניים  את  יפתח  אחד 
מצה כשרה לקיים בה את המצווה". חיפשנו 
יש  המחנה  שלמפקד  שגילינו  עד  וחקרנו 
הבית.  את  לו  ומסדר  שמנקה  יהודי,  משרת 
מצות  לנו  שיאפה  ממנה  וביקשנו  ניגשנו 
במטבח של מפקד המחנה. בהתחלה הוא פחד 
מהרעיון המסוכן, אבל בסוף הוא הסכים. הוא 

אפה לנו שתי מצות כשרות.
התיישבנו  הערב  מסדר  אחרי  פסח.  ערב 
כולנו על הרצפה. היהודי הזקן התחיל לקרוא 
את ההגדה בעל פה, ואנחנו הצטרפנו אליו. 
מצה  חתיכת  אחד  לכל  חילק  הוא  כך  אחר 
היו  המצות  שתי  מצה'.  'שטיקל   - קטנה 
יהודים...  מאות  לשמונה  להספיק  אמורות 
היה  מרור  נתפסת.  בלתי  התעוררות  הייתה 
כוסות  ארבע  ובמקום  בשפע...  עת  באותה 

שתינו דמעות שזלגו בשטף.
הקלגסים  אחד  הדלת.  נפתחה  לפתע 

ראה  הוא  בפתח.  עמד  שמם  יימח  הנאצים 
שמונה מאות איש יושבים על הרצפה ביחד. 
ובהלה למיטות.  תוך רגע כולם קפצו בפחד 
היהודי  את  תפס  האקדח,  את  שלף  הנאצי 
הראשון שנקרה בדרכו, הצמיד לו את האקדח 
לראש, וצעק: "מי ארגן את כל הסיפור הזה? 
אותך!"  הורג  אני   - מיד   לי  תגיד  לא  אם 
הזקן,  היהודי  את  להסגיר  סירב  היהודי 
כולכם,  את  "אהרוג  לאיים:  המשיך  והנאצי 

אחד-אחד, עד שאדע מי אחראי לזה!". 
ואז נעמד אותו יהודי זקן, קרע את חולצת 
אני  זה הלב שלי.  "הנה,  ואמר:  האסיר שלו, 
ארגנתי את הכל. אם אתה רוצה להרוג אותי  
את  כיוון  הנאצי  תיגע".  אל  בהם  תהרוג.   -
האקדח לליבו של היהודי הזקן... אבל ברגע 
האחרון, הוא עצר והתחיל לחייך חיוך שטני. 
מחייך,  מהם  כשאחד  ידענו.  כבר  אנחנו 
עומד  ואכזרי  ארור  שמשהו  ברור  סימן  זה 
לקרות. הנאצי אמר: "לא אהרוג אותך סתם 
כך. מחר נאסוף את כולכם, נעמיד אותך על 
ואז  עשית  מה  לכולם  אספר  גדולה,  בימה 
אהרוג אותך". למחרת אספו את כולם. הרשע 
והצמיד  הזקן,  היהודי  של  ה'חטא'  על  סיפר 
האחרונות  בשניות  ואז,  למצחו.  האקדח  את 
לחייו, הרים היהודי הזקן את ידו וביקש זכות 

לבקשה אחרונה לפני הוצאתו להורג. 
בלעג  הנאצי  שאל  רוצה?",  אתה  "מה 
ארסי.  ענה היהודי: "אינני רוצה לא מים, לא 
בשר ולא מרק. אני רוצה לתת משהו לאלפי 
האחים שלי כאן. אני אוהב אותם, אני רוצה 
אין  לתת להם משהו שיעזור להם להמשיך. 
אבל  בגדים,  לא  וגם  אוכל,  לי  אין  כסף,  לי 
אני כהן. ורוצה לתת להם ברכת כהנים". הוא 
אותם  העמיד  שלו,  הידיים  שתי  את  הרים 
לברך,  והתחיל  כוהנים,  ברכת  של  בצורה 

מילה במילה: 'יברכך.... ה'.... וישמרך....'.
בסכין.  לחתוך  היה  אפשר  השקט  את 
אלפי יהודים עמדו מורכני ראש, הורידו את 
העיניים לרצפה, וים של דמעות נשפך. היה 
זה בכי בלי קול. האדמה הספוגה מדם הייתה 

ספוגה בדמעות רותחות. 
אהבת  כזו  הוא!  ברוך  בקדוש  אמונה  כזו 
ישראל! אחרי שנים של גיהינום, אחרי שנים 
של רעב מתמשך, עבודה אינסופית ומתישה 
צרות  והשפלות,  התעללויות  ובכפור,  בשלג 
כדי  הכל  עשו  הארורים  הנאצים  ויסורים. 
לחיית  שיהפוך  אנוש,  צלם  את  יאבד  שהוא 
אותם!  ניצח  הוא  נשבר.  לא  הוא  אבל  אדם, 
והם   , אלוקים"  "צלם  עם  יהודי,  נשאר  הוא 

נותרו חיות פרא. 
סיים  לאמריקה",  הגעתי  אושוויץ  "אחרי 
היהודי את הסיפור המצמרר. "עזבתי לגמרי 
רציתי  מהכל.  לברוח  חיפשתי  היהדות,  את 
אותה  של  המחזה  אבל  גויה,  עם  להתחתן 
ברכת כהנים עמד לי מול העיניים, ופשוט לא 
יכולתי לעשות את זה. התחתנתי עם יהודייה. 
לבית  אותם  לשלוח  רציתי  ילדים.  לי  נולדו 
ספר של גויים, אבל הדמות של היהודי הזקן 
יכולתי  לא  ופשוט  העיניים  מול  לי  עמדה 
לעשות את זה. עד ששלחתי אותם לבית ספר 

יהודי". 
יוצא  אני  כהנים  בברכת  למה  יודע  "אתה 
החוצה?", אומר אותו יהודי לשליח, "אני לא 
רוצה לאבד את הזכרון של אותה ברכת כהנים 
של אושוויץ. אני רוצה שתישאר בי לעולמי 
עד. אני לא רוצה להחליף אותה בשום ברכת 

כהנים אחרת".
ביותר  החזקה  החוויה  את  לקח  היהודי 
וגם   – משמר  מכל  עליה  ושמר  שלו,  בחיים 
היא שמרה עליו מכל משמר והשאירה אותו 

יהודי. 
שראינו  דברים  להפנים  צריכים  אנחנו  גם 
והתרגשנו מהם לטובה. כל אחד מאתנו צריך 
לחשוב על אותם זמנים או רגעים שהשאירו 
רגעים  יש  אחד  לכל  חזק, שהרי  רושם  עליו 
אצלו  שנדלק  גדול  אור  הרגיש  הוא  שבהם 
אותם.  בנשמה....ולשמור  בו  ושנגע  בפנים 
לנסות להיזכר ולהתבונן בזה. כל אחד צריך 
בכל  וכך  שלו.  כהנים"  ה"ברכת  את  לזכור 
אותו  וישדל  אלינו  יבוא  הרע  שהיצר  פעם 
ליפול – ה"ברכת כהנים" שלנו תצוף ותעלה 

מול עינינו. שנזכה לזכור!

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לזכור ולא לשכוח

עמוד זה טעון גניזה

עמוד זה טעון גניזה

דאמר



החיסון ניתן בתשלום 53 ₪.
 נוסעים שיגיעו ללא פנקס חיסונים

ישלמו גם עבור הוצאת פנקס חיסונים 66 ₪.

במועדים אלה, הנוסעים לאומן יוכלו להגיע ללשכות הבריאות 
לקבלת החיסון ללא תיאום תור מראש.

 יפו 86,ירושלים
ירושלים

16.9.2019
10:00-14:00ט"ז אלול תשע"ט

18.9.2019
10:00-14:00י”ח אלול תשע”ט

הידעת?!
הכנסת לולב אחד מחו"ל יכולה לגרום לחדירת מזיקים

וגורמי מחלות מסוכנים לצומח ולחקלאות

משרד החקלאות יעניק סט אישי
של ארבעת המינים "תוצרת הארץ" לשבים מחו"ל

בעקבות האיסור להכנסת תוצרת צמחית ממדינות זרות
כדי למנוע עוגמת נפש לנוסעים שהביאו עמם בחוסר ידיעה את ארבעת המינים, 

משרד החקלאות יעניק לנוסעים סט אישי "תוצרת הארץ",
הכולל: לולב, ערבה והדס במקום המינים שהביאו.

כל נוסע רשאי להכניס למדינת ישראל אתרוג אחד.
אולם, לולב, ערבה והדס אסורים בהכנסה לארץ, מחשש כי הם נגועים במזיקים 

העלולים לפגוע בחקלאות הישראלית.
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למכירה

יא’ - יג’ באלול תשע”ט
11-13/9/2019  

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(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

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

אלעד

 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(_____________________________________________

 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

 בנתן הנביא, 5 חד', 
115 מ"ר, ק"א, חזית, 3 
כ"א, מסודרת + 2 חניות 
2,350,000 ש"ח בלעדי 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה. 2,400,000 תיווך 

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

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

וק"ד עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 
5 חד', חזית, אפש' 
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(_____________________________________________

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

+ סוכה 2,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-37ל(050-6561605

 בר' עקיבא, 90 מ"ר + 40 
מ"ר מרפסות, ק"ד + מעלית, 

עורפית + מיזוג. 2,100,000 
ש"ח 050-8331977

050-4115958)34-37(_____________________________________________

 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 

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות, 4 חד', ק"ב, 
120 מ"ר, מעלית, מרפסת 

1,430,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)35-38ש(050-2044144

 למכירה דירה 120 מ"ר 
במקום הכי מרכזי ושקט 

בבני ברק, קומה 1, 6 דיירים 
בבניין, קרוב לפרויקט אוסם, 

ענקית ושמורה, לפרטים: 
053-2475946)35-38(_____________________________________________

דופלקסים

 למכירה דופלקס גג 8 
חד', 240 מ"ר מוהליבר 

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)35-38א(055-6708295

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה 
ב' 2 חדרים 70 מ"ר + 

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

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)35-35(_____________________________________________

+5 חדרים

 הזדמנות פז! בשלמה 
המלך 5 חדרים, 130 מ"ר 

1,900,000 ש"ח דירות 
אחרונות!! 054-3050561 

_____________________________________________)37-37(הראשון בתיווך

 בלעדיות! בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול, מחיר מציאה 

2,900,000 ש"ח כל הקודם 
זוכה! תיווך בני ברק

_____________________________________________)36-39ש(050-9094402

פנטהאוזים ודירות גן

 ביהודית 3.5 חדרים 
משופצים, קומה 2.5 

ואחרונה, עם אישורים 
לתוספת בניה בצד ובגג 
1,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בבן דוד 6 חד', 140 
מ', ק"א בלי מדרגות, 

חזית, 4 כ"א 2,690,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברבינו בחיי קרוב 
לספינקא, ק"ק, חזית, 

80 מ"ר + 25 מ"ר 
שלד, מתאים גם לנכה, 
1,650,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 לחטוף! באזור הוילות 4 
חדרים חדשה מקבלן, 110 
מ"ר + נוף, כניסה מיידית 

רק 2,000,000 ש"ח הראשון 
_____________________________________________)37-37(בתיווך 054-3050561

