
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש
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י-ם  ברחובות
ב"ב
פ"ת

16:32
16:48
16:28

17:46
17:47
17:47

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת בשלח

 / עמ' 4

כולם 
מבטיחים 

לכם 
הבטחות. 

אצלנו 
העובדות
מדברות.

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700

כתוצאה מהסיוע המשפחות השיגו:

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

רווחה כלכלית

שיפור משמעותי בטיפול הרפואיהטבות מהרשויות

פנאי לטפל בבעיה הרפואית

תמיכה ממשרד הרווחה תרופות, קיצורי תורים, הכוונה רפואית

לתיאום 
פגישה

 אל תשלם 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל שקל לפני 

התפנו 2 מקומות 

052-7609959

בכולל הלכה במערב 
ראשל“צ מלגה גבוהה

לאברכים מצוינים

יש לך בעיית חובות 

052-6547797
והוצאה לפועל?

עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

 כמו דב קוטב רעב ועצבני שהתחממות כדור הארץ גרמה 
לו להקיץ משנתו ולרקד בעיצומו של הכפור, מסתובב לו שר 
ממרכולי  שזז.  מה  כל  על  ונוהם   - ליברמן  איווט  הביטחון 
השבת ועד שירי יונתן גפן בגלגלצ. מי שסבור כי הקרב בינו 
לבין דרעי ייגמר בעוד סולחה מפוארת, עוד יגלה מן הסתם, 

במוקדם או במאוחר, שתחזיתו התגשמה במלואה.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

יקיצת הדב אחרי הפרובוקציה בשבת, נתניהו דורש מליברמן 
הביטחון  שר    בחרדים  מלהתגרות  לחדול 
מה    המאבק  את  יחריף  שלא  התחייב  מצדו 
עומד מאחורי התנהלות ליברמן? והאם צפויות 

בעיות בחוק הגיוס?

/ עמ' 10

נתניהו מרסן את ליברמן

"שהחיינו
וקיימנו
והגיענו"

סיקור 
מיוחד

/ עמ' 8
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חשיפת משרד הרווחה הקדים את הרישום למשפחתונים - והילדים ייפגעו / עמ' 10

'קו עיתונות'

!& 820
17.1-20.1  ' -'

 !!  
  

077-5100355
 18-20/2

שלושה ימים מפנקים 
במלון כינר גליל

שלושה אדמו"רים –
/ עמ' 4 חתן אחד

/ עמ' 4

גם בנס ציונה: מעלים את 
זכר מרן הגראי"ל זצ"ל

לאחר שבועות של הזנחה: 
/ עמ' 6הושלמו פסי ההאטה 

״תוריד פרופיל, יש לי קואליציה גם בלעדיך״



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

פרגון קטן 
לפני הבלאגן

"

"

07:0406:59

 עכשיו
באריזות חדשות
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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

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, 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

 תינוק נשכח ברכב וחולץ
השבוע,  ראשון  יום  בצהרי 
וסיוע  הצלה  כוחות  הוזעקו 
לאחר  בעיר,  גור  מוטה  לרחוב 
ננעל  חדשים  מספר  בן  שפעוט 
האימא  כאשר  המשפחה  ברכב 
שעמדה מחוץ לרכב הותירה את 

המפתחות בסוויצ'.
ב'נוקר  השתמשו  לזירה,  שהגיעו  הצלה  איחוד  מתנדבי 
שמשות' במטרה לפרוץ את אחד מחלונות הרכב ולחלץ את 

התינוק שמצבו הוגדר טוב.

 הילולת הגאון הרב ישי שרעבי זצ"ל
ציינה  רחובות  העיר 
בתחילת השבוע את יום 
של  השישי  ההילולה 
אחד מדמויות ההוד בה 
התברכה, הגאון רבי ישי 
של  רבה  זצ"ל  שרעבי 
למעלה  מרמורק  שכונת 

מיובל שנים.
התורה"  "הדר  במרכז  לזכרו  שנערכה  ההילולה  בעצרת 
בניהו  הגאון  המקובל  דברים  ונשאו  השתתפו  ייסד,  אותה 
רבני  רוזנבלום,  ברוך  רבי  הגאון  המישרים  מגיד  שמואלי, 

העיר ואורחים נוספים

 פרץ לבתי עסק בעיר ונלכד
בית משפט השלום 
האריך  לציון  בראשון 
את  ימים  בשלושה 
תושב  של  מעצרו 
שנעצר   45 בן  העיר 
המשטרה  ידי  על 
אל  לפריצה  בחשד 
עסק  בתי  של  שורה 

בעיר.
החשוד נעצר בעקבות פעילות חקירתית שבוצעה על ידי 
בית  תוך  אל  שהתרחש   פריצה  אירוע  בעקבות  המשטרה 

עסק ברחוב לוין אפשטיין.
במשטרה חושדים, כי החשוד שבכליו אותרו כלי פריצה 
עסק  לבתי  פריצות  לשורת  קשור  כגנוב,  החשוד  ורכוש 

במרכז העיר שאירעו בתקופה האחרונה.

 עובדי המועצה הדתית ירדו לאילת 
הדתית  המועצה  עובדי 
בתחילת  יצאו  ברחובות 
גיבוש  ימי  למספר  השבוע 
בחסות  אילת  בעיר  ועיון 
הפעילות  במהלך  המועצה. 
ראשון  ביום  שהחלה 
והסתיימה אתמול יום רביעי, 
המועצה  עובדי  נחשפו 

את  שהעשירו  שם  בעלי  מרצים  מפי  הרצאות  של  לשורה 
עולמם בנושאים מגוונים.

המועצה  ידי  על  המוענקת  במחווה  מדובר  כי  יצוין, 
זה מספר שנים כאשר ההצטרפות כרוכה  הדתית לעובדיה 
הצליחה  האחרונות  בשנים  בלבד.  סמלית  בהשתתפות 
וזאת  התקציבית  במסגרת  לאיזון  להגיע  הדתית  המועצה 

לאחר שידעה שנים קשות.

 מנפגעי הסופה: ראש העיר ומשפחתו 
הסערה החורפית שפקדה את ישראל בסוף השבוע שעבר, 
לא פסחה על רחובות. לצד עצים שקרסו, גגות שהתעופפו 
שלווה  החורפי  האוויר  ממזג  כתוצאה  שנפגעו  מתח  וקווי 
מספר  השבוע  בסוף  גם  נרשמו  אדירה,  חורף  בסערת 

אנקדוטות מעניינות.
אחת מהן התרחשה בליל שבת מעט לאחר שעת חצות, אז 
נרשמו הפסקות חשמל ממושכות במספר אזורים ושכונות 
ברחבי העיר כאשר בין היתר נרשמה עלטה כמעט מוחלטת 
ברחוב מנשה קפרא הרחוב בו מתגורר ראש העיר שיחד עם 
שאר דיירי הרחוב והתושבים נאלץ להעביר שעות ארוכות 
של  לטיפולה  עד  וזאת  החשכה  בחסות  השבת  ממהלך 

התקלה על ידי גורמי החירום.

החדשות המקומיות של    רחובות
על המקום

זאב סגל

נישואי  שמחת  את  האחרון  בשבוע  חגגו  קרעטשניף  בחסידות 
נכדת האדמו"ר, בת לחתנו הרב אברהם אביש ויס שהנו בן לאדמו"ר 
מספינקא המתגורר בבני ברק, כאשר החתן הנו נכד לאדמו"ר מדארג.

המוני  בהשתתפות  שעבר  בשבוע  רביעי  ביום  שנערכה  החתונה 
חסידים באולם האודיטוריום בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, הצליחה 
לעורר התרגשות מיוחדת בקהל, כאשר הפעם בלטו בהופעתם לאורך 
להם  שהתקבצו  שונות  מחצרות  אדמו"רים  שלושה  השמחה  שעות 
בשמחת  להשתתף  ארוכות,  שעות  למשך  אחת  גג  קורת  תחת  ובאו 

צאצאיהם  כלולות 
רב  קהל  בהשתתפות 
חסידים  המוני  ובהם 

מהארץ ומחו"ל.
במוצאי  כי  יצוין, 
האחרונה  השבת 
פאר  ברוב  נחוגה 
השבע  'שמחת 
המרכזית'  ברכות 
סב  ידי  על  שנערכה 
האדמו"ר  הכלה 
 , ף י נ ש ט ע ר ק מ
קהל  בהשתתפות 
העיר  מתושבי  רב 
האדמו"ר  ובראשם 
ויז'ניץ,  מדז'יקוב 

הרה"ג אברהם ישראל רובין רב בית הכנסת פא"י, הרה"ג מנחם מנדל 
גלוכובסקי רב קהילת חב"ד ועוד.

בשלהי  שתתקיים  הבאה  לחתונה  נערכים  כבר  בחסידות  כי  יצוין, 
לנכדת  ברק  בבני  המתגורר  האדמו"ר  נכד  יינשא  אז  סיוון,  חודש 

האדמו"ר מויז'ניץ.
במקביל, בחודש הבא יחגגו בחסידות את שמחת הבר מצווה לאחד 

מנכדי האדמו"ר, עם הגיעו לגיל מצוות.

משה אברהמי

מרן  של  להסתלקותו  ה'שלושים'  ציון  עם 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, נערכה 
שלום'  תורת  'אור  הקדושה  הישיבה  בהיכל 
עצרת  ציונה,  בנס  הקדוש  הרש"ש  שם  על 
ורבני  ראשי  בהשתתפות  והתעוררות  הספד 
ויראה  תורה  עמלי  אברכים  עשרות  הכולל, 
אליהו  הרב  העיר  מועצת  חבר  ובהשתתפות 

לוי.
מגיד  נשא  המרכזי  ההתעוררות  משא  את 
מישרים הרה''ג רבי אליעזר טורק רב קהילת 

פרושים מודיעין עילית.
החשיבות  על  טורק  הרב  הרחיב  בדבריו 
על  שנשא  צדיק,  אותו  של  מדרכיו  בלימוד 
עצמו את משא הדור, ודאג תמיד לכל עולם 

התורה בגשמיות וברוחניות.

"הרב שטיינמן זצ"ל הסתפק תמיד במועט. 
היו  חייו  אבל  שתה,  ולא  אכל  לא  כמעט 
אם בשמחת  ובאושר.  תמיד מלאים בשמחה 
פניו  על  שהיו  ובחיוך  בשמחה  ואם  התורה, 
תמיד, ובשנינות הרבה בה ניחן היה יודע הרב 
בחיוך  שרצה  המסר  את  להעביר  שטיינמן 
גדול ובשנינה ראויה, ומי שהיה צריך להבין, 

הבין..." כך הרב טורק בדבריו.
הוא אף ציין והביא דוגמא לדברים כאשר 
הרב  מסר  בהם  הפעמים  באחת  כי  סיפר, 
למדו  פוניבז',  בישיבת  שיעורים  שטיינמן 
נאה מרחיבה דעתו של אדם'.  'דירה  בגמרא 
שאלו אותו תלמידיו מה זה נקרא דירה נאה, 

ענה הרב "דירה כמו שלי"...
דירתו  נראית  הייתה  כיצד  יודעים  "הכל 
הפשוטה והסגפנית של הרב, אבל, עבורו היא 

הייתה נאה", הכריז בהתרגשות הרב טורק.

מרן,  של  בנו  בשם  סופר  העצרת  במהלך 
בבחרותו  כי  שטיינמן,  שרגא  רבי  הגאון 
הגדולה'  'הכנסיה  ההיסטורי  הכינוס  נערך 
של אגודת ישראל בירושלים. ר' שרגא חפץ 
לנסוע לשם כשאר חבריו בישיבה. אבל היה 

צריך לכך את אישורו של אביו.
ענה  לנסוע?  רוצה  שאלו אביו, למה אתה 
ר' שרגא את האמת, שבעוד שנים רבות אוכל 
עם  זה  חשוב  במעמד  השתתפתי  כי  לספר 

גדולי הדור.
השיב לו אביו זצ"ל, "אז תישאר בישיבה 
נסעו  שכולם  בעוד  כי  הימים  ברבות  ותספר 

לכינוס אתה נשארת ללמוד..."
התעלות,  בתחושת  יצאו  המשתתפים 
מרן  של  בדרכיו  במעט  ולו  להידבק  וברצון 

הרב שטיינמן זצ"ל.

תינוק נשכח ברכב

הרב ישי שרעבי זצ"ל

חלק מהרכוש שנמצא

המועצה הדתית

גם בנס ציונה: מעלים את 
זכר מרן הגראי"ל זצ"ל

מאות השתתפו בכנס זיכרון לזכרו של מרן הגראי"ל שטיינמן 
נשא  המרכזי  המשא  את   ⋅ להסתלקותו  ה'שלושים'  במלאת 

הגאון אליעזר טורק רב קהילת פרושים ממודיעין עילית

שלושה אדמו"רים 
– חתן אחד

חסידי קרעטשניף חגגו השבוע את שמחת 
נכדה  שהנה  האדמו"ר  נכדת  נישואי 
החתן  עם  מספינקא,  לאדמו"ר  משותפת 

- נכד לאדמו"ר מדארג



 נפגשות!הקפלניסטיות

לשמירת מקומך חייגי עכשיו לאשת הקשר 
יהודית: 050-4150290

רוצה להרגיש מה זו קפלניסטית?
מוזמנת לערב חוויתי, מהנה ומקצועי

בתוכנית:
פאנל פתוח 

עם רופאת נשים בכירה מהצוות המקצועי של קפלן
ארוחת גורמה חלבית

מינה גרטנר בתוכנית סטנד אפ חדשה 
מחכות לך!
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לתושבים המתגוררים בתחילת רחוב ההגנה 
להשמיע  טובות  מילים  רק  יש  חב"ד  ושכונת 
על העירייה. רק בחודשים האחרונים נענו אלו 
לכלי  שמאלה  הפנייה  בוטלה  כאשר  בחיוב, 
ההגנה  רחוב  לעבר  חב"ד  רחוב  מכיוון  רכב, 
התראות  בשל  וזאת  ונחלה  מנוחה  צומת  על 
השכונה  ילדי  למאות  הנשקפת  הסכנה  מפני 
ומבואותיה העושים את דרכם בכל בוקר לעבר 

גני הילדים ומוסדות הלימוד באזור.
כמו כן במקביל, רק השבוע הושלמו בנייתם 
רחוב  בתחילת  החדשים  ההאטה'  'פסי  של 
ההגנה בואכה רחוב חב"ד, אשר נועדו להאט 
החולפים  הרכב  כלי  אלפי  תנועת  קצב  את 
את  להגביר  ובכך  היום,  שעות  לאורך  במקום 
בטיחות ילד האזור העושים את דרכם בדרכים.

לוותה  הקודמת,  לזו  בניגוד  שהפעם,  אלא 
רווחה  אנחת  בהשמעת  גם  הסיפוק  תחושת 

גדולה מצד התושבים.
ששבועות  בעובדה,  נעוצה  לכך  הסיבה 
למעשה  העירייה  החלה  מאז  חלפו  ארוכים 
לאחר  דווקא  אך  בשטח,  התשתית  בעבודות 
כבר  והאותות  נעשתה  כבר  העבודה  שמרבית 
נראו על הכביש, הושהו לפתע העבודות כאשר 
כשהוא  הכביש  עמד  ארוכים  שבועות  במשך 
בטיחותיים שנחפרו  לא  בשני מהמורות  חרוך 

שמדובר  שכח  ומישהו  כאילו  הכביש,  על 
בפעילות הנקשרת בחיי אדם.

ל'השבוע  אומר  השכונה  מתושבי  אחד 
אני  גם  התושבים  "כמרבית  כי  ברחובות', 

שפרויקט  הדבר  הזוי  אך  היוזמה,  על  מברך 
ימים  בתוך  לסיומו  מגיע  אחרים  שבמקומות 
להשלמתו,  עד  כחודשיים  הפעם  לקח  אחדים 
אני שמח שמישהו שם באגף התנועה התעשת 

ובחר להביא סוף סוף לסיום העבודה".

משה אברהמי

משטרת  טרחה  האחרונים  בשבועות 
ישראל לחדד ולפרסם לציבור הרחב את חוקי 
הנהגים  ציבור  על  החלים  החדשים  התעבורה 
החדשים  האכיפה  כללי  כאשר  בישראל, 
והבלתי מתפשרים הכוללים לראשונה פעילות 
אכיפה גם נגד רוכבי אופניים, פורסמו באמצעי 

התקשורת על ידי אגף התנועה של המשטרה.
השונות  הרשויות  בקרב  שבעוד  אלא 
כדוגמת העיר תל אביב ועוד, טרחו המשטרה 
כמו גם יתר הגופים הרלוונטיים, לצאת במסע 
הסברה בקרב הציבור הרחב בנימוק כי מדובר 

ועל  חדש  בחוק 
'להתרגל'  הציבור 
התעבורה  לכללי 
גם  ומה  החדשים 
עונשין  ש"אין 
כן  אם  אלא 
הרי  מזהירים", 
רחובות  שבעיר 
גורמי  החליטו 
כנראה,  האכיפה 
פחות  להיות 

ידידותיים כלפי התושבים.
שולחן  על  הצטברו  האחרונים  בשבועות 
המערכת עוד ועוד תלונות מצד תושבים שומרי 
נזקף דו"ח בסך 1000 שקלים  חוק שעל שמם 
הרכיבה  במהלך  הסלולרי  בטלפון  דיבור  בגין 

על האופניים.
מצד  גם  התקבלו  התלונות  כי  לציין,  חשוב 
דווקא מצד  ולא  רגילים  הילוכים  אופני  רוכבי 
רוכבי אופניים חשמליים העומדים במרכזה של 

סערת האכיפה הסלקטיבית. 
האירועים  שמרבית  העובדה  כי  יצוין, 
ידי  ועל  לעיל, התרחשו באותו צומת  שתוארו 
אותו שוטר תנועה לכאורה, אינן נותנות מנוח 

לנוכח השאלה המתריסה שצפה ועולה לנוכח 
מניעיו של אותו שוטר.

ג' אחד האברכים שספג קנס מוגדל בן 1000 
בידו  אוחז  כשהוא  ש'נתפס'  לאחר  שקלים 
ברחובות',  ל'השבוע  מספר  סלולארי,  טלפון 
בדרכי  הייתי  כאשר  האופניים  על  "רכבתי 
לקניות ב'סופר' שבשכונת דניה. בסמוך לכיכר, 
הנייד  הטלפון  החל  לשעבר,  'הכפריה'  יד  על 
ואז  שברשותי לצלצל, ביקשתי לענות לשיחה 

הגיח השוטר וחנק אותי עם 1000 שקלים".
"ככל שניסיתי להסביר כי כלל לא שוחחתי 
טבעי  באינסטינקט  היה  מדובר  אלא  בטלפון 
מי  להיווכח  כדי  מהכיס  ידי  את  שלפתי  בו 
אלי,  שמחייג  זה  הוא 
על  נפלו  שדבריי  הרי 

אוזניים ערלות".
אזרח  "אני 
מעולם  חוק,  שומר 
דו"ח  קיבלתי  לא 
הרגשתי  כלשהוא, 
מושפל  מעמד  באותו 
העבריינים".  וכאחרון 

מספר ג'.
נוסף  אברך  נ', 
שחטף גם הוא דו"ח באותו צומת לאחר שידו 
ידו  ואילו  האופניים  ב'כידון'  אחזה  האחת 
הנייד  הטלפון  את  לאוזנו  הצמידה  השנייה 
סבור, כי מדובר באכיפה סלקטיבית ומקוממת 
לי  "אין  בעיר,  האופניים  רוכבי  ציבור  כלפי 
בעיה עם הדו"ח" הוא אומר, "המשטרה חייבת 
התעבורה  לתקנות  בהתאם  החוק  את  לאכוף 
וההגינות,  היושר  מצד  אך  הכריזה,  עליה 
מצופה היה כי לפני שמכריזים על 'מבצע' כזה 
ייצאו  הציבור,  את  'לחנך'  שתכליתו  אחר  או 
בקרב  נרחב  הסברה  במסע  האכיפה  גורמי 
לנהוג  לנכון  שמצאו  כפי  בדיוק  העיר  תושבי 

הרשויות בערים אחרות".

שכונת דניה: רוכבי האופניים על הכוונת
צומת  שעל  לכיכר  "בסמוך  מתלוננים:  אופניים  רוכבי  ועוד  עוד 
לו למטרה  לו איש משטרה ששם  וינר ההגנה מסתתר  הרחובות 

לתפוס טרף קל"  התורה חסה על ממונם של ישראל

תושבי שכונת דניה התלוננו, כי העירייה שהחלה בבניית פסי ההאטה 
הפך  הכביש  כאשר  העבודות,  של  בעיצומן  מהם  שכחה  בשכונה, 

למהמורה לכלי הרכב בחסות העירייה

לאחר שבועות של הזנחה: 
הושלמו פסי ההאטה 

 רחוב חב"ד

פסי ההאטה
עיצוב פנים בבית פרוג

אפיק הכנסה נוסף
במקום ובזמן שנוחים לך

הכנה מקצועית ופרקטית לשוק,
עם 6 פרויקטים מעשיים לאורך הקורס

לימודי ערב פעם בשבוע 
- תכנים מפוקחים על ידי רבנים

סיוע בהשמה לבוגרים,
הכוונה לבעלי עסקים צעירים

סיורי חוץ מרתקים, שיעורי העשרה 
ומגוון עזרים לקידום התלמיד

 |  
N

G

ֲעֵשֹה ְלֵביְתָך!

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924724 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

ההרשמה למסלול גברים בבני ברק ובירושלים

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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ההורים לילדים בגני הילדים מביעים בימים 
אלו סיפוק לנוכח הבשורה המרנינה כי הוחלט 
להרחיב את מיזם "ספריית פי כמה" לכלל ילדי 

החינוך החרדי בעיר.
ייחודי  מיזם  הנו  כמה'  'פי 
הנועד לסייע לילדים מגיל שלוש 
מיומנויות  לפתח  חובה  לגן  ועד 
נחשפים  הם  בו  בשלב  קריאה 

לעולם הספר.
בגנים,  לילדים  מעניק  המיזם 
ייחודיים  קריאה  ספרי  ערכת 
בעלות מינימלית המסובסדת על 

ידי העירייה.
הרך  לגיל  מחנכות  באסיפת 
העלו  'רבדים'  במרפ"ד  שנערך 
פעילות  את  נס  על  המשתתפות 
עליו  חרדי  לחינוך  המחלקה 
ראש  את  וכן  כהן  מיכאל  מופקד 
שהביעו  מלול  רחמים  העיר 
בקידום  לסייע  והבנה  נכונות 

הגנים  כלל  עבור  והרחבתו  הייחודי  המיזם 
המסונפים תחת המחלקה לחינוך חרדי בעיר.

והמלווה  המנהלת  הנדלר,  אסתר  ד"ר 
על  באסיפה,  דברה  התוכנית  של  הפדגוגית 

ההקראה  ועל  המוטעמת  הקריאה  חשיבות 
ואין  כשפה  נכס  "אין  כי  בהדגישה,  החוזרת 
לרכישה  ניתנים  אלו  כל   - כחכמה  עושר 

באמצעות הספר והקריאה". 
בנוסף הדגישה את חשיבות ההשקעה בגיל 
את  תראה  "אל  באומרה,  הרך 
תראה  היום  שהוא  מה  לפי  הילד 
בבוא  שיהיה  מה  לפי  הילד  את 
כי  להורים  קראה  היא  היום", 
של  בתבונה  להשקיע  הזמן  זה 
הילדים בהעשרת שפתם ובפיתוח 
של  בדרכים  הרגשי  המרחב 
ודיבור  מורחבת  ,שיחה  הזדהות 

תקין .
ואילו קלינאית התקשורת הגב' 
להורים  הבהירה  גוטליב  דניאלה 
ספרים  של  מתמדת  קריאה  כי 
בהמשך  לילד  טיפולים  חוסכת 

הדרך.
באמצעות  הוא  הילד  את  לחזק  "הדרך 
הספר, המטרה היא, לאפשר לו חוויית הצלחה 
באמצע  בתחילה  שלביו  על  הסיפור  בשחזור 

ובסוף..."

משה אברהמי

הציבור  לפניות  הלשכה  פעילות  במסגרת 
לקבל  תושבים  זכו  הומינר,  פנחס  הרב  של 
וללא התחייבות מעו"ד  ייעוץ משפטי בחינם 

המומחה בנזיקין.
אל קבלת הקהל בלשכה הממוקמת ברחוב 
רבים  תושבים  מועד  מבעוד  נרשמו   ,3 חיש 
שביקשו לנצל את ההזדמנות לקבל את הייעוץ 
נזקי  לתחום  הנוגעות  תביעות  לגבי  המשפטי 
ביטוח  סיעודי,  ביטוח  רפואית,  רשלנות  גוף, 

משכנתא, אובדן כושר עבודה ועוד.
עו"ד  עם  בלשכה  נפגשו  שנרשמו,  הפונים 
תומר לינר, מומחה בתחומו ואשר לו הצלחות 
וניסיון רב בתחום הנזיקין, ואשר הגיע הודות 

את  לקבל  הומינר,  פנחס  הרב  של  להזמנתו 

הקהל בלשכה הרחובותית.

קבלות  מתקיימות  לכך  במקביל  כי  יצוין, 

קהל נוספות ומגוונות בלשכה לפניות הציבור 

על ידי אנשי מקצוע רבים המוזמנים מעת לעת 

ללשכה במטרה לעזור ולסייע לקהל התושבים 

בתחומים מגוונים הנוגעים לחיי המעשה.

"שמחנו  ואמר:  סיכם  הומינר  פנחס  הרב 

לארח בלשכה לפניות הציבור את עו"ד תומר 

אנו  מהפונים.  לרבים  לסייע  שהצליח  לינר, 

לציבור  לעזור  ולפעול  להמשיך  מתכוונים 

בתחומים השונים שלהם הוא נזקק לסיוע".

תושבי העיר קיבלו יעוץ והכוונה 
משפטית בתחום הנזיקין

מספר  עבור  שיועדה  כיוזמה  שהחל  החינוכי  המיזם 
מצומצם של משפחות בעיר, מורחבת עתה לכלל ילדי 

החינוך החרדי 

"פי כמה": החל עבור כ-200 
משפחות והורחב לכולם

קיבלו  רבים  תושבים 
ייעוץ משפטי בתחום 
בלשכה  הנזיקין 
של  הציבור  לפניות 

הרב פנחס הומינר
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ארי קלמן

השבוע  הגיע  פנס,  מייק  ארה"ב,  נשיא  סגן 
חודשיים  של  דחיה  לאחר  בישראל,  לבקר 
ביקר  פנס  המסובך.  הפוליטי  המצב  בעקבות 
קודם לכן במצרים, שם פגש את נשיא מצרים 
לפגוש  לירדן  המשיך  מכן  ולאחר  סיסי,  א 
פנס  נחת  ראשון  ביום  עבדאללה.  המלך  את 
שר  ידי  על  מצומצם  בטקס  והתקבל  בישראל, 

התיירות יריב לוין.
פנס פתח את ביקורו במשרד ראש הממשלה 
בפתח  מיוחד.  פנים  קבלת  בטקס  התקבל  שם 
פגישתם אמר נתניהו: "הייתה לי הזכות במשך 
השנים לעמוד כאן ולקבל את פניהם של מאות 
הפעם  זאת  ירושלים.  ישראל,  בבירת  מנהיגים 
הראשונה שאני כאן ובה שנינו יכולים לומר את 
שלוש המילים הללו – בירת ישראל, ירושלים".
לאחר מכן הגיע סגן הנשיא מלווה ברעייתו 
ידי  על  התקבל  שם  הכנסת,  למשכן  קארין 
יולי  חה"כ  הכנסת  ויו"ר  הכנסת  משמר 
נאום  פנס  נשא  ביקורו  במהלך  אדלשטיין, 

היסטורי במליאת הכנסת.
סוף  עד  תיפתח  בירושלים  "השגרירות 
בעברית  ברכה  והוסיף  פנס  הכריז   ,"2019
"שהחיינו  לישראל:  ה-70  חגיגות  לקראת 

וקיימנו והגיענו לזמן הזה". 
בראשית נאומו קמו חברי הרשימה המשותפת 
ומחו כשהם אוחזים בידיהם פלקטים "ירושלים 

ת  ר י ב
 , " ן י ט ס ל פ
י  ח ט ב א מ
ת  ס נ כ ה
אותם  הרחיקו 
עד  מהמליאה 
לתום הישיבה.
ת  ו ד ו ה "
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בין  הברית 
ת  ו נ י ד מ ה
לא  מעולם 
חזקה  הייתה 
יותר והחברות 
הייתה  לא 

יותר עמוקה. אני כאן כדי להעביר מסר פשוט, 
עומדת  אמריקה   - האמריקני  העם  של  מליבו 
"אנחנו  והוסיף:  פנס,  הבהיר  ישראל",  לצד 
שהערכים  משום  ישראל  של  לצידה  עומדים 
הוא  שלה  והמאבק  שלנו,  הערכים  הם  שלה 
המאבק שלנו. אנחנו מאמינים בטוב על פני רע, 
בטוב על פני רשע ובחירות על פני דיקטטורה. 

זה מה שהאמריקנים תמיד עשו".
של  עוול  ותיקון  היסטוריה  עשה  "הנשיא 
ישראל,  כבירת  בירושלים  בהכרתה  שנה.   70
ארה"ב בחרה בעובדות על פני בדיות. העובדה 
הנשיא  תחת  אמת.  לשלום  היחיד  הבסיס  היא 
לחלוטין  מחויבת  נשארת  ארה"ב  טראמפ, 

שלום  להשיג 
בין  קיימא  בר 
לבין  ישראל 
נים.  הפלסטי
 , ו ת ט ל ח ה ב
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בהר  כולל 
הנשיא  הבית. 
טראמפ הבהיר 
אם  כי  שוב 
בפתרון  תתמוך  ארה"ב  יסכימו,  הצדדים  שני 

שתי המדינות".
אמר  כאן",  אותך  לארח  אמיתי  כבוד  "זה 
מבטיח  אני  זה,  "מעמד  לפנס.  בנאומו  נתניהו 
ניצבת  אתה  עמנו.  ידי  על  לדורות  ייזכר  לך, 
לצדו של הנשיא טראמפ במלוא מובן המילה. 
לא רק שהיית שם פיזית, אתה תמכת בהצהרה 

בהתלהבות גדולה".
הישיבה נפתחה בדברים שנשא יו"ר הכנסת 
"אדוני  פנס:  את  שבירך  אדלשטיין,  יולי 
הבא  ברוך  לישראל,  הבא  ברוך  הנשיא,  סגן 
לכנסת, ברוך הבא לירושלים - בירתה הנצחית 
אנחנו  היהודי.  העם  ושל  ישראל  מדינת  של 

מתכבדים לארח אותך כאן תקופה קצרה אחרי 
ההודעה החשובה של הנשיא טראמפ, שהכיר 
להיסטוריה  ירושלים  של  השורשי  בחיבור 

היהודית".
לדבריו  אדלשטיין  התייחס  נאומו  בהמשך 
טראמפ  הנשיא  על  אבו-מאזן  של  החמורים 
לא  ביתך'  'יחרב  הביטוי  "את  כי:  באומרו 
תשמע בבית הזה. כאן תשמע את ברכת: 'בנה 
ביתך!' אנו מאחלים לך ולעם האמריקני שתבנו 
את ביתכם לתלפיות, ותמשיכו להיות מגדלור 

לעולם החופשי". 
עם  אישית  ערב  לארוחת  פנס  המשיך  משם 

ראה"מ במעונו הרשמי בבלפור.
של  והאחרון  השני  יומו  של  הבוקר  את 
עם  בפגישה  ארה"ב  נשיא  סגן  פתח  הביקור 
להליך  שהתייחס  ריבלין  רובי  המדינה  נשיא 
אין  לצערנו,  אלה  "בימים  כי  ואמר  השלום 
עליהם  משותף.  לשיח  נתיב  נטולי  ואנו  אמון 
ולמולדתו,  לארצו  חזר  היהודי  העם  כי  להבין 
ארץ  זו  כי  פשוט  אלא  השואה  על  כפיצוי  לא 

אבותינו".
המשיך  השניים  בין  קצרה  פגישה  לאחר 
שם   - ושם  ביד  רשמי  לביקור  הנשיא  סגן 
הדליק נר זיכרון. את ביקורו חתם פנס בכותל 
המערבי, שם התקבל על ידי רב הכותל הגר"ש 
ואף הניח  רבינוביץ', שקרא עמו פרק תהילים 

פתק עם בקשה אישית בין אבני הכותל.

מיוחדסיקור 

סגן הנשיא בנאומו בכנסת: שגרירות ארה"ב תעבור לירושלים עד סוף 2019 
• פנס גם נועד עם ראש הממשלה ונשיא המדינה, הדליק נר ב'יד ושם' וקרא 

פרק תהילים בכותל

בנאומו של נתניהו. צילום: יצחק הררי

עם יו"ר הכנסת. צילום: דוברות הכנסת, נעם ריבקין פנטון

"שהחיינו וקיימנו והגיענו"

בשורה ליהדות התפוצות: 
פיילוט בחינות לרבנות בחו"ל

אלי כהן

ובעולם  בארץ  ההכרה  לאור 
בתעודות ההסמכה לרבנות ולדיינות 
הראשית  הרבנות  ידי  על  הניתנות 
הדרישה  והולכת  גוברת  לישראל, 
של יהדות התפוצות בהנגשת שירותי 
הקשור  בכל  הראשית  הרבנות 
לרבנות  סמיכה  מבחני  לעריכת 
פנייתם  בעקבות  בחו"ל.  ולדיינות 
להקמת  התפוצות  יהדות  רבני  של 
תשתיות לביצוע בחינות לרבנות של 
בחו"ל  לישראל  הראשית  הרבנות 
העיר  רב  של  האישית  פנייתו  ולאור 
מרסיי, הרה"ג ראובן אוחנה, הרבנות 
וערכה  לבקשתו  נענתה  הראשית 
בחינות  של  ראשוני  פיילוט  בצרפת 
כ-20  נבחנו  בו  בחו"ל  לרבנות 
במרסיי  כוללים  ממספר  נבחנים 
הראשית  הרבנות  במבחני  והסביבה 

לישראל.
סמיכה  למבחני  מועמדים  כיום 
נדרשים  התפוצות  מיהדות  לרבנות 
עם  להיבחן  מנת  על  לישראל  להגיע 
מגמה  מתוך  בארץ.  הנבחנים  כלל 

האברכים  מאות  צבור  על  להקל 
בארץ,  לבחינות  המגיעים  בחו"ל 
ובעידוד הרבניים הראשיים לישראל, 
הראשית  הרבנות  מנכ"ל  הנחה 
המבחנים  קיום  את  לבחון  לישראל 
בחו"ל ובעקבות כך ולאחר מאמצים 
לביצוע  ראשוני  פיילוט  נערך  רבים 

המבחנים בצרפת.
זהה  במתכונת  נערכו  המבחנים 
נבחנים  כ-20  בארץ,  שמתנהלת  לזו 
מילה,   – נושאים  מספר  על  נבחנו 
וקידושין  וחופה  עירובין  גירות, 
במשך כשש שעות וניתן מענה מיידי 
במהלך  שעלתה  שאלה  לכל  וזמין 
הטפסים  המבחן,  לאחר  המבחנים, 
הובאו ארצה לבדיקת המבחנים ע"י 
בודקי הבחינות של הרבנות הראשית.
גדולה  כהצלחה  הוגדר  הפיילוט 
בקרב כל המעורבים בדבר, וברבנות 
הצלחת  לאור  כי  מקווים  הראשית 
המהלך הניסיוני, כעת ייערכו באופן 
ליהדות  מענה  לתת  ביותר  המקצועי 
התפוצות בכל הקשור לביצוע מבחני 

ההסמכה במדינות נוספות בחו"ל. 