דירות 3/4/5 חדרים מול נוף מרהיב
במיקום מושלם במרכז הישוב

8 בניינים    8 דירות בבניין    2 דירות בקומה    ליווי בנקאי וערבות
בנקאית מלאה מהשקל הראשון    אכלוס בתוך 24 חודשים

החל מ-

073-706-9399
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נופי עמנואל

בעמנואל

ההרשמה תסתיים ביום י“ט באלול תשע"ט 19/9/2018

 בגני זוהר דירת גן שמורה, 
5 חד' + חצר + מחסן + 

_____________________________________________)37-38ל(חניה 054-3977553

+5 חדרים 

 דירה מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור מושכרות 3,800 במחיר 
_____________________________________________)37-37(מציאה משה 054-3255667

 מבחר דירות לחלוקה 
ברחבי באר שבע כולל ניהול 

שנה חינם משה
054-3255667)37-37(_____________________________________________

 החזקת וניהול דירות 
בבאר שבע דימונה וירוחם לכל 

_____________________________________________)37-37(המעוניין משה 054-3255667

 למכירה נכסים ב' שכונות 
ג,ד, נווה זהב ב- 7 אחוז 

תשואה המכירים מי 65,000 
_____________________________________________)37-37(אלף בית בית 052-4462863

בית שמש 

 יונה בן אמיתי רמב"ש ג', 
דירת גן, 130 מ"ר, 5 חד', עם 
גינה 80 מ"ר, מטבח משודרג, 

חניה מקורה ומחסן בטאבו, 
אפשרות לכניסה נפרדת 

2,000,000 ש"ח רק לשבוע 
אחד בלבד! רויאל נכסים 

054-3191310)37-37(_____________________________________________

 שד' נהר הירדן רמב"ש 
ב', דירת גן, 4 חד', במצב 

שמור, גינה ענקית, בקירוב 
מרכז קניות 2,300,000 ש"ח 

_____________________________________________)37-37(רויאל נכסים 054-3191310

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים 

4-4.5 חדרים
 ר' יוחנן בן זכאי רמב"ש 

ב' דירות 4 חד', אופ' להרחבת 
2 חד' נוספים + מרפסת, 

אישורים להכל 1,470,000 ש"ח 
_____________________________________________)37-37(רויאל נכסים 053-3191310

 ר' יוחנן בן זכאי רמב"ש 
ב', 4.5 חד', 148 מטר, קומת 

קרקע, 2 חדרי סלון, 2 מרפסות, 
מחסן 1,730,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)37-37(נכסים 053-3191310

 שד' נהר הירדן רמב"ש 
ב', 4 חד' ברמה ב', אופציה 

להרחבה משני כיוונים, קומה 
1, יש מעלית + מזגנים 

1,590,000 ש"ח רויאל נכסים
054-3191310)37-37(_____________________________________________

 4 חד' ברמב"ש ג' 2 
מרפסות סוכה, 120 מ"ר, 

חנייה מקורה, מחסן גדול, נוף 
_____________________________________________)37-40א(מדהים לל"ת 050-6750824

 ברח' אור שמח 3 חדרים, 
80 מ"ר, מרפסת סוכה, 

אופציה הרחבה 1,340,000 
_____________________________________________)BB)37-37 נכסים 054-7997077

 להשקעה ז'בוטינסקי 
מחולקת לשני יחידות כ- 60 
מ"ר 1,290,000 ש"ח מספר 

נכס 7478 077-2050410 
_____________________________________________)37-37(050-5750880 אורי

 נורדאו 3 כ- 65 מ"ר קומה 
ב' + מעלית וחניה 1,380,000 

גמיש 077-2050410
_____________________________________________)37-37(050-5750880 אורי

 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)37-37(_____________________________________________

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

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

053-3128884 03-5791514)37-37(_____________________________________________

 במרכז אזור רח' ירושלים 
בבנין חדיש, מחולקת, 3 

חד' + יחד' שמושכרת ב- 
3,500 ש"ח, 100 מ"ר, ק"ג 

+ מעלית, 4 כ"א, חדשה 
2,150,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)37-37(פנחסי 03-5799308

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי למכור דירה לקניה 

ולהשכרה ללא צורך ברישום 
dira4me.co.il 37-37(וללא דמי מנוי כנסו(_____________________________________________

 התחלנו לבנות! בניין 
חדש בצירלזון 3-4 החל מ' 

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

052-3344721)37-37(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! בגינחובסקי 
דירת גג )דופלקס( כ- 
190 מ"ר, 4.5 חדרים 
משופצת + גג ענק + 

אופ' ענקית בחזית, 
מתאימה למגורים, 

השקעה / טאבו משותף, 
חזית, ק"ד, מיידי 

1,910,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)37-37(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בדב 
גרונר דירת גג )דופלקס( 
כ- 40 מ"ר בכל קומה, 5 
חד' + גג, ק"ג, משופצת 
+ נוף מדהים + מעלית 
1,470,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)37-37(_____________________________________________

 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)37-37(_____________________________________________

 א.אברבנאל דופלקס 9 
חד' כ- 180 מ"ר + מעלית 

+ ח.בטאבו 2,350,000 
)נ.לחלוקה( + א.לבניה "תיווך 

_____________________________________________)37-37(משגב לדיור" 052-5222690

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

3,100,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)37-37(לדיור" 052-5222690

 דופלקס ביונה הנביא! 
160 מ"ר, ק"ג, חזית, 

אפשרות לחלוקה מ. כהן 
_____________________________________________)37-37(נכסים 052-7684074

 בלעדי דופקלס 6 ח' באזור 
הושע, קומה ג' + אופציה 

עתידית למעלית 1,800,000 
ש"ח תיווך אלטרנטיב

054-5500263)37-37(_____________________________________________

 נדירה! בניסנבוים 4 חד' 
+ יחידה, כולל מעלית וחנייה 
2,900,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000 -050
4999465)37-37(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)37-37(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

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

052-3344721)37-37(_____________________________________________

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

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

050-4999465)37-37(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,690,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)37-37(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 דירות 3 חד' 
מפוארות מתאימות לטאבו 

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

050-4999465)37-37(_____________________________________________

 באזור מגדל המים 7 
ח' ענקית ומפוארת! + נוף 
+ מרפסות, ק"ה + מעלית 

3,600,000 ש"ח "אפיק - 
_____________________________________________7-37(נכסים" 03-5791514

 באוסם!! כ- 5 חד', 
ק"ו, מעלית, מושקעת + 
2 סוכות 2,380,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)7-37_____________________________________________

 באזור אבן גבירול 6 
גדולה, חדשה, ק"א + מעלית, 

חזית + מ.שמש 3,100,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

03-5791514)7-37_____________________________________________

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

2,150,000 "גשר נכסים" 
054-8571997)37-37(_____________________________________________

 מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' בבניין חדיש 4 

חדרים, קומה ב', חזית 
עם מעלית 1,700,000 
ש"ח מציאה!! בלעדי 

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

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 חדשה!! בשיכון ה' 4 
חד' כ- 105 מ"ר + מעלית 

+מ.שמש 2,000,000 "תיווך 
_____________________________________________)37-37(משגב לדיור" 052-5222690

 א.הפלמ"ח 4 חד' 87 
מ"ר, קומה א', משופצת + 
סוכה + חניה + א.להרחבה 

1,495,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)37-37(לדיור" 052-5222690

 א.יואל 4 חד' כ- 87 מ"ר, 
ק"ב, מ.מהיסוד + סוכה + 

א.למחסן 12 מ"ר 1,730,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)37-37(_____________________________________________

 מציאה!! א.המכבים 4 
חד', כ- 85 מ"ר מ.מהיסוד ק"ג 
א.להרחבה 1,450,000 "תיווך 

_____________________________________________)37-37(משגב לדיור" 052-5222690

 בהזדמנות! באזור חגי 4 
חד' , ק"ג, חזית + מעלית + 
חניה 3 כ"א 2,080,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)7-37_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 4 ח' 
ענקית, 3 כ"א, ק"ב, חזית 
+ מעלית 2,180,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)37-37(_____________________________________________

 באזור נורוק 4.5 ענקית, 
יפה! סלון ומטבח גדולים! 

ק"א, חזית 3 כ"א בניה ענקית! 
בניין מטופח 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)37-37("אפיק - נכסים" 03-5791514

 מציאה! באזור 
האדמור מגור 4 חד' 

מטופחת, קומה 2 
ואחרונה ב- 1,995,000 

ש"ח. ברמת אהרון 
כ- 90 מ"ר מטופחת 

ב- 1,895,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)37-37(נכסים 050-4177750

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

ק"א, משופצת 1,750,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)37-37(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים 
מרכז 4.5 גדולה, 110 מ"ר, 
משופצת כחדשה + סוכה 

גדולה + יחידת הורים, ק"א, 
_____________________________________________)37-37(חזית א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי במרכז מיקום 
מצויין, רח' שקט, 4 חד', 110 

מ"ר, ק"ג, חזית, משופתצ 
כחדשה + א. בגג כולל רשיון 

וחתימות שכנים לבנית 2 
יחידות על הגג + חניה, 3 כ"א 

2,400,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חד', 95 
מ"ר, ק"ב אחרונה + א. בגג, 
משופצת 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)37-37(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור יהודה 
הנשיא שיכון ג' בבניין בוטיק 

חדש 4 חד', 100 מ"ר, 
מושקעת ברמה גבוהה ביותר, 

ק"ד + מעלית + חניה + 
מחסן, חזית 2,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)37-37(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בשבטי ישראל 
90 מ"ר 4 חד' גדולה + 

מרפסות גדולות, משופצת, 
ק"א חזית לשבטי ישראל 
1,870,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)37-37(_____________________________________________

 בגמר בנייה בבית יוסף 
4 חד' יפה, חזיתית, ק"א 

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

052-3344721)37-37(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)37-37(_____________________________________________

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

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)37-37(____________________________________________

 בלעדי בפדרמן 
)גני הזית( בבנין חדש 

פנטהאוס מדהים 5 
חדרים + יחידת הורים + 
2 מרפסות שמש גדולות 
חזית לגינה, נוף מדהים 

קומה 7 + מעלית + 
חניה בטאבו 2,300,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)37-37(והשקעות 054-4290600

 בבן זכאי בניין מטופח, 
5 חד', 120 מ"ר, ק"ב, חזית, 
משופצת 2,700,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)37-37(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בנויפלד ענקית 
6 חדרים 125 מ"ר 

משופצת, ק"א, חזית 
+ אופ' לחדר- סוכה 

2,350,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)37-37(_____________________________________________

 מציאה!!! בפוברסקי 
5 חד', ק"ק, 115 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, 
אופציה לחלוקה 

1,980,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)37-37(נכסים 052-7684074

 5 חד' חדשה מקבלן בגני 
הזית קרית הרצוג, ק'4 חזית 

+ נוף שמורה ומושקעת 
052-8197890)35-38(_____________________________________________

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חד' + יח"ד 

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)37-37(_____________________________________________

 באזור טרפון, ק"ג, 4 ח' 
משופצת + י.הורים + מרפסת 
+ יחידה מושכרת 2,380,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)7-37_____________________________________________
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 "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(_____________________________________________

גורן

 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

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

_____________________________________________)33-40(2 יחידות 050-5990545

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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 + 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(_____________________________________________

 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)37-48(_____________________________________________

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

053-9428753)25-21/20(_____________________________________________

 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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

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

 "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

 במרכז העיר, קרובה 
להכל, ממוזגת ומטופחת, 

מתאימה ל- 8 אנשים 
052-7122230)35-46(_____________________________________________

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)03-03/20(_____________________________________________

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-51/19(_____________________________________________

 "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

דלתון

 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

 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(_____________________________________________

 "הארובה האדומה" - 
חדרי אירוח בוילה יפיפיה )עד 

12 איש( לזוגות/משפחות 
)קרוב לבית החלמה( 

050-6613661)29-40(_____________________________________________

טלזסטון

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

_____________________________________________)36-47(ש"ח 058-3242145

 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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

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

053-7720124
 "צל אילנות" צימר _____________________________________________)33-40(054-6817070

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

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

 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

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

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

קיט 
ונופש

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

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

■ 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(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-14/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

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

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

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

אביבים

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

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

 וילה חדשה עם יחידות 
נופש, למשפחות וזוגות, 

מאובזרת, בריכה ומתקנים נוף 
לרשב"י 054-9229591

_____________________________________________)27-38ל(

 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

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

 "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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-26/20(חול 058-5006387

משרדים
 להשכרה משרד 

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

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

 חנות להשכרה ברבי 
עקיבא בב"ב, ויטרינה בחזית, 

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

_____________________________________________)28-39ל(סורגים 054-8057736

מבנים

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

בבניין חדש 85 מטר 
בק"ק, מתאים למשרד 
או מחסן מכירות מידי 

4,700 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)35-35(_____________________________________________

בני ברק

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

מפנקת, לשבתות ולחגים 
_____________________________________________)35-42א(050-3056720

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת כולל שירות, 

המלון )ללא אוכל( לימים, 
שבתות / תקופות

_____________________________________________)35-45ש(052-7184183

 מגוון דירות נופש ברחבי 
ירושלים, לימים/שבתות/חגים 
_____________________________________________)35-46("תיווך מנוחה" 055-6721593

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

60,000 ש"ח לדונם! 50,000 
ש"ח לדונם בלבד תיווך הצבי 
053-3147717 04-6716666)36-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

השקעות

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

 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(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

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

 מציאה! חנות 14 מ"ר 
+ שירותים בק"ק,

בקרבת הרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
054-6506501)32-32(_____________________________________________

 פוטנציאל!!! בפ"ת 3 
חד' בק.אלון, משופצת + 

מזגנים, פ. בינוי!!! 950,000 
_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 054-9871825

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 מציאה! חנות 14 
מ"ר + שירותים בק"ק, 

בקרבת הרב קוק, רשומה 
בטאבו 290,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
054-6506501)32-32(_____________________________________________

עמנואל

 למכירה קו חלוקת ירק 
מהדרין, ארצי, הידרופוני 

ואורגני לקוחות קבועים!! 
_____________________________________________)33-44(052-8708776 יגאל 

עסקים

 יח"ד, בשמעיה, חדשה, 
יפה, מרוהטת קומפלט, 

מוארת ומאווררת
_____________________________________________)35-38ש(054-8485266

3-3.5 חדרים
 מבחר חנויות להשכרה, 

ברחוב מלכי ישראל בירושלים, 
מיקום מרכזי, מיידי

_____________________________________________)35-38ל(054-5211032

 דירת קרקע + חצר.לאחר 
צביעה ושיפוץ, מיידי, 950 ש"ח 

_____________________________________________)36-39ל(חודשי 054-6648933

2-2.5 חדרים 

 בעמישב 3 חד', ק"ד ללא 
מעלית, ריהוט חלקי, 3,000 

ש"ח, פינוי ב- 1-10-19
_____________________________________________)36-39ל(052-2447475

 למכירה!!! בית מחולק 
במרכז הארץ תשואה גבוהה, 

לרציניים בלבד 3,400,000 
_____________________________________________)36-37א(054-5235538

 בנצרת עלית, למכירה 
בנין מסחרי 3,300 מ"ר, 

מושכר לגופים ממשלתיים, 35 
_____________________________________________)36-39ש(מליון ש"ח 052-2479184

מחסנים
 להשכרה בבני ברק! 

מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 
מיקום מרכזי, גישה לרכב 

_____________________________________________)36-39ל(052-7140101

 דירת נופש 4 חדרים 
מרווחת וממוזגת, נוף לכינרת, 

עד 10 איש, ביהכנ"ס צמוד 
_____________________________________________)36-39א(050-3518000

 "ארוח בהר" - צימר 
מפנק לזוג + בריכה גדולה 
ומחוממת, פרטיות מלאה 

_____________________________________________)36-47ש(053-4165213

+5 חדרים

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

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

+ מחסן דירתי 6,500 
ש"ח פינוי לפני סוכות 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 ברמת וורבר 2 חד' 
גדולים, ק"ב, 3 כ"א, פונטציאל 

ענק, בהזדמנות! 1,100,000 
_____________________________________________)34-41ל(ש"ח 054-5770778

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

ממוזגת, 4,800 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)34-37ל(052-7671305

4-4.5 חדרים

 בבורוכוב 2 חד' גדולים, 
מוארת, ק"ב, מעלית + מיזוג, 

בנין כחדש ושקט
_____________________________________________)34-37ל(053-2807550

2-2.5 חדרים

 ברח' רימון: * 3 חד', 
כחדשה, ממוזגת * יחידת 

דיור כחדשה ומרוהטת לזוג 
_____________________________________________)35-38ש(050-5304424

3-3.5 חדרים

 בבלוי - גן ורשה 3.5 חד', 
ק"ג, ללא. מיידי! 4,200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ל(052-7606106

 בק. הרצוג 3 חד', ק"ד, 
ללא, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)36-39ל(3,000 ש"ח 050-4131561

 בעוזיאל 3 חד' גדולים 
משופצים וממוזגים 

בבניין חדיש, קומה ב' 
עם מעלית 4,500 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב -03

050-5308742 5797756)36-36(_____________________________________________

 בסמטת אזר, ק"ק, 2 
חדרים, חזית, סלון, מרוהטת 

+ 2 מזגנים 3,200 ש"ח
_____________________________________________)36-39ש(054-7578276

1-1.5 חדרים
 חגי 2 חדר וחצי, מטבח 

גדול ומרפסת 3,200 קומה 2 
_____________________________________________)BB)37-37 נכסים 054-7997077

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

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)37-37(_____________________________________________

בני ברק 

 באזור סאטמר 5 חד' 
ענקית, ק"א, מיידי. 
באבני נזר 200 מ"ר 
מטופחת, 8 חד', ב- 

10,000 מיידי להב נכסים 
050-4177750)37-37(_____________________________________________

 3.5 חד' בצפניה, ק"ג, 
מעלית, חזית, מזגנים, מיידי, 
4,900 ש"ח 052-7663934 

_____________________________________________)37-40ל(054-8478888

 ברח' בגנו 3.5 חד', 102 
מ"ר ענקית, ק"א, מזגנים 

5,000 ש"ח 050-6776833 
_____________________________________________)37-38ל(054-8481132

 בשמעיה, 3 חד' גדולה 
ומפוארת בבניין חדש 

בטבריה, כ- 70 מ"ר, מיידי 
רק ב- 3,200 ש"ח להב 

_____________________________________________)37-37(נכסים 050-4177750

 רימון 3 חד' משופצת ניילון 
_____________________________________________)37-37(3,300 תיווך 054-2345633

 קובלסקי ק"ד, 3 חד' 
_____________________________________________)37-37(3,300 תיווך 054-2345633

 בפלמ"ח 3 חד', ק"ק + 
חצר, משופצת כחדשה, בנין 

_____________________________________________)37-38ל(חרדי, גמיש 055-6722822

 בלעדי בטבריה/מירון 
בבנין חדש 3 חד' גדולה 
100 מ"ר מושקעת מאד 

+ חצר / סוכה, ק"א, 
חזית מרוהטת + חניה 
בטאבו מיידית 5,100 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)37-37(והשקעות 054-4290600

 בשיכון ה' דירת קרקע, 
2.5 חד' + גינה ענקית, 
3,500 ש"ח, החל מ- ח' 

_____________________________________________)37-40ש(חשון 052-2758844

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

ומאווררת, מ.אמריקאי, ד.שמש 
_____________________________________________)37-38ל(2,600 ש"ח 050-4196040

 באזור דסלר, יפה 
וממוזגת, מטבח נפרד + 

גנרטור, למיידי! 2,300 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ל(050-4126569

 ברח' יהושע 2 יח"ד, כ- 
40 מ"ר כ"א, ק"ק, מרוהטות 
וחדשות לחלוטין 3,000 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ל(ליחידה 054-4944799

 בשיכון ה' יח"ד חדשה, 
מפוארת, מרווחת + סוכה, 
ק"א, מיידי 053-3156591 

_____________________________________________)37-38ל(058-3257065

 לבודד, כניסה משותפת 
+ ריהוט וחשמל רח' חברון 
_____________________________________________))37-37(1,800 ש"ח 054-4400074

 יח"ד 1.5 חד', קרקע, 
מוארת, מאווררת ומסורגת 
+ מזגנים + ריהוט חלקי + 
_____________________________________________)37-40ל(דוד"ש סוכה 050-5260688

 יח"ד בבירנבוים 33, כ- 35 
מ"ר מרווחת, כחדשה, 2,700 

_____________________________________________)37-38ל(ש"ח מיידי! 052-7684978

גבעת שמואל
+5 חדרים

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

מחסן + מעליות 03-9301478 
_____________________________________________)37-38ל(050-9301478

טבריה 
 דירת חדר קטנה + 

שרותים ומקלחת + מזגן 
1,700 ש"ח כולל מון חשמל 

והכל 052-2634477
_____________________________________________)37-40ש(052-32248325

 "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)37-37(_____________________________________________

פתח תקווה
+5 חדרים

 בגורדון 3 חדרים + מעלית 
וחניה 3,600 ש"ח

050-3528252)37-37(_____________________________________________

 דירה מרוהטת ליום 
בשבוע, אפשרי שישבת קרוב 
_____________________________________________)37-38ל(לבורסה בר"ג 055-6688411

 ברמת גן אזור משה 
שרת היוקרתי כ- 75 מ"ר 

מחולקת ל- 2 יחידות 
דיור מכניסה 6,500 ש"ח 

בבניין שמיועד לתמא 
ב- 1,690,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)37-37(נכסים 050-4177750

 בהזדמנות מגרשים 
ברחובות בתוכניות הותמ"ל 

ממש לפני הפשרה 
כ- 8 יחידות לדונם החל מ- 
800,000 ש"ח לדונם תיווך 

_____________________________________________)37-38א(053-2120267

 למסירה בב"ב חנות יוקרה 
לבגדי ילדים ונערות, מוניטין 

רב + אתר הכנסות מובטחות 
_____________________________________________)37-38ש(מהיום הראשון 050-2050266

 חניה מקורה + שלט בבנין 
חדש בהרב קוק/ר' עקיבא 

_____________________________________________)37-38ל(500 ש"ח 055-8808100

 להשכרה חנות ברבי 
עקיבא בב"ב 30 מ"ר במיקום 

מעולה עם חשיפה אדירה 
054-4434751)37-38(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא 
בפסאז', 70 מטר בבנין 

חדש 9,500 "גשר 
_____________________________________________)37-37(נכסים" 054-8571997

 להשכרה חנות 
כ- 60 מ"ר במרכז רח' 

אהרונוביץ, שירותים + 
מזגן )לא להכנת מזון( 

_____________________________________________)37-40א(03-5709011

חניות

מגרשים
 דרושים מגרשים 

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 להשכרה בסמטת רחל 
בב"ב חדר, משופץ וממוזג, 

בכניסה פרטית, ק"ק, 
מיידי, למשרד/סופרים/
_____________________________________________)37-37(קליניקה 052-2452820

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

ק"ק, כ.פרטית 3,000 ש"ח 
052-3344721)37-37(_____________________________________________

 לסוכות! ושבתות. 
דופלקס ענק ומפואר + סוכה 

גדולה 12 מיטות -055
6768826)37-37(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
מרפסות נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
הקדימו הזמנותיכם לחגים!