יענקי קצבורג

על  המרה  הבשורה  הגיעה  הצהרים  בשעות  שני  ביום 
פטירתו של המקובל הנודע, הגאון הצדיק רבי ניסים מויאל 
זצ"ל, לאחר שהתייסר בייסורים קשים בבית החולים מאז 
עבר אירוע מוחי לפני כמה חודשים ואושפז במצב קשה. 
בן 83 היה בפטירתו. המנוח נודע כאחד מגדולי המקובלים 

בדורנו וחיבר ספרים תורניים רבים. 
נולד באיליר שבמרוקו לאביו הרב שלמה  זצ"ל  הגר"נ 
זצ"ל,  מויאל  מסעוד  הרב  סבו  ע"ה.  רחל  ולאמו  זצ"ל 
היה מקובל גדול ומפורסם ונרצח לפני יותר ממאה שנה. 
ליובאוויטש  תמימים  תומכי  בישיבת  למד  בצעירותו 
קבלה  ולמד  במרוקו,  לרבנות  נסמך  הוא  במרקש, 

ממקובלים חשובים.
בהגיעו לפרקו נישא לרבנית סימי, בתו היתומה של הרב 
ניסים בוגנים שנרצח. הוא קיבל גם היתר לעסוק בשחיטה, 

שבה עסק ביראת שמים עצומה.
קבוצה  אירגן  הבכורה  בתו  הולדת  ועם  נישואיו  אחר 
כך  בשל  נכלא  הוא  ישראל,  לארץ  לעלייה  יהודים  של 
אשתו  עם  תשכ"א  בשנת  לישראל  והגיע  מה,  זמן  למשך 
מקום  גת,  בקריית  השתקעה  המשפחה  הבכורה.  ובתם 
מגורי חלק ממשפחתה של הרבנית. שם פגש נדיב שתרם 
הקמת  לצורך  גת  בקריית  אלישע  ברחוב  הקרקע  בית  את 
וקיבל  כולל  ראש  העמיד  הגר"נ  אברכים.  וכולל  ישיבה 
אברכים רבים ללימודים. הוא עצמו לא נשא תפקיד פעיל 
בו בעצמו לצד  ישב ללמוד  בבית המדרש, אך מעת לעת 
האברכים. שם הישיבה  "כרם שלמה - למען שמו באהבה" 

נקבע על ידו לקרב לאבינו שבשמים.
לעצה  בחדרו  לקבל  נהג  זצ"ל  מויאל  ניסים  רבי  הגאון 

לגיוס כספים עבור החזקת  ולנסוע ברחבי הארץ  ולברכה 
ש"ס  יו"ר  מהמדינה.  כסף  לקבל  שלא  נהג  הוא  הכולל. 
שר הפנים אריה דרעי סיפר ל'קו עיתונות': "כמה פעמים 
בקשתי ממנו בתחנונים, שנעזור לו דרך משרדי הממשלה 
בתקציבים, אבל הוא אמר תיתנו לעניים, וזה אפילו שהיה 

קשה לו מאוד העול הכלכלי".
גדולה  קהילה  המוסדות  סביב  התפתחה  הזמן  ברבות 
של חוזרים בתשובה מבני העיר ומחוצה לה, והרב מויאל 
זצ"ל הקים מסגרת נוספת מיוחדת לחוזרים בתשובה וכולל 
הנודע  המרצה  חתנו,  הקים  ולאורו  בהשפעתו  אברכים, 
הרב הגאון ר' ישראל נח ברגר מוסדות נוספים מלבד חיזוק 

הקיימים בקרית גת.
מעיריית  קרקע  בהקצאת  המוסדות  זכו  תשנ"ח  בשנת 
קריית גת ברחוב הגבורה 9, הגר"נ מויאל זצ"ל גייס בעצמו 
כוללי  ושלושה  גדול  כנסת  בית  במתחם  ובנה  תורמים 
מוסדות  בעצמם  הקימו  המוסדות  מבוגרי  חלק  אברכים. 

תורניים בקרית גת.
'אור  השאיר אחריו את בנו הרב שמעון, ראש מוסדות 
'ישמח  נח ברגר ראש מוסדות  שלמה', חתנו הרב ישראל 
משה ומרגלית' בקרית גת וחתנו הרב שמעון בן אבו ראש 

כוללים.
זכה לחבר את סדרת הספרים מנחת עני על התנ"ך, מלא 

העומר מן על פרקי אבות, ו'שמן למאור' על הש"ס.
הראש"ל  לו  ספדו  גת  בקרית  הגדול  ההלוויה  במסע 
רב  אלבז,  ראובן  רבי  הגאון  ה'מועצת'  חבר  יוסף,  הגר"י 
העיר הגאון רבי משה הבלין, רבה של באר שבע הגאון רבי 
הרב  הגאון  עדס,  יעקב  רבי  המקובל  הגאון  דרעי,  יהודה 

רייכמן ויו"ר ש"ס השר אריה דרעי.
ת.נ.צ.ב.ה.

חולקו  דו"חות  עשרות 
בשכונת  חונים  לרכבים 
שבת  בליל  שלמה  רמת 
רותחים,  התושבים   
לעבי  נכנס  מועצה  חבר 
הקורה, והמשטרה מגלה 
לבטל  ומתכוונת  הבנה 

את הדו"חות

מגדולי המקובלים: הצדיק רבי 
ניסים מויאל זצ"ל

אלפים השתתפו במסע ההלוויה בקרית גת, ובראשם הראשון לציון הגר"י יוסף שספד 
על הש"ס  ספרים  חיבר  בעיר,  וכוללים  מוסדות  הותיר אחריו  זצ"ל  הגר"נ    בבכי  לו 

והפוסקים ונחשב לזקן המקובלים בדורנו
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כשהאווירה  זה  ככה  לישראל.  בשובם 
ככה  הרגיל.  מגדר  יוצא  באופן  נעימה 
זה  ככה  חיוך.  עם  נעשה  כשהשירות  זה 
לבקש  בנוח  מספיק  מרגישים  שאתם 
'שינפלד תיירות' כל מה שחסר  ממנהלי 
לכם. ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.

30 שנות שירות בהחלט הפכו את כולנו 
למשפחה אחת גדולה.

4. בגלל האירוח
אורחים  כמו  בדיוק  הם  אורחים 
בוודאי  לבית.  אליך  שמגיעים  חשובים 
ככה  לבואם.  נערכת  רב  שזמן  אורחים 
אנחנו נערכים לקראת בואם של אורחי 

שינפלד תיירות לחג הפסח. 
נערכים לכל דבר. מלבד המלון  אנחנו 
השקענו  עבורכם,  שבחרנו  המפואר 
בחדרים,  גם  ופרט.  פרט  בכל  מחשבה 
הכנסת,  בבתי  האוכל,  בחדרי  גם 
מקום  ובכל  המלון  במתקני  בלובי, 
העצום  הריזורט  בתוך  תשהו  שבו 

ורחב הידיים.

 10 גם  נאמנה:  לכם  מבטיחים  אנו 
יספיקו  לא  הפסח  חג  חופשת  של  ימים 
האטרקציות  מגוון  את  למצות  לכם 
חשוב  מציע.  הזה  המושלם  שהריזורט 
לנצל כל רגע כדי שתספיקו כמה שיותר.
והאירוח כמובן כולל ארוחות כיד המלך. 
מי שטעם כבר יודע: הארוחות במלונות 
הן  תיירות'  'שינפלד  מארחים  בהם 
מהרמה הגבוהה ביותר. ועל כך בהמשך.

5. בגלל המיקום
ייחודי  במקום  פסח  חופשת  חיפשתם 
לאחד  הבאים  ברוכים  ומרהיב? 
ביוון  והיפים  הגדולים  הריזורטים 
ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם 
שהשאלה  להניח  סביר  סלוניקי. 

 - היא  עצמכם  את  שתשאלו  הראשונה 
הזה?  הריזורט  משתרע  שטח  כמה  על 

קבלו תשובה: 17,630 דונם.
פורטו  חברת  בבעלות  נמצא  הריזורט 
קאראס בעלת שם עולמי ואחת הגדולות 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות 
העשירון  לקוחות  את  להטיס  נוהגים 
העליון במסוקים פרטיים משדה התעופה 
המלון  בתי  בשני  היוקרה  לסוויטות 
ימי חג הפסח  הממוקמים בריזורט. בכל 
תשע"ח, הריזורט כולו על חדריו, מתקניו 
'שינפלד  אורחי  לרשות  יעמוד  ומגרשיו, 

תיירות'.
חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
ים פרטיים, מגרשי גולף, כדור רגל, כדור 
צלילה  סוסים,  על  רכיבה  טניס,  סל, 
קונגרסים  אולם  וגם  אתגרי  וספורט 

עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה. 

6. בגלל המלון 
במלון  מפנק  מאירוח  תהנו  בפסח 
המושלם אותו בחרנו במיוחד בשבילכם 
קאראס.  פורטו  מליטון  הפאר  מלון   -
פורטו  בריזורט  הממוקם  יוקרה  מלון 
קאראס על המרינה ומציע לכם כל מה 

שאי פעם חלמתם! 
שלחלקם  מפוארים  אירוח  חדרי  בו  יש 
נוף מהמם לכיוון הים, המרינה, הגולף או 
ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, 
ופנימיות, לובי  בריכות שחייה חיצוניות 
מלאי  ענקיים  אוכל  חדרי  ומפואר,  ענק 
של  החופשי  האירי  הבר  ואת  טוב,  כל 

שינפלד בתוך "הקפה ניוז" המפואר. 
מיזוג  בתוכו:  ומכיל  מאובזר  חדר  כל 
פינת  עבודה,  שולחן   ,LCD מסך  אוויר, 
כספת  מיני-בר,  שיער,  מייבש  ישיבה, 

ועוד. 
הפכו  ספא  טיפולי  מאיתנו  לרבים 
של  מהרעיון  נפרד  בלתי  לחלק  מזמן 

חופשה מפנקת. כשאתם 
אתם  לחופשה  יוצאים 

1. בגלל המצוינות
'שינפלד  30 שנה ברציפות שחברת  כבר 
בלתי  לרמה  סמל  היא  תיירות' 
החוזרים  הלקוחות  אלפי  מתפשרת. 
ולחופשות  הקיץ  לחופשות  שנה  מידי 

הפסח, מעידים על כך כאלף עדים.
אורחי 'שינפלד תיירות' נהנים מידי שנה 
ביותר  המפוארים  במלונות  מחופשות 
על  החשיבה  בעולם.  היפים  במקומות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל 
המלון,  מחדרי  החל  נשכחת.  בלתי 
הספא,  הבריכות,  המלון,  מתקני  דרך 
חדר  המלון,  את  הסובבים  המגרשים 
המפנקות,  הארוחות  המרווח,  האוכל 
ושתיה  כיבוד  המגיש  האירי  הטרקלין 
גדולי  של  ההופעות  היום,  שעות  בכל 

בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר, 
של  גדול  מגוון  ועוד  מנוסים  מדריכים 

אטרקציות במתחם המלון ומחוצה לו.
שהם  יודעים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 
מקבלים את מה שמגיע להם ואף הרבה 

מעבר לכך. 
2. בגלל הרמה

תיירות  שינפלד  שומרת  שנה   30 במשך 
על מעמדה כסמל לרמה בלתי מתפשרת. 
לקוחותינו  שאלפי  עשורים  שלושה 
במלונות  מחופשות  ליהנות  זוכים 
למקומות  וטיולים  ביותר  המפוארים 

היפים בעולם. 
תשאלו את אלפי האורחים שהיו איתנו 
"פיילוט  בוורנה,  "מליה"  במלונות 
בקפריסין,  "הילטון"  בכריתים,  ביץ" 
"ויקטוריה פאלאס" בבורגס, "הילטון" 

בדרזדן, בסופיה, בברטיסלבה, בתאילנד 
ובמקומות נוספים ברחבי העולם.

הבלתי  מהרמה  נפעמים  יצאו  הם  גם 
מתפשרת, מאיכות האוכל המוגש בחדר 
המאפשר  מהשפע  האירי,  ובבר  האוכל 
המאכלים  את  לאכול  אחד  לכל 

האהובים עליו.

3. בגלל האווירה
כמו בבית, גם בחו"ל מגיע לכם ליהנות 
ומתחושה  מסורתית  יהודית  מאווירה 
אתם  מהיכן  חשוב  לא  חמימה.  ביתית 
במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם 
ב'שינפלד  אתם,  מוצא  ארץ  ומאיזה 

תיירות' תרגישו בבית. 
הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בארוחות,  בתפילות,  ביותר.  החשוב 
בימי  בטיולים,  בפעילויות,  במופעים, 
מקום  ובכל  רגע  בכל  בשבתות,  חול, 
נשכחת  בלתי  חוויה  המלון.  במרחבי 
לשמור  מהאורחים  לרבים  שגורמת 
גם  האורחים  יתר  עם  חברי  קשר  על 

עשר סיבות מדוע 
לבחור בשינפלד תיירות 

לחופשת הפסח הקרובה ׀ יבניאל שירם

עשרה 
מי יודע?

שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו 
זוכים ליהנות מחופשות במלונות המפוארים ביותר 
וטיולים למקומות היפים בעולם

החשיבה על כל פרט הופכת את החופשה לחוויה בלתי 
נשכחת, אורחי 'שינפלד תיירות' יודעים שהם מקבלים 

את מה שמגיע להם ואף הרבה מעבר לכך

עשרה מי יודע?
עשר סיבות מדוע 
לבחור בשינפלד 
תיירות לחופשת 
הפסח הקרובה

1. בגלל המצוינות

כבר 30 שנה ברציפות שחברת 'שינפלד תיירות' היא סמל לרמה 
לחופשות  שנה  מידי  החוזרים  הלקוחות  אלפי  מתפשרת.  בלתי 

הקיץ ולחופשות הפסח, מעידים על כך כאלף עדים.
במלונות  מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 
היפים בעולם. החשיבה על כל פרט  ביותר במקומות  המפוארים 
המלון,  מחדרי  החל  נשכחת.  בלתי  לחוויה  החופשה  את  הופכת 
את  הסובבים  המגרשים  הספא,  הבריכות,  המלון,  מתקני  דרך 
המלון, חדר האוכל המרווח, הארוחות המפנקות, הטרקלין האירי 
המגיש כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של גדולי הזמר, 
ועוד מגוון גדול של  הטיולים המרתקים בליווי מדריכים מנוסים 

אטרקציות במתחם המלון ומחוצה לו.
שמגיע  מה  את  מקבלים  שהם  יודעים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 

להם ואף הרבה מעבר לכך. 

2. בגלל הרמה

במשך 30 שנה שומרת שינפלד תיירות על מעמדה כסמל לרמה 
בלתי מתפשרת. שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו זוכים ליהנות 
היפים  למקומות  וטיולים  ביותר  המפוארים  במלונות  מחופשות 

בעולם. 
"מליה"  במלונות  איתנו  שהיו  האורחים  אלפי  את  תשאלו 
בוורנה, "פיילוט ביץ" בכריתים, "הילטון" בקפריסין, "ויקטוריה 
בברטיסלבה,  בסופיה,  בדרזדן,  "הילטון"  בבורגס,  פאלאס" 

בתאילנד ובמקומות נוספים ברחבי העולם.

3. בגלל האווירה

יהודית  מאווירה  ליהנות  לכם  מגיע  בחו"ל  גם  בבית,  כמו 
מסורתית ומתחושה ביתית חמימה. לא חשוב מהיכן אתם במקור, 
מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם ומאיזה ארץ מוצא אתם, ב'שינפלד 

תיירות' תרגישו בבית.
האווירה בין אורחי המלון היא הנכס החשוב ביותר. בתפילות, 
בשבתות,  חול,  בימי  בטיולים,  בפעילויות,  במופעים,  בארוחות, 
בכל רגע ובכל מקום במרחבי המלון. חוויה בלתי נשכחת שגורמת 
גם  האורחים  יתר  עם  חברי  קשר  על  לשמור  מהאורחים  לרבים 
מגדר  יוצא  באופן  נעימה  כשהאווירה  זה  ככה  לישראל.  בשובם 
הרגיל. ככה זה כשהשירות נעשה עם חיוך. ככה זה שאתם מרגישים 
מספיק בנוח לבקש ממנהלי 'שינפלד תיירות' כל מה שחסר לכם. 

ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.
30 שנות שירות בהחלט הפכו את כולנו למשפחה אחת גדולה.

4. בגלל האירוח

האורחים שלנו במלון הם בדיוק כמו אורחים חשובים שמגיעים 
לבית. בוודאי אורחים שזמן רב נערכת לבואם. ככה אנחנו נערכים 

לקראת בואם של אורחי שינפלד תיירות לחג הפסח. 
אנחנו נערכים לכל דבר. מלבד המלון המפואר שבחרנו עבורכם, 
השקענו מחשבה בכל פרט ופרט. גם בחדרים, גם בחדרי האוכל, 
בבתי הכנסת, בלובי, במתקני המלון ובכל מקום שבו תשהו בתוך 

הריזורט העצום ורחב הידיים.
אנו מבטיחים לכם נאמנה: גם עשרה ימים של חופשת חג הפסח 
לא יספיקו לכם למצות את מגוון האטרקציות שהריזורט המושלם 

הזה מציע. חשוב לנצל כל רגע כדי שתספיקו כמה שיותר.
והאירוח כמובן כולל ארוחות כיד המלך. מי שטעם כבר יודע: 
מהרמה  הן  תיירות'  'שינפלד  מארחים  בהם  במלונות  הארוחות 

הגבוהה ביותר. ועל כך בהמשך.

5. בגלל המיקום

חיפשתם חופשת פסח במקום ייחודי ומרהיב? ברוכים הבאים 
פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון  והיפים  הגדולים  הריזורטים  לאחד 
שתשאלו  הראשונה  שהשאלה  להניח  סביר  סלוניקי.  ליד  קאראס 
קבלו  הזה?  הריזורט  משתרע  שטח  כמה  על   – היא  עצמכם  את 

תשובה: 17,630 דונם.
הריזורט נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת שם עולמי 
ואחת הגדולות והידועות באירופה. מנהלי החברה נוהגים להטיס 
התעופה  משדה  פרטיים  במסוקים  העליון  העשירון  לקוחות  את 
שבפסח  בריזורט,  הממוקם  המלון  בית  של  היוקרה  לסוויטות 

תשע"ח יעמוד לרשות אורחי "שינפלד תיירות".
הריזורט מתהדר במרינה משלו, חופי ים פרטיים, מגרשי גולף, 
וספורט אתגרי  סוסים, צלילה  רכיבה על  כדורגל, כדורסל, טניס, 

וגם אולם קונגרסים עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה.

6. בגלל המלון 

בפסח תהנו מאירוח מפנק במלון המושלם אותו בחרנו במיוחד 
יוקרה  מלון  קאראס.  פורטו  מליטון  הפאר  מלון   - בשבילכם 
מה  כל  לכם  ומציע  המרינה  על  קאראס  פורטו  בריזורט  הממוקם 

שאי פעם חלמתם! 
נוף מהמם לכיוון הים,  יש בו חדרי אירוח מפוארים שלחלקם 
המרינה, הגולף או ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, בריכות 
שחייה חיצוניות ופנימיות, לובי ענק ומפואר, חדרי אוכל ענקיים 
מלאי כל טוב, ואת הבר האירי החופשי של שינפלד בתוך "הקפה 

ניוז" המפואר.
כל חדר מאובזר ומכיל בתוכו: מיזוג אוויר, שולחן עבודה, פינת 

ישיבה, מייבש שיער, מיני-בר, כספת ועוד. 
מהגדולים  מ"ר   4700 של  ענק  ספא  לרשותכם  עומד  במלון 
באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, אולם באולינג, מועדון 

כושר, גלישה חופשית ברשת ועוד.

7. בגלל האוכל

האוכל, בייחוד בחג הפסח, הוא אולי המשמעותי ביותר עבור 
מי שיוצא לחופשה במדינה שבה אין לו מכולת בקרבת מקום כדי 

להשלים את שחסר.
ופרטני  מיוחד  דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות',  ב'שינפלד 
בנושא האוכל. הן בארוחות העשירות המוגשות בחדר האוכל והן 

בבר האירי שבו ניתן לאכול ולשתות בכל שעות היום.
אנחנו בוחנים את עצמנו על פי שלושה פרמטרים: איכות, כמות 
במוצרים  משתמשים  אנחנו  עולמי.  דבר  לשם  שהפכו  וכשרות 
ברמה הגבוהה ביותר שנבחרים בקפידה, על מנת להבטיח את טיב 
גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים  המזון.  ואיכות 
צרפתיות ושוויצריות הידועות בטיבן, יין צרפתי וכמובן ברטנורא 
ועוד  טרי,  נורבגי  סלומון  מיוון,  טריים  ועגלים  בקר  איטלקי, 

משלוחים רבים של מצות ושאר פרודוקטים מארה"ב ומישראל.
מי שכבר מכיר יודע שהשפע של שינפלד הוא מספר אחת בכל 
הסגנונות,  מכל  מאכלים  הכוללים  חמים/קרים  ברים  מידה.  קנה 
מבחר  עם  בר  בוקר  ארוחות  וארוחה.  ארוחה  בכל  עצום  ומגוון 
גבינות עשיר ביותר, סלטים מירקות טריים, מנות חמות מגוונות, 
דגים  בשרים,  של  ברים  סלטים,  של  ברים  וערב,  צהריים  ארוחת 
וינאי  עוגות  בר  מרקים,  אישי,  קארווינג  עמדות  חמות,  ותוספות 

ופירות, בר שתיה ובר יינות חופשי. פנסיון מלא כל החג!
יסודי  ניקיון  ויערוך  החג  לפני  למלון  יגיע  המשגיחים  צוות 
וצחצוח של המטבחים וחדרי האוכל ויכשירו אותם לפסח. כשרות 
- גלאט כשר לא שרויה וללא קטניות תחת פיקוחו של הרה"ג הרב 

משה נחשוני שליט"א.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, שף מטבח חם, 
שף סלטים, שף ארוחת בוקר, שף מאכלים יהודיים, שף קונדיטור 
פרווה, שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים וקונדיטורים 

בשיתוף  אשר  בינלאומיים  בפרסים  זכו  אשר  הראשונה  מהשורה 
מסעיר  אוכל  תפריט  עבורכם  ויכינו  יעמלו  נרחב,  עוזרים  צוות 
ומלהיב הכולל שפע של טעמים, צבעים וניחוחות, מטבח גורמה 

וסגנונות המטבח היהודי על מגוון עדותיו.
וכמובן, אל תפספסו את הקידושא רבא המיוחד בשבת בבוקר 

לאחר התפילה. 

8. בגלל ליל הסדר המלכותי

שינפלד  של  האורחים  רק  מכירים  ועשיר  מפואר  כה  סדר  ליל 
תיירות, ואכן מדובר במסורת שהולכת ומשתבחת עם השנים.

כמדי שנה נקבל את פני את החג עם תפילה חגיגית בבית הכנסת 
לחדרי  נעבור  ורעבים  נרגשים  התפילה  של  סיומה  עם  במלון. 
השולחנות  חגיגי,  באופן  שנה  כמדי  המעוצבים  הגדולים  האוכל 
יעטו מפות לבנות וצחורות לצד סידורי פרחים מהודרים ובקבוקי 

יין משובחים.
כל  עם  המכובדים  הסדר  עורכי  ינהלו  המרכזיים  הסדרים  את 
פי  על  המלך  כיד  ארוחה  יכלול  הסדר  ליל  החג.  ומנהגי  סימני 
השפים  שמכינים  הנהדרים  המטעמים  כל  עם  המסורת,  מיטב 
מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא  שינפלד.  של  והקונדיטורים 
אפיקומן לילדים, ונשיר בצוותא עם גדולי הזמר היהודי עד לשעות 

הקטנות של הלילה.

9. בגלל התכניות העשירות

מכינים  אנו  והשיעורים,  מלבד התפילות, הארוחות, ההרצאות 
ישהה  השנה  ולילדים.  למבוגרים  בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם 
איתנו גדול הזמר החסידי ישי לפידות שיהיה האמון על ההפקה 
והתכניה האמנותית בכל ימות החג. יחד איתו ישהו אהרלה נחשוני, 
העומד בראש אחת התזמורות המובילות כיום, ובהשתתפות החזן 
העולמי חיים אדלר שילווה את התפילות ואת סעודות החג והשבת. 
באווירה של שמחת חג אינסופית יתקיימו הופעות במהלך ימי חול 

המועד וכמובן ילוו את התפילות והסעודות בכל ימות החג.

10. בגלל הטיולים

יותר!  יוון מציעה הרבה  וכרתים. מדינת  רודוס  רק  זה לא  יוון 
נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע  ואוהבים  המחפשים  מבינכם  אלו 
המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות  טיולים  הרפתקאות, 
שילוב מיוחד של אירופה והמזרח התיכון במקום אחד, כשאפשר 

ליהנות ממסלולי טיול מגוונים ונופש רגוע בחוף הים. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות המתאימות 
אחורה  אתכם  יקחו  היפהפיים  הנופים  כאחד.  ולקטנים  לגדולים 
גגות  עם  קלאסיים  בתים  והאותנטיים,  הקטנים  לכפרים  בזמן, 
צבעוניים, מטעי גפן, עצי זית, וקו ההרים הנישאים לרקיע שוודאי 

יזכירו לחלק מכם את האלפים השווייצריים.  
ובין  יוון,  בצפון  נרחב  חלק  היהודית  לקהילה  שגם  כמובן 
הטיולים מומלץ להכיר את סיפורי הקהילות המיוחדות שחיו כאן 

בעיקר בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
ב-550  משופע  לטייל,  לצאת  ניתן  אליו  חלקידיקי  אזור 
שקטים  חלקם  ביופיים,  מדהימים  ים  חופי  של  קילומטרים 
שפע  כמובן  תמצאו  ברובם  בתיירים.  עמוסים  ואחרים  ומבודדים 
של ספורט ימי מכל הסוגים, סקי מים, אופנועי ים, בננות, מצנחי 

רחיפה, סירות מרוץ, צלילה ועוד.

עשרה אני יודע: שינפלד 
תיירות זו החופשה 
המושלמת ביותר בחג הפסח
www.shainfeld.com :לפרטים
03-6189999
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ארי קלמן

כי  השבוע  הודיע  הרווחה  משרד 
למשפחתונים  ההרשמה  את  יקדים 
כבר  שיירשמו  כך  היום,  ולמעונות 
במקום  למשפחתונים  פברואר  בחודש 
להקל  כדי  היא  ההקדמה  מטרת  במאי, 
כאשר  הביורוקרטיה,  ועל  ההורים  על 
לתשובת  ממתינים  ההרשמה  לאחר 
ובכך  התקבלו  הילדים  האם  המעון 
הרווחה  במשרד  ממש  של  עומס  נוצר 
שלפעמים גולש אל תוך שנת הלימודים. 
אמיר מדינה, מנהל אגף מעונות יום 
במשרד הרווחה, הסביר כי "זה שיפור 
 80%" לדבריו,  להורים".  השירות 
החודש  בסוף  תשובה  יקבלו  מההורים 
)אדר( האם התקבלו למעון... כדי שלא 
בהורים  ויפגע  הלימודים  לשנת  ייכנס 

ובילדים".
עולה  עיתונות'  'קו  שמבדיקת  אלא 
כיום  אם  מהמהלך,  שנפגע  מי  יש  כי 
בסיוון  שנולדו  לילדים  הורים  יכולים 
כדי  במיידית,  הנולד  הרך  את  לרשום 
ולאחר  הלידה  חופשת  סיום  שעם 
ללכת  הילדים  יוכלו  חודשים  שלושה 
החרדי  במגזר  )שמתחיל  למשפחתון 
בראשית אוגוסט( הרי שלאחר ההקדמה 
המדוברת הם לא יוכלו להירשם, משום 

והמשמעות  בחודשיים  גדל  שהפער 
היא שלא ניתן לרשום ילד קודם לידתו, 
שנולד  מי  את  לרשום  יוכלו  לא  ובכך 
חופשת  תום  עם  למשפחתון  עתה  זה 

הלידה של האם.
 ממשרד הרווחה נסמר בתגובה ל'קו 
השירות,  שיפור  "במסגרת  עיתונות': 
תקופת  את  להקדים  הוחלט  השנה 
בכדי  וזאת  פברואר,  לחודש  הרישום 
לתת תשובות להורים, בהקדם האפשרי, 
במסגרות  לילדיהם  לשיבוץ  באשר 
תשע"ט,  לשנת  האגף  ע"י  המוכרות 
מתבצעות  בהן  במסגרות  ובמיוחד 

ועדות קבלה.
למעונות  הרישום  "הקדמת 
ולצהרונים היא בשורה גדולה לעשרות 
לשמור  ניתן  לא  אמנם  הורים.  אלפי 
נולדו,  שטרם  לילדים  במסגרות  מקום 
לאחר  לקבלם  מניעה  שאין  כמובן  אך 

תקופת הרישום על בסיס מקום פנוי.
"נציין כי במקביל להקדמת הרישום, 
המשרד, בראשות שר העבודה והרווחה 
חיים כץ משקיע משאבים רבים בהגדלת 
והמשפחתונים  היום  מעונות  היצע 
בהם  מצבים  הניתן  ככל  לצמצם  בכדי 
במסגרות  פנויים  מקומות  נותרו  לא 

המוכרות".

ארי קלמן

מסרב  עדיין  הוא  אך  עבר,  כבר  המרכולים  חוק 
לרדת מסדר היום: לאחר סופ״ש סוער בין המפלגות 
החרדיות ליו״ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, כאשר 
האחרון יוצר פרובוקציה בשיאה של השבת האחרונה 
מליברמן  נתניהו  הממשלה  ראש  ביקש  באשדוד, 

להוריד פרופיל. 
נתניהו  בין  השיחה  תוכן  הגיע  עיתונות׳  ׳קו  לידי 

שנערכה  שיחה  לליברמן, 
החרדים  דרישת  לאחר 
ליברמן  את  לקרוא  מנתניהו 
זה  תמשיך  ״אם  לסדר. 
מבקש  אני  לבחירות,  יוביל 
אמר  פרופיל״,  להוריד  ממך 
מכן  ולאחר  לליברמן  נתניהו 
יש  ״לי  כי  לו  והזכיר  הוסיף 

קואליציה גם בלעדיך״.
התחייב  מצדו  ליברמן 

שלא להחריף את המאבק במפלגות החרדיות.
למקורביו  האחרונים  בימים  הסביר  הביטחון  שר 
כי מאחורי המאבק הנוקשה שבשיאו אף הצביעו נגד 
חוק המרכולים, ניצבת עלייתה של ׳יש עתיד׳ בסקרים 
והצורך לקחת מהם את הקולות האנטי חרדים, לדברי 
ומחויבים  בקואליציה  אנחנו  האמת  ״ברגע  ליברמן 
המרכולים  חוק  לו  לנו,  מחויבים  שהם  כמו  לחרדים 
היינו עושים  - לא  נופל בעקבות ההצבעה שלנו  היה 

זאת". 
כזכור, בשבת הגיע ליברמן לאשדוד, שם מתחולל 

בשבועות האחרונים מאבק בעקבות חוק המרכולים, 
על  העזר  חוקי  את  לאכוף  החליטה  העירייה  כאשר 

החנויות הפתוחות בשבת ולהעניק להן קנסות. 
המפלגות החרדיות פרסמו הודעה עם צאת השבת 
בה נכתב בין היתר כי ״התנהגות זו של ליברמן מעידה 
קולות  על  תחרות  בשל  קשה,  פוליטית  מצוקה  על 
פוליטי  הון  לגרוף  ובמטרה  לפיד  יאיר  מול  השנאה 
והעמקת  אוכלוסייה  קבוצות  בין  משיסוי  כתוצאה 

הקיטוב בעם״. 
בהודעה  נכתב  בהמשך 
התורה  יהדות  סיעת  כי 
לסדר  ״לקרוא  מבקשת 
באופן  הביטחון  שר  את 
החמורה  פגיעתו  על  מיידי 
כי  ולפעול  השבת  בקדושת 
שר הביטחון יהיה זה שידאג 
ולא  האזרחים  בטחון  למען 

בגרימת מחלוקות וריב".
במהלך  לעלות  שצפוי  הגיוס  בחוק  התמיכה  לגבי 
אומר אחד מחברי  בכנסת,  לדיון  הקרובים  החודשים 
כי  עיתונות׳  ׳קו  עם  בשיחה  ביתנו׳  ב׳ישראל  הכנסת 
בחוק,  לתמוך  אותנו  שמחייב  קואליציוני  הסכם  ״יש 
אבל יש גם הסכם שמחייב את החרדים לקבל הסכמת 
כיבדו  לא  הם  אם  דת,  בחוקי  הקואליציה  סיעות  כל 
את זה בחוק המרכולים שלא יצפו שנכבד את ההסכם 

בחוק הגיוס״.

את  הקדים  הרווחה  משרד 
הרישום - הילדים ייפגעו

זה  תמשיך  ״אם  לליברמן:  נתניהו 
יוביל לבחירות, תוריד פרופיל״

הרישום  את  מקדים  הרווחה  משרד 
למשפחתונים ביותר מחודשיים  המשמעות: 
פער הגורם לכך שילדים בגיל שלושה חודשים 

לא יוכלו להירשם

אחרי הפרובוקציה בשבת האחרונה, נתניהו דורש מליברמן לחדול מלהתגרות בחרדים 
ומזכיר לו כי יש קואליציה גם בלעדיו  שר הביטחון מצדו התחייב לראה״מ שלא 
יחריף את המאבק  וגם: מה עומד מאחורי התנהלות ליברמן? והאם צפויות בעיות 

בחוק הגיוס?

פרסום 

ראשון

חשיפת 'קו 

עיתונות'

דרעי וליברמן בימים יפים יותר

 כהן. צילום: נחמן אלבר

פישל רוזנפלד

שיתפרסם  עיתונות',  ל'קו  מקיף  בראיון 
ישראל',  'כל  במוסף  השבוע  בסוף 
הנושאים  לכל  כהן  אלי  הכלכלה  שר  מתייחס 
הפוליטיות  שאיפותיו  לצד  למשרדו,  הקשורים 

ותכניותיו העתידיות לבחירות הבאות.
במהלך הראיון התייחס השר כהן להצעתו של 
שר הפנים אריה דרעי, אותה אישרה הממשלה 
הממשלתיות  הרשויות  יידרשו  ולפיה  לאחרונה 
לפעול לאפליה מתקנת להעסקת חרדים במגזר 

הציבורי. 
חרדיים,  עובדים  המון  לנו  יש  היום  "כבר 
כאן במשרד, בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

ובעוד שלל מקומות", פותח השר את תשובתו, 
דוגמה  לשמש  יכול  הוא  האם  שנשאל  לאחר 
לעודד  מיוחדים  תמריצים  גם  לנו  "יש  לחיקוי. 
את  שמחייב  דבר  זה  חרדים.  בהעסקת  ולסייע 
מדינת ישראל. אנחנו רואים את מגמות הגידול 
הטבעי ואחוז החרדים באוכלוסיה רק ילך ויגדל, 
הכלכלי  המצב  על  לשמור  רוצים  אנחנו  ואם 
לעידוד  לפעול  חייבים  אנחנו  והיציב  החזק 
לכלכלת  מדיני  אינטרס  וזה   - במגזר  התעסוקה 

ישראל".
והתמריצים  התעשיינים  לעידוד  בהתייחס 
בדולר  השפל  בשל  היתר  בין  להם,  הניתנים 
בזה,  "כשמדובר  כי  השר  אומר  השקל,  לעומת 
לדוגמה,  לטובתם.  מאפליה  נהנים  החרדים  אז 

ברשות לחדשנות מקבלים החרדים מענק גבוה 
בכעשרים אחוזים מאשר התעשיינים הרגילים".

העימות  את  גם  עלה  הנושאים  שלל  בין 
בנק  מנכ"ל  לבין  בינו  המפתיע  המילולי 
הפועלים, במהלך נאומו ב'כנס ישראל לעסקים'. 
השר כהן, שכנראה הבין כבר במקום שהעימות 
הפוליטיקלי-קורקט  מהשיח  בהרבה  חורג 
הבנק  "מנכ"ל  כי  עיתונות'  ל'קו  מסביר  הנהוג, 
הבנקים  את  חונק  אני  כאילו  היד  עם  לי  סימן 

ופשוט לא יכולתי לשתוק".
תפקידו  את  ומשחזר  כהן  חוזר  כך,  לצורך 
הקודם, טרם מינויו לשר הכלכלה, כיו"ר ועדת 
במערכת  רפורמה  על  שם  "עבדנו  הרפורמות. 
מחמישים  פחות  לא  הגיעו  ולועדה  הבנקאית 

וארבע לוביסטים", הוא אומר בזעם. "כשמנכ"ל 
הבנק לא מתבייש להגיד שהוא נחנק - הרגשתי 
ידעו",  לא  שהם  מה  את  לציבור  לספר  חובה 
הוסיף כהן, תוך שהוא מביע גאווה על ההצלחה 

ברפורמות המדוברות.
הבלעדי  הייבוא  ביטול  רפורמות  על  גם 
הרבה  לו  יש  והטואלטיקה  התמרוקים  ומוצרי 
מה לומר, תוך שהוא מסביר מי המרוויח העיקרי 
למשפחה  "בעוד  מקדם.  שהוא  מהרפורמות 
שקלים  עשרות  יחסוך  זה  ממוצעת  ישראלית 
הילדים  ברוכת  החרדית  הנשפחה  בחודש, 

תחסוך מאות שקלים מדי חודש", הוא אומר.