_____________________________________________)37-41ש(052-6990764

 בנווה עובד - פוריה, 2 
צימרים מקסימים ומטופחים 
+ גינה + מתקני גן + בריכה 

_____________________________________________)37-48ש(נקיה ויפה 050-2791457



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(_____________________________________________

מכוניות

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(_____________________________________________

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/20(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

 "קופיץ הסעות" 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)31-38(רחבי הארץ 053-4271262

מכוניות

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים 

/ שבתות וחגים, לחרדים! 
058-3245275/2/4
052-7645275/2/3

054-8592082)26-25/20(_____________________________________________

הובלות

יא’ - יג’ באלול תשע”ט  11-13/9/2019

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-27/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-27/20(_____________________________________________

 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

■ 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(_____________________________________________

 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

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-27/20(_____________________________________________

אלומניום
 עבודות אלומניום כל סוגי 

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

 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(_____________________________________________

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

079-5227716)1-4/21(_____________________________________________

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

מרכז מתקדם קפלר
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!

_____________________________________________)18-37(שרי 050-4171813

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו 2012, 8 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-32/20(_____________________________________________

 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.
_____________________________________________)37-36/20ל(052-2332194

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

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-36/20(דרושים זכיינים

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-18/20(וסנוקר, 050-5313031

ערד
 מתחם נופש מפואר 

מתאים לזוגות/משפחות עד 
_____________________________________________)24-49(60 איש 052-8860953

פוריה

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-33/20(משחקי חצר 054-5634805/6

 "מאיר הסעות" - מפואר 
וחדש, 14 מקומות, במחירים 

_____________________________________________)34-37(הכי זולים 050-4638333

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(_____________________________________________

שיפוצים
 מקצוענים בשיפוצים, 

צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקון דודים, 

ואיתור נזילה וחשמל 
052-7894414)28-39(_____________________________________________

 לגברים בלבד! טיפול 
אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 

הרוח וזרימת הדם בגוף 
052-7172822)03-52/19(_____________________________________________

 "טובים השניים" שידוכים 
בכל הארץ לכל הגילאים, בכל 

מצב לדתיים/דתיות, תאום 
_____________________________________________)33-36ל(פגישה, חובה! 058-3268002

 "ברכת יוסף" שידוכים 
לגילאים 30-40 איכותיים 

מהמגזר הדתי והחרדי
_____________________________________________)34-37ל(03-9643668

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 הוחלפו נעלי בנים מידה 
29 בבילונה, יח' באב אחה"צ 

_____________________________________________)34-35ח(050-4117854

 למסירה לול לתינוק במצב 
_____________________________________________)34-35ח(טוב 050-6688160 שמואל

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר 

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

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(_____________________________________________

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

 דרוש מגהץ תפעל אפ' 
מקולקל בירושלים סמלי

_____________________________________________)33-34ח(054-8503310

 חן הניגון, דיגי לכל סוגי 
האירועים, אופציה לשילוב כלי 

_____________________________________________)35-39(זמר ונגנים 052-3432472

 צימרים "בצל דקלים" 
מרווחים, בריכה מוצנעת 

ומגודרת + ג'קוזי, מטבחון, 
_____________________________________________)35-34/20ל(בית כנסת 054-4314062

 יחידת נופש לזוג חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)35-46ל(ושבתות 052-7668387

 הלוואות חוץ בנקאיות, 
לתקופת החגים, באישור 
מיידי עד 100,000 ש"ח 

ללא ערבים
_____________________________________________)35-38ש(077-3500405

פולקסווגן
 פולקסווגן קראפטר 2011 

16 מקומות במצב מצויין 
_____________________________________________)35-38א(054-8470671

יעוץ נישואין

 "הרי את"- שדכן מנוסה, 
כיפות סרוגות, חרדים וחוזרים 

_____________________________________________)35-44ש(בתשובה 052-3245153

 ב- 1.7.19 נמצאו אופניים 
ברבי יהודה הנשיא הדר גנים 

_____________________________________________)35-36ח(פ"ת 054-5485613

 אבדה אוזניית בלוטוס 
בבילונה ביום שלישי

_____________________________________________)35-36ח(052-7608345

 דרוש אלבום מדבקות 
רבנים מהעבר בשם "עולם 

_____________________________________________)35-36ח(הרבנים" 052-7691052

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)09-10/20(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-35/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-06/20(_____________________________________________

מירון

 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)34-36/20(_____________________________________________

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל-40 אורחים 

ב-10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)03-03/20(במקום. 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-23/20(_____________________________________________

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-27-20(_____________________________________________

ספסופה

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-12/20(לביה"כ. 052-6460451

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-11/20(למירון, 050-2606535

 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(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-42/19(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/19(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-19/20(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)10-12/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-11/20ל(077-5590283, 054-5726412

 "למרגלות ההר" - 4 
יחידות אירוח + בריכה 

+ גינה לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)36-43ש(052-4604609

 מקום צנוע ויפה מול 
פארק עמק התכלת, צופה 
לנוף מירון, 300 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)36-48/19ש(053-3147542 052-7155422

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-26/20ש(052-7623725

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי + חצר ונוף, מרחק הליכה 

_____________________________________________)36-41/19ש(מהעתיקה 052-3455254

 להשכרה יומי ושבתות 
צימר לזוג בעיר, בעיר 

העתיקה של צפת, מיקום 
_____________________________________________)36-39ש(מעולה 052-7153475

 התפנה קמפוס לשבת 
חתן בבני ברק לשבת 

פרשת לך לך, לפרטים: 
058-7658007)36-37(_____________________________________________

ארועים

מחשבים

 לחרדים ודתיים לאומיים, 
לשלוח קו"ח + תמונה בווצאפ 

052-4738511 דמי רישום 
_____________________________________________)36-39ל(100 ש"ח

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)36-37ח(054-8471251/2

 נלקח בטעות באזור מרום 
נווה בר"ג ע"י תחנת אוטובוס 
מכשיר מנפח גלגלים ביום ה' 

שבוע השני של בין הזמנים 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597787 054-8423194

 למסירה בבני ברק, מכשיר 
תנור + גז דרוש החלפת ג. 

חימום, הגז מצוין!
_____________________________________________)36-37ח(054-8446448

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(בעבר 054-2509001

 דרוש באלעד מקרר משרדי 
קטן במצב טוב לבחורי ישיבה 

_____________________________________________)36-37ח(054-8535618

 אירוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107
054-6928116
_____________________________________________)36-37/19ל(054-8470055

דוחות כספיים 
לחברות ועמותות

חשבות וניהול כספים
הנהלת חשבונות

רואת חשבון

navaycpa@gmail.com
052-7116389

 בעתיקה של צפת, 
צימר יפיפה, לזוג + ילד, 
במיקום מעולה, מאובזר 

_____________________________________________)37-40(וממוזג 052-7153475

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, 

שפע אטרקציות, רכיבה על 
פוני, טיול למטעים, שולחנות 

הוקי ופלייסטיישן, מקרן טניס, 
סנוקר, טרמפולינות, ג'יפים 
ואופניים. מטבח גדול וחדר 

_____________________________________________)37-36/20(אוכל 052-8669090

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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-45/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-23/20(קרוב! 052-4484443

כלנית
 צימרים מפוארים 

בצפון + ג'קוזי גדול בכל 
צימר+בריכה מחוממת בחורף 

ומוצנעת. מבצע חורף חם!
054-6242965)46-24/20(_____________________________________________

כפר חנניה

כפר זייתים
 דירת נופש בכפר 
זיתים עד 7 אנשים, 

5 דק' מהכינרת, 
מרוהטת,וממוזגת, 

ביהכנ"ס במקום 
053-7721373)29-40(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

כפר שמאי

 וילת 4 חדרים / סויטות 
עד 15 איש, בריכה, נדנדות, 
מנגל, טניס, מטבח מאובזר 

050-4210440)27-38(_____________________________________________

 מתחם 3 צימרים + 
בריכה מחוממת + גקוזי' 
ספא + מדשאות, מתאים 
_____________________________________________)29-40ל(למשפחות 054-4385580

מושב תרום

כרמיאל
 קוטג' מאובזר, 5 חד', 

במקום מעולה קרוב לרשב"י 
ולחוף הנפרד + חצר. 

04-9987070 058-3261711)20-45(_____________________________________________

 בכרם בן זמרה 10 דק' 
ממירון, 4 חד' + סלון 

ומטבח, מאובזר, בריכה + 
חצר ענקית

050-3711144)26-37(_____________________________________________

 בוסתן לביא - דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות 

050-6333765)28-39(_____________________________________________

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)37-48ש(ושבתות 052-7668387

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, מול קרליבך, 2 חד', 

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-36/20ש(050-6241690 03-9363752

 "ימית הדבש" - וילה 
8 חדרי ארוח, 2 ברכות, 2 

ג'קוזי + גינה ומתקנים, דקה 
מביהכנ"ס לשבתות חתן וכו' 
_____________________________________________)37-48ש(054-6852866 054-5487671

 מחשבים ניידים מחודשים 
במחירים מצחיקים + תיקונים. 

שירות עד בית הלקוח אלי- 
_____________________________________________)37-40ש(055-6651237

נהיגה
 משה אלסין - מורה 

לנהיגה אוטומט. מלמד גם 
לתאוריה. אווירה נעימה! 

_____________________________________________)37-48ש(מחירים זולים! 052-2523284

פיתוח קול
 לקראת הימים 

הנוראים - שיעורי פיתוח 
קול מקצועיים ברמה 

גבוהה לחזנים
_____________________________________________)37-40ש(052-8813439

 נאבדו זוג תפילין בכז' 
אב בעיר העתיקה בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(058-3204293

 ביום א' כד' באב נלקחה 
בטעות בחוף הים בטבריה 
שקית עם בגדי ים המאבד 

יפנה ל- 08-9417162
_____________________________________________)37-38ח(052-3667681

 במלון "מרגוע" בערד 
נמצאה עליונית של אשה 

בחדר 305 בשבת פ' שופטים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7676998

 נמצא ארנק ברח' קוטלר 
בב"ב, ליד נתיב החסד בל' 

_____________________________________________)37-38ח(חשון 054-4633684

 נמצאה שקית אשפתון 
שבתוכה מחשב נייד ופריטים 
נוספים, ביום שישי ט"ו באב 
ברח' חזו"א / דבורה הנביאה 

בתחנת אוטובוס
_____________________________________________)37-38ח(054-8599187/97

 אבדה מצלמת קנון 
שחורה בצפון או כרמיאל

_____________________________________________)37-38ח(054-8420224

 ב- 28.8.2019 נמצאו 
אוזניות אלחוטיות בקו 92 
_____________________________________________)37-38ח(מפ"ת לר"ג 050-4929646

 אבדה מצלמת קנון בחניון 
עמוקה בליל ט"ו באב פלא': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458751

 אבדה מצלמה בכז' אב 
בכנס של זכרון חנה או בפארק 

_____________________________________________)37-38ח(הירקון 050-4113059

 למסירה 3 בובות תצוגה 
לחלון ראווה נשים

_____________________________________________)37-38ח(03-6181711

 2 ילקוטים למסירה 
למשפחות שזקוקות 1 של 

דולפינים לבן ו1 ניקי של בת 
_____________________________________________)37-38ח(במצב טוב 050-4195132

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(בעבר 054-2509001

 All About You מעוניין בספר 
_____________________________________________)37-38ח(חלק 1 052-7677306

 למסירה חוברות "קטיפה" 
ו"מוסף שבת" )יתד( בבני ברק 
_____________________________________________)37-38ח(052-7633824 052-7632395

 לילד מיוחד דרוש מכשיר 
_____________________________________________)37-38ח(כושר )הליכה( 053-3142444

 מעוניינת לקנות מכשיר 
הדרן במצב מצויין

_____________________________________________)37-38ח(055-6700587

 למכירה ציורים מקוריים 
_____________________________________________)37-38ח(לסוכה 055-6700587

 מעוניינת לקנות מסך יד 
שניה ברוחב 70 ס"מ

_____________________________________________)37-38ח(055-6700587

 מעוניינת לרכוש ספרים 
ותמונות על העלייה מתימן 

_____________________________________________)37-38ח(055-6700587

הנהלת חשבונות

לפרסום
03-6162228

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)05-05/20(_____________________________________________
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 שולחן זכוכית עגול קוטר 
60 ס"מ + 2 כסאות 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בבני ברק 03-6164549

 שולחן סלוני 70*140 
מעץ מלא ומסיבי בצבע טבעי 

)בני ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 למכירה שולחן + זכוכית 
עבה לסלון במחיר הקרן ב- 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח 054-3363588

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 שולחן פ. אוכל מפואר 
כחדש + כסאות, נפתח ל- 

3.20 מטר, צבע חום משולב 
_____________________________________________)34-35ל(1,200 ש"ח 054-6337969

 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

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח כל 
_____________________________________________)34-35ח(הקודם זוכה 052-6431557

 למכירה מיטת תינוק, 
מזרן חדש בירושלים 250 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-8442367 052-7617637

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)34-35ח(054-8446728

 אמבטיה לתינוקת צבע 
ורוד סיליקון מתקפלת כחדשה 

_____________________________________________)34-35ח(ממש 85 ש"ח 050-4117575

 שידת החתלה 120 ס"מ 
צבע שמנת 299 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6907470

 לול מפלסטיק לבן נפתח 
לרבוע גדול 200 ש"ח + מזרון 

_____________________________________________)34-35ח(050-4195132

 עגלת "פגרו" חדשה 
ויקרה, דגם 51 2019 + 

אמבטיה + טיולון + תיק 
3,000 ש"ח במבצע

_____________________________________________)34-37ל(055-9954916 055-9565259

DVD  תוצרת 
KEMMEDY )ללא מסך( 

_____________________________________________)34-35ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מכונת תפירה במצב 
מצויין 500 שקלים

_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)34-35ח(ברק( 400 ש"ח 054-7216671

 LENOVO מחשב נייד 
 80GB CORE2 141 מסך

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 055-9765406

 למכירה רמקולים גבוהים 
חברת סוני 300 שקל גמיש 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 050-4183200

 מחשב נייד HPI3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3346080

 קומקום חשמלי חדש 
באריזה HYUNDIA )בני 

ברק( 80 ש"ח בלבד
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שואב אבק כחדש במחיר 
מציאה )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-7216671

 מזגן תדיראן 3/4 כ"ס 
+ צנרת מתכת 5 מ' מפורק 
מהקיר, מצב מצוין רק 430 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-8412976

 ברה"ע למכירה מכסחת 
דשא איטלקית 1300 ואט ב- 

_____________________________________________)34-35ח(190 ש"ח 050-6850138

 PILOT רדיאטור 
9 צלעות בקושי משומש 80 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4088792

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
ELECTRA ב- 230 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813 בני ברק

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)34-35ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

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

_____________________________________________)34-35ח(052-2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

 מקרר אפולו תדירן עובד 
מצויין ב"ב גדול 350 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3121020

 דיסק חשמלי מקיטה 
W840 מצב מצויין 280 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-3268891

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-3463482

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח 052-3463482

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-5656194

 סלון 1+2+3 מצויינות 
במיידי, הקודם זוכה, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א 053-8252357

 פינת אוכל עץ + 4 
כסאות, גודל: אורך 180/90 

נפתח עד 2.5 מר', למיידי עקב 
מעבר 500 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(053-8252357

 חדר שינה + שידה + 2 
מזרנים, מצויין, עיצוב מדהים, 
גוף סנדוויץ אדום, פורמייקה 

צבע פוליסנדר חום יין, נגיעות 
שמנת, סט קומפלט למיידי 

עקב מעבר 2,100 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(053-8252357

 ארון 5 דלתות, סט מצויין, 
עיצוב מדהים, גוף סנדוויץ 

אדום, פורמייקה צבע פוליסנדר 
חום יין, נגיעות שמנת, סט 

קומפלט, למיידי עקב מעבר 
_____________________________________________)36-37ח(1,880 ש"ח 053-8252357

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

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 054-5705546

 בפ"ת 2 כורסאות לסלון 
מבד אדום בורדו במצב מצויין 

500 ש"ח פרטים:
_____________________________________________)36-37ח(054-2819921

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4110991

 שידה ומראה + מדפים 
וקולב תואמים )אגוז בהיר( 

_____________________________________________)36-37ח(350 ש"ח 058-3232259

 שולחן סלוני 70*140 מעץ 
מלא ומסיבי בצבע טבעי )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כורסא לסלון, כסאות 
מחשב, מזנונית, כיסוי לספה 

חדש, עד 500 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 עמודון לבן מפלסטיק של 
כתר חדש 0.65*1.70 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כל אחד 054-3584040

 כוננית 4 מגירות פלסטיק 
_____________________________________________)36-37ח(לבן 250 ש"ח 054-3584040

 כסאות פלסטיק כחול 35 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כ"א חדש 054-3584040

 משטח מיטה 1.90*1.40 
_____________________________________________)36-37ח(חדש 350 ש"ח 054-3584040

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)36-37ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 למכירה שולחן פיקניק 
חדש )לגילאי 6( + סככה 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-6925410

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)36-37ח(460 ש"ח 054-5656194

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה 2 כורסאות לסלון 
מעץ ריפוד אדום במצב מצויין 

+ 2 פרומים 500 ש"ח + 
כיסא משרדי עם גלגלים 300 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-2819921

 כיסא משרדי / מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 למכירה סט ספות 
1+2+3 עם ארגז מצעים 

ונפתח למיטה, מזרון קפיצים 
איכותי 420 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813 בני ברק

 שלחן קפה 300 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(פלא': 053-8238687

 מיטת נוער עץ מלא 
נפתחת לשניים ומזרונים 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ב"ב 053-3121020

 שידה גדולה בצבע לבן + 
3 מגירות במחיר נוח במיוחד 

)בני ברק( 250 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 ארון בגדים מתקפל מבד 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-4087927

 למכירה ספה חזקה ונוחה 
+ ספה נפתחת למיטה עם 

ארגז מתחת 240 ש"ח כל דבר 
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 שולחן פלסטיק מתקפל 
גדול צבע לבן 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(בני ברק 052-5737813 

תינוקות

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 אמבטיון לתינוק 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 כסא לרכב לילד 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 עגלה 3 מצבים אמבטיה, 
כסא רכב 400 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 עגלת טיולון שצריך 
להחליף גלגל אחד ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 גאמפר' עם משחקים 
מתאים מאוד למטפלת ב- 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7119273

 למכירה ברמלה עגלת 
תאומים טובה מאוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-4439935

 למכירה כחדשה נדנדה 
לתליה במשקוף ביתי עד 

גיל 3 ב- 60 ש"ח בלבד נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(050-4116410

 למכירה כרית הנקה 
"כריתי" כחדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד נייד: 050-4116410

 למכירה עגלת מוצי 
מצוינת כולל אמבטיה וטיולון 

גינס ב- 500 ש"ח )גמיש( נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(050-4116410

 ספות 2/3 מעור איטלקי, 
צבע שחור, מצב חדש 

_____________________________________________)34-39(בהזדמנות! 052-4227714

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

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

ראשון שישי 
במחיר מבצע

גלאט כשרראש השנה עם אוצרות חיים
משגיח צמוד

כ"ז אלול - ב' תשרי 27.09-01.10 שישי-שלישי
אפשרות לחג בלבד ראשון- שלישי

חוויה ייחודית ברוחניות וגשמיות כמיטב המסורת

במלון ציפורי בכנרת

לנשים: הרבנית גלית ברוך

הפייטן דוד שלמה שירו הי"ו
הרב שחר לוי שליט"א

הרב אברהם ברוך שליט"א
הרב אמנון בן סימון שליט"א

לפרטים והרשמה: 052-3579862 , 052-8831378, 050-3131740 ,03-6880091

בעל תוקע 
ירא שמיים הרצאות

מרתקות

הפעלות 
לילדים

ע"י מפעילה 
מקצועית,
פרסים 
והפתעות

טיול 
לרשב"י 

ביום א'
לבאים מיום ו'

יר
ע

 ה
הד

בסיטונאות

באיכות הכי טובה

במחירים
הכי זולים בארץ

בד לבן 
לסוכה

050-5429960

+ מזרונים

בס"ד

יד שניה 
מוכרים

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 מזגן חלון גוניור 3/4 כ"ס, 
קירור בלבד 250 ש"ח בבני 

_____________________________________________)35-36ח(ברק 052-2934353

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)35-36ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
 LCD8 טושיבה מסך

_____________________________________________)35-36ח(240 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מקרר יד שניה 
"תדיראן" 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
"סימנס" ב- 500 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מכונת כביסה בוש 500 
ש"ח )בירושלים( טל':

_____________________________________________)35-36ח(052-7180828

 רדיטאור כחדש 12 צלעות 
איכותי בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3187278

 מכונת יבוש גאלה 
)תוצרת איטליה( 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7180828

 זיכרון 1 טרה חדש 193 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7651383

 LENOVO מחשב נייד 
 CORE 2 14.1 מסך
160GB ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(055-9765406

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

_____________________________________________)35-36ח(053-3179093

 HPI13 מחשב נייד 
מצויין ללא תקלות 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3346080

 להשכרה מקרן לאירועים 
משפחתיים במחיר 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(ליום טל': 052-7633169