התקציב  את  מקבלים  "החרדים 
הגדול ביותר"

שר הכלכלה אלי כהן מסכם שנה במשרד הכלכלה בראיון מקיף ל'קו עיתונות' 
 ״יש לנו תמריצים מיוחדים לעודד ולסייע בהעסקת חרדים. זה דבר שמחייב 
שקלים  מאות  חרדית  כל משפחה  תחסוך  כיצד  וגם:    ישראל״  מדינת  את 

בחודש כתוצאה מהרפורמות שהוא מקדם?

הראיון המלא יפורסם בסוף השבוע ב-



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש“ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

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

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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אלא  הממשלה,  ראש  לא  ואפילו  המתנחלים  ציבור  לא 
למרוויחים  הפכו  החרדים  התורה  תלמודי  מנהלי  דווקא 
 – פנס  מייק  האמריקאי  הנשיא  סגן  של  מביקורו  הגדולים 

במעשים ולא בדיבורים.
להתפעל  שלא  אפשר  אי  בהם,  לעסוק  שנפנה  לפני  אבל 
בלתי  מטוטלת  במעין  ראש-הממשלה  על  שעבר  מהשבוע 
משבוע  רוחו  מצב  את  והופכת  מצבו  את  שמשנה  נגמרת 

לשבוע. ממש, ביבימאניה-דפרסיה.
נשמע  ביבי  ארה"ב,  נשיא  סגן  כשלצדו  הכנסת  דוכן  מעל 
ונראה כמו הנשיא האמריקאי בכבודו ובעצמו. האנגלית שלו 
רהוטה משל פנס, ההופעה נשיאותית יותר, הכריזמה - רמה 
אחת מעל. לו רק היה נולד ולא רק גדל בארצות הברית של 
המושלם  הרפובליקני  למועמד  הופך  היה  נתניהו  אמריקה, 

לנשיאות.
בכל  הנשיא  סגן  על  נתניהו  התעלה  הכנסת  דוכן  מעל 
הפרמטרים. רק במה שנוגע לגודש הציונות שהוכלל בנאום, 
עקף פנס מימין את ראש-הממשלה. "תגיד", שאל השר הצמוד 
לראש הממשלה במהלך נאומו של פנס במליאה, "יכול להיות 

שהחליפו ביניכם את הנאומים?" 

זה היה שבוע שבא לראש הממשלה בתזמון מופלא, אחרי 
קואליציוניים  זעזועים  רעות,  כותרות  של  ארוכה  תקופה 

בהודו,  המוצלח  בביקור  החל  זה  חשדות.  מלאות  וחדשות 
המשיך בביקורו המוצלח של פנס והסתיים בטיסה לדאבוס. 

בין  הוויכוחים  הושתקו  יקיר,  הבן  הקלטות  נעלמו  לרגע 
מתקתק  כקינוח  הפליליות.  הכותרות  ונעלמו  השותפים 
במיוחד התווספה גם הכותרת על הקרע בין מני נפתלי לאלדד 

יניב. 
"חזון אחרית הימין", הגדיר השבוע השר אופיר אקוניס את 
תחושות חברי הממשלה. החזון חזון, הימין ימין, גם האחרית 
נתניהו  יחזור  פנס,  של  מטוסו  המראת  עם  באופק.  נראית   –
אופסנו  רק  אלא  נעלמו  שלא  וחקירות,  כותרות  אותן  לכל 

לשבוע קט של אגירת כוחות חוץ.

ברית הסגנים
בקדנציית אובמה הזכורה לרע, ביקור הסגן ביידן הסתיים 
בטונים צורמים, שונים בתכלית מהמנגינה הנפלאה שנשמעה 
השבוע במשכן הכנסת, בגין ההחלטה על קידום הליכי התכנון 
ברמת שלמה. הכלל מאז נלמד ויושם אפילו במהלך הביקור 

של הסגן הידידותי: במהלך הביקור, לא מכריזים, מחליטים, 
או מקדמים יוזמות בנייה למיניהן מעבר לתחומי הקו הירוק.

פנים  הליכים  לקידום  הפוכה  בתובנה  אך  נכון  זה  כל 
ישראליים. במשך חודשים ארוכים שכבו להן תקנות מוסדות 
פרוש,  סגנו  בנט.  לחתימת השר  ומזומנות  מוכנות   – הפטור 

לקח את הנושא כפרויקט אישי שלו מיום כניסתו לתפקיד. 
כל  כמו  לעברנו,  גלגלו  הזה,  הלוהט  האדמה  תפוח  את 
סוגיה אחרת בענייני דת ומדינה, שופטי העליון. לפני כשבע 
התקצוב  הסמכת  את  להסדיר  צורך  יש  כי  בג"ץ  קבע  שנים 
להפעלתם.  תנאים  הסדרת  תוך  בחקיקה  הפטור  למוסדות 
שר החינוך לשעבר שי פירון שהעלה את החינוך החרדי על 
הפסיקה  את  ניצל  קצבים,  סכין  כשבידיו  הניתוחים  שולחן 
הזו, ובמסגרת חוק ההסדרים לשנת 2013-2014, שנחקק על 
ידי ממשלת בנט-לפיד - תוקן החוק, אך תנאי התקצוב, הפכו 

לקלקול אחד גדול.
התורה  ויהדות  ש"ס  עם  שנחתם  הקואליציוני  בהסכם 
חוק  הצעת  תגיש  "הממשלה  ולפיה,  אחידה  פסקה  נכללה 
)2( עד המילה "כאמור"(  א   4 )מלבד סעיף   4 לביטול סעיף 
לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי תקציב לשנים 2013 ו-2014(. הממשלה תפעל לאישורו 
התקציב  של  הסופי  האישור  למועד  עד  החוק  של  הסופי 
ללא  חקיקה  אך  נחקק,  החוק  וגם  עבר,  התקציב  הקרוב". 

תקנות כמוה כגוף בלי נשמה. 
פרוש, ולא בפעם הראשונה, לקח על עצמו את המשימה. 
אם את חוק הגיוס היו נותנים לו להעביר ללא הפרעה, יכול 
להיות שגם כן הייתה מושגת הכרעה – כאשר הוויתור החפוז 
לשר האוצר על העברת פסקת ההתגברות, לא היה בא לעולם.

סגן שר החינוך חפר ובדק בגנזך, ולא בגנזך המדינה אלא 
בזה של שלומי אמונים ברחוב פרס. כעסקנא דמסייע חיפש 
ובדק גם מזכ"ל איגוד הישיבות הרב שלמה ברילנט בארכיון 
ז"ל, ומצא אוצרות. כמו הנאום של סגן  של אביו הרב חיים 
ודווקא  החרדית,  לעמדה  לרוב  תימוכין  נמצאו  פנס,  הנשיא 
מפיהם ומפי כתבם של ראשי הציונות, מייסדי המדינה )גילוי 
נאות: הח"מ היה שותף לתהליך בכובע המשפטי לצד עו"ד 

אורי קידר(.

מתחת לפנס
את התקנות, הניח סגן השר פרוש על שולחנו של השר בנט 
כבר לפני חודשים ארוכים, אך החתימה בוששה מלבוא. כמו 
מועד ההכרזה על הבנייה ביו"ש שבנט מכיר כל כך טוב, כך 

למועד החתימה – לא נמצא העיתוי המתאים.
פעם רכבת השבת, פעם חקיקת הגיוס, ופעם חוק המרכולים 
– כמעט בכל עיתוי, נמצא הח"כ החרדי ששלף את האמירה 

שתכניס את בנט לפינה. 
ההזדמנויות  חלון  את  החינוך  שר  זיהה  השבוע,  בראשית 
לרדאר  מתחת  ולהישאר  התקנות  על  לחתום  לו  שיאפשר 
התקשורתי החילוני. בבוקר יום נחיתת סגן הנשיא הוא הרים 
פרוש,  ביום.  בו  לחתום,  כוונתו  על  לו  והודיע  לסגנו  טלפון 
הספיק אך בקושי להתארגן ולהוציא הודעה לעיתונות כדבעי, 

בית ספר לפוליטיקה

חזון אחרית 
הימין

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

פנס ונתניהו ב'יד ושם'. צילום: חיים צח, לע"מ
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כל מי שסבור כי הקרב 
בינו לבין דרעי ייגמר 

בעוד סולחה מפוארת, 
עוד יגלה מן הסתם, 

במוקדם או במאוחר, 
שתחזיתו התגשמה 

במלואה. עוד לא 
נולדה המריבה, שלא 

ניתנת להסדרה על 
כוס יין גדושה וצלחת 
מלאה. כשרה כמובן. 

למהדרין.

פרוש, ולא בפעם 
הראשונה, לקח על 
עצמו את המשימה. 

אם את חוק הגיוס היו 
נותנים לו להעביר ללא 

הפרעה, יכול להיות 
שגם כן הייתה מושגת 

הכרעה – כאשר 
הוויתור החפוז לשר 

האוצר על העברת 
פסקת ההתגברות, לא 

היה בא לעולם

ובנט ניצל מכותרות ענק בתקשורת הכללית על עוד כניעה לסחטנות חרדית.
ובכל זאת, משהו דלף, ולא בפן התקציבי, אלא הלשונאי – בעצם ההכרה 
הליב"ה.  בתוכנית  הנדרשים  האחוזים  קיום  לצורך  נוספת  זרה  שפה  בכל 

אנגלית – אאוט. אידיש – אינעוויינדיק.
הנשיא,  סגן  של  המראתו  עם  לכותרות  התקנות  הפיכת  את  למנוע  כדי 
ארבעים  קניסת  על  לעיתונות  הודעה  הקודש  מארץ  הסגן  צאת  עם  פורסמה 
וארבעה מוסדות חרדיים של ש"ס ואגודת ישראל )כך במקור( בגין אי עמידה 

בתוכנית הליב"ה.  
גם  בנט  הצליח  לאחרונה,  לח"כינו  כך  כל  שחסרה  תקשורתית  בלוליינות 
להאכיל אותנו בדגים טריים וגם חסך לעצמו תשלום כואב בעיתונות החילונית 

עם צאתו של סגן הנשיא מהעיר. 
החלק  זהו  לראשונה,  כאן  ומתפרסם  לעיתונות  בהודעות  דווח  שלא  מה 
הבד  כיפת  חובש  הלבנה  מקדש  התקנות.  לתחולת  שנוגע  מרנין  הפחות 
השחורה, נתן את הסכמתו להחלת התקנות כ'הוראת שעה', שתוקפה יעמוד 
עלינו  תתרגש  הבאה  הבחירות  מערכת  אם  בלבד.  הקרובה  השנה  למשך 
בעיצומה של השנה הקרובה, לא רק חוק הגיוס, אלא גם התקנות, עוד עשויות 

להפוך לחלק מקמפיין הבחירות, ולא של המפלגות החרדיות.

יקיצת הדב
כמו דב קוטב רעב ועצבני שהתחממות כדור הארץ גרמה לו להקיץ משנתו 
ולרקד בעיצומו של הכפור, מסתובב לו שר הביטחון איווט ליברמן – ונוהם 
על כל מה שזז. ממרכולי השבת ועד שירי יונתן גפן בגלגלצ, מתנהל לו שר 

הביטחון בתוך קמפיין אחד גדול.
כל מי שסבור כי הקרב בינו לבין דרעי ייגמר בעוד סולחה מפוארת, עוד 
יגלה מן הסתם, במוקדם או במאוחר, שתחזיתו התגשמה במלואה. רפרוף בין 
דפי גיליונות קו עיתונות העלה לא מעט ציטוטים נרגזים, בעיקר מכיוונו של 
דרעי לעברו של איווט. עוד לא נולדה המריבה, שלא ניתנת להסדרה על כוס 

יין גדושה וצלחת מלאה. כשרה כמובן. למהדרין.
השבת עוד תתבע את עלבונה כפי שלימדנו החפץ חיים, ובינתיים החברים 
במישור  הבושה.  להגדלת  בדרכם  גורמים  ורק  בשמה  זאת  עושים  החרדים 
הפוליטי, הסיטואציה הזאת של עימות חזיתי, טובה לשני הצדדים, שלמרות 

לנהור  לבוחרים  לגרום  לא מצליחים   – ושליטתם במשרדיהם  הרם  תפקידם 
לעברם, בסקרי דעת הקהל. 

ניכרת גם ביחסיהם  עד שהשלום המיוחל בין השניים בוא יבוא, העוינות 
האישיים. כשהם חלפו השבוע זה על פניו של זה, דרעי הפנה את הראש ונמנע 
מלהנהן לעבר החבר מנותק המגע, בברכת שלום. כשדרעי נשאל בתום נאומו 
כבר  וליברמן  הוא  האם  החרדים,  החברים  עבור  לעברית  שתורגם  פנס,  של 
לא, הוא התחמק ותלה את הימנעותו מתשובה בבקשתו של ראש הממשלה 

להנמיך להבות. זה מה שנקרא: מלחמה קרה.
אותה  להפוך  ומבקש  השבת  את  שמחלל  מי  על  סנגוריה  ללמד  מה  אין 
ממקור הברכה למקור הבוחר, אך גם להתעלם ממה שנשמע בסביבתו של שר 
הביטחון – אי אפשר. איווט נוהג להזכיר שבכל רגעי המבחן המעשיים, ולא 
ההצהרתיים, הוא נמנע מהדרת חרדים. הוא היה נגד הוצאתנו אל מחוץ לגדר 
בממשלת בנט-לפיד, נשאר בכל הממשלות שבהן היו החרדים שותפים חרף 
ולא  בתקופתו  עברו  המשופרות,  הגיוס  תקנות  וגם   – הפנימיות  המחלוקות 

בתקופת קודמו בוגי יעלון.
מנקודת המבט של הדב שהקיץ משנתו, החרדים שהביאו לעולם את חוק 
המרכולים הם האחראים הבלעדיים. המנדטים החילוניים ינהרו – ללפיד או 
החוקים,  את  שהעבירה  בממשלה  שיושב  כמי  ברירה,  לו  אין  ולפיכך  אליו, 

אלא לצאת למתקפה פומבית ובוטה.
החרדים רואים זאת אחרת. הם קוראים סקרים ומבינים שבניגוד לתוכנית 
הסדורה, כניסתו של ליברמן למשרד הביטחון, גרמה לבריחתם של מצביעים. 
כאופוזיציונר קולני, ליברמן עמד על סף העשרה מנדטים. כשר ביטחון אחראי 

– הוא מתנדנד על גבול אחוז החסימה. 
המבחן הגדול בין שתי הגרסאות יהיה בחודשים הקרובים, בהליך קידום 
חוק הגיוס. אם יש אמת בגרסת ליברמן, אזי תימצא הדרך לקדם חוק מתוקן, 
כפי שנמצאה הדרך להעביר תקנות משופרות אך לפני חודשים ספורים. אם 
גרסת החברים החרדים נכונה, וליברמן אכן לא נגרר אלא יזם, כי אז התנהלותו 
בפרשת המרכולים, עוד תיראה בעתיד כמו קדימון לסערות שיחולל בתחום 

הגיוס.
בוחריהם,  וקהל  החרדים  הכנסת  חברי  גרסאות,  בקרבות  כמקובל  שלא 
ישמחו אם תחזיתם שלהם תתבדה. עדיפה בליעת צפרדע, מהתמודדות עם 

דב רעב ועצבני.

מעדיפים לבלוע צפרדע מלהתמודד עם דוב עצבני, החרדים וליברמן. צילום: יוסי רוזנבוים
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לאישה
מה כדאי לדעת על 

תחזוקה וטיפוח הבית?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

חלת ט"ו בשבט

טיפים
סוף סוף סיימתם לשפץ את הבית. חשבון הבנק מרוקן, ואתם מותשים. הזמנתם חברת 
ניקיון. אתם מחכים לרגע שבו הבית יהיה נקי, ותוכלו להיכנס אליו. עוד מאמץ קטן, 
כמה מאות שקלים, ואתם אחרי זה  אבל, אופס. הפתעה לא נעימה: הרצפה לא נראית 
כמו שהיתה צריכה להראות, אנשי המקצוע הרסו לכם אותה  מה הסיכוי שדבר כזה 

יקרה לכם בישראל? ומה היה קורה אילו גרתם באירופה או בארה"ב?

הקמח,  את  מניחים  רחבה  בקערה  או  לישה  וו  עם  מיקסר  בקערת   ○

השמרים והסוכר, מערבבים ויוצרים גומה .
○ מניחים בתוך הגומה  את היוגורט, הביצה, המלח, השמן ואת המים 

ולשים לבצק אחיד – זה בסדר אם הבצק קצת דביק.
 3 כ-  ללוש  וממשיכים  המיובשים  הפירות  את  מוסיפים  מכן  לאחר 

דקות נוספות.
○ מניחים בקערה משומנת את הבצק ועוטפים בשקית ניילון.

מתפיחים במקום חמים כשעה.
○ לאחר שעה לשים את הבצק על משטח מקומח וקולעים חלות .

חצי  ומתפיחים  אפייה  נייר  מרופדת  תבנית  על  החלות  את  מניחים 
שעה נוספת .

○ לאחר חצי שעה מצפים את החלה בביצה טרופה  ומפזרים שומשום 

וגרעינים.
○ אופים בתנור שחומם מראש ל- 180 מעלות כחצי שעה או עד שהחלה 

משחימה.
ערב  או  בוקר  כארוחת   לבנה  גבינה  קוטג'\  לצד  להגיש  מומלץ   ○

מושלמת לטו בשבט.

אופן ההכנה:מצרכים:

טעימה

לקראת ט"ו בשבט: מומחי מכון 
התקנים הישראלי בטיפים מיוחדים 

לרכישת פירות יבשים ואחסונם

1 ק"ג קמח לבן
2 כפות שמרים יבשים

חצי כוס סוכר חום
1 כוס לבן/ יוגורט בטעם טבעי

חצי כוס שמן קנולה
כוס וחצי מים פושרים

כפית מלח
1 ביצה טרופה

חתוכים  תמרים  כוס   1
לקוביות 

חצי כוס חמוציות מיובשות
מיובשים  משמשים  כוס 

חתוכים
לציפוי:

ביצה טרופה, גרעינים לא קלויים, שומשום.

(2 חלות בינוניות)

היבשים  הפירות  אריזת  כי  לוודא  יש   ○
הפירות  על  שתגן  כך  לגמרי  סגורה  תהיה 
חיידקים  חדירת  רטיבות,  זיהום,  מפני 
האורגנולפטיות  התכונות  על  ותשמור 

(טעם וריח) האופייניות למוצר.
לצריכה  המיועדים  יבשים  פירות   ○
קמעונאית צריכים להיות מוכנים לאכילה. 
יהיו  ומרקמם  ריחם  טעמם,  צבעם, 
לא  המוצר  כי  לוודא  יש  לפרי.  אופייניים 
יהיה מעופש, בעל ריח וטעם זרים או עם 

חרקים.
בתפזורת  יבשים  פירות  כשרוכשים   ○
האריזה  נמצאת  בקרבתם  כי  לוודא  כדאי 
ובמקום  היצרן)  ע"י  (שנארזה  המקורית 
בולט לעין קיימת תווית המסומנת בפרטים 

של שם המוצר וארץ הייצור שלו.
חרצנים,  מכילים  שאינם  יבשים  פירות   ○
זאת  לציין  צריך  גלעינים,  או  גרעינים 
יש  כן,  כמו  האריזה.  גבי  על  במפורש 
יבשים  או  יבשים  הפירות  אם  לציין 
למחצה  "מיובשים  יצוין  ועבורם  למחצה 
ממוימים"- כלומר שנוצרו ע"י הוספת מים 

לפירות המיובשים.
יש לאחסן את הפירות היבשים במקום   ○

יבש, מוצל וקריר כדי למנוע קלקול.
משמר  חומר  המכילים  יבשים  בפירות   ○
אשלגן  חמצנית,  דו  גופרית  (דוגמת 
סורבאט, חומצה ציטרית) על גבי האריזה 
יסומן החומר המשמר בשמו העברי המלא, 
בסוגריים  לאחריו  ומיד  שלו   E-ה מספר 

יהיה כתוב ("חומר משמר"). 
היבשים  הפירות  קלקול  את  למנוע  כדי   ○
להם  מוסיפים  רענן,  מראה  להם  וליצור 
דו  גופרית  כימיים שונים דוגמת:  חומרים 
שמן   ,(E220 משמר  (חומר   SO2 חמצנית 
אלקלית  תמיסה  (להברקה),  לבן  פרפין 
בניגוד  וזאת  הפרי)  (ייבוש  שמן  ותחליב 
מכילים  שלא  האורגנים  היבשים  לפירות 

תוספים.
○ גופרית דו חמצנית (SO2 חומר משמר) 
לכאב  לגרום  עלולה  גבוהים  בריכוזים 
ראש, סחרחורות, הפרעות בראיה, שיעול 
ופגיעה בנשימה (לאוכלוסיה רגישה), לכן 
בריאות  ותקנות   1295 ת"י  ישראלי  תקן 
את  מציינות  מזון)  (מזון/תוספי  הציבור 
המרבית   SO2 המשמר  החומר  תכולת 
אפרסקים,  משמשים,  יבשים:  בפירות 
מיובשים  ומנגו  ותאנים  שזיפים  ענבים, 
 1000 מיובשות  בננות  לק"ג,  מ"ג   2000
מיובשים  ואגסים  עץ  תפוחי  לק"ג,  מ"ג 
600 מ"ג לק"ג קוקוס מיובש 50 מ"ג לק"ג, 
מסוכרים  הדר  פרי  וקליפות  ירקות  פירות 
אחרים  מיובשים  ופירות  לק"ג  מ"ג   100

500 מ"ג לק"ג.
○ יש לזכור להרחיק מילדים, מתחת לגיל 
5, כל דבר מאכל קטן שיכול לגרום לחנק 

דוגמת: שקדים ופיסטוקים. 

אנשי  אבל  מושלם,  נראה  הכל  השיפוץ  את  סיימתם 
לרחיצת  חומצתי  ניקוי  בחומר  השתמשו  הניקיון  חברת 
הרצפה החדשה, שהשקעתם בה אלפי שקלים. הם גרמו 
נזק לריצוף, שדורש מכם להשקיע עוד אלפי שקלים, רק 
על הכעס  לדבר  לקדמותו. שלא  להחזיר את המצב  כדי 
גם  נכון  זה  הגדולה.  הנפש  ועוגמת  האכזבה  שלכם, 
שם  ועוד,  והדבקה  איטום  חומרי  כמו  אחרים  למוצרים 

תגלו נזקים אחרי מספר שבועות או חודשים.

קורה,  היה  לא  זה  ארה"ב  או  שבאירופה  להניח  "סביר 
מדוע?",  כזו.  לתקלה  סביר  סיכוי  יש  כאן  דווקא  אבל 
שאלנו את ניסים מעוז מנכ"ל מעוז כל הפתרונות לבית 
ולגן וקיבלנו הסבר מפורט על ההתנהלות בתחום בארץ.

"יש לכך כמה וכמה סיבות. ראשית, בישראל אין חינוך 
וטיפוח  ניקוי, חומרי תחזוקה  נכונה של חומרי  לצריכה 
הבית ולכן אנשים לא יודעים מה לבדוק ועל מה להסתכל 
כמובן,  הם  ניקיון.  בחומרי  שימוש  או  רכישה  בעת 
ותחזוקה  שיפוץ  או  ניקיון  חברת  על  לפקח  יכולים  לא 

שהזמינו, המוטות בשל אינטרס לרכוש את חומרים זולים ביותר. בארה"ב 
הצרכנים והארגונים מחפשים בעשור האחרון מוצרי תחזוקת בית וניקיון 
יותר ירוקים או אקולוגיים. באירופה יש דגש רב על רמת הבטיחות של 

המוצרים, ועל התוויית מידע מפורט ומדויק על גבי האריזה.

בישראל יש תפיסה תרבותית של מחיר, בעת צריכת מוצרי תחזוקה   *
הזולים  את  או  שבמבצע,  המוצרים  את  לקנות  נוטים  הצרכנים  וניקיון. 
שבהם. אמנם יש מנקות שיודעות, מניסיונן האישי, לקנות את החומרים 
הטובים והמתאימים, אבל רוב האנשים לא. אין כל רע ברכישת מוצרים 
את  נכונה  להעריך  מהם  מונע  המודעות  העדר  אבל  במבצע,  או  זולים 

איכות המוצר שהם קונים.

* התפיסה הכללית באירופה, ואפילו בארה"ב, היא שלכל סגמנט בבית 
וחומר  רגיל,  לפרקט  ניקוי  חומר  יש  לדוגמה,  ייעודי.  ניקוי  פתרון  יש 
ניקוי לפרקט למינציה. יש חומר ניקוי אחר לרצפת גרניט פורצלן, ואחר 
חומרי  לבין  לכלוך  שמסירים  חומרים  בין  הפרדה  יש  שיש.  למרצפות 
ועוד. הצרכנים באירופה וארה"ב מבינים שעליהם להגדיר את  הברקה. 

הצורך, כדי לטפל בו בחומר הניקוי המתאים. 

* לשוק נכנסים בשנים האחרונות יותר ויותר מוצרי ניקוי מרוכזים, עם 
הרבה פחות מים. מרככי הכביסה הם המוצר הבולט ביותר בקטגוריה זו. 
זו קיימת גם  מכלי המרככים קטנו מ-4 ליטר לליטר אחד בלבד. מגמה 

במוצרי ניקוי אחרים משום שהחומר הפעיל מרוכז יותר, משיגים תוצאה 
גם לדלל חומרי  ניתן  ניקוי.  יותר של חומר  יותר עם כמות קטנה  טובה 

ניקוי במים באופן עצמאי. זה מגשר על פער המחירים בין המוצרים".
רק בישראל

במקלחונים,  קשה  אבנית  בעיית  יש  המים,  איכות  בגלל  *"בישראל, 

רבה  חשיבות  ישנה  ולכן  קפה.  ומכונות  בקומקומים  הכביסה,  במכונות 
פחות  הם  פנאי.  יותר  לאנשים  יש  ואירופה  בארה"ב  לאיכות,  ביותר 
לבד.  דברים  לעשות  בישראל  מאשר  יותר  שם  מקובל  ולכן  לחוצים, 
כיום יש חומרי ניקוי שמאפשרים לעשות פוליש או הדברה בבית באופן 
וגם  יכול להשתמש בהם.  מוצרים למקצוענים, שכל אחד  עצמאי. אלה 
וניקוי  נכון בחומרי תחזוקה  ניתן לחסוך באופן משמעותי. שימוש  כאן 
הסגמנטים  על  שלכם  הבית  את  ומטפח  משמר  הוא  משתלם.  מתאימים 

השונים שלו, תוך חיסכון בכסף לאורך זמן".

מהפכה  המחוללת  לניקיון  פרמיום  מוצרי  חברת  היא   HG לדוגמה   *

מציעה   החברה  הבית.  וטיפוח  הגנה  למוצרי  בנוגע  בישראל  תפיסתית 
לצרכים  המתאימים  תחומים,  של  רחב  בטווח  מוצרים,  של  רחב  מגוון 
ייחודים ופרטניים בתחום הניקיון ותחזוקת הבית, לכל בעיה, לכל צורך 
רב,  וכסף  מקצוע  באנשי  היעזרות  חוסכים  אלו  מוצרים  ולכל משתמש. 
דרך מתן פתרונות מקצועיים, להגנה ולטיפוח הבית עבור הצרכן הפרטי 

והמקצועי.  

* המתכון באדיבות: מועצת החלב

בני ברק 12282/1/18 ח' בשבט תשע"ח
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 

אתגר הברכות הגדול של פריגתקצרצרים
מותג  בפריגת, 
הפרי  משקאות 
בישראל,  המוביל 
את  לציין  שמחים 
לאתגר  ההיענות 
הגדול  הברכות 
במסגרת  והייחודי. 

על  טלפונית  בטריוויה  משתתפים  הפעילות 
ויכולים לזכות במגש פירות מיוחד  הלכות ברכות 
לט"ו בשבט. בימים הראשונים התקבלו בטלמסר 
הפעילות אלפי שיחות של משתתפים מכל רחבי 
מתוכם,  המיוחד.  בחידון  מזלם  את  שניסו  הארץ 
המשתתפים  חמשת  הגדול  בפרס  יום  בכל  זכו 
היטב  שולטים  השאלות.  על  מהר  והכי  נכון  שענו 
 1.5 קל  משקה  בקבוקי   2 קנו  ברכות?  בהלכות 
ליטר של פריגת, התקשרו לטלמסר 03-3738888 
במיוחד.  מאתגרת  ברכות  בטריוויית  והשתתפו 
מהר  והכי  נכון  שיענו  המשתתפים   5 יום,  בכל 
יוקרתי  פירות  במגש  יזכו  במשחק,  השאלות  על 
מתקיימת  הפעילות  בשבט!  ט"ו  לקראת  ויפהפה 

עד לתאריך 29.1.18 י"ג בשבט.

הפלא החדש
משדרגת  סנו 
ספוג  את 
המוכר  הפלא 
 , ב ו ה א ה ו
אותו  והופכת 
ליעיל וקל יותר 
לסנו  לשימוש. 
ספוג  סושי 

המונעת  מחזקת,  ירוקה  שכבה  אקסטרא  הפלא 
על  ושומרת  הניקיון,  במהלך  להתפורר  מהספוג 
סנו  של  הפלא  ספוג  השימוש.  לאחר  גם  צורתו 
עושה נפלאות בניקוי. מסיר בקלות שומנים וכתמי 
בחומרי  צורך  ללא  משטח  מכל  עקשניים  לכלוך 
ניקוי נוספים. מעט מים על הספוג והכתמים יורדים 
עם  אקסטרא  הפלא  ספוג  סושי  סנו  מאמץ.  ללא 
משטח רחב במיוחד. מצוין לניקוי אמבטיות, כיורים, 
פלסטיק,  רהיטי  חשמל,  מכשירי  כיריים,  תנורים, 
 6 של  באריזה  להשיג  ניתן  ועוד.  חלונות  קירות, 

יחידות גדולות ונוחות במיוחד.

יש לכם מיזם מקורי? 
ה  ח ת פ נ
ה  מ ש ר ה ה
ר  ו ז ח מ ל
של   השלישי 
תכנית מאיץ 
ם  י מ ז י מ ה
"סטארט   -
ו  נ ו א
אקסלרטור 

עסקים  למנהל  הפקולטה  של  היזמות  במרכז 
שנבחרו  המיזמים  את  אונו.  האקדמית  בקריה 
של  צוות  אישית  ליוו  הקודמים,  למחזורים 
אמיר  ביניהם  מהתעשייה,  מובילים  מנטורים 
ערן  אביב,  הסיכון  הון  בקרן  ושותף  מייסד  גוטמן- 
ודגן  באינטל  חטיבה  מנהל  ולשעבר  יזם  ירקוני- 
"שטראוס".  חברת  של  החדשנות  מנהל  אשל- 
עומק,  וסדנאות  מפגשים  מקיים  הייחודי  המרכז 
הנוגעות  שונות  בסוגיות  המנטורים  עם  דיונים 

ניתוח  הבעיה,  הגדרת  כמו  המיזם,  הקמת  לליבת 
הפוטנציאליים,  היעד  וקהלי  התחרותית  הסביבה 
שצלח  מיזם  ועוד.  הפיננסי  המודל  הערך,  הצעת 
משקיעים  מצגת  כשבידו  מסיים  האתגר,  את 
וצמיחה.  התפתחות  אסטרטגיית  וכן  מהודקת 
יו"ר מרכז היזמות בקריה האקדמית  יאיר סאקוב, 
כבר  מיזמים  לליווי  רבה  חשיבות  "יש   " אונו: 
מהשלבים הראשוניים שלהם כדי שיוכלו להתחבר 
את  ולבנות  העסקי,  לשוק  האפשרי  בהקדם 
על  ולצרכיו".  השוק  לתגובות  בהתאם  המיזם 
קבלה  בקשת  למלא  יש  השתתפות  להגיש  מנת 
למאיץ המיזמים עד לתאריך 17.02.2017 – באתר 
 www.ono.ac.il הקריה האקדמית אונו בכתובת
המיזם  את  להציג  המועמדים  ידרשו  מכן  לאחר 
המקומות  מספר  אישיות.  פגישות  עמם  וייקבעו 
להשתתפות במאיץ המיזמים מוגבל. הרישום עד 

17.2.18 התוכנית מתחילה ב-7.3.18.

הסדרה המנצחת לניקוי כללי ורצפות
הניקיונות  את  לשדרג  מעוניינים 
הניקון  מוצרי  ענקית  סנו,  בקלות? 
סדרה  להציג  שמחה  הבית,  וטיפוח 
כללי  ניקוי  בקטגוריית  ייחודית 
  JET+ בסדרת   .JET  + סנו  ורצפות: 
כללי  לניקוי  ג'ל  מנצחים:  מוצרים   2
לניקוי  חומץ  בתוספת  ולרצפות 
וההברקה ובניחוח לבנדר, וג'ל לניקוי 
לניקוי  סודה  ולרצפות בתוספת  כללי 
והסרת כתמים ובניחוח כותנה רעננה. 
בצורת  מיוצרים    JET+ סדרת  מוצרי 

שילוב  ומכילים  למזיגה,  ונוח  סמיך  במרקם  ג'ל 
כאפקטיביים  הידועים  שטח  פעילי  חומרים  של 
בניקיון. מוצרי הסדרה הם בעלי בישום בסטנדרט 
גבוה ומתאימים לכל סוגי המשטחים, ויוצרים ניקיון 
את  סנו  משיקה  כעת  ובמהירות.  בקלות  מושלם 
קל,  לשימוש  מתז,  בבקבוק עם  גם   +  JET סדרת 
ממוקד ונוח במיוחד. ניתן להשיג באריזת 1.5 ליטר.

מכשירי חשמל במחירים של פעם 
מכונת  מחפשים 
כביסה, תנור, מקפיא או 
אחר?  חשמל  מוצר  כל 
אותו  לרכוש  הזמן  זה 
עוד  יהיה  שלא  במחיר 
השנה. קרן בני הישיבות 
מחסלת עשרות מוצרים 
פעם  של  במחירים 

בסוף שנה. לדוגמה: מקפיא 7 מגירות עם חלוקה 
פנימית נוחה במחיר של 1,549 ₪ במקום 2,000₪. 
מייבש כביסה אלקטרה 2300 ואט צג דיגיטלי, ב- 
עשרות  ועוד   .₪  1,200 ב-  במקום  בלבד!   ₪  666
נראו.  שלא  ובהנחות  מיוחדים  במחירים  מוצרים 
אלקטרה  של  תאי  דו  תנור  א.א.ג,  כביסה  מכונת 
הארץ.  רחבי  לכל  אספקה  נוחים.  תשלומים  ועוד. 

מוקד הזמנות ארצי:  072-260-1000.