 למכירה מסך מחשב מצב 
_____________________________________________)35-36ח(מצויין 90 ש"ח 052-5737813

כיריים 3 להבות עדיין באריזה 
חשמל/גז 200 ש"ח -052

_____________________________________________)34-35ח(2786557

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)34-35ח(052-3179093

 מאוורר טורבו גולד ליין 
שמור במצב טוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4088792

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYVNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיריים גז 4 להבות, מסך 
מחשב דק 170 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 מכשיר להכנת ופל בלגי 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 052-6388897

 מייבש כלים 20 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מנקה בקיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מיחם מים לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מגהץ קיטור משוכלל 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח 052-6388897

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 מעבד מזון חדש בקופסא 
דגם ישן 400 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מכונת קפה חדשה 
מהקופסא ב- 100 שקל בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא 80 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מחבת חשמלית ומנגל 
חשמלי חדשים באריזה!!! 100 

_____________________________________________)36-37ח(שקל 052-6388897

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

מוצרי חשמל

קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671 

 מזגן חלון חב' אלקטרה 
_____________________________________________)36-37ח(450 ש"ח 052-7126106

 מכונת קפה חדשה 
מהאריזה + 300 קפסולות ב- 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 052-7629544

 סורק חברת HP ב- 180 
ש"ח קוטל יתושים 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2786557

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG במצב 

מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 תנור חימום חדש במחיר 
השווה לכל נפש )בני ברק( 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק( 400 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 + PRINCESS 10 תוצרתW
אביזרים נלווים )מתאים במיוחד 
לניוקי מכונית( בהזדמנות )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד -054
_____________________________________________)36-37ח(7216671

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-6850138

 בהזדמנות תנור אפיה/
 BISTRO חימום קטן תוצרת
)בני ברק( 70 ש"ח בלבד -054

_____________________________________________)36-37ח(7216671

 בירושלים למכירה תנור + 
כיריים 350 ש"ח במצב מצוין 

_____________________________________________)37-38ח(050-6256846

 LENOVO מחשב נייד 
 GB80 12.1 מסך

_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח 055-9765406

HP GB250 מחשב נייד 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח 055-9765406

 מחשב נייד + מסך, 
עכבר, מקלדת, רמקולים 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 055-9765406

 מקפיא 5 מגרות במצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-7614722

 קנווד - מכשיר וחלקים 
ללא קערה 120 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-7614722

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

פאות ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-6850138

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

_____________________________________________)37-38ח(053-3179093

 LEMOVO מסך מחשב 
19 אינטש תקין 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-3463482

 JBL רמקול אלחוטי 
FLIP במצב חדש 180 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-4825582

 מזגן חלון תדיראן 1.5 
כ"ס במצב מצוין 400 שקל 

_____________________________________________)37-38ח(052-7126454

 מחשב נייד HP I3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

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

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

 מדפסת צבעונית משולבת 
פקס ברדר דיו 200 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-8585960

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 מכונת תפירה במצב 
_____________________________________________)37-38ח(מצוין 500 ש"ח 054-7938941

 מאוורר תליה 16 אלקטרו 
חנן חדש בקופסא 80 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(כ"א 02-5373360

 מחשב נייח מצוין ל. מסך 
_____________________________________________)37-38ח(250 ש"ח 052-7148004

 סורק למחשב במצב מצוין 
_____________________________________________)37-38ח(90 ש"ח 052-7148004

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 סל"ד 
_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח טל': 054-8485026

 מיבש כביסה 
אלקטרולוקס 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח טל':

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 למכירה שואב אבק 140 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה פקס 150 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 PILOT רדיטאור 
9 צלעות בקושי משומש 60 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4087927

 KENWOOD מגהץ 
במצב טוב בקושי משומש 

2400W ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4087927

 למכירה מזגני אלקטרה/
תדיראן 3/5 2/5 1/4 כ"ס 

בהזדמנות כחדשים -050
_____________________________________________)37-38ל(6710265

 כסא מנהלים שחור במצב 
מצוין 250 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 כסא משרדי במצב מצוין 
200 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)37-38ח(050-4120285

 ספות 2+3 מושבים 
איכותיות מבד בצבע בז' 

חזקות ושמורות 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-4087927

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 למכירה דלת כחדשה צבע 
חום ונגה + משקוף רוחב 80 

500 ש"ח גמיש פלא'
_____________________________________________)37-38ח(054-8484132

 3 מדפים צבע שמנת 
25*110 ס"מ 60 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)37-38ח(בבני ברק 03-6164549

 ספה + מיטה אורך: 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-3337530

 למסירה חינם מיטת נוער 
ארונות מזרן ושולחן עפרה 

_____________________________________________)37-38ח(054-2444831

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מיטה זוגית עם ארגז 200 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח בר"ג 050-5967114

 מזנון זכוכית למטה ארון 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח בר"ג 050-5967114

 שולחן סלוני ענק עץ מלא 
במצב מצוין 500 שקל

_____________________________________________)37-38ח(052-7126454

 שולחן מעץ 1.80 נפתח 
ל- 2.40 120 ש"ח אחה"צ 

_____________________________________________)37-38ח(050-4120010

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה

_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 שידה 1.5*45 ס"מ במצב 
_____________________________________________)37-38ח(מצוין 150 ש"ח 052-7148004

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)35-36ח(460 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרון אחד כחדש 280 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7191512

 שולחן סלון 100*300 
במצב מצוין 350 ש"ח טל': 
_____________________________________________)34-35ח(054-8401399 03-6162582

 מיטת קומותיים צבע עץ 
בהיר + מזרן אחד, כחדש 280 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-7191512

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 משאבה חדשה! "לנסינו" 
_____________________________________________)37-38ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 תיק כחול לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)37-38ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש 
לתינוק "ציקו" 350 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 למכירה בב"ב כדורי 
דיקלקטין מקוריים 270 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-8524657

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה עגלת סילב 
קרוס היוקרתית במצב 

מצוין! מתאימה מגיל 0 
עד 3 עם כל הציוד הנלווה 

052-7773526)37-37(_____________________________________________

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)37-38ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 למכירה עגלת בוגבו 3 
500 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)37-38ח(03-6164549

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-6850138

 למכירה טיולון תאומים 
במצב מעולה 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(052-6431557

 מיטת תינוק גדולה 
0.75*130 עץ בוק 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7639661

 טרמפולינה לתנוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה "ליטף" 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4135002

 עגלת גוי אמבטיה וטיולון 
במצב טוב מאוד 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4120286

 עגלת איזי בייבי אמבטיה 
כחדש שחור רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4120285

 סלקל יד שניה 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(02-5373360

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)36-37ח(054-8446728

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה ליטף 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חדשה! לנסינו 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 תיק כחול לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)36-37ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
_____________________________________________)36-37ח(ציקו 350 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8597137

 טיולון יויו גגון ירוק מצב 
מצויין 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321
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03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

יא’ - יג’ באלול תשע”ט  11-13/9/2019

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

 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 

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

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

 מציאה: כלוב + 3 תוכים 
פסטורלים + 2 בתי הטלה 
270 ש"ח בודד ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בערב 054-8592649

 בהזדמנות שמלת ערב 
נצנצים להשכרה 42, 34 רק 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 195 ש"ח 050-4143035

 פנקיים יפיפיים ב"ב רק 20 
ש"ח ליחידה טל':

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 תוכונים מהממים ויפיפיים 
ב"ב רק 40 ש"ח ליחידה טל': 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423165

 כיסויי מגן לטלפון חדשים 
_____________________________________________)36-37ח(5 ש"ח נייד: 052-3186268

 אקוריום פנורמי כולל 
הציוד גודל 0.7*0.5 מ' 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3165776

 נברשת לסלון / פינת 
אוכל + נורות לדים 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני ברק 03-6164549

 מציאה 3 הטאבלט היהודי 
כחדש 450 ש"ח גמיש הקודם 

_____________________________________________)36-37ח(זוכה! 055-6772996

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 פקס לייזר של ברדר דגם 
7320 כולל טונר 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בבני ברק 052-7187193

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(גמיש 054-8464909

 ברה"ע למכירה שק שינה 
לטיולים מידית 70*210 ב- 

_____________________________________________)36-37ח(100 ש"ח 050-6850138

 סט ז' חלקים של מוסרי 
התורה לר"י ממיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(מצב חדש 054-5981054

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5981054

 שמלה מהממת חדשה 
קרם מידה 1 מחיר מציאה 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 054-8497425

 כלוב עם 2 תוכונים + 
מתקן מים 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(054-8457681

 כלוב + ארנבת + שרקן 
+ אוכל 300 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)36-37ח(054-8457681

 למכירה אופנוע משטרה - 
פג 350 ש"ח נדרשת החלפת 

_____________________________________________)36-37ח(סוללה 050-6925410

 אופנים מס' 24 צריך 
לתקן מעצורים 90 ש"ח בבני 

_____________________________________________)36-37ח(ברק 052-7600336

 אופניים חשמליות ליאמי 
שחורות מחיר סביר 450 שקל 

_____________________________________________)36-37ח(050-7806788

 גגון מתאים לכניסה לבית, 
לחנות, לביהכ"נ או מעל חלון 

וכד' 0.85*1.65 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7600336 בב"ב 

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יוגודיוב מידה 38 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8478028

 מדפסת + פקס חברת 
קנון חדשה 130 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5925787

 מכשיר סליסר קוצץ ירקות 
לסלט כתום 80 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 תיק למחשב נייד 35 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 נעל סניקרס 28 משובץ 
של קסטרו 60 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש 85 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-7041010

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)36-37ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 בימבה פלא 70 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-7041010

 מראה לארון בגדים 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 אופנים בימבה פלא
65-150 ש"ח יד שניה

_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 מזנון נוי מעוצב 300 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 חליפת בגיר חדשה 
מציאה! כחול מידה 56 400 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 058-3245685 

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

 אופניים חשמליים במצב 
מצוין כולל מנעול וקסדה 

במחיר 2,650 ש"ח
_____________________________________________)36-37ל(052-7679910

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 אופניים קטנות עם גלגלי 
עזר כחדש ממש! 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אופניי הילוכים גדולות 
כחדשות 380 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7191512

 אגרטל ארוך כחול פרחוני 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 052-7187278

 ספר גאוגרפיה אמריקה 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 053-3155415

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

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

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 מנייד קו? למה שלא 
תרוויח מזה?! ניוד מקצועי 
_____________________________________________)32-35ל(בכל הארץ. 055-6721654

 למכירה פלאפון 2008 
כשר 250 שקל טל':

_____________________________________________)34-35ח(050-4183200

 ברה"ע למכירה פלאפון 
נוקיה דור 3 + מטען ב- 190 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח לפרטים 050-6850138

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי כשר 200 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(052-7167777

כללי

 מיטת תינוק מצב מצויין 
צבע לבן ללא מזרון + מיטת 

מעבר 350 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 טרמפיסט אוניברסלי מצב 
מעולה 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה ליטף 100 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבה חשמלית דו 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חדשה! לנסינו 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 תיק כחול לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)36-37ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
_____________________________________________)36-37ח(ציקו 350 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-8597137

 טיולון יויו גגון ירוק מצב 
מצויין 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 מיטת תינוק מצב מצויין 
צבע לבן ללא מזרון + מיטת 

מעבר 350 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 טרמפיסט אוניברסלי מצב 
מעולה 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)36-37ח(052-7653321

 משאבה חדשה! "לשינו" 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח ידנית 058-3245685

 משאבה חשמלית דוד 
צדדית חדשה! 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 טרמפולינה לתינוקת 
באריזה 180 ש"ח חדש!

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 058-3245685

 אמבט רחצה לתנוק 
כחדשה "ליטף" 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-2614753

C2  מחודש מתאים 
לכשרים למעט גולן והוט 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7167777

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(054-5656194

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5656194

 מציאה! עגלת סילבר 
קרוס היוקרתית מגיל 0, 

תוצרת אנגליה, במצב מצויין, 
כמעט ללא שימוש, רק ב- 
_____________________________________________)36-37ח(1,500 ש"ח 052-7773526

 למכירה מעמד אמבטיה 
לתינוק + משטח החתלה, 
במצב חדש לחלוטין, דגם 

יוקרתי רק ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7773526

 כסא האכלה לתינוק גדול, 
נקי ושמור, צבע כחול 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-6921856

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)35-36ח(054-8446728

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
צבע ורוד 200 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 כסא בטיחות חדש לתינוק 
"ציקו" 350 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 תיק כחול לעגלת בובגו 
_____________________________________________)35-36ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

C2 סוללה לפלאפון 
20 ש"ח 054-8474176

_____________________________________________)36-37ח(054-8478028

 מכשיר GPS לרכב 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8474176

 למכירה פלאפון תומך 
כחדש במצב מעולה צבע לבן 

_____________________________________________)37-38ח(80 ש"ח 054-8426680

C2 סוללה לפלאפון 
20 ש"ח 054-8474176

_____________________________________________)37-38ח(054-8478028

 משכיר GPS ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-8474176

 ילקוט ניקי עם עגלה 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3245685

 צעצועים לילדים עד גיל 6 
כולל לגו משחקי הרכבה טל': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8485026

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 140 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)37-38ח(460 ש"ח 054-5656194

 חוברת "סימנא" הלכות 
לבחינות ברבנות "עירובין" 

חדש ב- 12 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)37-38ח(10 ש"ח 050-4135002

 ילקוט ניקי חדש! מרופד 
2 תאים גדולים 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)37-38ח(050-4135002

 ערכות קישוטי סוכה 
מיוחדים בפייטים ב- 10 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(כ"א 053-3186686

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7687863

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
_____________________________________________)37-38ח(ירוק 40 ש"ח 052-7676856

 ספר לימוד לבנות תיכון 
אלגברה גיאומטריה חשבונאות 

אנגלית 30-40 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-7676856

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)37-38ח(050-4157763

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ 
_____________________________________________)37-38ח(ירקות 80 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
קסטרו חדש 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 טרמפולינה לתינוק עם 
_____________________________________________)37-38ח(קשת 70 ש"ח 058-7041010

 בימבה פלא 70 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 מכנס גי'נס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו חדש 80 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-7041010

 מראה לארון בגדים 90 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 290 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 כספת קיר 200 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 משקולות 20-45 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7126106

 סט איפור 72 צלליות + 
סומק חדש לא היה בשימוש 

_____________________________________________)37-38ח(85 ש"ח 054-8478855

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 55 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)37-38ח(054-7972972

 שמלת בת מצוה כחולה 
מידה XS 0 חדשה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(אלי 054-7972972

 קורקינט רגיל מתקפל 
לילדים במצב מעולה 50 ש"ח! 

_____________________________________________)37-38ח(אלי 054-7972972

 משטח שיש בצבע שמנת 
בבני ברק 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(03-6164549

 גוף תאורה עגול גדול בבני 
_____________________________________________)37-38ח(ברק 400 ש"ח 03-6164549

 נברשת לסלון / פינת 
אוכל + נורות לדים 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בבני ברק 03-6164549

 למכירה אופניים 
STITCHמחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-3337530

 בושם בולגרי אקוה 
ו- BLV כ"א ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(חדשים 054-8481218 אלעד

 חולצת פוסור חדשה 
מידה 15 ב- 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)37-38ח(054-8481218 אלעד

 סט רשר היורש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-5981054

 למכירה נעלי עקב מידה 
40 צבע כסף חדשות באריזה! 

_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 054-8426680

 בגד ים חדש M&H לגבר, 
כחול L בפ"ת 40 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-4144107

 למכירה אופני הרים 
שילדה אלומניום בצבע שחור 

_____________________________________________)37-38ח(300 ש"ח 054-2819921

 אופניים מס' 24 צריך 
לתקן מעצורים 90 ש"ח בבני 

_____________________________________________)37-38ח(ברק 052-7600336

 נשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8474176 054-8478028

 מגבעת בצבע שחור 
במצב מעולה 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4120285

 עגלת קניות מבד חזקה 
במצב מעולה 2 גלגלים 35 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4087927

 ג'י פי אס לרכב כחדש! 
_____________________________________________)37-40ש(איכותי! 054-8527470

 ילקוט קלגב חדש דגם 
עפרונות כולל עגלה קלמר 

ובקבוק 270 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 מצלמת וידיאו לרכב 
novogo חדשה בקופסא 

 32GB כולל זיכרון
_____________________________________________)37-38ח(170 ש"ח 058-3233170

 מגפיים שחורים וגבוהים 
לגבר מעור עם פרווה בפנים 

מידה 42-43 180 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 חלון רשת נגד יתושים 
במסגרת אפורה X11 מטר 99 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3233170

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 מזרונים 150 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 ישבנון 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 כוורת 8 מגירות 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 סקייטים לילד/ה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 054-7216671

 למכירה 5 זוגות אופניים 
בפ"ת לילדים והזוג השישי 
חינם! כל זוג אופניים 130 

ש"ח פרטים בפלאפון:
_____________________________________________)36-37ח(054-2819921

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(03-61999806 בערב 

 כיסוי לרולר לקולנועית 
אפיקים 3 גלגלים במצב חדש 
_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 03-6199806 בערב

 למכירה אופניים לילד 
BMX במצב מצויין מידה 16 

לגילאים 4-7 שנים במחיר 130 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח פרטים: 054-2819921

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט מצב חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8464909

 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

FRAVELIST שק אגרוף 
כחדש לגמרי + שרשרת 

תליה מקצועי במיוחד 350 
_____________________________________________)37-40ש(ש"ח 054-8527470

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פייס( חצי האכלת יד, 

זכר עובד מחיר 480 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)37-38ח(054-8412976

 קרמיקה חדשה קרם 3.5 
מטר רק 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-9089110

 3 מגירות רשת ברזל 80 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח פלאפון 050-9089110

 ארונית לתליה + דלתות 
זכוכית רק 150 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)37-38ח(050-9089110

 ווים בצורת ריש לתליה 
למדפים מברזל 10 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-9089110

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יוגדיוב מידה 38 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8478028

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 054-6969961

 קורקינט לילדים במצב 
חדש ועדיין באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-6877622 בני ברק

 גלולות משחק לילדים 45 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 053-3155415

 חצאית אלגנטית חגיגית 
קומות צנוע מתאים גם 

לחסידים 100 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 סט לקפה ותה של נעמן 
_____________________________________________)37-38ח(40 ש"ח 058-7041010

 מכנס חולצה לספורט 
לנוער סופג זעה 40 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-7041010

 למסירה מסך מחברת 
פיזוצו 32 אינץ כחדש ממש 

_____________________________________________)37-38ח(400 ש"ח 052-7152829

 למכירה בב"ב כובע 
בורסלינו מידה 56 כחדש 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3288707

 למסירה בב"ב עדשות 
מגע 1.00 ו- 0.75 חבילה 

_____________________________________________)37-38ח(כמעט חדשה 054-8524657

 כיור קטן כ- 27*40 250 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 02-5373360

 ספריית קודש ספרי יסוד 
מהו' ישנות 10 ש"ח לספר 

_____________________________________________)37-38ח(02-5373360

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)37-38ח(49 ש"ח 050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6907470

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3256014

 הליכון מצויין עובד מצויין 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 

_____________________________________________)37-38ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד G1 זיכרון 25 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7640482

 KWNWOOD רדיו דיסק 
עם כל התושב והפנלים 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7640482

  מנורת קיר נוי תלויה 
_____________________________________________)37-38ח(מהצד 50 ש"ח 052-7148004

 מגבעת לאופרדו מידה 
54 במצב מצוין 180 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7148004

 מראה + מסגרת צבע עץ 
50*1.3 ס"מ 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-7148004

 מגהץ קיטור במצב מצוין 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח 052-7148004

 אורגן ימהה מעולה! 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3245685

 מטען ובטרייה למצלמת 
_____________________________________________)37-38ח(קנון 100 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 חולצת פסים לבנה לגבר   
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אופני ילדים לגיל 2-4 
שנים מיוחדות ואיכותיות 120 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה תרמיל 20 ש"ח, 
תיק נסיעה 40 ש"ח מזוודה 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(058-3256014

 הליכון מצוין עובד מצוין 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב המחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד 1G זיכרון 25 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7640482

 רדיו דיסק 
KWNWOOD עם כל 

התושב והפנלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7640482

 מזודה 4 גלגלים 130 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 קסדה לאופנים 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 בימבה ג'וק 30 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(052-7126106

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(053-3155415



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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-10/20ל(טובים" 03-5782180

 למעון בבני ברק דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/
חלקית תנאים טובים + 
_____________________________________________)10-36(מענקים 054-5558835

 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

יא’ - יג’ באלול תשע”ט  11-13/9/2019

 דרושות מנהלת/מטפלות 
למעון לגיל הרך בב"ב, שכר 

הולם למתאימות
058-4012013 053-8280863)27-38(_____________________________________________

 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

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 
לעבודה מהבית לפרטים

054-8408411)31-38(_____________________________________________

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה
למעון בפיקוח לשנה הבאה

למשרה מלאה 
+ טבחית 

דרושות 
מטפלות  

 למוסד תורני חשוב 
וותיק דרוש מתרים אמין 
ויר"ש כולל חו"ל תנאים 

מצויינים למתאימים 
054-2681222)36-39(_____________________________________________

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד( בונוסים גבוהים 

072-2230781)32-38(_____________________________________________

 לאזור המרכז דרושה 
מתאמת פגישות מנוסה, 

יכולת ביטוי )גיל +30( 
תנאים סוציאליים 

_____________________________________________)36-39(מעולים! 054-4771509

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בישיבה בשעות 
הבוקר בלבד

054-2681222)36-39(_____________________________________________

העבודה ללא נשק
תנאים סוציאליים מלאים

הכשרה 4 ימים ע"ח החברה

חברת "רשת בטחון"

למערך אבטחה במודיעין עילית

דרושים
אברכים/פנסיונרים

לפרטים: אורי

054-5875650

למשרת בודקים ביטחוניים למוסדות חינוך

אין חובת עבר צבאי
עבודה מיידית

ללא עבר פלילי

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 לסוכנות ביטוח מובילה, 
במגדלי בסר 3 ב"ב,  מנהלת 
חשבונות העלת נסיון, שעות 
 riki@tlp-ins.co.il .גמישות