מברכים על המוגמר
עם  המוגמר  על  לברך  שמחה  טרה  מחלבת 
החרדית  העדה  בד"ץ  כשרות  מהלך  השלמת 
המהודרת.  בכשרות  מוצריה  מגוון  השקת  ולרגל 
צרכני  טרה,  מחלבת  של  הכשרות  בשורת  עם 
המהדרין יכולים ליהנות כעת ממוצרי חלב בריאים 
יותר וטעימים יותר בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

להם,  שקדמה  בתקופה  וגם  המהלך  בחודשי 
והושקעו  השעון  סביב  עבודה  במחלבה  נערכה 
משאבים אדירים כדי שהשקת כשרות בד"ץ העדה 
לוגיסטיקה  כלל  המהלך  לפועל.  תצא  החרדית 
התחומים.  בכל  גדולים  ושינויים  במיוחד  מורכבת 
טרה  במחלבת  התקבלו  המהלך,  השקת  מאז 
תגובות נלהבות מהצרכנים באמצעות הקמעונאים 
תקדים  חסרת  צמיחה  וחלה  הצרכנים,  ושירות 
במחלבת  החרדי.  הקהל  בקרב  המכירות  באחוז 
טרה מציינים כי הפידבק הנלהב מהציבור מאושש 
לשים  יודעים  המהדרין  צרכני  כי  המסקנה,  את 
מצוין,  לטעם  תזונתיים  ערכים  בין  שילוב  על  דגש 
בעבורם.  על  חשיבות  ישנה  מהודרת  ולכשרות 
עם  יחד  המוגמר  על  מברכים  טרה  במחלבת 
צוות בד"צ העדה החרדית שפעל בשיתוף פעולה 
הדרך  אורך  לכל  תקדים  חסרת  ובהשקעה  הדוק 
וייצור  המהלך  השלמת  הסופית:  לתוצאה  עד 
מחלבת  המהודרת.  בכשרות  החלב  מוצרי  מגוון 
טוב  להכניס  המהדרין  צרכני  את  מזמינה  טרה 
האיכותיים  החלב  מוצרי  מגוון  את  ולצרוך  הביתה 
בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית, כמו 
גבינה צהובה נעם מ-100% רכיבים טבעיים וללא 
סוכר,  תוספת  ללא  מוו  שוקו  משמרים,  חומרים 
מעדני מוו עם יותר סידן ופחות סוכר, גבינה לבנה 
מגוון  ועוד  בלבד  טבעיים  מרכיבים  קוטג'  וגבינת 
מוצרי חלב שיוצרים תפריט בריא יותר וטעים יותר.

חדש על המדף: נאשוס 'מעולה'
ת  ר ב ח ב
'מעולה' דואגים 
ע  י ת פ ה ל
ם  י ר צ ו מ ב
 , ם י ש ד ח
חטיף  והפעם 
בטעמים  חיטה 

החטיף  לשבת,  הממתק  את  שיהפכו  מיוחדים, 
יותר. נאשוס  למסיבה או הנישנוש אחה"צ לטעים 
'מעולה' מגיע ב-4 טעמים מיוחדים: בצל, ברביקיו, 
גר'   200 של  באריזות  מגיע  החטיף  וגריל.  פיצה 
'מעולה'  נאשוס  חטיף  גם  משפחתיות.  ובאריזות 
מגיע בכשרות מהודרת של בד"צ העדה החרדית 

וניתן להשיג ברשתות השיווק ברחבי הארץ.

ט"ו בשבט זה זמן מעולה
אווירת  בעיצומו,  החורף 
וט"ו  באוויר,  ההתחדשות 
הזמן  זה  בפתח.  בשבט 
התמרים  ממרח  את  להכיר 
הממרח  את  'מעולה'.  של 
בעוגות,  לשלב  ניתן 
טעים  וכממרח  תבשילים 

ובריא לארוחת עשר. ממרח התמרים של 'מעולה' 
אינו מכיל צבעי מאכל או חומרים משמרים, ועשוי 
באריזה  מגיע  הממרח  בלבד!  טבעיים  מרכיבים 
'מעולה'  של  התמרים  לממרח  גר'.   450 של 
העדה  בד"צ  של  מהודרת  וכשרות  משובח  טעם 
בחנויות  להשיג  ניתן  'מעולה'  מוצרי  את  החרדית. 

השיווק המובחרות ברחבי הארץ.

שבוע אחרון למבצע 
בפרסים  לזכות  רוצים 
שווים?  משפחתיים 
השבוע  את  נצלו 
קנו  למבצע:  האחרון 
מן,  של  3מוצרים 
הטלאול  לתיבת  חייגו 
03- שמספרה: 

הקליטו   9411441
חרוז  של   השלמה 
על  "גדלתי  למשפט: 
והעוגיות  הוופלים 
את  שלחו  או  מן,  של 

mivzaman@gmail. למייל  שלכם  החרוזים 
טיסה  מדהימים:  בפרסים  לזכות  ותוכלו    com
משפחתיים  טיולים  הארץ,  בשמי  משפחתית 
בטרקטורוני שטח, חוויה משפחתית בחדר בריחה, 
בערכות  או  לצמא"  "מרווה  לשבועון  שנתי  מנויים 
בתוקף  המבצע  במתנה!  מן  מוצרי  של  מפנקות 
עד 31.1.18, ט"ו בשבט תשע"ח. ככל שתקנו יותר 
מוצרים ותשתתפו, כך תגדילו את סיכויי הזכיה. יש 

לשמור את חשבונית הקנייה.

המעוטר  הישראלי  היקב  ברקן',  'יקבי 
בינלאומיות,  יין  בתחרויות  ביותר 
האיכות  לסדרת  חדש  בציר  משיק 
וצפית,  ריחן  איתן,   :Assemblage
לצרכן:  מומלץ  מחיר   .2014 בציר 
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לקטוז  דל 
מועשר בסידן 
עם   D וויטמין 
כשרות:   3%

בד"צ רובין

של  החדשים  הביתיים  הסלטים 
וסלט  רומני  חציל  סלט  אחלה: 
עשיר  סמיך   - מרוקאית  מטבוחה 
המרוקאית.  המסורת  כמיטב  וחריף 

כשרות: שארית ישראל

זהירות: נוכלים
בלי כיסוי: הפקיד את התיק הרפואי שלו בידי 
נכות  קצבת  לו  להשיג  שהבטיח  חינמי  גוף 

ונותר משולל זכויות

השווא  מצג  את  ממחיש  הבא  המקרה 
לדון  מוסמכים  שאינם  גופים  שמייצרים 
ולטפל במיצוי זכויות רפואיות, כלפי האזרחים 
ממחלת  שסובל  ברקוביץ,  י.  התמימים. 
את  משפחתו  בני  בעזרת  מתאר  הקרוהן, 
הרפואי  התיק  את  להפקיד  בחר  שבו  הרגע 
הרגיש שלו, בידי עמותה שהבטיחה לו שאינו 
והכוונה  עזרה  קצת  ושעם  מיוחד,  סיוע  צריך 
כל  ללא  יקבל  הוא  העמותה,  מאנשי  שיקבל 

ספק את הזכויות המגיעות לו. 
כעת, שנה מאוחר יותר, כשהספקות שלו כבר 
אחר  שולל  שהלך  מבין  הוא  לעובדות,  הפכו 
גורם שלא ידע לקרוא לעיין בתיק הרפואי שלו, 
שאינו בעל ניסיון בתחום, ואשר למעט מלצייד 
הביטוח  לחסדי  אותו  הפקיר  בטופס,  אותו 
או  להתנהג  כיצד  ידע  שהוא  מבלי  הלאומי, 

לפעול, כדי לזכות בזכויות המגיעות לו. 
כמבינים  עצמם  את  שהציגו  משלנו,  "אנשים 
חזרו  תשלום,  ללא  שירות  כביכול  לנו  שנתנו 
ואמרו שבמצב של אבא, ודאי שיקבל ושאין כל 
את  וקנינו  כסף  שגובים  לגופים  לגשת  סיבה 
זה,  את  קונים  שרבים  בטוחים  שאנו  כמו  זה, 
ואבא הפסיד הרבה כסף" אומרים בניו של ר. 

לאותם  יוצא  מה  עצמכם  את  שאלתם  אם 
מציעים  חלקם  מקצועיים,  שאינם  גופים 
זכויותיו,  במיצוי  לציבור  לסייע  חינם,  שירות 
עד כי משקיעים הם במסע פרסום והסברה, 
והכל כדי שתיגשו דווקא אליהם לקבל סיוע, 
מבדיקה שנערכה נראה שהתשובה לכך היא, 
אותו  של  עבודה  מהמקרים,  בחלק  לפחות 
גוף עם גורם צד שלישי, שהוא הוא בסופו של 
אבסורדי,  כמה  הסיוע,  את  לכם  יעניק  דבר 

בתשלום. 
השווא  מצג  את  להאשים  שלא  אפשר  אי 
ריק  סיוע  לקבל  תמימים  לאזרחים  שגורם 

מכל תוכן, שמשליך על שלילת זכויותיהם. 
רפואיים  הליכים  הינם  הזכויות  מיצוי  "הליכי 
שמאי  הרב  אומר  רפואי",  לליווי  שנדרשים 
שזירי, יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות. 
לציבור.  הוא  חוטא  אחרת,  שיאמר  מי  "וכל 
שבו  האפור  בשטח  נמצאים  רבים  מקרים 
הרפואי,  התיק  מבניית  מושפעת  הזכאות 
החולה  של  מלא  ליווי  הפעולה,  דרך  התוויית 
רב  וניסיון  התהליך  אורך  לכל  ומשפחתו 
גופים  התערבות  לצערי  קצבאות.  בהסדרת 
מהווה  אילו  בהליכים  מקצועיים  שאינם 
של  זכויותיהם  לשלילת  פעם  לא  ישיר  גורם 

החולים"
גובה  אינה  בראשותו  שהחברה  שזירי,  הרב 
מזוכים  שהם  עד  הזכאים,  מציבור  תשלום 
אצבע  הוא  אף  מפנה  בעצמם,  בתשלום 
בתחום  הרווחת  השרלטנות  כלפי  מאשימה 
למתמודדים  ומציע  הרפואיות  הזכויות  מיצוי 
הם  מי  בידי  היטב  לבחון  רפואית,  בעיה  עם 
הרפואי  התיק  את  רפואי,  מידע  מפקידים 
משבר  בשעת  הכלכלי,  עתידם  ואת  שלהם 

רפואי. 
של  בסופו  שאושרה  ברקוביץ,  י.  של  זכאותו 
למימוש  המרכזית  החברה  בהתערבות  דבר, 
בדיקת  הליכי  את  חידשה  שזו  לאחר  זכויות, 
היה  שהוא  הליווי  את  לו  והעניקה  זכאותו 
זקוק לו, מעוררת את השאלה הבלתי נמנעת 
והיא, מי יודע כמה אנשים שבחרו לקבל סיוע 
מידע  ולהפקיד  מקצועיים,  שאינם  מגורמים 
, אינם  רפואי חסוי בידיים שהם אינם אמינות 
להם,  המגיעות  הזכויות  את  היום  מקבלים 

בזכות ולא בחסד.

עשרות רבנים, מורי הוראה לצד רופאים בכירים השתתפו בוועידת רפואה והלכה 
בפאנל ההלכתי-רפואי הופיעו בכירי רפואה של מאוחדת שליבנו את הנושאים יחד עם בכירי הרבנים  הכינוס התקיים ביוזמת מאוחדת ובשיתוף ׳צבר רפואה׳ 

ומוקד ה.ר.ב שבראשות הגרמ"ש קליין

מאוחדת  ע"י  שהתקיימה  הלכתית-רפואית  בפסגה  השבוע  השתתפו  הוראה  ומורי  פוסקים  דיינים,  רבנים,  עשרות 
בשיתוף ׳צבר רפואה׳ ומוקד ה.ר.ב. כשבראש הכנס הגרמ"ש קליין רב שכונת אור החיים בבני ברק. הוועידה התקיימה 
רפואה  בתחום  הרופאים  טובי  עם  ההוראה  מורי  גדולי  ישבו  ארוכות  שעות  במשך  ברק.  בבני  קונטיננטל  באולמי 
פליאטיבית ורפואה כללית ודנו בבעיות רפואיות מצויות המציבות דילמות הלכתיות וזורמות לפתחם של מורי ההוראה. 
לרפואה  הנוגעים  נושאים  שלל  הקיף   - הרפואה  עולם  ובכירי  ההלכה  עולם  גדולי  התכנסו  שלשמו  המקצועי  הדיון 
והלכה. הרבנים הציגו שאלות רפואיות, והרופאים, איש בתורו, חיוו את דעתם המקצועית מתוך הניסיון הרפואי שעומד 

לרשותם, ובכך סייעו לרבני ישראל בבואם לחרוץ פסיקה הלכתית בנושאים רפואיים המובאים לפתחם בכל יום.
בין הרבנים שהשתתפו בלטו: הגאון רבי יוסף ברוך הופנר רב ביה"ח מעייני הישועה, הגאון רבי בנימין גרבוז דיין בבית 

הדין של הגר״נ קרליץ, הגאון רבי משה פנחס זנדר רב מרכז תל אביב, הגאון רבי חנוך העניך קמינר אב״ד בירושלים, הגאון רבי יעקב אייכלר אב״ד בירושלים, 
הגאון רבי אליהו דרייפוס אב״ד בב"ב, הגאון רבי יוסף שוב אב״ד בב"ב והגאון רבי פנחס פרנקל רב משרד הבריאות.

מטעם מאוחדת השתתפו גם ד"ר יערן מרגליות וד"ר אדאמס דוד מומחים ברפואת משפחה, מנהלי השירות הרב ישראל ויזל, הרב אריה קליין, הרב ישראל 
בן ששון והרב יצחק וינר מנהל מרפאת ויז'ניץ. ומטעם 'צבר רפואה': ד"ר רוני צבר המייסד והמנהל רפואי, מומחה ברפואת משפחה ורפואה פליאטיבית, 
ד"ר יקיר רוטנברג, מומחה באונקולוגיה עם תת התמחות בגריאטריה והנציג הלאומי של האגודה הבינלאומית לאונקולוגיה הגריאטרית וד"ר שמחה שפירא 

מומחה ברפואת משפחה.
את האירוע הנחה ברוב חן הרב ישראל פנחס טירנואר יו"ר מוקד ה.ר.ב. שהזמין לפני תחילתו של הפאנל הרפואי - הלכתי את מארגני הוועידה לשאת דברי 
ברכה. את המשא המרכזי נשא הגרמ"ש קליין שהודה בפתח דבריו לקופת חולים מאוחדת ולרב משה כהן "שעושה  דברים גדולים לטובת תושבי העיר בני 

ברק ועל כך יבורכו".
 'צבר רפואה' מטפלת באנשים בביתם במצבים רפואיים שונים המחייבים טיפול בתנאים של אשפוז בדומה לאשפוז במוסד רפואי. 'צבר רפואה' מקיימת 
ופועלים על מנת להתאים את הפעילות בהתאם לרוח ההלכה עבור המשפחות  ובהם מוקד ה.ר.ב שבנשיאות הגרמ"ש קליין,  שיתוף פעולה עם רבנים 

החפצות בכך.

אין יותר שאלות 
המושלם:  הפיתרון    חייהם  אורח  על  אדוקה  שמירה  לצד  אקדמיה  לימודי  לשלב  כיצד  בשאלה  מתחבטים  רבים  חרדים 

לימודי תואר מהמקום שאתם בוחרים: בית, משרד או אפילו מהספה בבית ההורים * היום זה אפשרי – אל תתפשרו

יומם של א/נשים המבקשים להתחיל בלימודים אקדמיים. כשמדובר בגברים  שאלות רבות הופכות להיות חלק משגרת 
ונשים מהמגזר החרדי, השאלות לעתים נוקבות במיוחד ועל כן יקפידו לחפש את המוסד המוקפד ביותר בו יוכלו להשתלב, 

לרכוש תואר ולהמשיך לנהל את אורח חייהם השמרני קלה וחמורה ללא פשרות.
 1500סטודנטים חרדים כבר מצאו את הפתרון המושלם עבורם. לימודים באוניברסיטה הפתוחה - הגדולה מבין שמונת 
המתקשים  סטודנטים  עבור  גם  אקדמיים.  תארים  להענקת  גבוהה  להשכלה  המועצה  ידי  על  המוכרות  האוניברסיטאות 
ללמוד לחלוטין בעצמם מהספרים בבית ורוצים סיוע, יש פתרונות מצוינים כגון השתתפות וירטואלית בכיתה עם מרצה. כמו 
כן, קיימת אפשרות לפנות באי-מייל, שעות להנחיה טלפונית ופורומים שונים. סטודנטים שמעוניינים ללמוד בזמנם החופשי, 

ולא להיות מחויבים לשעה מסוימת, יכולים לצפות בשידורים חוזרים של ההרצאות מתי שזמנם ורצונם בידם.
ראוי לציין כי בעלי עסקים רבים מעריכים במיוחד סטודנטים שסיימו לימודי תואר   באוניברסיטה הפתוחה  ומבקשים דווקא אותם למשרות בעלות ערך.

למבצע 
הזה

כל אחד
מוז     !

למבצע 
הזה

כל אחד
מוז     !

בתחום  חדש  מארז  משיקה  "אחוה" 
מאפה   – רוגעלך  המאפה:  מוצרי 
שוקולד  בטעם  קרם  במילוי  שמרים 
פרווה  כשר  גרם.   400 באריזת 
החרדית.  העדה  בד"צ  בהשגחת 

מחיר: 7 – 8 ₪ 

מהדורה  משיקה:  לנדוור"  "קפה 
בקופסת  שחור  קפה  של  מיוחדת 
על  לשמירה  ומעוצבת,  מהודרת  פח 
 ₪  12.90 מחיר:  והארומה.  הטריות 

כשרות בד"צ העדה החרדית

המותג מאסטר שף משיק: רכז ורסק 
עגבניות  מ-100%  איטלקיות  עגבניות 

ללא  איטלקיות, 
משמרים  חומרים 
וללא תוספת סוכר. 
שלישייה  מארז 
ליחידה:  גר'   140
גר':   400  ₪  10
כשרות:   ₪  8.90

בד"צ אגו"י

פיצה האט משיקה את מארז השרינג 
האולטימטיבי: ביג דיפר - המארז בעל 
שתי קומות וכולל שתי פיצות מלבניות 
חתוכות ו- 16 מקלות קריספי סטיקס 
חפשו  ופלאפל.  תירס  גריל,  בטעמים 

את סניפי המהדרין
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי חיים - חיות יבשה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מערכת מדרגות לוליניות העולות בסיבוב."ו____ 
היתה עולה מקרן מזרחית צפונית")מידות ד ה(

5.מעשה רע,סטיה מן הדרך הישרה."עשה ___ שנאתי" 
)תהלים קא ג( )בלשון יחיד(

7.בן קנז משבט יהודה. הוא היה השופט הראשון  
בישראל אחר מות יהושע. "ובני קנז ____ ושריה" 

)דברי הימים א ד יג(
9.מהירות,חריצות. "__ מביאה לידי נקיות")סוטה ט טו(
10.מספד,קינה,בכי. "על ההרים אשא בכי ו___")ירמיה 

ט ט( )בהיפוך אותיות(
11.מפרשיות השבוע.

14.מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר 
המותר. "מכלל לאו אתה שומע ____" )נדרים יא.(

16.)בהשאלה( כנוי ללמדן בקי בתורה ובהלכה )להבדיל 
מן "עוקר הרים" שהוא כנוי לחריף ביותר( "רב יוסף 

___ רבה עוקר הרים" )הוריות יד.(
18.נהיגה,אופן רכיבה או נסיעה."וה___  כ___ יהוא בן 

נמשי" )מלכים ב ט כ(

1.תערובת של אפר,קנים וטיט שטחים בה את קורות  התקרה או 
את הנסרים שבה בבתים שגגותיהם שטוחים. "תקרה שאין עליה 

____" )סוכה א ז(
2.מחסה, מחבוא, מגן."יקומו ויעזרכם יהי עליכם ___")דברים לב 

לח(
3.אחד הלויים שחתמו על האמנה בימי עזרא."הודיה בני ___" 

)נחמיה י יד(
4.קיצור המילים : הלכה י"ז

5.קמח חיטה מנופה ונקי,קמח לבן ומובחר."____ יהיה קרבנו" 
)ויקרא ב א( )בכתיב חסר(

8.שטח חלק בכתוב,הרווח שבין השורות."שיטה אחת ושני _____" 
)בבא בתרא קסג.(

12.מחסן של תבואה. "וימלאו ____ שבע")משלי ג י( )בלשון יחיד( 
)לא בלשון סמיכות(

13.לאן? להיכן? "____ אלך מרוחך ו___ מפניך אברח")תהלים 
קלט ז(

15.מוט גבוה,כלונס לתלות עליו דגל או דבר-מה אחר לאות ולסימן. 
"ויעש משה נחש נחשת וישמהו על ה____" )במדבר כא ט(

17.קיצור המילים : יש גורסים.

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא

תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג

תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא

1."שבע אחיות" הוא...
2. "שבע טחנות" נמצאות על... 

3. שמה הקודם "ואדי חנין"                                                                                                               
4. קברו של הרמב"ם נמצא ב...

5. סמל העיר: תפוזים, מיקרוסופט וספר 
6. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?

7. על שם מי קרית מלאכי?
8. נקראת גם "עיר האבות"

9. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...
10. באיזה אזור בארץ שוכנת ציפורי?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. שבעת הסיבובים בכביש הישן מירושלים לת"א 2. נהר הירקון 3. נס ציונה 4. 
טבריה5. רחובות 6. על שם צ'רלס אורד וינגייט 7. על שם הקהילה היהודית של "לוס 

אנג'לס 8. באר שבע 9. געתון 10. בגליל



 בהזדמנות וילה מאוד 
מפוארת, חלומית, בהר 
שלום, 3 מפלסים, 400 

מ"ר עם מעלית פנימית, 
6,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
,03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________
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3-3.5 חדרים
בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
למכירה

בית שמש

■ בהרב קוק השקט 
קרוב לרח' חרל"פ, בבנין 

יפה ומתוחזק עם מעלית, 
4.5 חד', מפוארת, בק"4 

חזית, מעליה 2 חד' 
גדולים +מחסן+גג גדול, 

חניה בטאבו, 3,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

 במינץ, 4.5 חד', 
106 מ', משופצת, 

ק"1 ומעליה, 2 יחידות 
המושכרות ב- 6,200 

ש"ח. 2,800,000 בלעדי 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756,
050-5308742)34-34(_____________________________________________

 במינץ, 8 חד', ק"ד וגג 
עם מעלית + חניה ומחסן 

גדול שאפשר לעשות 
ממנה יחידה, 2,700,000 

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

050-5308742)34-34(_____________________________________________

 ברח' בן דוד אזור 
עוזיאל בק"ג 100 מ', 
משופץ ברמה גבוהה 
ומעליה גג בנוי, ניתן 

לעשות טאבו משותף או 
לחלק 2,800,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ רח' 

הרב קוק 23 ב"ב 
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

וילות ובתים

אשדוד

אלעד

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, ללא, דירה בקומה, 

4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/

הרב ישראל מסלנט, 
2,600,000 ש"ח. בלעדי 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בטבריה, 5 חד', חזית, 
ב- 2 מפלסים, בק"א, 

סלון, מטבח ופינת אוכל 
גדולה. בק"ב, 4 חדרים 

גדולים, יש גם דלת כניסה 
נוספת לק"ב מחדר 

מדרגות, כולל חניה. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

 ,03-5797756 ,23
050-5308742)50-50(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בקרית משה 5 חד' 
חזית לגינה, ק"ג+ חניה+ 

מחסן, 2,500,000 ש"ח 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)39-39(_____________________________________________

בהזדמנות בבירנבוים 
5.5 חד' מחולקת ל 3.5 
חד' ול 2 חד' מושכרת 
ב- 6,700 ש"ח בק"ק 

מוגבהת, משופצות 
כחדשות,  אפ' לטאבו 
משותף, 1,900,000 

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

ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 ביהושע, בפרוייקט גן 
העיר, 5 חד', חדשה + מ. 
שמש וסוכה גדולה, ק"ב, 

חזית לגן העיר, כולל 
מחסן וחניה, 2,950,000 

גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)09-43(_____________________________________________

 בר"ע הראשונים, בנין 
חדיש, ק"ק דירת נכה, 
מחולקת 3.5 חד'+ 2 

חד', מושכרת ב- 2,800 
ש"ח 2,400,000 ש"ח, 
משופצת, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ,
,03-5797756
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 בהזדמנות! 6.5 חד', ק. 
הרצוג, חדשה + סוכה + 4 

מזגנים + תוספות, אפשרות 
להחלפה לדירה יותר זולה, 

_____________________________________________)48-05/18(2,050,000ש"ח 054-8402332 

דופלקסים

 דירת קוטג' 188 מטר 
אופציה 130 מ' ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק. הרצוג. 
050-5265899)52-3/18(_____________________________________________

 בבן אליעזר, 4 חד', 
משופצת מאוד, 1,220,000. 

_____________________________________________)04-04(תיווך יעקב, 054-4901948

 ללא תיווך! דופלקס 5 
חד', מושקע ומתוחזק,

_____________________________________________)01-04ל(052-8330459

דופלקסים
 בבר אילן, דקה מהקריה, 

דופלקס 6 חד' + מרפסת 
35 מ"ר סגורה לחדר + גג, 

כולל 2 יחידות הורים, מטבח 
חדש משודרג, ניתנת לחלוקה 

בקלות + סוכה סגורה + 
_____________________________________________)01-04(אופציות, לל"ת,052-7627623

 4 חד' אפשר לחלק ל- 2 
יחידות + אופציה לבניית יחידה 

נוספת + מרפסת ענקית. 
1,100,000 תיווך יעקב,

054-4901948)04-04(_____________________________________________

 בשטרסר, דופלקס מחולק 
ל- 2 דירות מטופחות, קומה 

ג' ו-ד', 2,600,000 ש"ח. ללא 
_____________________________________________)01-04ל(תיווך, 054-8408850 אחה"צ

3-3.5 חדרים

 בהרצל מתחרד באבן, 3 
חד', קב', אופציה מייידת ל- 2 
חד', מושכרת, 935,000 ש"ח. 

_____________________________________________)02-05(אדר נכסים, 052-4834706, 

 במעפילים מתחרד, 3 חד', 
מסודרת, אופציה ל- 2 חד', 

פינוי בינוי, 925,000 ש"ח. אדר 
_____________________________________________)02-05(נכסים, 052-4834706, רינה

 בקרן היסוד, מתחרד, 3 
חד', קג', מסודרת, פינוי בינוי, 

950,000 ש"ח. אדר נכסים, 
_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 בבר אילן, מתחרד, 3 
חד', קא' + מרפסת גדולה, 

מזגנים, מסודרת, כ- 80 מ"ר, 
1,300,000 ש"ח. אדר נכסים, 

_____________________________________________)02-05(052-4834706, רינה

 ברשי חזית כ- 65 מ"ר 
סמוך לר' עקיבא, מחולקת 

לעסק ודירה, תשואה, 8,000 
_____________________________________________)02-05ל(ש"ח, 050-5305219

 באלוף הנצחון 
)בהמשך לאלוף שמחוני( 

בנין חדש בבניה ע"י קבלן 
אמין, דירות גן, 3 חד', 
4 חד' מפוארים, החל 

מ- 1,600,000 ש"ח כולל 
חניה. ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 בכהנמן/עזרא, דופלקס 
5 חד' גדולים, ק"ד ללא, 3 

כ"א + אופציה לבנית 3 חד' 
לפחות בצד ובגג, 2,750,000 

_____________________________________________)02-05(ש"ח, 050-4188333

 ביגאל-אלון, 5 חד', 
ענקית, 115 מ"ר, 

משופצת ויפה + יחידת 
הורים + מרפסת סוכה + 

חניה, לל"ת, 
1,950,000 ש"ח, 

054-4850066)02-05(_____________________________________________

 בהזדמנות! קוטג' מיוחד, 
3 מפלסים 200 מ"ר + גינה, 

200 מ"ר, סטנדרט גבוה! 
למהירי החלטה:
052-8935435)03-07(_____________________________________________

 בחפציבה, 4 חד' + 2 יח' 
דיור, 200 מ"ר בנוי + חצר + 

נוף, כניסה פרטית, 2,300,000 
_____________________________________________)03-06(ש"ח, 054-8406303

 ברח' ביאליק, 3 חד', 
קומה שניה, 860,000 ש"ח. 

_____________________________________________)04-04(תיווך יעקב, 054-4901948

 בדניאל 30, דופלקס 
לאחר שיפוץ כללי, מטבח 

חדיש וגדול במיוחד, 7 חדרים 
+ מרפסת שירות, חניה 

מקורה, שטח בנוי )ארנונה(, 
180 מ"ר + גג צמוד - 52 מ"ר, 
סלון 46 מ"ר ויציאה למרפסת 
שמש 64 מ"ר, זכות לתוספת 
בניה, מחיר 4,750,000 ש"ח 
לחילופין 4,500,000 ש"ח + 

היטל שהשבחה ומס שבח
דוד: 050-55-11-847

davidlei@netvision.net.il)03-06(_____________________________________________

 בטבריה, ק"ב, ללא, 3.5 
חד', ענקית )תוכנית מסודרת 

ל- 5(, 1,900,000 ש"ח, 
052-5244498)03-04(_____________________________________________

 חדשה בלעדית! 
בנ.גאון המבוקש, דירת 

גג 3 חד', משופצת 
ומודרנית מהיסוד + 

מרפסות 40 מ', מדרגות 
מוכנות מתוך הבית וצמוד 

לכניסת הבית לקומה 
העליונה ליחד' נפרדת, 

מציאה! רק באלעד 
נכסים רפאל, 

 ,052-8939050
03-9088872)04-04(_____________________________________________

 בג'ברין מול היער, 
בבנין בוטיק ושקט, 4 

חד', מטבח חדש, סלון 
ארוך, רק 1,520,000 

גמיש, רק באלעד נכסים 
רפאל, 052-8939050, 

03-9088872)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בבית וגן, 3 חד' + 2 מרפסות, 

בניין קטן, אופ' להרחבה, 
054-9422194)04-04(_____________________________________________

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

ומושקעת, 1,320,000 ש"ח, 
_____________________________________________)04-04(גמיש, 052-5752500

 פנטהאוז בבניה 5 חד' 
עם אופציה לחלוקה מול 

השטיבלעך של רובע ז', 170 
מ"ר, 1,740,000 ש"ח, 

054-8413551)04-04(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 3.5 ענקית משופצת 
חדש, בנין חרדי ברובע ו' 

פינתית, תמ"א לתוספת בניה 
_____________________________________________)04-04(לעוד 37 מ"ר, 054-8513551

 בבית שמש המתחרד 
)הקודם זוכה( בדוד רזיאל 
)צמוד לבר אילן(, 4 חד', 

ק"ג, מרווחת, 96 מ"ר כניסה 
מיידית, 1,200,000 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)04-04(תיווך: 052-2604463

 בבלעדיות בדוד רזיאל, 
קומה ראשונה, 4 חד', 95 מ"ר, 

מושקעת מאוד, 2 מטבחים 
חדשים, הכול חדש, רק 

1,350,000 ש"ח. תיווך ארץ 
_____________________________________________)04-04(הצבי, 052-5253470

 בבר אילן, 3.5 חד', ק"א 
+ מחסן, משופצת מאוד, 

1,170,000, גמיש. תיווך יעקב, 
054-4901948)04-04(_____________________________________________

 באזור מימון/רמב"ם, 60 
מ"ר מחולקת לשתי יחידות 

משופצות, ק"א )אופציה 
לפינוי-בינוי(, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)04-04(_____________________________________________

 דב גרונר, להשקעה, 
ק"ק, 60 מ"ר + יח"ד, 
אופציות כ- 100 מ"ר, 
מושכרת 5,900 ש"ח. 

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)04-04(_____________________________________________

 ברמבם-מימון, ק"ג + 
חתימות שכנים, מטופחת, 

חניה, חזית, 3 כ"א, 90 מ"ר, 
2,180,000. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, ברבי-יוסי, ק"א, 
חזית גדולה, 110 מ"ר שמורה, 

אופציה, 1,875,000. 
תיווך-הנדלן, 

050-4177419)04-04(_____________________________________________

 למבינים, במימון-ביה"כ-
הגדול, דירה ענקית, 160 

מ"ר, חדשה, מעלית, אופציה 
ליחדיות דיור. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)04-04(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית-יוסף, 
דירת 3/4 חד' יפות החל מ- 

1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 מציאה! באיזור-ויז'ניץ, 
130 מ' מחולקת ל- 2 + גג 

מוצמד בטאבו. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 במרכז בבניה, 4-5 חד', 
מפרט עשיר, קבלן אמין, 

תוכניות במשרד. א.פנחסי, 
03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 100 מטר נטו 
בנועם אלימלך, קומה ד', 
טאבו משותף + מעלית, 

1,500,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בטרפון 120 מ"ר 
מחולקת, משופצת, 3 כ"א, 

1,950,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קו' 
ב' ואחרונה + אופציה, 

1,650,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 במקובר, 4 חד' + 2 
יחידות, חדשה, 3,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בסוקולוב, דירות 3/4 חד', 
חדשות החל מ- 1,700,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 ברמב"ם, 3 חד', 
משופצת, ק"א, 

1,380,000. *בשיכון-ג', 
4 חד' + 40 מ' חצר, 

2,500,000. "יאיר נדל"ן, 
052-7633978)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ג' בתחילת בניה, 
3 חד', 4 חד', 4.5 חד', 4 
+ גינה, 5 + גינה, מפרט 

עשיר, קבלן אמין. א.פנחסי, 
03-5799308)04-04(_____________________________________________

 יחודית! באזור לנדא 
במיקום שקט! בבניה בבנין 
בוטיק, דירת-גן, 4 יפהפיה, 

לבד בקומה + חצר פרטית. 
_____________________________________________)04-04("אפיק נכסים" 03-5791514

 לל"ת, בפנקס חדשה 
מקבלן, דירת גן, 200 מ"ר, 

כניסה פרטית + חצר + חניה, 
2,900,000 ש"ח, 

055-6781335)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! 
בחנה סנש, דירת גן 

ברביעייה, 300 מ"ר, 4 
חדרים + חצר ענקית + 
2 יחידות דיור מושכרות, 
כניסה פרטית, משופצת 

מהיסוד, 3,300,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)04-04(_____________________________________________

 בבנין-חדש באהרון-דב, 
פנטהאוז יוקרתי, 200מ'. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בשיכון-ה' בבנין-חדש 
פנטהאוז מפואר, מעל 200 

מ"ר. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בלוין דירת-גן, 5 חד', 140 
מ' + 80 מ' גינה, 2,800,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 דירת קוטג' 188 מטר, 
אופציה 130 מ', ניתן לחלוקה 

לכמה יחידות בק.הרצוג, 
050-5265899)04-08(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא/בן 
זכיא, ד.גג, 6ח' + מרפסת, 

ק"ג, חזית, 3 כ"א, 2,600,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור רמב"ם/ירושלים, 
דופלקס מושקע, 5 ענקית, 

יפהפיה, 150 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2,580,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)04-04(נכסים" 03-5791514

 אזור מנחם, ד.גג, יפהפיה, 
מושקעת מאוד! 5 גדולה + 

י.הורים + מרפסות, ק"ב, 
חזית, 3,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)04-04("אפיק נכסים" 03-5791514

 באבן שפרוט! ענקית! 
מסודרת! 5 חד', שני 

מפלסים + גג מרוצף, 
225 מ"ר, 2,250,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באחיה-
השילוני, דירת-גג, 150 
מ"ר, 3 חדרים, 75 מ"ר 

+ 2 למעלה וגג ענק, 
ק"ב-ואחרונה משופצת 
כ'-מיידית, 2,290,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באהרון 
דב, דירת גג, 5 חדרי, 

160 מ"ר, 80 מ"ר 
בכול קומה + גג ענק 

פתוח, מושקעת 
כחדשה מהיסוד, חזית, 

ק"ג + חניה צמודה, 
מותאמת לחלוקה 

בקלות, 2,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס, 
דופלקס 140 מ"ר, 

קומת קרקע, וראשונה, 
מעלית + חצר +  

חניה כפולה, כניסה 
פרטית, 2,650,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בבעש"ט-דופלקס, 6 חד', 
כ- 160 מ"ר, משופצת, ניתנת 

לחלוקה, 2,430,000. 
_____________________________________________)04-04(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 ברב שך, דופלקס 7 חד' 
)4+3(, ק"ד + מעלית + 

חניה, מצב מצוין, חזית, ניתנת 
לחלוקה, 2,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', דופלקס 7 חד', 
160 מ"ר, מחולקת 3 חד', 

80 מ"ר + 2 יחידות על הגג, 
משופצת כחדשה, חזית, ק"ב, 

2,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בפרדס כץ, דופלקס, 
4.5 חד', ק"ג, מצב מצוין, 

1,450,000 ש"ח. *בתל 
גיבורים, 4 חד', 112 מ"ר, ק"ב 
+ מעלית + חניה, חדשה + 
מרפסת שמש, 1,800,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 באזור גורדון, 5, חדשה, 
יפהפיה, ק"ב, חזית + מעלית 
+ י.הורים, מיידי! 2,480,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)04-04(_____________________________________________

 לל"ת, בפנקס בניין חדש, 
6 חד', 135 מ"ר + חניה, 

055-6781335 ,2,900,000)04-04(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 5 
חדרים + מרפסת 30 מ' 
+ יחידה 3 חדרים, 230 

מ', מעלית, מפוארת, 
3,200,000. מתחם 

_____________________________________________)04-04(הנדלן, 050-4000640

 ברח' הנגב, דירת 5 חד' 
ענקית, חזית, מעלית וחניה! 

שווה לראות!! בבלעדיות. 
נטלי סולו רוזנברג רימקס, 

054-2171235)04-04(_____________________________________________

 במרכז החרדי 5 חדרים, 
120 מטר + מעלית + חניה 

+ מחסן, 850,000 ש"ח. עו"ד 
_____________________________________________)04-04(משאט, 054-9774444

 בעזרא/חזו"א 5 חד', 160 
מ', חדשה, 2,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 במהרש"ל 5 חד', חדשה, 
מיידית, 3 כ"א, 2,400,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בגני-גד, 5 חד', כ- 120 
מ"ר, קומה-ג', מפוארת, 

2,170,000 גמיש. 
נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 

052-7673622)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באזור נחמיה, 5 
חד', 110 מ"ר, ק"ק, חזית, 

2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 בחזון איש אזור עזרא, 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ג + מעלית 

+ חניה + מחסן 6 מ"ר, 3 
כ"א, מצב מעולה, 2,390,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בדמשק אליעזר, 
דירה ענקית, 210 מ', 

ניתן לחלק ל- 3 יחידות 
בהסכמת שכנים, קומה 

ראשונה, 2,920,000 
ש"ח, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 באיזור פנקס )שקטה(, 
5 חד', מפוארת ביותר 

+ סוכה + חניה *בקרית 
משה, 5 חד' + מעלית 

+ חניה + מרפסת שמש 
כחדשה *"אלוני נכסים" 

052-7610603)04-04(_____________________________________________

 מינץ, 140 מ"ר, 7 
חד', מושכרת 9,000 

לשנתיים, חניה + גג + 
סוכה בטאבו, 3 כ"א, 

2,800,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! בחדש 
בפדרמן, 5 חד', מיידי, 

מפתחות! 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

050-4156080)04-04(_____________________________________________

 בטבריה, 5 חד', מחולקת, 
2,180,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 לל"ת בגמר בניה ברח' 
השניים, פ"כ, ק"ד, חזית, 4 
חד', 85 מ"ר, 1,700,000, 

055-6781335)04-04(_____________________________________________

 בלעדי דוב הוז, 4 חדרים, 
קומה א', עורפי, 3 כיוונים, 
חניה רשומה, פינוי אוגוסט 

2018, מחיר 1,800,000 ש"ח. 
 050-5750880 ,077-2050410

_____________________________________________)04-04(אורי תיווך אדוארד

 לל"ת, בגמר בניה ברח' 
השניים פ"כ, ק"ה, כ- 4 

חדרים, 76 מ"ר, 1,650,000, 
055-6781335)04-04(_____________________________________________

 מציאה! באלישע 
אזור חבקוק, 4 חדרים, 

משופצת ברמה + 
מרפסת סוכה + מעלית 
וחניה, רק ב- 1,890,000 
ש"ח, גמיש. להב נכסים, 

050-4177750)04-04(_____________________________________________

 בבן נריה בפרויקט 
צמרת 4 חד', משודרגת, 

קומה ראשונה, חזית, 
2,150,000 ש"ח, גמיש. 

להב נכסים, 
050-4177750)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בראשונים 
בבנין חדש, 4 חדרים + 
מרפסת שמש + סוכה 
+ חניה בטאבו, רק ב- 
1,820,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)04-04(נכסים, 050-4177750

 לל"ת בצירלסון, 4 חד', 
חזית + יח"ד, 2,500,000 

_____________________________________________)04-04(גמיש! 055-6781335

 4 חדרים בפרדס כץ, חזית 
לשלמה בן יוסף השקט, קומה 

ד' אפשרות לבניה על הגג, 
בבלעדיות. נטלי סולו רוזנברג 

_____________________________________________)04-04(רימקס, 054-2171235

 בחי טייב - בק.הרצוג, 
4 חדרים, 90 מ"ר, 

קומה ג', חזית פתוחה 
+ מעלית וחניה + 

א.הרחבה. 
"מקסימום-נדלן" 

052-2452820)04-04(_____________________________________________

 באזור דבורה הנביאה, 
4.5 חדרים, גדולה, כ- 140 מ' 

+ אופציה להרחבה גדולה, 
 B.D.A 2,600,000. תיווך

_____________________________________________)04-04(פאלפון: 052-7175595

 מציאה בשלוש-השעות!! 
4.5 חד', ק"ב - מעלית ענקית 
ומפוארת + סוכה + חניה + 

מחסן, רק 1,750,000 ש"ח 
בלעדי מ.כהן נכסים, 

052-7684074)04-04(_____________________________________________

 אבוחצירה, 4 חד', 
ק"ד, 93 מ"ר, חזית, 

מדהימה חבל על הזמן, 
 .1,580,000

'אפיקי-נדלן-בועז' 
058-3200078)04-04(_____________________________________________

 המכבים, ק"ק, 4.5 
חד', 125 מ"ר, 3 כ"א + 
יח"ד מושכרת 2,000 + 
70 גינה, ברמת סוויטה, 

2,750,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)04-04(_____________________________________________

 בבן-זכאי, 4 חד', 
משופצת, חזית, 2,000,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בחיי-טייב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, קומה ג' + מעלית + 

חניה, 1,800,000. 
_____________________________________________)04-04(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בברטנורא, 4.5 חד', 
104 מ"ר + סוכה, קומה 
ב', כחדשה, 2,150,000. 

נדל"ן-הקריה, 050-3000121, 
052-7673622)04-04(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', כ- 100 
מ"ר + מרפסת גדולה ניתנת 

לחלוקה, 1,990,000. 
_____________________________________________)04-04(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 באזור העיריה, 4.5 חד', 
100 מ"ר + אופציה בגג בטון 

)גג פרטי בטאבו(, ק"ג + 
מעלית, משופצת, נוף פתוח. 

_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור סוקולוב, מרכזי 
ושקט, 4 חד', 100 מ"ר + 

מעטפת 30 מ"ר, ק"א, חזית, 
_____________________________________________)04-04(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 באלוף שמחוני, 
ק"ב, 4.5 חד' + 120 

מ', משופץ, חזית, 
2,200,000, בלעדי תיווך 

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

050-5308742)04-04(_____________________________________________

 ברח' חנקין, 4 חד', 
ק"1, חזית, משופצת, 

כ- 100 מ', 1,850,000, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 4 חדרים ברחוב יגאל 
קומה א מידי למהירי 

החלטה תיווך BA יזמות
054-4980159
03-6138886)04-04(_____________________________________________



ח’ - י’ בשבט תשע”ח  24/1-26/1/2018 2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 

 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

3-3.5 חדרים

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות, 90 מ"ר ו- 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה, קרקע, 

1,000,000 ש"ח,
_____________________________________________)31-05/18(054-4418142 שיכון א'

טבריה

 דירה 5 ח' + יחידה 2 ח' 
בק.שמואל + חצר בהזדמנות, 

050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח,

052-7103979)49-08/18(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בנחל סורק, 3 חד', 
ק"1 ואחרונה, גג בטון, 

אופ' לבניה על הגג, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בבעש"ט ק"ב, חזית, 
3 חד' 74 מ' 1,580,000 

ש"ח. מפתח במשרד. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
 03-5797756
050-5308742)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בויינברג, עולים 
4 מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח.תיווך 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ירד המחיר, בדוד 
המלך, ליד העיריה, ק"ב, 
עורפי, מטופח, 75 מ' + 

אופ' ממשי של 15 מ"ר,  
1,530,000ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23 ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)46-46(_____________________________________________

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 
של 3 חד', ק"א, טאבו 

משותף, 2,025,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

050-5308742)46-46(_____________________________________________

נתיבות

מודיעין עילית

 2.5 חד' + מרפסת, 
ק"א, בטבריה, קרוב לרח' 
עמי, משופצת, עורפית, 
1,430,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

חיפה

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר, 

נוף פנורמי לכינרת, פארק 
משחקים מתחת לבית, 2 

שכנים בקומה, חניה + מחסן, 
לל"ת, 795,000 ש"ח, 

_____________________________________________)49-8/18ל(052-7103979

גני תקווה 

+5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

 4 חד' ברח' בלוי, ק"ק, 
85 מ' + 50 מ' חצר, 

כניסה פרטית, מתאימה 
גם לגן ילדים, 1,900,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 

הרב קוק 23, 
 ,03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בירמיהו ק"א, עורף, 4 
חד', משופצים, סלון גדול 
מאוד, חד' גדולים, 3 כ"א, 

כולל חניה, 1,890,000 
ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23, ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 באביי ורבא 4 חד' 
משופצת עד היסוד, 

יפהפיה, ק"ב, 1,990,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756 

050-5308742)39-39(_____________________________________________

 ברח' בן גוריון ליד רח' 
מנחם, ק"ב 4 חד',

משופץ, סלון גדול וחד' 
גדולים, חזית, מעלית, 
כולל חניה, 1,950,000 

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

 ,03-5797756
050-5308742)49-49(_____________________________________________

 המחיר הוזל ברש"י/ 
שפת אמת, 4 חד' + 
סוכה ענקית 105 מ' 

משופץ ק"א עורפית, 
1,900,000 ש"ח גמיש, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בגילה א' החרדית!!!                         גבעת שמואל
מאות אברכים!

למכירה/ השכרה 2-3-4 
חד'+ תב"ע להרחבה!!! 

מבצע! ק.יובל, ק. 
מנחם ועיר גנים! הנחות 

לאברכים! שמאות 
לדירות! דרושות דירות 

לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)52-25/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

3-3.5 חדרים

 בארלוזורוב החרדי, 
4 חד', ק"ג, 3 כיווני אור, 

משופצת, מאווררת + נוף, 
950,000 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)01-04ל(050-4167200

 בבן זכאי קרוב לשד' 
גרשטנקורן דירת 95 

מ' לא משופצת, קומת 
קרקע, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 4 חד' חזית, בקוק 
מרכזי, ק"ג+ מעלית, 
יפיפיה, בנין חדיש+ 

מחסן 28 מ"ר מושכר, 
2,300,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-04/18ל(מאד. 054-8410041

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מ"ר + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

 באליעזר, 4 חד' גדולים, 
ק"ב + אופציה, 95 מ"ר, סוכה 
גדולה, לל"ת, 1,980,000 ש"ח, 

052-7651162)01-04(_____________________________________________

 4 חד' בהירדן ליד 
רח' הרב שך, ק"ק עם 

אישור בניה לחדר נוסף, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 דירת 4 חד' מרווחת 
ומשופצת ברחוב ז'בוטינסקי/

סוקולוב, איזור שקט, 
_____________________________________________)01-04ל(054-7275419

 4 חד' גדולה באליעזר, 
ק"א, חזית, משופצת, 

דרום מערב, כולל חניה, 
1,950,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)01-01(_____________________________________________

 ברח' הירדן, דירת 4 חד', 
100 מר' + אופציה, חזית. 

_____________________________________________)01-04(תיווך, 052-2223812

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

 "הס נכסים" בשכונת 
חדר גנים באזור הוילות 

השקט, 4 בתים חדשים, 220 
מ"ר בנוי + גינה, כ- 100 מ"ר 

+ 2 חניות. יהודה הס, 
050-3003455)51-07/18(_____________________________________________

■ 4 חד', חדישה, ברח' 
שמעיה, ליד רמב"ם, 
ק"ג, יפה וגדולה, עם 
נוף ומאווררת, 3 כ"א 

עם מעלית, 2,200,000 
ש"ח. ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 -050
03-5797756 5308742)25-25(_____________________________________________

 לל"ת בחפץ חיים, 3.5 
חד', ק"א, מפוארת, כ- 75 
מ"ר, חזית, הקודם זוכה!!! 

_____________________________________________)03-06ל(054-8481204

+5 חדרים

 בשכונה דתית, דירת-גן, 
3.5 חד', מרווחת, גינה 

מטופחת 80 מ' איזור חדש, 
_____________________________________________)04-04(סנצ'רי 21 אונו, 052-2030095

קול העיר ב"ב / 8149202 / 

 1373-06-17 בבית משפט מחוזי  
מרכז  - לוד                                      קבוע להוכחות ליום 29.3.2018

פי. אל. טי. שירותים פיננסיים בע"מ ח.צ. 520033804   בעניין: 
)"החברה"(   

ע"י ב"כ עוה"ד גלעד נרקיס   
מרח' כנרת 3, בני ברק )מגדלי ב.ס.ר 3( קומה 20   

טל': 03-7554975 ; פקס: 03-7554976              התובעת שכנגד   
-נגד-   

שריה יצהרי ת.ז. 028956324   .1  
באמצעות ב"כ עוה"ד איתן בן דוד   

מרח' מוטה גור ד בניין C פארק אולימפיה ת.ד. 3243    
פתח תקוה 49517    

טלפון: 03-9342162 פקס: 03-93043872.   
2. אלקריף - קובי גלאס בע"מ ח.פ. 514860584  

אלקריף יעקב ישראל ת.ז. 038129656  .3  
אלקריף חנה ת.ז. 039418256   .4  

מרחוב בורכוב 13 בני ברק                           הנתבעים שכנגד    
הודעה בדבר תחליף המצאה

ישראל;  יעקב  אלקריף  בע"מ;  גלאס  קובי   – אלקריף   :2-4 הנתבעים  אל 
אלקריף חנה; 

הואיל והתובעת שכנגד )החברה( הגישה ביום 6.9.2017 כתב תביעה שכנגד 
לבית משפט נכבד זה, כנגדכם וכן כנגד שריה יצהרי במסגרת תיק -1373

כנגד  שכנגד  התובעת  עתרה  לפיו  לוד,   - מרכז  מחוזי  משפט  בבית   06-17
הירש  ברון  ברחוב  הדירה  בעניין  לרבות  סעדים  למספר  שכנגד  הנתבעים 
1 פ"ת וכן סעד כספי של 900,000 ₪ הכל כמפורט בכתב התביעה שכנגד 

שהגישה החברה.
אחרת  הודעה  כל  ו/או  שכנגד  לתביעה  הגנה  כתב  להגיש  מוזמנים  הנכם 

וזאת בתוך 30 יום מפרסום הודעה זו.
אם לא תעשו כן, תהא הזכות לתובעת שכנגד לבקש מתן פס"ד שלא בפניכם 

על יסוד האמור בכתב התביעה שכנגד.
העתק מכתב התביעה שכנגד על נספחיו, וכן העתק מכתב ההגנה על נספחיו 
שהגישה החברה לתביעת שריה יצהרי, ניתן לקבל באמצעות משרד הח"מ 

או בתיק בית המשפט )מחוזי מרכז(.
על פי החלטת בית המשפט הריני להודיעכם כי התיק קבוע לדיון הוכחות 

ליום 29.3.2018 בשעה 09:00. 
הריני להודיע כי הפרסום נעשה בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

15.1.2016 שניתנה במסגרת בקשה לתחליף המצאה )בקשה מס' 5(.
גלעד נרקיס, עו"ד

ב"כ החברה - התובעת שכנגד

 בגולומב, בבניה 
מתקדמת, 4 חד', חזית + 

חניה, קבלן אמין, בנין בוטיק, 
2,250,000 ש"ח. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות, באלישע, 4 
חד', ק"ב, חזית, משופצת 

כליל, סוכה גדולה, חניה, מחיר 
גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)04-04(_____________________________________________

 בהרב-לנדאו יהודה-
הנשיא, 4 חד', ק"א, חזית, 

מטופחת + אופציה, 
2,100,000 גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)04-04(_____________________________________________

 בלעדי בשפת-אמת, 
4 חדרים, 100 מ"ר, 
משופצת-מהיסוד, 

ק"ב, חזית-סוכה + 
חניה, 2,150,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בברטנורא, 4 חד', חדשה, 
חזית, 3 כ"א, 2,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בבנין חדש באנילביץ, 
דירת 4 חד', אחרונה, 

2,180,000 ש"ח. תיווך-ישוב-
הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בשמעיה/הלוחמים 
בבניה-חדשה, 4 חד' + יחידה 

החל מ- 2,350,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות! למבינים! 
באיזור הראשונים! 4 חד' 

+ מעלית + אפשרות 
חניה + סוכה + יחידת 

הורים! כחדשה! "אלוני 
_____________________________________________)04-04(נכסים" 052-7610603

 במתתיהו 4 חד', יפה 
ומסודרת + מרפסת שמש, 3 
כ"א, קומה נוחה, 2,090,000 

ש"ח, בלעדי אד"י נדל"ן, 
054-8493483)04-04(_____________________________________________

 בקהילות יעקב יפה 
ומרווחת, קומה נוחה, 4 חד', 3 
כ"א + יח"ה, 2,160,000 ש"ח, 

בלעדי אד"י נדל"ן, 
054-8493483)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות באברבנאל, 
דירת 3 חד', 65 מ"ר, קומה 

1, סוכה כ- 12 מ"ר, עורפית 
ומשופצת מהיסוד. 

אדין רימקס, 
054-2204030)04-04(_____________________________________________

 בוינברג 1, פינת 
וולפסון - "בית פתוח"!!! 

למבקרים ביום שיש - י' 
שבט )26.1.18(, בשעה 

10:00-11:00 - לל"ת!!! 
3 חד', 70 מ"ר + מ.סוכה 

13 מ"ר, ק"ב, חזית, 
משופצת. 

"מקסימום-נדלן" 
054-4340843)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בקוק השקט, 
3 חדרים, משופצת 

ומאווררת + מרפסות + 
חניה, רק ב- 1,560,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה הנשיא 
5 ר"ג )גבול ב"ב(, דירת 3 

חדרים, קומה 2, עורפית, 50 
מ"ר, 1,380,000 גמיש. דוד 
_____________________________________________)04-04(גרוס רימקס, 050-4122744

 בז'בוטינסקי, דירת 3 
חד' + יחידה שמכניסה 

2,200 לחודש, ק"ג, 
משופצת ומוארת, 

ב- 1,550,000. "דלוקס 
_____________________________________________)04-04(נכסים" 052-8555594

 הזדמנות בדובק!! 3.5 
חד', 80 מ"ר, ק"ה - מעלית, 

חדשה ומפוארת, 
רק 1,680,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)04-04(_____________________________________________

 לל"ת ברחוב הרצוג, 3 
חד', ק"ב, חדשה, חזית, פינוי 

_____________________________________________)04-05(גמיש, 03-5250909

 באזור סירקין *3ח', 67 
מ"ר, ק"א, חזית, 1,490,000 
ש"ח. *100 מ"ר, ק"ב, חזית, 
סלון ענק, 1,820,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)04-04(_____________________________________________

 באזור רבינא, 3ח' גדולים 
+ מרפסות, ק"ג, חזית, 3 

כ"א + א.למעלית, 1,650,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)04-04(_____________________________________________

 באזור הוילות! 3ח', 
מיידית! ק"ב, חזית, 3 כ"א 
מפתח ב- "אפיק נכסים" 

03-5791514)04-04(_____________________________________________

 בהצבי, 3 גדולים + 
אופציה ממשית ל- 40 מ"ר, 
ק"ב + מעלית, 1,540,000 

ש"ח. "אפיק נכסים" -03
053-3128884 ,5791514)04-04(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 3 יפהפיה 
+ יחידת-דיור משופצת, ק"א, 

חזית, רק 2,070,000 ש"ח! 
_____________________________________________)04-04("אפיק נכסים" 03-5791514

 בבלעדיות, בדנגור, 3 חד', 
55 מ"ר, ק"א, חזית + 8 מ"ר 

סוכה, אופציה ממשית. "פנחס 
_____________________________________________)04-04(נכסים" 055-6789653

 בלעדי בקובלסקי, 3 חד' + 
סוכה, מעלית וחניה, היתרים 

לכ- 20 מ"ר, 1,500,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)04-04(_____________________________________________

 בקובלסקי, 3 חד', 65 
מ"ר, חתימות שכנים לבניה 

בגג, 1,320,000. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)04-04(בועז' 054-8474843

 בסומך, 3 חד', ק"ב, 
חזית, 70 מ"ר במחיר 

מצויין! 1,280,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8481204)04-04(_____________________________________________

 בבנימין-אברהם, 3.5 
חד', כ- 80 מ"ר, 3 כ"א, 

1,425,000. נדל"ן-הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במכבים, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, משופצת + 
מרפסת 20 מ"ר, 1,390,000, 

גמיש. נדל"ן-הקריה, 
050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בר"ע, 3 חד', כ- 70 מ"ר, 
משופצת מהיסוד, קומה-ב', 

1,490,000. נדל"ן-הקריה, 
052-7673622 ,050-3000121)04-04(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 60 
מ"ר + אופצית בנייה 44 מ"ר, 
מיידי. "רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)04-04(_____________________________________________

 בוולפסון, 3 חד', ענקית, 
100 מ"ר, ק"א, חזית + 
אופציה גדולה להרחבה. 
_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור יהודה הנשיא 
בבניה, 3 חד', 82 מ"ר, ק"ג, 
חזית + מעלית + חניה + 

מרפסת שמש, כניסה 7 חוד', 
1,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 75 
מ"ר + אופציה בצד 30 מ"ר 

כולל רצפה ועמודים ובגג בטון 
ק"ג משופצת ניתן לחלוקה, 
מפתחות במשרד. א.פנחסי, 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
ענקית + מרפסת גדולה, 95 
מ"ר, ק"א + מעלית, חזית, 

משופצת חלקית, 1,950,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 מציאה בברוט!! 2 חד', 
משופצת מהיסוד, ק"ב + 20 

מ"ר, משטח להרחבה, רק 
1,210,000 ש"ח. 

מ.כהן נכסים, 
052-7684074)04-04(_____________________________________________

 בגניחובסקי! 3 חד', 
קא', חזית, אופציה 

להרחבה, 1,475,000 
ש"ח. "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)04-04(_____________________________________________

 ברוט, נדירה, ק"ק, 
3 חד', 72 מ"ר, שכירות 

6,300 הכסף ישר 
לחשבון 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)04-04(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3.5 חד', 
ק"ד, 80 מ"ר + אופציה 
60, חזית, כ"א מצוינים, 

1,350,000 ש"ח. 
'תיווך-אפיקי-נדלן' 

058-3200078)04-04(_____________________________________________

 רבי עקיבא, ק"א, 3 
חד' גדולים, 81 מ"ר, 

אופציה לחלוקה, מחיר 
שמאי. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)04-04(_____________________________________________

 בדוב-הוז בלעדי, 3 
חד', 75מ', ק"א, חזית, 

1,380,000 גמיש! 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8481204)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! בסמטת-
אז"ר, 3.5, ק"ק, 80 מ', 
מפוארת, גינה, מרוצפת 

מדהימה! 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)04-04(בועז' 054-8481204

 למבינים, בר"ע-טרפון, 
3.5 חד', מפוארת במיוחד, 

נוף, מעלית, 1,680,000 גמיש. 
_____________________________________________)04-04(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 במוהליבר, 3 חד', ק"ק + 
רשיון ל- 30 מ"ר + חצר 50 

מ"ר, חזית לגינה, 1,750,000. 
_____________________________________________)04-04(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 בשך-חידא, כ- 3 חד', 
60 מ"ר, ק"א, חזית, אופציה, 
מטופחת, 1,530,000 גמיש. 
_____________________________________________)04-04(תיווך-הנדלן, 050-4177419

 מפוארת ומטופחת, 
בר"ע-דובק, נוף, 3.5 חד', 

בנין-חדש, כולל הכול, מעלית, 
1,650,000. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)04-04(_____________________________________________

 בלעדי!! בניסנבוים, 3 
חדרים, 76 מ"ר, חדשה 

לקראת סיום בניה, 
ק"ג, חזית + מעלית 
+ חניה, 1,650,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)04-04(_____________________________________________

 בהרצוג, 3.5 חדרים, 
87 מ"ר בנין חדש, 

משופצת ויפה + ק"א + 
מעלית, 1,720,000 ש"ח. 

"תיווך בתים" 
050-6481890)04-04(_____________________________________________

 מציאה באלוף הנצחון 
- גבול ר"ג, 3 חד', 70 

מ', בק"ג עם מעלית וכן 
יחידת דיור להשכרה 45 
מ' - 25 חד' בק"א, כולל 
חניה 2,230,000 ש"ח. 

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

 ,03-5797756
050-5308742)04-04(_____________________________________________

 בבניה! בחיים לנדאו דירות 
3חד, 1,200,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב, 3.5 
חד', חדשה, חזיתית, מעלית 

+ חניה, 1,700,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 מציאה! ברמב"ם, 3 
חד', קומה א', משופצת, 

1,380,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' ברב שך, 
עורף, 1,300,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)04-04(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי בנויפלד, 3ח', 
מסודרת, חזית, 1,350,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)04-04(_____________________________________________

 חייבת להימכר!!! 
בפדרמן, 3.5 חד', כ- 80 מ"ר 

בתהליכי טאבו, 1,000,000 
למזומן!!! נדל"ן-הקריה, 

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בדמי-מפתח בזכרון מאיר, 
2ח' גדולה + מרפסות, ק"א, 

950,000 ש"ח. "אפיק נכסים" 
03-5791514)04-04(_____________________________________________

 בסוקולוב, 2 חד', כ- 50 
מ"ר, קו' א', אפשרות הרחבה, 
כ- 40 מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

 050-5750880 ,077-2050410
_____________________________________________)04-04(אורי תיווך אדוארד

 בהבנים )בגבול-ר"ג( 2.5 
חד', 72 מ"ר, ק"ב חזיתית 

)בפינוי-בינוי - מקבלים 4 
חד'(. "מקסימום-נדלן" 

052-2452820)04-04(_____________________________________________

 חייבת להימכר!! 2.5 
חד', 58 מ"ר עם אופציות, 

קומה 2, חזית, רח' מוהליבר 
שיכון א' המבוקש. נטלי סולו 

_____________________________________________)04-04(רוזנברג רימקס, 054-2171235

 הזדמנות אחרונה! 
בז'בוטינסקי, 2 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

מחולקת לשתי יחידות! 
מושכרות ב- 4,000 

ש"ח! רק 1,185,000 
ש"ח, הקודם זוכה! 
"אביחי - מתווכים" 

03-5701010)04-04(_____________________________________________

 ירד המחיר!!! בחלוצים, 
2.5 חד', 64 מ"ר, קומה-ב' 

ואחרונה, 1,290,000. 
_____________________________________________)04-04(נדל"ן-הקריה, 050-3000121

 בסוקולוב, 2 חד', 
50 מ"ר, ק"א, אופציה 

ממשית ל- 40 מ"ר, 
שמורה, 1,400,000 . 

"אפיקי נדלן בועז" 
054-8481204)04-04(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
דופלקס חדיש, 6ח' גדולים + 

3 מרפסות, 165 מ"ר + זכויות 
בנייה, מעלית שבת, נוף, 3 
_____________________________________________)04-04(כ"א פתוח, 0522-656825

דופלקסים

 ברמבם, 5.5 חד', ענקית, 
כ- 145 מ"ר מעלית + חניה, 

3 כ"א, קו'1. "רי/מקס" משה 
_____________________________________________)04-04(דסקל, 050-5926021

 יוני נתניהו, 5 חד', קו' 6, 
מעלית + חניה + נוף, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)04-04(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 ברימון, קו'12, 4 חד', 
ענקית, 118 מ"ר + נוף. 
"רי/מקס" משה דסקל, 

050-5926021)04-04(_____________________________________________

 יוני נתניהו, 4 חד', קו'1, 
מעלית + חניה, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)04-04(_____________________________________________

 דירות להשקעה 
בטבריה, תשואה מצויינת 

וכן מגרשים לבניה 
"מקצועני הנדל"ן" 

055-9894908)04-04(_____________________________________________

 בבית וגן למכירה/השכרה 
1,2,3,4,5,6 חד', בית פרטי, 
מקום לעסק, מקום לכולל. 

_____________________________________________)04-05(תיווך, 053-3196069

וילות ובתים
 ברמות א': קוטג' 5 )110 

מ"ר נטו( + חצר 35 מ"ר + 
חלל, כ"פ, שמש, ניתן לחלוק 
ל- 3! 2,200,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)04-04(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ב': 5 חד' )105 
מ"ר נטו( + סוכה 30 מ"ר 

+ גג, נוף, מחולק ל- 2! 
2,200,000 ש"ח. 

תיווך הכוכבים: 
02-5713375)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות להשקעה 
בגבעת זאב, רחוב קריית 
יערים, קומה ראשונה, 5 

חדרים, 136 מטר + מרפסת 4 
כיווני אוויר, משופצת מהיסוד 

כולל צנרת חדשה ומערכת 
חשמל, חדשה + מחסן 10 

מטר, הבעלים רוציםלהמשיך 
לגור בדירה ולהשכיר לתקופה 
ארוכה ב- 4,500 ש"ח, מחיר 
1,900,000 ש"ח. תיווך ארץ 

_____________________________________________)04-04(הצבי, 052-5253470

4-4.5 חדרים
 ברמות ג': 4 משופץ 
)104 מ"ר נטו( + מחסן, 

מרפסת נוף לסוכה, גישה 
נוחה, 2,620,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)04-04(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות א': חדש מהקבלן, 
3 חד' + חלל + מרפסת 
סוכה, ק"ב, מעלית, נוף, 

1,850,000 ש"ח! 
_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ג': 3 חד' + משרד 
+ מרפסת סוכה + ת.ב.ע. 

כ"פ, נוף, שמש, 1,850,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בר' יהודה הנשיא, 
4 חד' + אופציה לחדר נוסף 
+ מקווה + יחידת דיור, ק"ק 
+ 2 גינות, 1,550,000 ש"ח, 

_____________________________________________)04-07ל(גמיש, 08-6555368

 מבחר גדול של דירות 
להשקעה ולמגורים בקהילה 

ובכול נתיבות, החל מ- 
560,000 ש"ח והלאה. תיווך 

_____________________________________________)04-04(ארץ הצבי, 052-5253470

עפולה
 מציאה בעפולה במרכז 

העיר, דירה ענקית עם 
אפשרות לחלוקה ל- 3, רק 

680,000 ש"ח )שכירות 
053-3154818 ,)6,600)04-04(_____________________________________________

 מציאה בעפולה, 3 חד', 
ק"ב, ניתן לחלק ל- 2, 4,200 

ש"ח שכירות, רק 540,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח, 053-3154818

 "דרך-עיר-נכסים" 
בכפר-אברהם, קוטג', משופץ 

כחדש, 6 חד' + מרתף, ממ"ד, 
גינה, חניות, אפשרות ליחידה, 

0522-656825)04-04(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
פנטהאוז חדש מיוחד ומושקע, 

בנווה-עוז-הירוקה, 6ח', 168 
מ"ר + מרפסת 50 מ"ר, 

052-2656825)04-04(_____________________________________________

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

ק.3 + מעלית וחניה, 
1980,000 ש"ח, 

050-4464170)04-04(_____________________________________________

 5 חדרים, 156 מ"ר!!! 
יחידת הורים, מעלית שבת, 
חדר כושר ועולם אירועים. 

ג'ניה אמא נכסים, 
054-2390027)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות אמיתית!! 
באחד העם בחרדי! 5.5 חדרים, 

ענקית!! משופצת, יחידת 
הורים, כיורים כפולים, מעלית, 

חניה כפולה, בניין מטופח 
ומרווח, רק, 1,780,000 ש"ח, 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)04-04(_____________________________________________

דופלקסים
 בכפר גנים ג' מזרח, 

דופלקס פנטהאוז 5 חד', 
כ- 150 מ"ר + מרפסות 

+ גג פתוח -70 מ"ר, 
3,270,000 ש"ח, 

 ,052-2461865
03-6769084)47-6/18(_____________________________________________

 תיווך 2.5 חד' +חצי קומה 
ב באזור מנחם בגין. גדולה 

כ-75 מ"ר. שמורה + אופציה. 
1.3 מיליון הקודם זוכה.