03-6503177)34-37(_____________________________________________

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-42/19(לשעה, 052-8286090

 למוקד נפרד בב"ב דרושות 
נציגות מכירה, 34 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)34-37(+ עמלות 054-5789059

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)34-37(_____________________________________________

 עובד/ת למשמרות 
ידע במחשבים וגרפיקה 

יתרון, לחנות צילום בב"ב 
03-6199392)34-37(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 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

 מעוניין לשמור על אנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

נא לפנות לשמעון מס':
_____________________________________________)34-37ח(055-5527391

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)35-38(_____________________________________________

 דרושים עובדים 

להוצאת והחזרת 
עגלות למיחזור 

+ עוזרי נהג
ניידות חובה | שכר מצוין למתאימים
שמעון  054-4552136

 שני ווים VV כחולים 
והתקבלת לעבודה-הכירו את 
_____________________________________________)35-38(הווצאפג'ובס 054-9054305

 למעון בגבעת שמואל 
דרושות: 1. סייעת למשרה 

מלאה / חלקית 2. בחורה בין 
השעות 14:30-17:00 שכר 

_____________________________________________)35-38ש(גבוה 052-7177524

 לפיצה בב"ב דרושים 
משלוחנים תנאים טובים 

למתאימים לפרטים
_____________________________________________)35-38ש(054-2146510

C
H

A
N

I

03-5770550 
03-5771144

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 לגן בגבעתיים מיידי, 
סייעת למשרה מלאה,

7:30-16:45, שכר גבוה כולל 
תשלום חגים וחניה

052-3838484)36-39(_____________________________________________

 דרושה עוזרת נקיון 
למטבח למעון בב"ב, בין 

השעות 10:30-13:30
_____________________________________________)36-37ל(050-4146721

 עובד למפעל כיפות 
בשעות אחה"צ מהשעה 

16:00-20:00, מיידית!
_____________________________________________)36-37ש(03-5781152

 נהג משלוחן לירקות 
בב"ב, רשיון ב', הילוכים + 

עבודה פיזית, משרה מלאה, 
שכר הולם! להתקשר בערב-

_____________________________________________)36-37ש(050-4168864 077-7010470

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-47ש(054-2328926

 דרושה מזכירה לשעות 
אחה"צ למרפאת שיניים בב"ב 

קו"ח לפקס 03-631-0203 
_____________________________________________)37-38ש(055-6684461

 לסלון פאות בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה, אפשרות 

_____________________________________________)35-38ל(לעבודה מיידית 050-6925400

 למרכז בב"ב
דרושות מאמנות תזונה, 

הכשרה תנתן למתאימות.
_____________________________________________)36-37ל(אתי 054-8541020

 מתרימים/ות בכניסות 
לכותל המערבי, בבתים, בימים 
נוראים שכר 40%, טלמרקטינג 

_____________________________________________)36-37ל(מהבית 053-2432072

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים לערב ר"ה 

ויוכ"פ במקוואות ובתי עלמין 
בבני ברק, ירושלים והסביבה 
תנאים טובים 052-7124416 

_____________________________________________)36-39()בערב(

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית חרוצה וזריזה עם 

_____________________________________________)36-37ח(נסיון ותיק 054-3584040

קו עיתונות דתית / 8236104 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים דרושים:
לפרויקט טלמרקטינג ימים 

נוראים של 'עזר מציון'
דרושות טלפניות בעלות ניסיון 

למשמרת בוקר.
תנאים מצוינים למתאימות!

בס"ד

מערך
תמיכה 
רפואית

לפרטים
טל': 052-5808957

המשרות מיועדות לנשים ולגברים כאחד

 דרוש תורם לזיכוי 
הרבים, מצווה גוררת 

מצווה ושכר מצווה מצווה 
058-3275870)37-40(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
מטפלת לתינוקיה, משרה 

נוחה, 8-13:30 )יום חופשי( 
נסיון חובה, תנאים טובים, 
_____________________________________________)37-38(קו"ח לפקס 03-619-0002

 למכבסה שלגית ב"ב 
שליח רישיון, נהיגה ב' לעבודה 

קבועה רכב צמוד
_____________________________________________)37-38ש(050-8460282

 לשי מתוק בב"ב דרושה 
עובדת למשמרות, ידע בעיצוב, 

_____________________________________________)37-40א(אידיש יתרון 053-3180602

 דרוש מפיץ לספרי קודש 
שיקבל אותם בחינם ואת 
הרווח ממכירתם הוא יקח

_____________________________________________)37-38ל(03-6193173 054-8411036

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)37-40א(052-6607070

 לדיור בקהילה לאנשים 
עם מוגבלות שכלית דרוש 

רכז דירה בבני ברק, העבודה 
דורשת יכולת ריכוז וניהול, 

shay333@seso.co.il 37-38(קורות חיים(_____________________________________________

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לניהול יומנים 

וניהול צוות עובדים, שעות 
נוחות וגמישות, שכר 6,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח קריירה 072-22-222-62

 לחברת בניה בירושלים 
מזכיר/ה לניהול המשרד. 

משרת בוקר, שכר 8,000 ש"ח 
_____________________________________________)37-37(קריירה 072-22-222-62

 למשרד בבני ברק 
מזכיר/ה לניהול המשרד, 

לעבודה משרדית נוחה, א-ה 
8:00-15:00, שכר 8,000 ש"ח 

_____________________________________________)37-37(קריירה 072-22-222-62

 למרפאה בירושלים 
פקיד/ה לעבודה מול לקוחות 
המרפאה, שעות נוחות, לא 
נדרש ניסיון, שכר 45 ש"ח 

_____________________________________________)37-37(לשעה קריירה 072-22-222-62

 למאפית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים, 

חובה נסיון + ויזה 
בתוקף! 054-8474734 

_____________________________________________)37-40ל(בין 18:00-21:00

 דרושים נערים 
להתרמות ערב ר"ה וערב 
יוה"כ לארגון מוכר תנאים 

_____________________________________________)37-38ל(טובים 050-4153051

 לת"ת בב"ב דרוש איש 
נקיון בשעות הערב קו"ח 

_____________________________________________)37-38(לפקס 1533-577-9518

 לחנות קידס בגדי ילדים 
דרושות עובדות לעבודה 
במשמרות תנאים טובים 

_____________________________________________)37-40(למתאימות 054-7694963

 קופאים/ות סדרנים/ות  
כלליים/ות, מגיל 17.5, לעבודה 

_____________________________________________)37-40(מיידית בב"ב 050-8557084

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכירה דוברת אידיש למשרד 

**מורים/ות, חונכים/ות, 
מלמדים, סייעות וגננות למגוון 
משרות **מנהלת משרד לבית 

ספר דתי **מנהלי/ות
חשבונות למגוון משרות 

**הנדסאית אדריכלות למשרד 
אדריכלות **סוכן שטח + רכב 

צמוד, תנאים טובים גלאט 
www.glatjobs.co.il גו'בס

073-7055666)37-37(_____________________________________________

 עבודה מהבית: נשים 
למכירת מאפי בריאות מהבית 

**מזכירה מקצועית לניהול 
ארגון חסד **תופרת מקצועית 

תושבת ירושלים, שכר גבוה 
www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס

073-7055666)37-37(_____________________________________________

 דרושים/ות בב"ב 
ובמרכז: מנהלת משרד לבית 
דפוס **מזכירה לרואה חשבון 

**מורים/ות, חונכים/ות, 
מלמדים, סייעות וגננות למגוון 
משרות **הנדסאיות אדרכליות 

לחברה בב"ב **מתכנתת 
מתחילה לאחר הלימודים, 
סביבה חרדית **מנהלי/ות
חשבונות למגוון משרות, 

מזכירה למשרד חרדי, תנאים 
טובים גלאט גו'בס

www.glatjobs.co.il
073-7055666)37-37(_____________________________________________

 לנקיון חדרי מדרגות 
דרוש עובד חרוץ 
לרציניים בלבד!
054-2421996
_____________________________________________)36-39ש(052-4003742

 למאפייה בפ"ת דרוש 
עובד/ת ייצור למחלקת 

קונדטוריה עם נסיון בתחום 
בלבד! ימים ראשון עד חמישי, 

בין השעות 9:00-18:00
050-8636386)36-37(_____________________________________________

 למאפייה בפ"ת דרושים 
עובדי אריזה/ליקוט ימים ראשון 

עד חמישי 17:00-22:30
054-7708222)36-37(_____________________________________________

 שכר גבוה ברשת מזון 
כשרה דרושים עובדים/ות 
כלליים/ות ומקצועיים/ות, 

077-9800700)37-40(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
בית קלות, בשעות בוקר/

_____________________________________________)37-40ש(אחה"צ כל יום 052-7669393

 לחברת השוק של 
גבעתיים דרושה מנהלת 

חשבונות סוג 1+2 בעלת 
ניסיון, קו"ח למייל 

hsg2874@gmail.com)37-38(_____________________________________________

 לעסק בתחום האופנה 
בי"ם דרוש עובד קבוע לשעות 

_____________________________________________)37-38ל(אחה"צ 058-4943637

 עובדים לנגריית רהיטים 
נחשבת בתחומה. משרה 

מלאה, תנאים טובים. לפרטים 
_____________________________________________)37-38(אנא פנו לאלון: 050-6505040

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 מתקן דיסקים גדול 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 מזרון על זוגי ד"ר גב, תנך 
מפורש אשר וייזר 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(03-5055740

 אופניים מעולות נמכרות 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 100 שקל 052-6388897

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
ו- 50 שקל לישן
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 שטיח לסלון 100 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897

 הליכון במצב מעולה מנגן 
ותקין נהפך לכמה מצבים 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-6388897

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-6388897
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נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג  | רח’ נויפלד 
15  | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | 
קלישר  17 | אלעד:  רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’ | רח’ הריף 1 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 | הלל 8 |  רח’ רשבי 15 | ברכפלד: רח' רשבי 
35 |  קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | חיפה: מיכאל 9 | בת ים: ניסנבאום 25 | בית שמש: מרים הנביאה 16 | ירושלים: פנים מאירות 10

דרושים/ות
קופאים/ות 
וסדרנים/ות

למשרה מלאה/חלקית 
פרטים בטל':
050-8841090

או 050-2053024

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

חמישישי בנתיב החסד זה

לפתן אפרסק 820 גר'/שריר/פילה מדומה
לפתן אננס 825 גר'

פודינג/ג'לי שקיות אוכל XLשלוקים 'מעולה'
מוצפי
'מעולה'בלדי

1 ק"ג
אסם

קוד: 8194837 יח'
ניקול

טאצ'
זוג רדיד 

אלומיניום ארוך
מעולה

שני-שישי
9-13.9.19 ט'-י"ג באלול

מיץ ענבים 1 ליטר 'מעולה'/מיניס
יין מוריה 750 מ"ל ללא לייט

שישיית נייר מגבתדג פילה סלומון
בלדי

לק"ג

490 3290

סוגים שונים
כולל פיקדוןריאו

5990 2490890 10

2 ב-
10 1990

חמישי-שישי
12-13.9.19 י"ב-י"ג באלול

2 ב-
1790

3 ב-
890

לק"ג

לק"ג

ליח'

ליח'
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