054-7477054/03-5444815)04-04(_____________________________________________

 במרכז החרדי 5 חדרים 
120 טר+מעלית+חניה+מחסן 

850.000 שח  עו"ד משאט 
054-9774444)04-04(_____________________________________________
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3-3.5 חדרים

+5 חדרים

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

 דירה מיוחדת באלוף 
הנצחון - גבול ר"ג, בבנין 

חדיש, 3 חד', 70 מ' 
בק"ג עם מעלית וכן 
דירת 45 מ', 2.5 חד' 

בק"א, שניתן להשכיר 
וכן 2 מחסנים ו- 3 חניות, 
2,230,000. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

מגרשים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-46/18(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)04-04/18(מאובזרת! 050-6927465

קיט 
ונופש

משרדים

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" - 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת 

ונוף מדהים, 052-3488910, 
052-5807915)49-49/18(_____________________________________________

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-25/18(לקייטרינג, 054-5747012

ביריה
 "אחוזת אלטונא" מערות 

לארוח לזוגות )+ תינוק( + 
ג'קוזי ובריכה, פרטיות, נוף 

_____________________________________________)17-19/18(וחצר, 052-7703470

השקעות

 יש לנו השקעה 
מנצחת בשבילך,

03-7542233)40-39/18(_____________________________________________

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-39/18(סולידית, 03-7542233

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-21/18(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)36-37/18(_____________________________________________

קריית אתא

3-3.5 חדרים

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

 להשכרה באזור 
נחמיה, מספרה עם 

פרנסה בשפע, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)47-47(_____________________________________________

 להשכרה לפי שעות 
ברבי עקיבא/הרב קוק, ק"ק, 
30 מ"ר + שרותים )מתאים 
_____________________________________________)47-02/18(להתעמלות(, 052-7658057

 צימר בוטיק באור 
הגנוז, גינה פרטית, 

טרמפולינה+נדנדה. מבצעים 
_____________________________________________)47-06/18(לחורף! 052-7632474

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-36/18(_____________________________________________

בית חורון
 צימר יפיפה ומטופח 

)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/
משפחה, 2 חד' שינה וסלון, 
ג'קוזי, בריכה בעונה, סוכה 

כשרה במקום 054-5461450,
02-5361450 ,052-2611920)36-09/18(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)25-24/18("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

לפרסום
03-6162228

4-4.5 חדרים

 "הטרנד העולמי" - רוצים 
להרווחי עשרות אחוזים לחודש 

ממטבעות דיגיטליים, 
055-8966396 ,054-8562079)50-9/18(_____________________________________________

 בהזדמנות! בקרית 
ים, פרויקט פינוי בינוי, 
מאושרת ע"י מועצה 

מחוזית, ק"ג מתוך 3, 
3 חד', מחיר - 580,000 

ש"ח, ניתנת לחלוקה 
ולהשכיר ב- 5 אלף ש"ח, 

054-5818486)51-06/18(_____________________________________________

גבעת שמואל

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

4-4.5 חדרים

דופלקסים

טבריה

צפת

ביקוש 3-3.5 חדרים
דירות

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

+5 חדרים

 להשכרה 2 חד' יפה, 
מרווחת מוארת וממוזגת, 

מרוהטת קומפלט. 
_____________________________________________)52-03-18ל(03-5742697 052-7637508

 לזו"צ, 2 חד', ממוזגת, 
סורגים, מיידי, בבארי, ק"ק, 

3,000 ש"ח, מרפסת 
_____________________________________________)52-3/18(+פרגולה. 054-4797080

 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-40/18(_____________________________________________

צפת

 למכירה ברח' רבי 
עקיבא, באזור קניון 

רפאלי, חנות 22 מ"ר+ 
גלריה, לכניסה מיידית, 

בהזדמנות. תיווך 
זילברברג 03-5754412 

052-2236671)52-3/19(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-51/18(_____________________________________________

 להשכרה לכל מטרה 
משרד/ חנות ברח' ירושלים 

ב"ב 26 מ"ר+ 26 גלריה, מיידי, 
_____________________________________________)52-3/18(גמיש, 3,500. 058-7003100

 בישעיהו לזו"צ/בודד, 
יפה, חדשה ומרוהטת + מזגן, 
_____________________________________________)01-04(כ.פרטית, מיידי, 052-7681871

 ברבי עקיבא, 3 חד' נאה, 
בנין חדש, סוכה, מעלית, 

שירותים כפולים, לל"ת, 3,700 
_____________________________________________)01-04ל(ש"ח, 054-8483348

 בשבטי ישראל, 2 חד' 
גדולים )2.5 במקור(, משופצת, 

מוארת + מרפסת, 
052-7140588)03-04(_____________________________________________

 בסוקולוב החרדי, יחידת 
דיור משופצת, כניסה נפרדת, 

מיידי לתווך ארוך, 2,500 ש"ח, 
054-2424432)01-04(_____________________________________________

 למסירה קיוסק ברח' 
ירושלים ב"ב, פרנסה בשפע, 

_____________________________________________)01-04ל(052-8819988

 דירות באיכות גבוהה 
באנגליה החל מ- 163,000 

_____________________________________________)01-04(ש"ח הון עצמי, 052-7122466

 למכירה מטבח/חנות 
120 מ"ר למכירת מזון מוכן, 

_____________________________________________)01-04ל(054-7275419

 הזמנה להילולת רבי יעקב 
אבוחצירא, במערת המכפלה, 

במוצש"ק פרשת שמות, 
זקוקים לתרומות: 

050-6721743)01-18(_____________________________________________

 בכהנמן, 100 מ"ר, 
להשכרה, מיקום מרכזי, 

משופץ, אפשרות לפי מטר 
_____________________________________________)02-04ל(053-3167051

 בכפר גנים, מציאה, 
מעולה להשקעה, 3.5 
חדרים, 3 כיווני אוויר, 

 BM .1,410,000 ש"ח
_____________________________________________)02-04(נדלן, 050-5483322

 בק.הרצוג, 3 חד', קג', 
חזית, יפיפיה כחדשה, מזגנים, 

מרוהטת קומפלט לזוג"צ - 
_____________________________________________)02-05ל(מיידי, 050-4141766

 בגניחובסקי, 3 חד', ק"ג 
+ דוד שמש, מזגן, חניה, 
מיייד, לל"ת, 3,500 ש"ח, 

_____________________________________________)02-05ל(052-5335508

 בהרב קוק, בנין חדש, 3 
חד', ק"ג, חזית, 4,500 ש"ח. 
_____________________________________________)02-04(פולטוב נכסים, 052-3646632

 ברח' חנקין בב"ב, יח"ד 
כ- 30 מ"ר, משופצת, יפה, 

מרוהט חלקי, מתאים לזו"צ, 
2,200 ש"ח לחודש, 

054-2282660)02-05(_____________________________________________

 1 חד' פרטי לבודד, כניסה 
משותפת, רח' חברון, כולל 

חשמל מים וארנונה+ ריהוט. 
054-4400074)52-04/18(_____________________________________________

 5 חד' חדישים ברח' 
הזיתים בין סופר ברקת 
לבית ספר "נריה", עם 

מחסן וחניה, ק"ג, 5,900 
ש"ח, מיידי. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

ירושלים

 עסק בענף המתנות בלייזר 
+ לקוחות, פרנסה בשפע, 

_____________________________________________)02-05ל(050-5771738

 למיזם אטרקטיבי 
הנמצא בשלב מתקדם 

דרושים שותפים 
משקיעים, צפויות 
הכנסות גבוהות, 

050-3622212)02-13(_____________________________________________

 להשכרה  שטח מסחרי 
בכהנמן 106, 15-90מ"ר, 

לטווח ארוך/קצר/ לפי שעות/ 
_____________________________________________)02-05(פגישות יועצים, 050-8883178

 מלון למכירה בירושלים, 
160 חדרים לרציניים בלבד. 

_____________________________________________)02-04(פולטוב נכסים, 052-3646632

 להשכרה/מכירה 
בזול, חנות 20מ' ברח' 

בן גוריון/טבריה, מתאים 
גם למשרד או קליניקת 

רופא. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)02-02(_____________________________________________

 במלצר 21, דירת חדר, 
קומת קרקע, מתאים לנכים עד 

3 מיטות, מפוארת, מאובזרת 
וחדשה. *דירת 2 חד' + ג'קוזי, 

רק לשבתות, מאובזרת, 
מפוארת. *דירת 4 חד' )3 חד'(, 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת, 

מפוארת לימים, שבתות וחגים, 
_____________________________________________)50-20/18ל(052-7613554

 דירת ארוח ממוזגת 
מפוארת לימים ושבתות עד 

10 נפשות, מותאם לנכים, ע"י 
_____________________________________________)51-04/18(גן וורשא, 052-7623544

בני ברק

 כפר גנים ג' לזריזים, 
4 וחצי חדרים, מקסימה, 

הזדמנות בלתי חוזרת, 
BM .1,880,000 נדלן, 

050-5483322)02-04(_____________________________________________

 בחנה סנש בבנין של 
4 דירות, להשכרה בק"ק, 

4 חד' עם גינה, 5,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 להשכרה דירה בגן וורשא 
או בהרב קוק, לכל מטרה, 
מרוהטת קומפלט, במצב 
מצוין, 054-6804376 עד 

_____________________________________________)03-06(22:00 בלילה

 בקרית הרצוג יחידה, 
2.5 חד', מרוהטת חדשה 

+ מרפסת ב- 2,700 ש"ח, 
054-5596301)03-04(_____________________________________________

 2 חד' )יחידת דיור גדולה(, 
באזור בן זכאי/בעלזא, ק.ק 

משופצת קומפלט, מרוהטת 
וממוזגת, יפיפיה במיוחד, 

_____________________________________________)03-04ל(052-7633294/284

 דרושה לקניה דירה 
בפתח-תקווה ובני-ברק במליון 

_____________________________________________)03-04ח(שקל בערך, 050-6651365

 למכירה קיוסק פעיל + 
זכיון פיס בב"ב, 
 ,050-4111937
050-4131499)03-06(_____________________________________________

 להשכרה משרד/קליניקה 
משופץ קומפלט, 35 מ"ר, 

מיקום מרכזי בק.הרצוג, 
_____________________________________________)03-06ל(054-6893020

 קמפוס ישיבה, גדול 
ומרווח, לשבתות חורף+ ח. 

אוכל+ ביהמ"ד, אפשרות 
_____________________________________________)52-12/18(קיטרינג. 052-7142331

 דירה חדשה לזוג לשבתות, 
ימים ותקופת פסח בב"ב ברח' 

_____________________________________________)03-06(מימון, ק"א, 052-7617765

4-4.5 חדרים

 מציאה, אזור דתי, 4 
חד' בשכ' הדר גנים ברח' 

התוף, קומה ראשונה, 
מעולה להשקעה/מגורים. 

Mbm נדל"ן: 
050-5483322)04-04(_____________________________________________

 בהזדמנות בעין גנים 
השקט, 4 גדולים, ק.1 + חניה 

ומעלית, 1,530,000 ש"ח, 
050-3528252)04-04(_____________________________________________

 בעינבל, 4 חד', שופץ 
לפני שנה מהיסוד, חזית, 

ק'ב', מ' סוכה, מזגנים בכול 
דירה, פרקט בחדשים, מחיר 
1,950,000 גמיש + גמישות 

בתשלומי הדירה, 
054-5706488)04-04(_____________________________________________

 בשכונת הדר גנים 
בפ"ת, ביוסף שכטר רחוב 

הולנדי שקט, דירת 4 חדרים 
בהזדמנות! קומה ראשונה עם 

מעלית, משופצת מהיסוד, 
מוארת, נוף פסטורלי ופתוח 

)לדרום-מזרח(, נעימה, 
מאווררת ומרווחת, מרפסת 

שמש )סוכה מלאה( ומרפסת 
שירות, חניה בטאבו, סורגים, 

רשתות ומזגנים בכול החדרים, 
פינוי בדצמבר 2018 )עם סיכוי 

גדול להקדמה(, 1,700,000 
ש"ח. תיווך ארץ הצבי, 

052-5253470)04-04(_____________________________________________

 עמישב: דירת קרקע 
4 חדרים, מטבח חדש עם 

כיור כפול. ג'ניה אמא נכסים: 
054-2390027)04-04(_____________________________________________

 ברוטשילד! 4 חדרים 
גדולה, קומה ראשונה, 

משופצת ברמה גבוהה מאוד!! 
כיורים כפולים, יחידת הורים, 

ממוזגת, מאווררת, 1,560,000. 
לפרטים נוספים: רם נכסים, 

054-5566145)04-04(_____________________________________________

 בהסתדרות/מונטיפיורי, 
3ח', מסודרת ויפה, ק"ג, 

1,230,000 ש"ח, 
050-4811122)04-04(_____________________________________________

 בהרצל, 3.5 ח' + מעלית 
+ חניה מקורה - גדולה 

ומרווחת, 1,490,000 ש"ח, 
_____________________________________________)04-04(מיידית!! 050-4811122

 בהרצל מחולקת!! ל- 3 
יח', 2+2+1 - הכנסה 7,600 

ש"ח - 1,300,000 ש"ח 
050-4811122)04-04(_____________________________________________

 3.5 באיזור טרופלדור, 
מרווחת, מעלית + אופציה 

ל- 4.5 חדרים. 0522-948691, 
_____________________________________________)04-04(נטלי

 כפר אברהם: רח' 
צירלסון, 3 חדרים, נעימה 

ומשופצת, קומה 2 ללא. ג'ניה 
_____________________________________________)04-04(אמא נכסים, 054-2390027

 "דרך-עיר-נכסים" 
להשקעה, 2 יח' קומפלט 
ברמת-ורבר, משוכרות ב- 

4,100 ש"ח, אופציה לחדר 
_____________________________________________)04-04(נוסף, 0522-656825

 בברנדה/בלפור )קופ"ח 
רוטשילד(, 2.5 ח', ק"ק 

בהזדמנות, רק 1,145,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח, 050-4811122

 בפיק"א השקט! דירת 
2.5 חדרים גדולה!! 3 כיווני 

אוויר מלאים!! משופצת 
חלקית, ממוזגת, רק 

1,240,000, לפרטים נוספים 
_____________________________________________)04-04(רם-נכסים, 054-556145

 בשכונה חרדית 
איכותית, 86 מ"ר, קומה 

א', מצב מעולה, נוף 
מדהים למירון, 795,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח, 052-2888181

 במיקום המבוקש 
בעיר-בנייני הדר-שכונה 

חרדית, 75 מ"ר, ללא 
מדרגות, משופצת 

קומפלט, נוף, 715,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח, 052-2888181

 מציאה במתחרדים, 
3 חד', 70 מ"ר, קומה 

ב', במצב טוב, 560,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח, 052-2888181

 ברח' צה"ל המתחרד 
סמוך למאור חיים, 65 
מ"ר, 3 חד', אופצייה 
למרפסת, מצב טוב, 

520,000 ש"ח, 
052-2888181)04-04(_____________________________________________

 שכ'-מאור חיים, 65 
מ"ר, 3 חד', מצב מעולה, 

650,000 ש"ח,
052-2888181)04-04(_____________________________________________

 באזור החרדי דירות החל 
מ- 690,000 ש"ח. אלפסי 

_____________________________________________)04-04(נדל"ן, 052-2790370

 ברקפות, החל מ- 
410,000 ש"ח. אלפסי נדל"ן, 

052-2790370)04-04(_____________________________________________

רעננה
 רחוב הר סיני, 6 חדרים ו-3 
מרפסות סוכה, קומה2 מתוך 
3, מעלית וחניה בטאבו. ג'ניה 

_____________________________________________)04-04(אמא נכסים: 054-2390027

 בלעדי!! בהרצוג, 4 
חד', יוקרתית + מ.שמש 

ומעלית, חזית, פינוי 
במרץ, 5,700. "יאיר 
_____________________________________________)04-04(נדלן" 052-7633978

 חדש! צמוד לפארק 
הירקון, לכל תקופת זמן! 

מרוהט עד 20 אנשים לאירוח. 
_____________________________________________)04-49(חוויה, 055-9278552

 הרצל, דירת גג, 4 חד' 
+ חדר על הגג כ- 110 מ"ר, 
קומה ג', חניה, מחיר 4,000 

ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)04-04(אדוארד

 בלעדי באהבת שלום, 
דירת גג, 5 חדרים + 

גג גדול פתוח, חזית + 
מעלית + חניה, 6,200 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בלעדי שכונת פרדס כץ, 
5 חד', כ- 90 מ"ר, קו' ב', 

מעלית, 4,500 ש"ח. 
 050-5750880 ,077-2050410

_____________________________________________)04-04(אורי תיווך אדוארד

 רח' השניים, חדשה 
לגמרי, 5 חד' + מרפסת 
ק"5 + מעלית, 4 כ"א, 

5,800 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

058-3200078)04-04(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה ברחוב 
עטיה רמת אלחנן, 5 
חדרים ענקית, 130 

מ"ר במצב מצוין, ק"א, 
חזית + מעלית + חדר 

סוכה, מיידי, 5,800 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)04-04(_____________________________________________

 בורוכוב, 4 חד', קו' קרקע 
בנין בין 12 שנה, 4,300 ש"ח, 

פינוי 31.01.18
 050-5750880 ,077-2050410

_____________________________________________)04-04(אורי תיווך אדוארד

 בגרשנקורן, 4 חד', 110 
מ"ר, ק"ק מוגבהת, חזית 

לשדרה, משופצת, מטופחת, 
מיידית, גמיש. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)04-04(_____________________________________________

 באיזור ויז'ניץ, 4 חד', 
חדשה, 5,500 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-7168090 ,03-8007000)04-04(_____________________________________________

 בלעדי ברמז, חדשה, 
4 חדרים, ק"א, חזית, 

ממוזגת, י' הורים + 
מעלית + חניה פרטית, 

6,200 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא, בן 
זכאי, 3, ענקית, יפהפיה, 

מושקעת + י.הורים, ק"א, 
חזית. "אפיק-נכסים" 

03-5791514)04-04(_____________________________________________

 ברחוב חרל"פ 5  דירת 
3.5 חדרים, קומה שניה, 90 

מ"ר, חזית, גדולה ומרווחת + 
מרפסות, כניסה מיידית. דוד 

_____________________________________________)04-04(רימקס, 055-9941042

 ברח' הרב שך, 3 חד', 
מטבח חדש + גג קומה 4 

ללא, 4,300 ש"ח, 
_____________________________________________)04-04ל(054-8384281

 כניסה פרטית! בהאי 
גאון! 3 חד', ק"ק + 
מרפסת יפה בחזית, 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)04-04(מתווכים" 03-5701010

 בהשניים, חדשה 
לגמרי, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"ד + מעלית, רק ב- 

3,800 ש"ח. 'אפיקי-נדלן-
_____________________________________________)04-04(בועז' 058-3200078

 בההגנה קרוב 
לטרומפלדור, 3 חדרים, 

חדשה + מ' שמש 
מושקעת ברמה גבוהה 

מרוהטת קומפלט, חזית, 
ק"ד )ללא(, 4,200 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)04-04(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב, 3 
חדרים, 75 מ"ר, ק"ב, 

חזית + מעלית + חניה, 
4,300 ש"ח. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)04-04(_____________________________________________

 2 חד' + מרפסת 45 מ"ר, 
ממוזגת בבירנבוים, מיידי, 

_____________________________________________)04-04(2,800 ש"ח, 054-5981262

 2.5 חד' + מרפסת, 
3,500 ש"ח כולל ריהוט 

_____________________________________________)04-04(וארנונה. תיווך: 054-2345633

 אבן שפרוט, 2.5 חד', 
קומה ג', משופצת, 3,200 

ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)04-04(אדוארד

 תיווך. 2.5 חד' + חצר 
ק"ב באזור מנחם בגין, גדולה, 

כ- 75 מ"ר, שמורה + אופציה, 
1.3 מליון, הקודם זוכה, 

054-7477054/03-5444815)04-04(_____________________________________________

 בגני גד, יחידת דיור, לזו"צ, 
בודד/ת, ק"ד, מאובזרת, 
מוארת, ממוזגת, דוד"ש, 

050-7231178)04-07(_____________________________________________

 בלעדי! ברב-שך, ק"א, 
חזית, 1.5 חד', 50 מ"ר, 

מפתחות 3,000 ש"ח. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8481204)04-04(_____________________________________________

 דירת חדר באיזור הרב שך 
מרכזי ושקט מאוד + מרפסת 

חזית, 2,000 ש"ח, גמיש, 
053-3120620)04-07(_____________________________________________

 למכירה/השכרה 
בפוברסקי יחידת דיור 30 מ"ר 
יפה ומרוהטת לכל מטרה מיידי

052-7157766)04-05(_____________________________________________

 יוני נתניהו, 4 חד', קו'1, 
מעלית + חניה, מיידי. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)04-04(_____________________________________________

 בהנשיא, 3 חדרים, קו' 4, 
משופצת מהיסוד, מיידית. 

"רי/מקס" משה דסקל, 
050-5926021)04-04(_____________________________________________

 ברמות ב'/ג': 6 חד' 
+ גינה 45 מ"ר, כ"פ ללא 
מדרגות! תחבורה, חנויות, 
6,200 ש"ח לחודש, מיידי! 

_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 מציאה!! בצפניה, 5 חד' 
ענקית + חצר פרטית, גדולה 

ושקטה + חדר ומחסן גדולים, 
053-3131809 .10,000)04-04(_____________________________________________

 3 חדרים בדרום העיר, 
אזור מתחרד, פינוי מיידי, 

050-7958795)04-07(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)04-05ח(לל"ת, 052-7396092

 דרושה לזוג ל-4 לילות, 
11-15/2/18, ב-420$, 

לא מקלט! 02-9923294, 
_____________________________________________)04-05ח(0018453673309

 לתיווך דרושים בדחיפות 
שוכרים טובים לדירות בנות 

1-2-3-4 חדרים, אזורים טובים 
בב"ב ופ"כ, אפשרי מרוהטות. 
054-7477054/03-5444815)04-04(_____________________________________________

 דרושות בדחיפות דירות 
להשכרה 1-2-3-4 חדרים בב"ב 

ובפ"כ לשוכרים טובים + 
בטחונות, מיידי, פרסום עלינו. 
054-7477054/03-5444815)04-04(_____________________________________________

 2 חדרים לקליניקה 
לרופאים, לרו"ח ויועצים, 
מיידי בהזדמנות, בב"ב, 

מקביל למכון מור, 
 ,03-5704670
054-3975683)04-04(_____________________________________________

 להשכרה או מכירה 
חנות מזון ברחוב ירושלם 

קרוב לר"ע, חזית, כולל 
ציוד, 4,500 ש"ח, מיידי 

**ברב קוק, חנות 25 
מ"ר, חזית, מיידי, 3,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 להשכרה/מכירה, 
חנות 45 מ"ר + 

בז'בוטינסקי 12 לפיצה, 
מסעדה או לכל מטרה, 

_____________________________________________)04-07ל(לל"ת, 052-2518967

לרכישה משותפת 
של עמדה פעילה

 של חברת וואן קוין 
 (ONECOIN)

 הכוללת 250,000 
מטבעות מבעלות פרטית

העסקה תבוצע אצל עו“ד

054-8504127

משקיע מחפש שותף

בהזדמנות 
להשכרה!
משרד/חנות/סטודיו

050-4115510

בבני ברק
מיידי ללא תיווך

 באזור המרכז, פרוייקט 
פינוי בינוי חתום. מאיר אלפסי 

נדלן ושיווק פרוייקטים, 
052-2790370)04-04(_____________________________________________

 להשכרה 100 מ"ר, 
מסחרי, במרכז אלעד, מתאים 

לכל מטרה, נגיש למוגבלים, 
050-3060123)04-07(_____________________________________________

חנויות

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

 להשכרה חנות/משרד 20 
מ"ר על הרחוב, משופץ, רק 

1,800 ש"ח. תיווך BA יזמות, 
0544-980-159 ,03-6138886)04-04(_____________________________________________

 להשכרה חנות 40 מטר 
על רבי עקיבא במקום הסואן 
בעיר במחיר מציאה, למהירי 

החלטה. תיווך BA יזמות, 
0544-980-159 ,03-6138886)04-04(_____________________________________________

 חנות להשכרה 15 מטר, 
מחיר מציאה, יצאה משיפוץ, 

 BA על רבי עקיבא. תיווך
יזמות, 03-6138886, 

0544-980-159)04-04(_____________________________________________

 חנות להשכרה בר"ע 50 
מ"ר במרכז סואן בר"ע. תיווך 

BA יזמות, 03-6138886, 
0544-980-159)04-04(_____________________________________________

 למכירה חנות תכשיטים 
מצליחה במרכז ב"ב, 

054-6046921)04-05(_____________________________________________

 להשכרה במרכז החרדי 
בחיפה חנות 22 מ"ר + גלריה 

_____________________________________________)04-05ל(22 מ"ר, 050-4150868

 בז'בוטינסקי 50 מ"ר לכל 
מטרה, 2,500 ש"ח, גמיש. 

 050-5750880 ,077-2050410
_____________________________________________)04-04(אורי תיווך אדוארד

 להשכרה חנות 
ברבי עקיבא/דובק, 

20 מ"ר, חזית, 8,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
054-4290600)04-04(_____________________________________________

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני-ברק בשביל 
זה אנחנו כאן בשבילך. 

תיווך BA יזמות, 
 ,0544-980-159

03-6138886)04-04(_____________________________________________

 בקליש מול בית 
הכנסת הגדול, חנות 

25 מ"ר, משופצת, חלון 
ראווה גדול, מתאים 
לכל מטרה, 3,300 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

054-4290600)04-04(_____________________________________________

 ברח' עקיבא אזור השומר, 
חנות להשכרה, 19 מ"ר, 

חזית לכביש + חלון ראווה, 
משופצת, 4,250 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(א.פנחסי, 03-5799308

 קרקעות לבניה רוויה. 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)04-04(פרוייקטים, 04-8441111

 מציאה! מול קניון איילון 
1/2 חד' מפוארים ומוארים, 

כניסה עצמאין לכל חדר, 
ריהוט מלא, 6 עמדות עבודה, 

050-7602600)04-06(_____________________________________________

 "דרך-עיר-נכסים" 
בפתח-תקווה, מכירה/השכרה, 

משרדים מפואר, 187 מ"ר, 6 
+ חד' ליד בית-המשפט עם 

_____________________________________________)04-04(מעליות וחניות, 052-2656825

 ברב קוק, משרד 
כ- 40 מ"ר, משופץ 

ומסודר, ק"א, כמיידית, 
3,300 ש"ח כולל 

ארנונה. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)04-04(_____________________________________________

 מציאה, משרד רק ב- 
1,500 ש"ח לכניסה מיידית. 
תיווך יזמות, 054-4980159, 

03-6138886)04-04(_____________________________________________

 מציאה, משרד להשכרה 
80 מ"ר מפואר ומשופץ, קומה 

א' עם מעלית ברבי עקיבא 
במרכז, במחיר מציאה. 

תיווך BA יזמות, 
0544-980-159 ,03-6138886)04-04(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה ג'קוזי, 300 ש"ח לליה, 

אפשרות לוילה קומפלט, 
_____________________________________________)04-07ל(054-8590909

 באזור מימון, בן 
פתחיה, בנין חדש, 4 

חד' מיידי! 5,000 ש"ח. 
בטבריה, 4 חד' משופצת 

מהיסוד, 5,000 ש"ח 
מיידי. להב נכסים

050-4177750)04-04(_____________________________________________

 דירה יפיפיה!! חדשה 
מהניילונים! בדוד מכלוף, 

3 חד', גדולים, נוף 
פנורמי, מדהים, חזית, 

050-4170707)02-05(_____________________________________________
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לפרסום
בלוח

03-6162228

הסעות

השכרת רכב

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-02/19(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 אביב השכרת רכב, גם 
לנהגים חדשים וצעירים, 

רכבים לנוסעים 7-9 
_____________________________________________)32-32/18(מקומות, 03-5790909

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, מרכז 

הזמנות ארצי:
077-40-900-70)36-36/18(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,900
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 120 
ש"ח, ידני 120 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם!
_____________________________________________)48-20/18ל(052-2514960

יעוץ ועזרה

הלוואות ומשכנתאות
 אתרוג אברהם - 

מחפש מורה עם אידישקייט? 
מקצועי, סבלני ואמין,

המלצות בשפע,
052-5487975)24-25/18(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, סוזוקי ויטרה, 

חדשה, טסט מיידי, מבחן 
פנימי חינם

050-4469796)36-36/18(_____________________________________________

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)25-25/18(_____________________________________________

 אהרון שכטר מטפל 
זוגי, פסיכוטרפסיט, חרדות, 

דכאונות, התמכרויות, 
_____________________________________________)43-11/18(כפייתיות וכו', 052-7660908

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/18(_____________________________________________

 יעוץ רפואי ונפשי בתפקוד 
חיי המשפחה וקדושת הבית, 

עזרה דסקרטית ומקצועית 
באישור רבנים. יהודית גרוס, 

 055-6786818)45-13/18(_____________________________________________

 גמ"ח רכב לאברכים, 
קרייזלר, 7 מקומות, גדול 

ומרווח + ווייז )wazw(, ב- 
_____________________________________________)46-46/18(250 ש"ח ליום, 052-7696100

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-36/18(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)44-19/18(_____________________________________________

 "אופק משכנתאות", כל 
סוגי המשכנתאות, מחיר עד 
170,000. לממושכני מזרחי, 

חסכון במחזור. 052-7655660, 
_____________________________________________)48-07/18(אמינדב

 2 צימרים מטופחים 
ביבניאל סמוך לכינרת, 

מתאים למשפחות עד 20 
איש, בריכה בכל צימר, 
טרמפולינה, פרגולות, 
ערסלים, פינת ליטוף, 

055-6678585)51-19/18(_____________________________________________

 "אחוזת מלכותה" - וילה 
+ צימר, בריכות פרטיות 

מחוממות, ג'קוזי, משחקי 
שולחן במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)47-20/18(לחורף, 050-4145161

 "נופי ירדן" "בנצימר" 
סוויטה ענקית מפנקת + 

מרפסת נוף + ג'קוזי, אפשרות 
לכל הבית, 050-7362739, 

050-2403750)28-05/18(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 דירת נופש מיקום 
מרכזי ושקט, יפייפיה, חדשה 

וממוזגת, מרפסת ענקית, נוף 
_____________________________________________)29-06/18(מדהים, 052-7170576

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-40/18(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-50/18(נוף, 055-6678585

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-42/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
_____________________________________________)46-19/18(150 למיטה, 054-7721307

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

בית כנסת, 052-7646764, 
052-7634389)46-45/18(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-1/19(_____________________________________________

כלנית

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)13-18/18(_____________________________________________

כרם בן זמרה

 צימרים מפוארים בצפון + 
ג'קוזי גדול בכל צימר + בריכה 
בחורף ומוצנעת, מבצע חורף 

_____________________________________________)37-36/18(חם!! 054-6242965

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)48-21/18(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(. 
www.godiab.com)50-49/18(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 
די.וי.די, מנגלים, ג'קוזי, 250 
ש"ח ללילה, 055-6697474 

todatoda.co.il)51-50/18(_____________________________________________

מושב גורן

מכירת רכבים

מכוניות

קניית רכבים
 קונה רכבים ואופנועים 

לפירוק, לנסיעה ולברזל, 
_____________________________________________)08-10/18(מחירים הוגנים, 052-8126020

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

לזוג+ 2, חניה. 050-6241690 
03-9363752)39-39/18(_____________________________________________

צפון
 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-25/18(מים מהדרין. 054-5742965

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-21/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-32/18(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2/4)18-18/18(_____________________________________________

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

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)09-13/18(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 
לביהכנ"ס, עד 70 איש. יורם, 
050-2213887 050-5278881)34-17/18(_____________________________________________

צפת

 שיר בנוף - מתחם נופש 
המשקיף לכינרת, מאובזר 

וממוזג + בריכה, ג'קוזי, 
ברביקיו, מתקני גן ברמה 
גבוהה לזוגות/משפחות/
_____________________________________________)20-24/18(קבוצות, 058-7506090

 "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 מיטות 
יוקרתיות, למשפחות/זוגות 

ליד ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מרהיב + ברכה 

_____________________________________________)36-36/18(ונדנדות, 052-5856465

 בלב העתיקה מול מלון 
רימונים - "חדרי ארוח הגפן" 

לזוגות ומשפחות,
,054-5881866

04-6973389 ,050-8227511)37-37/18(_____________________________________________

 בכניסה לעתיקה, ליד 
מלון רימונים, דירת 4 חד' 

גדולה וממוזגת עד 14 
איש, מרפסת גדולה עם 
נוף לעתיקה ולהרי מירון

052-5000685)38-15/18(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/18(_____________________________________________

 "אחוזת אסתר" - 
צימרים מטופחים 

ומאובזרים למשפחות 
וזוגות, בריכה + מקווה 

לגברי, ג'קוזי, גינה ונוף, 
פינת חי 052-8723705, 

050-4443803)08-13/18(_____________________________________________

 "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה( מקווה 
לגברים וס"ת במקום, 

050-3388668)48/18_____________________________________________

מושב תרום

ספסופה

 "סוויטות ארגמן" + ג'קוזי 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכת 

בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-14/18(_____________________________________________

 למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה, 

למשפחות ולזוגות,
04-6980449 ,052-4604609)29-29/18(_____________________________________________

 וילה גדולה לאירוח, בריכת 
שחיה גדולה, מרחבי דשא 
גדולים, פינת ישיבה, מנגל 

וסוכה גדולה לחגים,
077-5590283 ,054-5726412)35-08/18(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-41/18(_____________________________________________

מעלות

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/18(_____________________________________________

 צימר נקי ממוזג, 
משפחתי, מרפסות נוף, קרוב 

לרשב"י, משפחת אלק,
04-6989119 ,054-8042119)14-08/18(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-28/18(_____________________________________________

 ארוח אצל הכהנים 
- דירות נקיות ומרווחות 

לזוגות ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/18(וחדר אוכל, 054-6987257

 צימר "נופי הירדן" - 
בנצימר - סוויטה מפנקת + 
ג'קוזי, מרווח ומרפסת נוף 

ענקית, 050-7362739,
050-2403750)40-15/18(_____________________________________________

מצפה יריחו

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

_____________________________________________)54-07/18(גישה לנכים, 052-8013000

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
054-8470055)34-34/18(_____________________________________________

מירון

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-38/18(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/18(_____________________________________________

 דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-47/18(_____________________________________________

 "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/18(_____________________________________________

ראש פינה

קוממיות

 צימרים "אחוזת נופר/
נוף כנרת" 4 יחידות מרווחות, 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות 

+ ג'קוזי בכל יחידה, בריכה 
מובנית מחוממת, קרוב לקברי 

צדיקים, מתאים לקבוצות, 
משפחות וזוגות.

050-5384778
www.zimmer.co.il/nofar)29-29/18(_____________________________________________

רמת הגולן
 במרכז הדתי חיספין, צימר 

חדש ומאובזר, ג'קוזי, קרוב 
לאטרקציות ומסלולים, בריכה 
_____________________________________________)17-17/18(נפרדת ביישוב, 054-2232004

 בנצי טיולי ג'יפים - חווית 
שטח יחודית, מס' 1 בארץ 

באיכות! נסיון 30 שנה!
050-2403750 ,052-2403750)40-15/18(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 וילה 5 חד' למשפחות, 
מפוארת, מאובזרת + 

בריכה מחוממת, שולחן 
סנוקר, נוף מדהים 

לחרמון, 050-4296661,
050-7477127)43-25/18(_____________________________________________

 "צימר בסמטה" - 
סמוך לכיכר המגינים 

צימר ממוזג + מטבח + 
מרפסת.אפשרות לזוג 

אחד או שני זוגות עד 6 
מיטות באוירה נעימה. 

053-3123435/0)43-25/18(_____________________________________________

 דירה מרווחת, נוף מרהיב 
לכינרת! באזור מצוין )מוכר( 

+ מרפסת, למשפחות/
בני ישיבות/ 054-4406242, 

058-3237570)48-18/18(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה, 052-4714818, 

050-5238722)42-37/18(_____________________________________________

 "בית ארז" - מתחם ארוח 
חרדי ומרווח בהר כנען, 50 
מיטות + בריכה + חצר + 

חדר אוכל + בית כנסת, 
050-5500964)46-19/18(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן הכולל 2 
צימרים + חצר גדולה בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים,
052-7155422 ,053-3147542)47-46/18(_____________________________________________

 במירון, דירות מרווחות 
וממוזגות, חצר דשא + 

נדנדות, מש' סופר, 
04-6989734 ,052-4478055)47-47/18(_____________________________________________

 לשבת וחול דירה 
פרטית נקיה ומסודרת, 

מזגנים וחצר,
,08-6601778
052-7113937)49-10/18(_____________________________________________

 בעליה לציון, דירות זוכיות 
ומשפחתיות, ברמה גבוהה. 

משפ' שטרק 050-6393480 
04-6989511 050-9989500)49-08/18(_____________________________________________

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-40/18(_____________________________________________

מיצובישי

יונדאי

מוצרים 
ושירותים

ברי מים

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת ברי מים במחיר 

מוזל במיוחד, כל החברות + 
_____________________________________________)45-4/18(אופציית שבת, 053-3177390

לפרסום
03-6162228

הונדה

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)28-28/18(לחתונות 0525-778544

צילום אירועים

050-4115114
050-4130444

יבניאל

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)24-24/18(_____________________________________________

 דירה 10 מיטות/יחידה 
לזוג + חצר בק.החרדית, קרוב 

לשטיבלך ולכנרת,
050-4103173)33-33/18(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-22/18(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-01/19(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-03/19(_____________________________________________

 גיבוש נותן כח! דירות 
ארוח לקבוצות/ משפחות, 

מתחם גדול ומפנק +משחקיה         
במושבה הקסומה אצל משפ' 

_____________________________________________)52-16/18(ריינר 050-4153074

 בסנהדריה ירושלים, 2 
יחידות נופש מפנקות, ללא 
מדרגות, יומי/שבועי/חודשי, 

052-7638702)01-12(_____________________________________________

 הונדה FRV, יד 3, 6 
מקומות, מטופלת במורשה, 

21,800 ק"מ, מצב מצוין, 
30,000 ש"ח. אזור ירושלים, 

054-8460116)01-04(_____________________________________________

 מציבושי ספייס וואגן יד 
3, 290,000 ק"מ, טסט עד 

סוף מרץ, אזור ירושלים, 5,500 
_____________________________________________)01-05(ש"ח, 054-8460116

 מתארגנת קבוצה בשיתוף 
עם "אגמים" רכישת ברי מים 

יוקרתיים במחירים הטובים 
בארץ, כשרות הבד"ץ ע"ח, 
_____________________________________________)01-12(להזמנות - 1-700-55-29-29

 לבעלי חשבון תקין בבנק, 
עם כרטיס אשראי בתוקף, 

הלוואה בנקאית ללא ערבים 
עד לסכום 65,000 ש"ח למשך 
5 שנים, ההלוואה תינתן בבנק 

_____________________________________________)01-52ל(בלבד! 052-4132855

 לשכירים בעלי כרטיס 
אשראי עד 70,000 ש"ח 
לתקופה עד 60 חודשים, 
בריבית מועדפת, לא שוק 

_____________________________________________)01-04(אפור! 052-5701630

 יעוץ ותמיכה רגשית, 
שלום בית וכן הכוונה לבעלי 
תשובה, ייעוץ טלפוני מפורט 
_____________________________________________)01-04(ללא תשלום, 054-8748069

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידיאו + אלבום, 
600 ש"ח - ברית/בריתה. 

בר מצוה/חינה - 900 ש"ח. 
052-8510980)01-12(_____________________________________________

אהרוני בועז
מורה נהיגה לאוטומט 

בב“ב והמרכז

רוצה רשיון נהיגה?

תמיד 
לנהוג נכון

050-4084458
ר 
חי

מ

ין!
צו

מ

 חדרים מהודרים להשכרה 
בהזדמנות בירושלים, 20 

_____________________________________________)02-05(מיטות, 058-4734418

 הכי קרוב לרשב"י! 
כ- 2 דק' הליכה מהציון, 

מתחם מחודש, 6 יח' 
מפוארות ומאובזרות, 
כ- 40 מיטות + גינה, 

058-3221101)02-01/19(_____________________________________________

 יונדאי גטס - glf, שנת 
2008, 1400 נפח מנוע, יד 2, 

050-2817606)02-05(_____________________________________________

איפור
 מאפרת מקצועית, איפור 

כלה ועוד, מגיע אלייך! מחירים 
_____________________________________________)02-04(נוחים! 052-2477112

גמ”חים
 גמ"ח גיבוי נתונים 
)*חינם*( קבצים מכל 

מכשירים/שחזור תמונות, 
058-4247557)02-02(_____________________________________________

 גמ"ח עריסות תינוק בב"ב 
_____________________________________________)02-02(קרית הרצוג, 052-7188889

סופרי סת”ם
 הננו להודיע לכל 

לקוחותנו כי פתחנו בבני 
ברק בשעה טובה מחסן גדול 
ומרווח של- קלף -קניגסברג- 

באיכות הגבוהה ביותר.
כל מה שחיפשת תמצא כאן!

מבצע השבוע* מזוזות גודל 12 
ס''מ 10.5 ש''ח ס''ת 48 ס''מ 

195 ש''ח. הנהלת קלף לב 
052-7623142)02-05(_____________________________________________

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-15/18(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)34-34/18(_____________________________________________

בר יוחאי

טבריה

 סוויטה חדשה 
וחלומית, נוף מרהיב 

לכינרת, 2 ג'קוזי ועוד 
פינוקים, קרוב להכל, עד 
_____________________________________________)34-09/18(15 איש, 052-7164243

 "אחוזת נוף כנרת" - 
צימרים חדשים ומפוארים 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-11/18(השקה!! 052-7134905

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

050-4133082 ,050-4133098)27-27/18(_____________________________________________

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה מחוממת, ג'קוזי, 

ח.אוכל, ערסלים,
,050-2230470

04-6970537 ,050-7230470)16-13/18(_____________________________________________

חשמונאים
 נופש אמיתי לזוגות בלבד 

סוויטות מפוארות + ברכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה, אתר 

_____________________________________________)12-10/18(- "צימר דן" 058-7736573

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)48-21/18(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-33/18(_____________________________________________

דימונה

 במרכז המושב, 2 צימרים 
משפחתיים, יפים, ממוזגים 
ומאובזרים + מרפסת דשא 
_____________________________________________)51-25/18(וטרמפולינה, 053-2552555

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-37/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 במושב גורן וילת 
נופש + בריכה פרטית, 

אפשרות לנופש זוגי 
בצימר המערה, 

050-5990545)03-06(_____________________________________________

 דירת ארוח גלילית 
מפוארת, ממוזגת בצפון + 
מרפסת מפנקת, ח.פרטית, 

קרוב לאטרקציות, 
050-6333765)03-10(_____________________________________________

מאזדה
 בהזדמנות, מאזדה 

6 2004 אפורה, חלונות 
כהים, וו גרירה, מצלמת 

רוורס, טסט ארוך, 
_____________________________________________)03-04ל(050-8253734

הובלות
 הובלות המרכבה - 

מחירים ושרות מעולים! 
הפצת חבילות גדולות 

וקטנות גם קירור 
_____________________________________________)03-14(והקפאה! 055-6688870

הוצאה לאור
 'נקודה' - הכול לספר שלך 
מהמם להיום, עריכה, הקלדה, 
ניקוד, עימוד, סריקות, תמלול, 

תרגום, 03-80-600-09
A80699@gmail.com)03-14(_____________________________________________

החזרי מס

 שליו משכנתאות: בניית 
תמהיל מותאם אישית

*חסכון בזמן וכסף
*לעסקים - משכנתא לרכישת 

נכסים
*גיוס אשראי לפרויקט נדל"ן

050-6364235)03-14(_____________________________________________

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים לכל חלקי 
הארץ, שירות אמין ואדיב. 

"ציפי הסעות" 050-4110855, 
052-3821702)03-10(_____________________________________________

 "דרך המלך" הסעות 
וטיולים + שדה תעופה, 

10-20-30-40-55 מקומות
053-30-30-200)03-50(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-02/19(_____________________________________________

 מקום מדהים לשבתות 
חתן/ גיבוש. אולם 

מפואר+ חדרי אירוח כ- 
_____________________________________________)52-3/18(55 מיטות.050-4198070

 בגאולה לשבתות, פנימיית 
בנות, כ- 70 מיטות + חדר, 
_____________________________________________)04-07ל(אוכל ומטבח, 054-8402671

 צימר לתפארת עד 11 
מיטות, לכל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר 
052-7623725)24-07/18(_____________________________________________

פג’ו
 פיג'ו 205 1400 סמ"ק 

שנת 1993 מצב מכני מצוין, 
מנוע משופץ, מצבר וגלגלים 
חדשים, 1,600 ש"ח, גמיש. 

טל': 050-5829142, 
_____________________________________________)48-01/18(03-6736961, ארי

שידוכים

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, חסידים 
לטאים, ספרדים ופרק 
ב', שדכן מקצועי עם 

המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)40-12/18(_____________________________________________

 "ביחד שידוכים" אלפי 
מועמדים מכל הגזרים בכל 

הגילאים וגם פרק ב', עשרות 
שדכניות מכל הארץ,

072-239-1111)17-17/18(_____________________________________________

 בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו 
סודיות מובטחת,  בימים א-ה, 

16:00-21:00 בלבד,
_____________________________________________)01-52ל(052-7333955

 שידוכי "אור דוד" 
לחרדים, בעלי תשובה, דתיים 

לאומים לכל הגילאים ולכל 
_____________________________________________)01-04ל(הפרקים, 058-5155545

שיפוצים
 שיפוצי פנים כללים - 

קרמיקה מקלחות, מטבחים 
+ עבודת בניה, משה אנ"ש, 

052-2787763)01-04(_____________________________________________

 שידוכים ברמה גבוהה, 
מאגר הצעות איכותי המכיל 
בחורים/ות משכילים, דת"ל/

_____________________________________________)03-06(חרדים, 052-3245153

 "טובים השניים" שידוכים 
לגילאי +30 למגזר הדתי, 
חרדי, ללא דמי הרשמה - 

_____________________________________________)04-07ל(בערב, 054-8452118

שיעורים פרטיים
שעורים פרטיים

באזור המרכז

אנגלית/מתמטיקה
כל הרמות

053-2252759
chen20152057

@gmail.com



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ח’ - י’ בשבט תשע”ח  24/1-26/1/2018 

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,I5 מחשב חזק 

מושלם לתוכנות גרפיות 
מחודש כולל שנה 

אחריות בחצי מחיר 
מחדש, 054-4543701, 

03-5066331)35-10/18(_____________________________________________

 ניתוק אינטרנט 
ממחשבים בלבד, ללא נזק 

למחשב. אזור המרכז בין 
052-7611936 17:00-20:00)01-05/18(_____________________________________________

 מכונות תפירה - זינגר 
תפר ישיר - 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג- 650 ש"ח. ברלינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 
ב"ב, 03-5791036,

050-5894918)45-20/18(_____________________________________________

 למכירה מזגן חלון 2.5 
כוח מתאים לסוכה. יצחק 

_____________________________________________)39-43(בני ברק 054-4584974

ריהוט
 שולחן וכסאות חדשים, 

אפשרות לכסאות בלבד, סלון 
2+3 שחור מעור איטלקי, 

052-4227714)51-51(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/18(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)28-06/18(הלקוח, 054-2821847

”אצל בתיה“
מנקים חורף

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

ב- 10ש“ח

 אלפי פריטים

”אצל בתיה"

03-5792841 | 054-5792841

הקודם זוכה!
ש"ח100

כל בגדי האירועים

ירושלים 52 ב“ב
10:00-20:00 רצוף | שישי סגור

רק השבוע אבידות

 אבדו משקפי שמש של 
דולצ'ה וגבאנה לאישה, 

054-6337121)02-05(_____________________________________________

 נמצאה לפני תקופה 
עגלת תינוק מחברת בייבי 

_____________________________________________)03-04ח(ג'וגר במרכז ב"ב, 03-6743356

 נמצא אוזניית בלוטוס בקו 
אוטובוס בבני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5112008

 נמצאה טבעת בבני-ברק 
ברח' ז'בוטינסקי פינת השומר 

במוצ"ש פרשת וירא, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8467854

 נמצא צמיד זהב בב"ב, 
במכירה של ציפי שכטר 

באולמי ערלוי בי' בכסליו, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4101002

 אבדה בחנוכה טבעת 
זהב באזור בני-ברק המוצא 
_____________________________________________)03-04ח(להתקשר ל: 054-8435331

 נמצאה שרשרת יקרה 
בשבת חיי שרה באזור 

סוקולוב/השלושה בבני-ברק, 
_____________________________________________)03-04ח(058-3218331

 נמצא רב קו ע"ש אביטל 
_____________________________________________)03-04ח(חרות, 052-5111141

 נאבד מעיל צמר של 
גברים, ארוך, צבע שחור 

באולמי קונקורד בי"ג טבת, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8435745

 נמצא מכשיר למדידת 
סוכר חדש באריזה, של חברת 

_____________________________________________)03-04ח(bayer, טל': 052-5111141

 לפני כשנתיים בעמק 
המעיינות )בצפון( התבקשתי 

ע"י זוג לשמור על מצלמה 
ושעון ונשכח אצלנו, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7117978

 אבדה בחנוכה טבעת 
זהב באזור בני-ברק, המוצא 
_____________________________________________)03-04ח(להתקשר ל: 054-8435331

 נמצא צמיד כסף טהור 
בחתונה בארמונות חן, בב' 

_____________________________________________)03-04ח(כסליו, 054-8475773

 נמצא מכשיר למדידת 
סוכה )באריזה חדשה( בפרדס 

_____________________________________________)03-04ח(כץ, 052-5111141

 דרוש בחינם פלאפון דור 2 
_____________________________________________)03-04ח(בכול מצב, 058-3294323

 מעונין בגליונות "זמן" 
מלפני חודש ומעלה, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7157077

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)03-04ח(תורה, 052-7396092

 דרוש פקס "פנסוניק" 
לא תקין לחלקי חילוף דגם 
_____________________________________________)03-04ח(FP101, טל': 03-5700672

 דרוש לחתן ש"ס )תלמוד 
בבלי( חתנים בתרומה, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7149509

 דרוש פלאפון נוקיה 208 
אפ' הרוס לחלקים, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7642805

 דרוש רמבם פרנקל לחתן, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7642805

 דרוש מכונת גילוח עם 
הכשר של הרב גרוס אפ' עם 
_____________________________________________)03-04ח(תקלה קטנה, 052-7642805

 דרושה אורגנית ימהה, 
_____________________________________________)03-04ח(058-3245685

 מעונין בעגלה - טיולון 
לתינוק בדחיפות, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4116799

 מעונין בעמודון לספרים 
_____________________________________________)03-04ח(עם דלתות, 050-4116799

 דרוש לבן ישיבה מקרר 
חמישה ליטר במחיר סמלי. 

_____________________________________________)03-04ח(צבי, 03-9370179

 גנרטור גדול, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-7773591

 מחשב נייד מסך גדול + 
וינדוס )ללא תוכנות( בב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 058-7734487

 מטען למחשב נייד 
+ תוכנות + תיק איכותי 

)אוניברסלי( בב"ב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(058-7734487

 מערכת קומפט דיסק 
כולל רדיו, חדש, יפה וגדול, 

_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-5482231

 מחשב גדול במצב טוב 
כולל מקלדת ועכבר חדש, 
_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-5482231

 מברגה בוש 14V, ב- 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 055-6788716

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 3 גופי תאורה - נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח, 052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 400 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 שלט חדש דגם 
ZM-9067N מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 
ואופניים - 90 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-2727474

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 תנור אפיה משולב גז, 
210 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 וידאו - עם 5 קלטות וידאו 
לילדים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-3337530

 נגן סמסונג ספורט חדש, 8 
ג'יגה, 180 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8426696

 שואב אבק גרץ, 160 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(חזק וטוב, 052-5737813

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7396092

 גמבוי כחדש, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(058-3294323

 מחשב נייד כולל תיק 
ועכבר אלחוטי, 

Win10 + word, ב- 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 מפזר חום עילי )מזגנית( 
כולל שלט חדש באריזה, 80 

ש"ח בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(052-8380655

 מברגה V12 מילווקי 
קודחת בבטון, 10 מ"מ, 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 058-3213875

 רדיאטור קטן מצב מצוין, 
_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 דוד חשמל חברת ירדן, 
מצב מצוין, 150 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 פלטת שבת 4 סירים, 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 מכונת תספורת לגילוח 
לפי שלבים חברת פנסוניק, 70 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 מקפיא גדול עובד מצוין, 
מדגם ישן, 150 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 מצלמת פילים + פלש 
"מינולטה" לאספנים 300 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 מסך דק מצוין, רק 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 053-3346080

 רדיאטור 12 צלעות, 
גולדליין, בב"ב, 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-7127261

 שואב אבק עומד 
לשטיחים וספות, שימוש 

כשנה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-6784969

 שואב אבק מצב טוב, 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 תנור חימום תו תקן מצב 
מצוין, 80 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 מיחם מים לשבת לחיצה, 
מצב מצוין, 100 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 תנור משולב תא אחד 
של "בליס" במצב טוב )3 

להבות(, בירושלים, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(02-5858827

 כירה חשמלית לסיר 1, 
חדש באריזה )כשר(, 50 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(052-8380655

 סורק מסמכים למחשב 
איכותי HP, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(ט'ל: 052-8380655

 מפזר חום עילי )כמו מזגן 
קטן( כולל שלט, 80 ש"ח 

בפתח-תקווה, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך דק, מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בפ"ת, טל': 052-8380655

 ASUS טאבלט איכותי 
10.1 אינץ, מצב חדש, כולל 

נרתיק ומטען, 480 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(054-7561146

 מגהץ חדש טפאל ב- 180 
 U.S.B + ש"ח + רדיו + דיסק

_____________________________________________)03-04ח(ב- 260 ש"ח, 054-2819921

 BCD מנורת הבריאות 
האלקטורמגנטית המיוחדת 

"בס"ד" 500 ש"ח נקנתה ב- 
_____________________________________________)03-04ח(2,200 ש"ח, 03-6199806

 בהזדמנות, מכונת כביסה 
מצויינת, ב- 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)03-04ח(03-5708333

 קוויקשינרי סורק ומתרגם 
- חדש ממש, אחריות מלאה, 

מציאה, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7601490

 רדיאטור המילטון 12 
 - W2,500 ,צלעות באריזה

מציאה, 170 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7601490

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-8412903

 שולחן סלוני מעץ מסיבי 
וחזק + 5 כיסאות, במצב טוב, 

_____________________________________________)03-04ח(190 ש"ח, 052-7114387

 שלושה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים, יפים מאוד, 
מסנדוויץ אדום, 50 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(למדף, בב"ב, 052-7600336

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 150 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ש"ח, מצב 
אורטופדי מצויין, בני-ברק, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים 
מפלסטיק, חזק ויציב, 160 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-5737813

 בהזדמנות 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, עץ מלא, 50 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-9089110

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-5705546

 מיטה משולשת במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(050-9228222

 מזנון קטן בצבע שחור - 
_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 050-9340317

 6 כסאות לסלון כחדשים, 
250 ש"ח כל אחד, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7773591

 2 ספות נוער כפולות 
מעולות, 490 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-7773591

 ספות 2+3 דמוי עור חום, 
מ.טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3159310

 חדר תינוקות מושלם 
מהמם, 450 ש"ח כ"פ, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8487992

 90X2.30 ספה לסלון 
במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-2736548

 למסירה מיטה במצב 
_____________________________________________)03-04ח(מצוין, טלפון: 052-7116702

 שולחן קטן "איקיאה" 
בצבע לבן קומפקטי, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, 054-8444245

 שולחן קטן בצבע ונגה, 
מידות 60/60, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, 054-8444245

 דלתות במצב חדש ממש, 
שווה לראות, 450 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב, 054-8444245

 ספריית כוורת במצב 
מצוין, 300 ש"ח ושידת נוי 

לסלון, יפיפיה, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)03-04ח(054-5769990

 מיטת היירייזר שחורה 
במצב טוב בלי כריות, 

_____________________________________________)03-04ח(055-6788716

 שולחן קטן וארבע 
כיסאות, חדש, מצב חדש 

ויפה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-5482231

 6 כסאות מרופדות לגמרי 
מושב + גב, חום כהה - מצב 

מעולה, ב"ב, 1,200 ש"ח, 
052-7633978)02-03(_____________________________________________

 שולחן לסלון במצב מעולה, 
03-6190834)02-02(_____________________________________________

 2 שידות טואלות כל 
אחת 2 מגירות במצב 
מצוין צבע וונגה ידיות 
ברונזה ב- 400 ש"ח, 

052-7773526)03-03(_____________________________________________

 ארון דלת אחת לילדים, 
כחול ותכלת, יפה מאוד, 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 053-3159993 ירושלים

 ספריה כולל כוורת עליונה, 
_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 052-8883737

 מיטת נוער + ארגז 
מצעים, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8883737

 מיטה זוגית פשוטה ללא 
הפרדה, 200X220 ללא מזרון 

בב"ב, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(058-7734487

 למסירה בחינם מזנון עץ 
גובה 70 רוחב 190, 

_____________________________________________)03-04ח(050-9958001

 שידה ומראה מעץ, גובה 
190, רוחב 140, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-9958001

 מיטות לחדר שינה + 
מזרונים + שידה, ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(כ"א, בב"ב, 054-8446691

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 כורסת יחיד נוחה, 160 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידת 4 מגירות, צבע 
חום, עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 

260 ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שידת טואלט, 1.24 מטר, 
מצב מצוין! סגנון עתיק, חום 

כהה, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4135002

 שולחן פינת אוכל, 160 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שולחן סלון נמוץ צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד, עץ 

מלא, יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מיטת יחיד טובה, 190 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5656194

 שולחן כתיבה חום, 290 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 054-5656194

 שולחן כתיבה מצוין, 100 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

נטורופתמרפאת יובל

עיסוי צוארי

עיסוי רפואי מלא

לכאבי כתפיים, אנמיה,
כאבי ראש, קשב וריכוז,

אירוע מוחי, לחץ, גם לילדים

צומת הבריאות זה הצואר

050-7715452

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 
עדשות מגע, או ניתוחים. 

טיפול בליקויי הראיה ובמחלות 
עיניים. 050-414-5359 

072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)39-14/18(_____________________________________________

שירות לעסקים
R.T.M  שרות לעסקים, 
משרד/ניהול/מזכירות/טיפול 

בלקוחות /גביה/הזמנות/
יומנים, עבודה מול חו"ל, נסיון 

למעלה מ- 20 שנה, 
054-6760750)01-04(_____________________________________________

 נמצא סידור בגן סאקר 
שחרוט עליו "מאיר בל חמו" 

_____________________________________________)04-05ח(054-8456910

 נמצא נגן באוטובוס קו 
146 מחולון לב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8404647

 אבד נגן סאן-דיסק ביום 
שלישי ח' טבת תשע"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7611354

 רוכש במזומן אלבומי 
תמונות ומדבקות, קלפי 

רבנים, תורהכרט ועוד, 
_____________________________________________)04-05ח(054-2509001

 דרושה אורגנית ימהה, 
_____________________________________________)04-05ח(058-3245685

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)04-05ח(תורה, 052-7396092

 דרוש מזגן חלון קטן 
בתרומה/מחיר סמלי לבן 

_____________________________________________)04-05ח(תורה, 054-8432271

 דרושה עגלת תאומים 
_____________________________________________)04-05ח(בתרומה, 054-8432271

 בירושלים למשפחה 
ברוכה דרוש בדחיפות לול או 

_____________________________________________)04-05ח(עריסה, 050-6256846

 ביהכ"נ חדש דרוש תורם 
לריהוט להצלחה/לע"נ, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8447564

 דרוש לקניה/החלפה 
טלפון סמסונג גלקסי יאנג 

_____________________________________________)04-05ח(כשר יד שניה, 054-8443873

 מסך מחשב מצוין, 80 
ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 מפזר חום איכותי כמו 
חדש, 30 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 תנור אפיה משולב גז, 
200 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 שואב אבק איכותי לרכב, 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח, 052-5737813

 פקס, מכונת צילום 
משולב, 130 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 5 סוללות למכשירי 
שמיעה P10 ב- 50 ש"ח 

)נמכר עקב מעבר למכשיר 
_____________________________________________)04-05ח(אחר(, י-ם, 052-7633965

 מחליק שיער איכותי וחזק, 
_____________________________________________)04-05ח(רק 50 ש"ח, 054-8452961

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קוביה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)04-05ח(50 ש"ח, 052-4831449

 פלש למצלמה, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(054-8412903

 רדיו דיסק מקורי חדש 
MP3 לרכב מאזדה 3, 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-8435872

 שלט חדש דגם 
zm-9067n מתאים למזגנים 

תדיראן/טורנדו, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 מכונת תספורת תקינה, 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח, 052-3463482

 מזגן עילי "טורנדו" 1 כ"ס 
+ שלט, 400 ש"ח - תקין, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 כיריים גז )בילד-אין(, 4 
להבות, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 3 גופי תוארה נורות 
הלוגן, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כוח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7396092

 אורגן ימהה, מצב חדש, 
_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, 058-3245685

 מכשיר ניווט G.P.S חדש, 
איכותי, מפות 2018 ותוספות 

_____________________________________________)04-05ח(280, 054-8518182

 נטסטיק + WIFI תומך 
דור 3+4 חדש ואיכותי, עובד 

גם בלי מחשב! 149 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(054-8432352

 מקרר בקו 2 דלתות, זקוק 
לתיקון, ב- 100 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)04-05ח(052-7613645

 עכבר + מקלדת 
אלחוטיים של מיקרוסופט, 75 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-4831449

 מקרר גדול צבע לבן - 
אמריקאי - עובד - בבני-ברק, 

500 ש"ח, 054-8477988, 
_____________________________________________)04-05ח(03-5740224

 תרגומון דיגיטלי - 
עברי/אנגלי/צרפתי ועוד 

כחדש, 250 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)04-05ח(054-8423406

 אורגן חשמלי מתקדם 
מדגם ימהה במצב מעולה, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 052-7616357

 מקרר נורמנדה, זקוק 
לתיקון, ב- 100 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)04-05ח(052-7613645

 טאבלט 8 אינץ' חדש 
באריזה, 400 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(054-7561146

 מחשב פנטיום 4 כולל 
מסך במצב חדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 054-7561146

 מחשב נייד לנובו כחדש 
WIN10 + word, ב- 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 מפזר חום עילי )מזגנית( 
כולל שלט חדש באריזה, 80 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, טל': 052-8380655

 מיקרוגל כולל גריל כפול 
מורפי ריצ'רד איכותי במצב 

מצוין, 500 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)04-05ח(052-8380655

 דיסק מן כחדש, 150 
ש"ח, 052-3805386, 

_____________________________________________)04-05ח(02-6522251

 שעון משוכלל הכולל: 
מצלמה, נגן, מד צעדים, יומן, 

שעון מעורר ועוד, 99 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(058-3263264

 מחשב נייח וינדוס 7 
ותוכניות, 500 ש"ח, 

03-6187374 או 
_____________________________________________)04-05ח(053-3179093

 מחשב שולחני מצוין 
ווינדוס 10 + תוכנות, 

500 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(053-3346080

 שואב אבק ביתי, 160 
ש"ח, חזק וטוב, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 עט סורק )קוויקשלרי( 
טקסט ומתרגם מאנגלית 

לעברית גם עם קול, חדש, 
_____________________________________________)04-05ח(450 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 לפורים!! רמקול מוגבר 
איכותי 3 כניסות, 100 וואט, 

מתאים עד 100 איש, קל 
לנשיאה, 500 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(054-3132330

 מברגה בוש 24V שתי 
בטריות חזקות, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(055-6788716

 מחשב נייח בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)04-05ח(250 ש"ח, 052-2421622

 מכשיר DVD ביתי קטן, 
ללא שלט, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(03-9307308

 12V מיני קומפרסור 
למצת רכב לניפוח גלגלים 

ואופנים - 90 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)04-05ח(052-2727474

 מיקסר קנווד מיג'ור + 
מקצף )ללא קערה(, חדש 

באריזה, 480 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(054-8419233

 תנור "בילד אין" שני תאים 
בשרי וחלבי 'בליני' הידוע 

באיכות גבוהה ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(050-4197000

 מגפון נייד עוצמתי חדש 
באריזה כולל מיקרופון עם 

חוט במחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(054-3132330

 מערכת תאורה לצילום 
לסטודיו ואירועים הכוללת 2 

מטריות פלאש ועוד ציוד נלווה, 
_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 4 כסאות עץ, ריפוד בד 
משובץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-5705546

 ספריה כולל כוננית של 
3 מגירות צבע עץ בשילוב 

פיסטוק, 500 ש"ח. שידת 4 
מגירות על גלגלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(מצב מעולה, 052-6140800

 שולחן אוכל שילוב עץ 
ומתכת, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(0544-919299

 שידת מראה מעץ מלא 
בעיטור קריסטל, חדשה 

מהאריזה, 499 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(054-4783220

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים ומזרון בנפרד, 150 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-5737813

 מזרון יחיד, 70 ש"ח, 
מצב אורטופדי מצוין, בני-ברק, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 מדפים "כתר" גדולים, 
פלסטיק, חזק ויציב, 160 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-5737813

 כסא מנהלים עם גלגלים 
+ ידיות, 80 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 כורסת יחיד נוחה, 160 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 שידה 4 מגירות, צבע חום, 
עץ מלא, רוחב 80 ס"מ, 260 

ש"ח, מצב מצוין, 
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל, שחור, 
מצב טוב, ב"ב, 200 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בלבד, 052-7669361

 בהזדמנות, 8 כסאות 
לסלון, מרופדות, עץ מלא, 50 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-9089110

 ספת עור צבע חום, 
_____________________________________________)04-05ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן כתיבה מצוין, 100 
ש"ח בלבד, מצב מעולה, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 מזרון אורטופדי + בסיס 
90/190, מצב מצוין, ירושלים, 

_____________________________________________)04-05ח(053-3159993

 שולחן פינת אוכל, 160 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מכתביות, 350  ש"ח 
כ"א, מצב חדש וכן מיטות 
_____________________________________________)04-05ח(לילדים, טל': 050-4183200

 ארונית מטבח במצב 
טוב, צבע בננה, בבני-ברק, 
500 ש"ח, 054-8477988, 

_____________________________________________)04-05ח(03-5740224

 שולחן מניקור חדש עם 
_____________________________________________)04-05ח(מנורה חדשה, 054-8435872

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים(, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 שולחן סלון נמוך צבע 
חום, 120 ש"ח בלבד עץ מלא, 

יציב וחזק מאוד, 
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

תינוקות
 מזרון מיטת תינוק עמינח, 
אורטופדי, איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 עגלת שכיבה מלאה, 
מצב כמו חדש, 200 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בלבד, 052-5737813

 טיולון טוב, 80 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)04-05ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת תינוק מעץ מלא 
בצבע עץ טבעי ללא מזרון, 

_____________________________________________)04-05ח(300 ש"ח, 054-5385013

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(050-6499997

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח, 050-6499997

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 עגלה חדשה באריזה 
בהזדמנות, 400 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(לפרטים: 052-7625772

ייעוץ וטיפול 
בחובות

מתמחים גם 
במקרים קשים

דיסקרטיות מלאה
03-931-5563 

איתניםעמותת 

 מכונת כביסה בוש דגם 
WOL 1270, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-3337530

 פקס, מכונת צילום 
משולב, 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מנורת לילה חדשה 
בשילוב קריסטל, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7148004



ח’ - י’ בשבט תשע”ח  24/1-26/1/2018 6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

ם
אי

קור
 1,000,000 

ם 
מילי

 10 
ל          וברכה

מז
 

03-6162228

 אדם מסור ונאמן מעונין 
בנקיון. 055-6672036 + 

_____________________________________________)52-3/18(המלצות

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מעוניין בעבודה עם 
קשישים, נאמן, מסור, בעל 
סבלנות ויחס חם + נסיון 

בתחום והמלצות,
055-6672036)51-18/17(_____________________________________________

 מגיה מקצועי ותיק מעונין 
בעבודה בכל הסוגים בב"ב, 

054-8476500)25-28(_____________________________________________

 בחורה אמינה, מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה 

_____________________________________________)26-33(למבוגרת, 050-5952474

כללי

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-43/18(_____________________________________________

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

 מייזו נוט 3, 16 ג'יגה, 
חדש בקרטון, גודל 5.5 אינטש, 

_____________________________________________)01-08ל(750 ש"ח, 054-5508500

 עגלת תינוק דוקטור בייבי 
- XMAX כחדשה, אמבטיה, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 054-7773591

 B עגלת טיולון בוגבו 
אדום, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(053-3159310

 מזרון מיטת תינוק עמינח 
אורטופדי איכותי, 60 על 125 

כמו חדש, 140 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-5737813

 תיק עגלה איכותי 
סימפליגוד כולל משטח 

החתלה, שחור, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-6499997

 עגלה + אמבטיה, 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5656194

 טיולון, 360 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)03-04ח(054-5656194

 כסא רכב, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(054-5656194

 עגלת סטוקי צבע אפור, 
_____________________________________________)03-04ח(מצב מצוין, 052-7146087

 מיטת תינוק עץ מלא 
כולל מזרון חדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-8380655

 כסא אוכל + לול פלסטיק 
+ אמבט ומעמד לתינוק, 400 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-8380655

 עגלת ד"ר בייבי + 
אמבטיה + טיולון + תיק 

במצב חדש, 500 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7170032

 עגלת סילברקרוס 
כחדשה, מרצדס ממש, מחיר 

מציאה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7601490

 עגלת דוקטור בייבי 
במצב חדש, אמבטיה + טיולון 

+ תיק, ב- 500 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-6828785

 עגלת שכיבה מלאה, 
מצב כמו חדש, 220 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-5737813

 טיולון טוב, 130 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(בלבד, 052-5737813

 עגלת "בוגבו קמיליאן" 
במצב מצוין - כחדשה, 
_____________________________________________)03-04ח(לפרטים: 054-8535670

 עגלת אמבטיה צבע 
שחור, 150 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 עגלת אמבטיה מצב 
מצוין, צבע ורוד, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 053-3155415

 עגלה לתינוק צ'פצ'ולה, 
אמבטיה וטיולון, ירוק/שחור, 

_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח, 050-6499997

 משאבת חלב ידנית של 
מדלה, חדשה באריזה, 220 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 050-4176776

 תיק של ליטל מרסל 
לימודים/עגלה, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(050-4176776

 כסא רכב מעולה וחזק, 70 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מיטת תינוק של "שילב" 
מעץ מלא בצבע עץ טבעי 

במצב מעולה ללא מזרון, 300 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5385013

LG  מסך טאצ' 3.2" 
מערכת נדרואיד באנגלית 

כחדש בקופסא + סיליקון, 
_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח, 058-7734487

 מטען אלחוטי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה, באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-4831449

 נגן MP3 בלוטוס מגן 
ואוזניות כחדש, ב- 120 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(טל': 052-7143037

 נגן MP3 חדש באריזה 
עם בלוטוס, הקלטה, תמונות 

ועוד, 120 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)03-04ח(בערב - 054-8483141

 פלאפון סי 2 לא כשר ולא 
תומך כשר, כחדש, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8162617

 טלפון אלחוטי חברת 
יורוקום, מצוין, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8162617

 מטען מקורי לסלולאר 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 110 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 פאלפון כשר דור 3 כחדש, 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח, 052-7167391

G4 LG  ביט, במצב 
מעולה )פחות משנה(, 400 

_____________________________________________)01-08ל(ש"ח 058-5556464

 מעוניין בעבודה במטבח, 
בשעות אחה"צ במקום חרדי 

בירושלים, פלאפון: 
_____________________________________________)03-04ח(052-7191083

 מעונין לנקות בתי ספר, 
בניינים וכו', לפרטים: 

_____________________________________________)03-04ח(050-4166914

 נותן שירות לכל עבודות 
_____________________________________________)03-04ח(הניקיון, 050-4106914

 כרית לכינור גודל חצי, 
_____________________________________________)03-04ח(חדש לגמרי, 054-8454536

 פריטי לבוש, נעליים 
וצעצועים, מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שטיח מצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-5705546

 סט משניות קהתי מצב 
טוב, 100 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 מלבן הקפאה שומר קור, 
חדש באריזה, כ"א 5 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 מקל צבע מקצועי, 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, ב"ב, 054-8444245

 ספר "יד יהודה" הלכות 
תערובות לאברכים, 35 ש"ח 

באלעד, 050-4135002 )לב"ב 
_____________________________________________)03-04ח(וירושלים - 40 ש"ח(

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש, חדש, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(70 ש"ח, 050-4177726

 זיכוי לרכישה אחת 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(050-4135002

 אופניים לילד מידה "16 
לגיל 5 + מידה "18 לגיל 6 כל 
זוג, 150 ש"ח )האופניים במצב 

_____________________________________________)03-04ח(חדש(, 050-9340317

 תחפושת מוכרת פרחים 
מושקעת ביותר לגיל 4, רק 

_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח, 050-3329999

 לפורים לבחורי ישיבה - 
צופרי אוויר חדשים לגמרי, 40 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח כ"א, 050-3329999

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)03-04ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 4 שמלות יפהפיות, 
אביזרים ותחתיות לגילאי 

10,12,15,17, ב- 300 ש"ח 
כ"א, להשכרה באזור גבעת 

_____________________________________________)03-04ח(שאול, 054-6825003

 אופני הילוכים 26", ב- 
_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים 20", ב- 150 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5385013

 אופני ילדים 14", ב- 120 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-5385013

 תוכי דררה האכלת יד, 
שורקת ומאולפת, ב- 300 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, גמיש, 053-3152768

 שאל )שכמיה( יד שניה 
_____________________________________________)03-04ח(בשימוש מועט, 054-8471351

 ספר דמשק אליעזר, 50 
ש"ח, 054-8478897, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8471351

 למסירה ש"ס הוצאת 
"הדר" במצב טוב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8478897

 שעון סייקו צלילה, 200 
ש"ח, אוטומטי כחדש, 500 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 052-7671681 בערב

 שובר לצילום שעה וחצי 
+ צלמת, בשווי 350 ש"ח, ב- 

_____________________________________________)03-04ח(320 ש"ח, 054-8529268

 אופנים גיל 8-12 דרוש 
_____________________________________________)03-04ח(תיקון, 30 ש"ח, 052-7157077

 נעלי קדס, שחור, מידה 
40, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-7157077

 מעיל פרווה ארוך לנשים, 
_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח, 052-7157077

 אופנים בימקס לילדות 
בגיל 5-6, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(052-8162617

 שטיח קטן ויפה, 120 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 מגילת אסתר - 500 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח()צריכה תיקון(, 050-6651365

 משקולות 40 ק"ג 20 צד 
ללא מוט, ב- 300 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8455429

 כינור מצוין למתחילים 
כחדש ונרתיק, ב- 280 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(י-ם, 054-8481456

 נעלי velehtini ירוקות, 
מידה 32 חדשות באריזה 

מהממות! 180 ש"ח, 
_____________________________________________)03-04ח(052-7675013

 חוברות סיכומי הלכות 
לבחינות ברבנות, 12 ש"ח כל 

חוברת, להזמנות: 
_____________________________________________)03-04ח(050-4135002

 מעיל גשם ארוך מצב 
חדש, 70 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8444245

 סט גמרא עוז והדר 
"ובלכתך בדרך" כחדש ממש, 

_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח, 054-8444245

 כיסוי לחורף לקלנועית 
"אפיקים" 3 גלגלים במצב 

חדש, 450 ש"ח, 03-6199806 
_____________________________________________)03-04ח(בערב

 כינור 4/4 למתחילים כולל 
אביזרים כחדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)03-04ח(054-8572099

 שטר של 20 ש"ח עם 
הכיתוב שישים שנה, 150 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 053-3163283

 אופני ילדים מצב מצוין, 
240 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)03-04ח(054-5656194

 שולחן גיהוץ חזק ויציב, 60 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 תלת אופן לילדים חדש 
באריזה, 350 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 טיטולים למבוגרים/
מכנסים מידות S.L.M, ב- 45 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, טל': 053-3155415

 עליונית פיטים שחורה 
חדשה מ' 42 ב- 100 ש"ח. 

_____________________________________________)03-04ח(050-4131038

 תחפושות כחדשות 30 
_____________________________________________))03-04ח(ש"ח כ"א. 050-4131038

 מעיל חדש צמר מ' 42 ב- 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח. 050-4131038

 תוכי מאולף מסוג קוואקר, 
יכול לדבר, במחיר מציאה, 380 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח, 054-8483305

 פילטר + חמצן לאקווריום, 
_____________________________________________)03-04ח(260 ש"ח, 054-8412903

 אופני ילדים במצב מצוין, 
_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח, 050-9340312

יואל )חב”ד(

הכי
קשור!!

058-3275870

 מתאמים לסלקל/מעמד 
לבקבוק לבוגבו, כ"א 150 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, לפרטים: 052-7655688

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
משולבת - ברייטקס - 350 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 058-3245685

 משאבת חלב חשמלית, 
מיני אלקטריק, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(חדשה באריזה, 058-3245685

 עגלה במצב טוב מאוד 
דגם MOON - טיולון, 

טורקיז, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-7669361

 עגלת אמבטיה "בייבי 
סייף" במצב טוב - מצוין, 300 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, גמיש, 054-8479490

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 מתאמת פגישות 
טלפוניות לתחום הביטוח! 

אסרטביות, כושר ביטוי גבוה, 
אוריינטציה מכירתית, 5 ימים 

בשבוע 10:00-14:00, 30 ש"ח 
לשעה + בונוסים, הכשרה ע"י 
החברה בת"א למשך שבועיים 

לאחר מכן, אופציה לעבודה 
_____________________________________________)04-06ל(מהבית! 054-7883544 שלומי

 דרוש מתרים/ה עם נסיון 
לארגון חסד למכירת כרטיסי 

הגרלה, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)04-05(מהבית, 052-7117086

 דרוש עובד/ת עם נסיון 
לארגון תורני לניהול אתר 
ופרסום ושיווק ברשתות 
החברתיות, קו"ח לשלוח 

למייל:
hodaya9099061@gmail.com)04-05(_____________________________________________

 בבני-ברק עובדת אחראית 
ומסורה למשק בית 3 פעמים 

_____________________________________________)04-07(בשבוע, 052-7625256

 לפרויקט חדש באיזור 
המרכז, דרושים דיילי שטח 

כ- 5 שעות ביום, שכר גבוה + 
בונוסים. **ללא מכירות

-מתאים כמשרת אם
-מתאים לפנסיונרים, לפרטים: 

050-2312327)04-05(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית קבועה 
לנקיון + עזרה, אמינה, חרוצה 

_____________________________________________)04-07(+ המלצות, 054-8543214

 לחברה בין לאומית 
מצליחה, דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א.עבודה מהבית, 

_____________________________________________)04-05(גברים/ונשים, 055-6783785

 למעון חילוני בגבעתיים 
)הנהלה חרדית(, דרושה 

סייעת לתינוקיה + למ.מלאה/
חלקית, מ- 7:30-16:45, קרוב 

לב"ב ת.מעולים למתאימה, 
054-2391308)04-05(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית, 
דרושות נשים רציניות להכנסה 

נוספת, אפשרות עבודה 
_____________________________________________)04-05(מהבית, 054-8428788

 מעון פרטי ומקסים בפ"ת, 
דרושה עובדת לשעות אחה"צ 

14:00-17:00 תנאים טובים 
_____________________________________________)04-06(למתאימה! 058-4457040

 לעמותה בתל אביב 
דרוש עובד כללי בעל 
רשיון לאופנוע ורכב 

_____________________________________________)04-07(חובה! 052-5676038

 דרושים/ות נציגי/
ות + מנהלי/ות מכירות 

בטלמרקטינג, שכר בסיס 
גבוה + עמלות ותנאים טובים 

למתאימים/ות, טל': 
054-3856999, מייל:

officetax@interb.co.il)04-05ל(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
תלמידת סמינר הפנויה בימי 

_____________________________________________)04-06(שישי 8-12, 052-7144468

 לסופרמקט בבני-ברק 
בהרב קוק 24, דרוש עובד 

חרדי בוקר/אחה"צ, כולל ימי 
_____________________________________________)04-07(שייש, 050-4927000

 לארגון בירושלים מזכיר/ה 
לעבודה משרדית, שעות 

נוחות, 9,000 ש"ח. קריירה, 
072-22-222-62)04-04(_____________________________________________

 לגן בגבעתיים, סייעת 
לשעות 7:30-16:45 או 

13:00-16:45, תנאים מעולים, 
052-3838484)04-07(_____________________________________________

 איש מכירות, פרילנסר, 
לתחום הנדל"ן, רכש דירות, 

_____________________________________________)04-05(שעות גמישות, 050-6208102

 למחסן חרדי בבני-ברק 
דרושים מחסנאים, שעות 

העבודה: 16.00-22.00, 
35 ש"ח לשעה + תנאים 

מצויינים, יכולת פיזית קלה, 
תחילת העבודה מיידית, 

073-2590300)04-04(_____________________________________________

 דרושים צעירים 
נמרצים, לעבודת נקיון, 

_____________________________________________)04-05(שכר נאה, 058-7658007

 לחברה פיננסית מתאמת 
פגישות בפתח-תקווה ל- 4 

_____________________________________________)04-07(שעות, 054-9474755

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח!

דרושים/ות
סוכני/ות מכירות טלפונים לעבודה ברמת גן

30& לשעה + בונוסים! | משרה חלקית  (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

??

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

רוצה 
להרוויח 

בגדול
כמהלהחליט רוצה 

 דרושה מוכרת לחנות 
תכשיטים בב"ב, נסיון במכירות 

חובה! פקס: 03-6764784, 
gmail.com@3105018 :04-05(מייל(_____________________________________________

 דרוש עובד מחסן בתחום 
האלומניום לעבודה פיזית 

במרכז, משרה מלאה, 
_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 דרוש עובד לחנות חליפות 
בב"ב, תנאים טובים, 

_____________________________________________)04-07ל(053-3391691

 דרוש נהג מעל 15 טון 
למשרה מלאה במרכז, 

_____________________________________________)04-07ל(054-4550099

 לפלאפל בב"ב דרוש עובד 
_____________________________________________)04-05ל(רציני וחרוץ, 052-4073140

 אקדמאי, ניהול עובדים, 
גיוס כספים, תקציבי ממשלה, 

קרנות ותורמים, 
_____________________________________________)04-05ח(052-7633316

 רואה חשבון - דוחות, 
הנהלת חשבונות, משכורות 

ונלוות, מעוניין בעבודה כשכיר, 
_____________________________________________)04-05ח(054-6225546

 מזכירה עם נסיון רב 
מחפשת עבודה משרדית 

_____________________________________________)04-05ח(מהבית, 052-7178640

 מטען איכותי לטלפון 
גלקסי, טעינה מהירה באריזה 

מקורית, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-4831449

c2  לא כשר + מספר + 
מגן, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-4331628

 מטען מקורי לסלולאר 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 טלפון סלולארי סמסונג 
ומטען מקורי, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-04(_____________________________________________

 תחפושות כחדשות, 
_____________________________________________)04-05ח(30-50 ש"ח, 050-4131038

 מעיל צמר חדש לנשים, 
_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח, 050-4131038

 נעלי ניו באלאנס 37.5 
נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(050-4131038

 נעלי "טימברלנד" 
שחורות, מידה 42, חדשות, 

300 ש"ח, בירושלים, 
_____________________________________________)04-05ח(054-8468225

 אופנים 26 אינץ, ב- 300 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בלבד, טל': 03-6188471

 ,ROTSH כובע חברת 
מידה 44, ב- 300 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 03-6188471

 ספרים על ספרי צדיקים 
כגון על האור החיים, בעש"ט 
ועוד, ב- 8 ש"ח בלבד לכרך, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 03-6188471

 אופני BMX מידה 16 
בצבע אדום, 70 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(03-6188471

 חליפה חברת אקסוס 
פסים, מידה 46, ב- 100 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 03-6188471

 כיסא ילדים לאופנים 
חשמליות, ב- 50 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(03-6188471

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים + מנורת קיר, 20 ש"ח, 

כ"א, 02-6522251, 
_____________________________________________)04-05ח(052-3805386

 אופני כושר מעולים 
לדיאטה, רק 100 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8452961

 כרית לכינור, גודל חצי, 
חדש לגמרי, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 שטיח במצב מצוין, 
2.35X1.65, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-5705546

 פריטי לבוש נעליים 
וצעצועים מ- 9 ש"ח לפריט, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 שולחן גיהוץ חזק ויציב, 
50 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 מזוודה טובה ונוחה, רק 
_____________________________________________)04-05ח(60 ש"ח בלבד, 052-5737813

 בוסטר רכב, 40 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(בלבד, 052-5737813

 שעון ספקטרום יפה 
ויוקרתי, חדש מאירופה, 130 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-4514210

 כמעט 1,000 סוגרלוז/
סוכרזית, רק ב- 30 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8452961

 דררה מאלפת האכלת יד 
+ עם יציאה לרחוב, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(03-5740868

 ספר "שמח במטבח" 
חדש לגמרי, 50 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בבני-ברק, 052-7600336

 תלת אופן לילדים 
ממתכת, כחדש ממש, 

140 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-3466398

 מסחטת מיצים לפירות 
וירקות קשים, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח, 052-3466398

 שרביט להדלקה, חדש 
מבית הצורפים כסף טהור, 

_____________________________________________)04-05ח(550 ש"ח, 052-3466398

 זוג אוגרים עם כלוב 
מאובזר קומפלט, מחולון, 150 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-2281030

 אופני הילוכים 26", 300 
ש"ח. אופני ילדים BMX ב- 

_____________________________________________)04-05ח(120 ש"ח, 14", 054-5385013

 צידנית רכה מתקפלת 
לנשיאה על הגב, 15 ליטר, 

חדשה, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-4831449

 מעמד קרמיקה למפיות 
נייר, צורת רימון, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-4831449

 זוג פמוטים דקורטיביים 
מברזל שחור, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-4831449

 ספר שער הגלגולים, 
אריז"ל עם הגהות ומראה 

מקומות, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-4831449

 2 שמלות ערב חדשות, 
מידה 2,4 - וורוד + אביזרים, 

_____________________________________________)04-05ח(80 ש"ח, 054-6800702

 תוכונים 2 ב- 100, 
_____________________________________________)04-05ח(03-5707062, 052-7178421

 במציאה! אופני ילדה הלו 
קיטי, נראה חדש, לגיל 3-7, 
_____________________________________________)04-05ח(רק 100 ש"ח, 054-8443223

 במציאה! קורקינט 3 
גלגלים הלו קיטי, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8443223

 אופני הילוכים דרוש תיקון 
קל, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8443223

 אופנים 100 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(052-4262221

 ונטה לפעולת יניקה, חד 
פאזי, קוטר 41 ס"מ, 250 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 050-3286875

 מסכת ב"ק וילנא החדש 
מהדורה מורחבת, כחדש, 40 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 054-8471351

 ליקוטי הלכות "הקרן" יד 
שניה כריכה אדומה, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(054-8471351

 למנצח בצורת המנורה, 
_____________________________________________)04-05ח(80 ש"ח, 054-8478897

 שטר 20 ש"ח 60 שנה 
לישראל, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(077-7009524

 פאה קצרה בלונדיני בהיר 
פאולה יאנג, חדשה, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(02-6525756, 053-3125567

 ציוד לרכיבת אופנים כולל 
ביגוד ואביזרים משלימים 
מפרטי - 490 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(052-2727474

 מזוודה במצב מצוין, 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7126106

 אופנים לילדים במצב טוב, 
_____________________________________________)04-05ח(150 ש"ח, 052-7126106

 כלי גדול לאחסון 
קורנפלקס, רק 60 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(050-9089110

 להכנסת ס"ת!! 3 שלטי 
חוצות לתלייה, מרהיבית 

ואיכותיים )לא מבד(, בגודל 
1*6, ב- 450 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)04-05ח(054-3132330

 גמ"ח למתקני נייר ידיים 
שבת )צץ רץ( ולחול )חשמלי(, 

בין 30/100 ש"ח, ירושלים, 
_____________________________________________)04-05ח(053-3159993

 שטיח לסלון, 120 ש"ח, 
_____________________________________________)04-05ח(טל': 054-8458605

 בגדים חדשים ביד שניה 
לנערות/נשים, מ- 20 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 054-8458605

 מגש מהודר לחיתוך לחם, 
חדש, 90 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)04-05ח(054-8458605

 סט צלחות לפיקניק עם 
סכום וכוסות מפלסטיק, 110 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, טל': 054-8458605

 משחק מודולר כבישים כ- 
100 חלקים, 80 ש"ח, שליש 
_____________________________________________)04-05ח(מחיר, בב"ב, 052-7600336

 חלון כנף 1X1.20 מטר, 
זכוכית חלקית, כחדש, 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7157622

 חלון כנף 1X1 מטר 
זכוכית חלקית, כחדש, 500 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7157622

 הקודם זוכה 5 ח' סוללות 
למכשירי שמיעה P10, ב- 50 

ש"ח )נמכר עקב מעבר 
למכשיר אחר(, י-ם, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7633965

 שטר 20 ש"ח - 60 שנה 
לישראל, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(077-7009524

 ספרי קריאה יד שניה, בין 
10 ש"ח ל- 40 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7600336

 עלוני פרשת שבוע )25 
שנה(, מבחר גדול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח, 052-3463482

 3 מטבעות כסף, מחצית 
השקל לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7154392

 קילו מטבעות חו"ל 60 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח, 052-7154392

 נעלי בית לנשים של 
חברת "רוקפורד" יפות ונוחות 

מאוד, בגווני החום, מידה 
39-40, ב- 90 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)04-05ח(052-7689543

 נעליים של "פפיה" לנערה, 
בצבע בורדו קטיפה - אלגנט, 

מידה 39, סירה, שטוח, 50 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח )חדשות(, 052-7689543

 שטיח קטן ויפה, 120 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בלבד, 052-5737813



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה ח’ - י’ בשבט תשע”ח  24/1-26/1/2018

 למדרשה לצעירות 
מתמודדות בבית שמש, 

דרושה מדריכה עם לינה, 
_____________________________________________)03-06ל(052-7672561

 דרושים עובדים לשמעיה 
בב"ב ובירושלים, מוכרים, 
קושרי ציציות ומחסנאים, 

_____________________________________________)03-06ל(052-6242872

 למעון חרדי בפ"ת 
מטפלת בין השעות -14:00

16:00, 30 ש"ח לשעה, 
054-8474393)03-05(_____________________________________________

 למפעל ייצור תפילין 
בב"ב, דרושים עובדים, עדיפות 

לבעלי רקע טכני,
_____________________________________________)03-04ל(054-8409148

 דרושות גננת/מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון חרדי 

בב"ב פרדס כץ. 
*גננת 08:00-13:00. 

*מטפלת 13:00-16:00, 
054-8487716)03-04(_____________________________________________

 עוזרת בית ונקיון בגבעת 
שמואל בחמישי מ- 16:00, 50 

_____________________________________________)03-04(ש"ח לשעה, 054-5325570

 מחפשת נשים שאוהבות 
לעבוד ומעוניינות בתוספת 
מהבית, בסיפוק ומשכורת 

_____________________________________________)03-02/19(הולמת: 058-477787

 דרוש עובד לחנות פלאפל 
בב"ב, 7:00-15:00 - תנאים 

_____________________________________________)03-04ל(טובים, 054-8099198

 דרושה גננת למעון חרדי 
בב"ב לכיתת בוגרים בעלת 

נסיון ניהול וארגון צוות לכיתה 
ומטפלת חמה ומסורה - 

תנאים טובים, למתאימות, 
052-7152149)03-04(_____________________________________________

 דרושים מתרימים לימים 
של פורים, אחוזים גבוהים כולל 

הגעה לכתובות, 
052-7505847)03-06(_____________________________________________

 לשיפודי דרור ברח' 
הרואה 85 פ.ירושלים, חרוץ 

למטבח/על פס חם, עדיפות 
לנסיון, תנאים טובים. 
גבי: 054-3979321. 
_____________________________________________)03-06(מזל: 054-3452961

 דרושה מוכרת לחנות 
אורטופדיה בגבעת שמואל 

ובבית שמש, קו"ח לפקס או 
למייל: 08-9285984

ortorpaz2000@gmail.com)03-06ל(_____________________________________________

 דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 

לשעות הערב באיזור 
בני-ברק, תנאים טובים, 

03-5494080)01-04(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח 
ופיננסים דרוש/ה 

מתאם/ת פגישות, שעות 
גמישות! שכר הולם! 

052-4751951)02-05(_____________________________________________

 בבני-ברק, דרושה 
קלדנית, עבודה לשעות הבוקר, 

זריזה, ראש גדול, לפרטים: 
052-6580906)03-04(_____________________________________________

 למערכת תקשורת דרוש 
עובד לעבודה במשמרות, 
עבודה מהבית, לפנות ב- 

_____________________________________________)03-04ל(SMS בלבד, 052-4027999

 סוכן למכירות בתחום 
האופטיקה ברחבי הארץ, נסיון 

ורכב חובה
gmoptical1@gmail.com)03-04ל(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת 
למאפיה, עבודה לשעות 

הבוקר/אפשרי משמרות, 
_____________________________________________)03-04(לפרטים: 052-6580906

 דרושים למ.ספורט 
הדתי: 1. מדריכ/ות התעמלות 
קרקע כדורגל וסל, חדר כושר, 

לחימה. 2. מדריכי קסמים, 
_____________________________________________)03-06(שכר גבוה, 052-6420609

 לגן פרטי במרכז פ"ת, 
דרושות גננות + מטפלת 

לגיל שנה, שכר גבוה. הדס, 
053-3105533)03-04(_____________________________________________

 מורה פרטית לאנגלית 
ומתמטיקה לכל הרמות, באזור 

המרכז, 053-2252759
Chen20152057@gmail.com)03-06(_____________________________________________

 דרושה משפחה לאומנה 
לילדים בגילאים 7 ו-9 

_____________________________________________)03-06(בבני-ברק, 054-5673520

 למאפיה בבני-ברק 
דרושים עובדים כלליים + 

לחנות + אופים,
054-6855447)03-06(_____________________________________________

 למעון איכותי בפרדס 
כץ, דרושות עובדות חמות 
ומסורות בין השעות: -8:00

16:00 וכן מ- 13:00-16:00. 
_____________________________________________)03-04(אסתר, 054-8413913

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות. שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
משמרת בוקר: 073-2198851
_____________________________________________)03-07(משמרת ערב: 052-5540334

 לחברה גדולה ברמת גן, 
דרושות יועצות מכירה, 
8:30-15:00, לפרטים: 

050-2436777)03-04(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת סבב 5 ימים, 30 ש"ח 

_____________________________________________)03-04(לשעה, 054-8474393

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, מחיר התחלתי 30 
_____________________________________________)37-37/18(ש"ח לשעה, 052-8286090

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

לצפיה במשרות
www.glatjobs.co.il 

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

למערך דיור
”צהר הלב“ ברכסים

דרושים/ות
מדריכים/ות

רווקים/ות

050-4100777
072-3324646 לפרטים:

 לטחינת קמח בריחיים 
של יד )רוטל(, דרושים בב"ב 

עובדים בוגרי ישיבה,
053-3100363)48-11/18(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 
מנוסה לתינוקיה, משרה 

מלאה, תנאים מעולים,
_____________________________________________)02-05ל(050-7250631

 "מתן-סיעוד" בני-ברק, 
הרב כהנמן 111, דרושים 

מטפלים/ות 
לקשישים/ות, 

03-5782180)50-23/18(_____________________________________________

 לדרכי נועם דרושים נהגי 
אוטובוס, שכר גבוה במיוחד. 

050-6929282)52-11/18(_____________________________________________

 לחברה בין לאומית 
מצליחה דרושים אנשים 

רציניים המעוניינים בהכנסה 
נוספת, א. עבודה מהבית, 

_____________________________________________)52-1/18(גברים/ נשים. 055-6783785

 האם את מחזיקה 
מעצמך? מקומך איתנו! 

ניהול לקוחות מכירות 
_____________________________________________)01-04(ושירות, 054-4627165

 למשרד עו"ד דרושים/ות 
מאתרי מידע עבודה מאתגרת 
ללא צורך  בניסיון קודם, דרוש 
ידע בסיסי באינטרנט, משרה 

מלאה/ חלקית, בסיס+ בונוס. 
הכשרה מלאה ע"ח החברה. 

קידום מהיר למתאימים. קו"ח 
למייל: jobs@aeh.co.il או 
לפקס: 03-6186181 בציון 

_____________________________________________)52-07(משרה 9988

 לתותקידס בגדי ילדים 
ב"ב, דרושה מוכרת לשעות 

אחה"צ, ת.טובים למתאימות, 
054-7694963)01-04(_____________________________________________

 דרושות משפחות לארוח 
לשבתות ובחגים לבחורה 

יתומה דתית )לא בתשלום(, 
050-4945111)01-04(_____________________________________________

 לחנות צילום בב"ב, דרוש 
עובד + ידע בגרפיקה, 

054-5793174 ,03-6199392)03-04(_____________________________________________

 דרוש איש אחזקה במרכז, 
רקע חשמלאי/מכני + רשיון, 

03-6160186)03-04(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8144911 /

דרושים/ות

052-7799634

מדריכים/ות וסייעים/ות
לצהרונים בת"א, גבעתיים ופ"ת

שכר גבוה במיוחד! מיידי

קו עיתונות דתית / 8144574 / 

דרושים/ות

04-8264690
050-8818092

עובדי/ות נקיון
לבניין משרדים 

בדרך השלום - תל אביב

 לגן חרדי בפ"ת מטפלת 
למשרה מלאה, תנאים טובים 

_____________________________________________)52-3/18ל(למתאימה. 052-7642542

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון. קו"ח 
לפקס- 077-4564101 מייל: 

hanny41976@gmail.com)52-3/18(_____________________________________________

 לחלוקה ברמת גן/ב"ב, 
עיתון גלובס 18:00-20:00 

בערב, חמישה ימים בשבוע, 
שכר גבוה. גיל- 054-2204060  

_____________________________________________)52-6/18(עם אופנוע/אופניים חשמליות

 דרושה מטפלת למעון 
בתל-אביב, 34 ש"ח לשעה, 

משרה מלאה או חצי, 
052-5456295)01-04(_____________________________________________

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

 דרושה מנהלת לרשת 
הלבשה אישית שכר גבוה מאד 

_____________________________________________)01-04(+בונוסים 050-8266772

 נהג מיניבוס + רשיון 
אוטובוס, עבודה קבועה, יום 

מלא, תנאים טובים, 
050-6761410)02-05(_____________________________________________

 בק.הרצוג דרושה 
מטפלת למשרה מלאה - 

נסיון חובה, 
054-2303700)02-05(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל, 
גננת לפעוטות מ- 

8:00-13:00, סייעת למלאה/
חלקית, עובדת לצהרון גם 

לבנות לומדות, עובדת לחוגים,
_____________________________________________)01-04ל(050-7884864 רחל

 לאולם בב"ב דרושים: 
1. עובדי נקיון ומטבח. 

_____________________________________________)02-05(2. מלצרים/ות, 050-5491222

 שיננית במסגרת סטאג', 
במכללה בר"ג, מבצעת ניקוי 
אבנית + בדיקה + צילומים 

_____________________________________________)02-05(חינם, 050-2261665

 תאום פגישות טלפוניות, 
דרוש נסיון והבנה בתחום 

_____________________________________________)02-05(הביטוח. ניר, 052-3505788

 למעון איכותי בגבעת 
שמואל, דרושה סייעת למשרה 

חלקית/מלאה, שכר גבוה! 
052-7177524)02-05(_____________________________________________

  מלאים  סוציאליים  תנאים    נשק  ללא  העבודה 
הכשרה 4 ימים על חשבון החברה  אין חובת עבר צבאי 

 העבודה מיידית  ללא עבר פלילי

למערך האבטחה בבני ברק

דרושים
בודקים בטחוניים למוסדות חינוך

050-3771616לפרטים חברת ”התאמה“:

מתאים לאברכים/ פנסיונרים

קו עיתונות דתית / 8147481 

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004

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

yakov@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

 מטפלת חרוצה עם לב 
גדול למעון בגבעת שמואל 

לתינוקיה/ בוגרים 6,000 
ש"ח+ תנאים סוציאליים 

מעולים, צוות נחמד! 
_____________________________________________)04-07ל(050-8883909

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: 09-7968778

karmita@mhmc.co.il

03-5771146
03-5771144

• משמרות של 5 שעות

karmita@mhmc.co.il

03-5771146
03-5771144

ליידע ולהודיע
פרנסה טובה ומכובדת

054-2327060
054-4847020

מוקד שרות בפתח תקווה 
בהפרדה מלאה (לא מכירות)
עבור נשות אברכים

פעילות המוקד 7:45-16:00
אופציה למשרת אם

עבודה 
מיידית

Liora@hfd.co.il | 054-444-25-29 דובי

בואו להתחיל לעבוד  ממחר!!!
עבודה שווה בשכר מתגמל + בונוסים
נציגים/ות לשירות לקוחות

קריית אריה, פתח תקווה

מענה טלפוני לשיחות 
נכנסות בלבד

א'-ה' 8:00-17:00, 
ללא ימי שישי

ניסיון בשירות לקוחות - יתרון
ניסיון באקסל - יתרון

יכולת ניהול מס' משימות במקביל 
יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים

דרושים/ות

מיקום

במסגרת
התפקיד

עבודה 
בימים

דרישות

 משפחה קטנה בפ"ת, 
מעוניינת באישה או בחורה 

לבישול פעמיים בשבוע, 
_____________________________________________)04-05ל(08-9921070, 052-7670493

 איש/ת מכירות תותח/
ית לחברת קידום באינטרנט 

ובניית אתרים בבני-ברק, השכר 
הכי גבוה בהתחייבות! 

jobs@kidumplus.co.il
פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 דרוש מנהל צוות למוקד 
מכירות גדול בב"ב, חובה נסיון 

במכירות, קו"ח למייל: 
jobs@kidumplus.co.il

פקס: 074-7174070
_____________________________________________)04-07(טל': 072-3902280

 מאסטרית בשיווק? 
דרושה אישה המוכנה 

להתאמץ כדי להרוויח המון!! 
)גיל 23-28(. רחלי, 

054-8437603)04-05(_____________________________________________

 מחפשת תוספת 
הכנסה? מכירת מוצרי 

פוראוור )אלוורה( בשיטה 
יחודית התקשרי וגלי כמה זה 

_____________________________________________)04-04(כדאי 0504-123-723

 לרשת מרכזים חדשניים 
בתחום הבריאות, ספורט 

ותזונה למגוון תפקידים, חלקי/
_____________________________________________)04-05(מלא, 052-5005850

 דרוש/ה מתאמ/ת 
פגישות טלפוני לחצי משרה 

בשעות אחה"צ בבני-ברק, 
_____________________________________________)04-07ל(050-6964424

 לגן פרטי בהוד השרון 
דרושה מנהלת + נסיון, קו"ח 

לפקס: 077-4564101
מייל: 

hanny41976@gmail.com)04-05(_____________________________________________

 דרושים עובדים לחנות 
_____________________________________________)04-06(בייגל בגאולה, 02-5375516

 קופאי/ת לחנות צעצועים 
בתל-אביב, תנאים ומשכורת 
מעולים! להתקשר מהשעה 

054-6379400 ,12:00)04-07(_____________________________________________

 לחברה בתחום 
הביטוח באזור ב"ב, 

דרושה מתאמת פגישות, 
מתאים למשרת אם! 

תנאים סוציאליים 
_____________________________________________)04-07(מעולים, 050-6857584

 לחברה חרדית מזכיר/ה 
לעבודה מהבית, לעבודה 

משרדית נעימה, שעות נוחות, 
40 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)04-04(קריירה, 072-22-222-62

 לחברה גדולה בבני-ברק, 
פקידה למשרד קטן ושקט, 
משרת בוקר, שכר גלובאלי 

6,000 ש"ח. 
_____________________________________________)04-04(קריירה, 072-22-222-62

 בגבעת שמואל לעזרה 
בבית, גיהוץ, קיפול, 3 פעמים 

בשבוע ל- 3 שעות. פנחס, 
_____________________________________________)02-05ל(058-3324223

 דרושה סייעת חמה 
ומסורה למילוי מקום לגן 

בת"א וגננת לצהרון, 
_____________________________________________)03-06ל(050-4175115

 לישיבה בב"ב דרוש: 1. 
מחסנאי ואחראי. 2. עובד כללי. 

להתקשר בין 10:00-15:00, 
050-5304424)02-05(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________)02-05(ק"ס וירושלים, 052-6580906



בעוד שנתיים
תתרום לפוניבז'

 כי אז תהיה שנת תש"פ, וזו השנה של פוניבז', כי תש"פ בראשי תיבות
ת'הא ש'נת פ'וניבז' וסימנא מילתא )הוריות י"ב ע"א, וכריתות ו' ע"א(

 )עד ז’ שבט-23/1(  "זריזין מקדימין" למבצעי אחרונים ימים

055-6684848 | 055-6688008 
לרכישה: 1700-700-770

ת'הא ש'נת ע'טרת ח'כמים
אבל השנה אתה תורם ורוכש כרטיס הגרלה במוסדות התורה "עטרת חכמים"
האימפריה התורנית של "גוש דן החילונית" כי תשע"ח בראשי תיבות:
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בס"ד

מרן זיע«א מברך:

אמן לך נשאר רק לענות

>>

אז כך זה התחיל...
הגאון הרב חיים רבי שליט"א הגיע לחולון כחתן טרי לפני 40 שנה, בשליחותו 
של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א. הוא הקים בה קהילות, שיעורי תורה, מדרשיות, 
בתי ספר, דור של בעלי תשובה ודור המשך של בחורי ישיבות ואברכים.  10 שנים 
לאחר מכן איגד הרב את כל הפעילויות הללו, תחת מוסדות "עטרת חכמים" אותם 
הקים בחולון. גולת הכותרת במוסדות הוא כולל המונה למעלה מ-170 אברכים, 

אשר כבר במהלך לימודם מזכים את הרבים ועוסקים בקירוב.

עומדים  בקירוב,  כיום  עוסקים  הכולל  בוגרי  הגר"ח  תלמידי  ככל  רוב  ככלל, 
בראשות קהילות, מכהנים כראשי כוללי, ראשי ישיבות, מוצי"ם ומזכי הרבים. כיום 
ניתן לומר, שרוב ככל המוסדות והקהילות הקיימות ב"גוש דן החילונית" )להוציא 
האזורים החרדיים כבני ברק, אלעד ודומיהם(, הוקמו על ידי תלמידיו של הגר"ח 
או תלמידיהם, אשר דוקא היכרותם עם "העולם החיצון", מסייעת בידם למסור 

נפש בכדי לקרב כל יהודי למסלול החיים המיוחד אותו הם עצמם עוברים.

במספרים זה כך: 175 אברכים, 2,374 משפחות, 205 מוסדות וקהילות שהוקמו 
ע"י תלמידי הרב, למעלה מ-400,000 בנים, נכדים ונינים רוחניים במוסדות בכלל, 
למעלה מ-1,500,000 צופים בחיזוק היומי מידי יום, אלפי ספרים, עשרות אלפי 

דיסקים לחלוקה, חצי מליון עלונים, וההתפתחות בעיצומה

מעולם לא פנו "עטרת חכמים" לקהלים אחרים, כי לכל אדם יש את "עניי עירך" 
בראש ובראשונה, ויש את המוסדות והקהילות אליהם הוא מקושר ולהם הוא חב 

הכרת הטוב.

אולם השנה, שנת תשע"ח, שסימנה: ת'הא ש'נת ע'טרת ח'כמים, פונים "הצוות 
של עטרת" לראשונה גם אליך, כי "סימנא מילתא" )הוריות י"ב ע"א, וכריתות ו' ע"א(. ויהיה 
זה נכון להשתתף בשנה זו ולו רק באופן חד פעמי, באחד ממפעלי הקירוב וזיכוי 

הרבים הגדולים ביותר והשקטים ביותר.

שמחלחל  משהו  לעולם,  עוד  עליו  תשמע  לא  שאולי  במשהו  חלק  לך  שיהיה 
מתחת לפני השטח ובדממה, משהו שמשנה את ההיסטוריה מבפנים בלחישה.

את התוצאות של המהפכה כבר תחוש, ובעצם כבר חשת עד היום בכל דרך.  
בהלך הרוח, בבחירות, בביקורים שלך ברחבי "גוש דן החילונית" ואפילו במתפלל 

החדש שיושב לידך בתפילה, ובחברותא של הבן שלך בשנה זו ובכלל.

השנה, אתה חייב את זה לעצמך ולכולנו, ולו חלק חד פעמי בעשייה המיוחדת 
הזו. גם אם אין באפשרותך להיות "שותף בכיר" בכלכלת המהפכה, רכוש לפחות 
ובשנה  הנכונה  באימפריה  נכונה,  שותפות  שתהיה  בכדי  אחד  הגרלה  כרטיס 

הנכונה.

איש בל יעדר – מי לה' אלי!
בברכת שותפות נאמנה, ובשם כל אותם שנגיע אליהם בזכותך בשנה זו בע"ה

בחסות:



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי ברחובות, נס ציונה, יבנה, ק.עקרון ובאר יעקב  יום חמישי ט' בשבט תשע"ח  25/1/18 גיליון מס' 388

י-ם  ברחובות
ב"ב
פ"ת

16:32
16:48
16:28

17:46
17:47
17:47

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת בשלח

 / עמ' 4

כולם 
מבטיחים 

לכם 
הבטחות. 

אצלנו 
העובדות
מדברות.

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700

כתוצאה מהסיוע המשפחות השיגו:

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

רווחה כלכלית

שיפור משמעותי בטיפול הרפואיהטבות מהרשויות

פנאי לטפל בבעיה הרפואית

תמיכה ממשרד הרווחה תרופות, קיצורי תורים, הכוונה רפואית

לתיאום 
פגישה

 אל תשלם 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל שקל לפני 

התפנו 2 מקומות 

052-7609959

בכולל הלכה במערב 
ראשל“צ מלגה גבוהה

לאברכים מצוינים

יש לך בעיית חובות 

052-6547797
והוצאה לפועל?

עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

 כמו דב קוטב רעב ועצבני שהתחממות כדור הארץ גרמה 
לו להקיץ משנתו ולרקד בעיצומו של הכפור, מסתובב לו שר 
ממרכולי  שזז.  מה  כל  על  ונוהם   - ליברמן  איווט  הביטחון 
השבת ועד שירי יונתן גפן בגלגלצ. מי שסבור כי הקרב בינו 
לבין דרעי ייגמר בעוד סולחה מפוארת, עוד יגלה מן הסתם, 

במוקדם או במאוחר, שתחזיתו התגשמה במלואה.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 12-13

יקיצת הדב אחרי הפרובוקציה בשבת, נתניהו דורש מליברמן 
הביטחון  שר    בחרדים  מלהתגרות  לחדול 
מה    המאבק  את  יחריף  שלא  התחייב  מצדו 
עומד מאחורי התנהלות ליברמן? והאם צפויות 

בעיות בחוק הגיוס?

/ עמ' 10

נתניהו מרסן את ליברמן

"שהחיינו
וקיימנו
והגיענו"

סיקור 
מיוחד

/ עמ' 8
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חשיפת משרד הרווחה הקדים את הרישום למשפחתונים - והילדים ייפגעו / עמ' 10

'קו עיתונות'

!& 820
17.1-20.1  ' -'

 !!  
  

077-5100355
 18-20/2

שלושה ימים מפנקים 
במלון כינר גליל

שלושה אדמו"רים –
/ עמ' 4 חתן אחד

/ עמ' 4

גם בנס ציונה: מעלים את 
זכר מרן הגראי"ל זצ"ל

לאחר שבועות של הזנחה: 
/ עמ' 6הושלמו פסי ההאטה 

״תוריד פרופיל, יש לי קואליציה גם בלעדיך״
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