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יותר מ-30 נהגי הרכבות הצהירו על מחלה, והואשמו על ידי ההנהלה • קווי הרכבת 
מתל אביב לחיפה לא עבדו בסופ"ש • וגם קו ירושלים תל אביב יכלול עצירה מיותרת 

• הביקוש עולה אבל בממשלת ישראל לא מכינים את הרכבת כנדרש / עמ' 2 

אחרי החגים:

 שוב עיכובים ברכבת

לקביעת תור: 03-6816040
ז'בוטינסקי 160 בני ברק -מרכז טרם קומה 1- 

בשורה משמחת
קופת חולים כללית בשיתוף מרפאת שיניים מיי דנט

מבצעת את כל טיפולי השיניים לכל מבוטחי כללית עד גיל 16

M.Y DENT
רפואת שיניים אישית

אפשרות לפקדון מזומן

להזמנות 03-5790909

השכרה לנהגים חדשים וצעירים

למזמינים
ל-3 ימים

וויז חינם עד 
גמר המלאי
(כמות מוגבלת)

רכבים חדשים ומאובזרים

רכבים לנוסעים 7 ו-9 מקומות אוטומט

מסחריות בכל גודל אוטומט + וו גרירה

נשגר קמיה האי גברא רבה     טנא מלא ברכותבאביב השכרת רכב

מורנו הגאון רבי יעקב כהן שליט"א
ראש ישיבת 'נזר התלמוד'
ואביו, מרן נשיא ה'מועצת'

רבנו חכם שלום הכהן שליט"א

לרגל אירוסי הבן-הנכד

יהודה נ"י
מבחירי ישיבת חברון המעטירה

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
ההנהלה והמערכתמאחלים:



י"א בתשרי תשע"ט 220/9/18

איציק מצרפי 

הודעות  לזרום  החלו  האחרון  מאי  מחודש  החל 
לעיתונאים אודות העלאות מחירים. בין החברות שעדכנו 
מחירים הייתה גם קימברלי קלארק שהודיעה על עליית מחירים 
שנכנסה  העלאה  שלה,  הנייר  מוצרי  בכל  ל-10%  בין 7%  של 

לתוקף ביוני האחרון. 
ההתייקרות כללה את מותגי נייר הטואלט קלינקס ואת מותגי 
שמורת  והמותג  מולט  הטואלט  נייר  מותג  את  וגם  ניקול  לילי, 
טבע. החברה טענה שסיבת ההתייקרות היא "עלייה יוצאת דופן 
ומתמשכת בעלות חומרי הגלם בכל העולם, ובפרט בתאית, הרכיב 

המרכזי במוצרי הנייר". 
לא  הכפול  הגליל  מוצרי  כי  הבטיחה  גם  היא  העת  באותה 
יתייקרו, אך היא לא הבטיחה לקיים הבטחות וכעת, היא מקצרת 

באורכם.
יחד עם מהלך זה החל גל התייקרויות בקרב יצרניות ויבואניות 
מוצרי צריכה, שכלל גם את המתחרים בתחום מוצרי הנייר, סוגת 
בשל  מחירים  העלו  וטרה  ותנובה  אורז  מייקרת  היא  כי  הודיעה 

התייקרות החלב הגולמי.
ביוקר,  משלמים  שכבר  להורים  מקימברלי  לחג  נוספת  מתנה 
החברה מקטינה את רוב אריזות החיתולים ואת מספר המגבונים 

בעד 11%.
תקטין  כי  לומר,  יש  ושקוף  מסודר  באופן  הודיעה  החברה 
וב-50  לגליל  ס"מ  ב-30  טבע  ושמורת  מולט  מוצרי  את 
של  בהקטנה  מדובר  בספטמבר-אוקטובר.  כפול  לגליל  ס"מ 
שהאורך  כך  ס"מ,  ל-11  ס"מ  מ-11.2  )ריבוע(  הדף  אורך 
מטר  ל-17.6  מטר  מ-17.9  ירד  הבודד  הגליל  של  הכולל 
מטר. ל-35.2  מטר  מ-35.8  יירד  הכפול  הגליל   ואורך 

ל-52  חיתולים  מ-54  ירד  היחידות  מספר   3 שלב  בחיתולים 
מ-42  ירד  פלוס   4 שלב  באריזות  היחידות  מספר  חיתולים. 
ירד  היחידות  מספר   5 שלב  באריזות  חיתולים.  ל-40  חיתולים 
מ-38 חיתולים ל-36 חיתולים ובאריזות שלב 6 מספר החיתולים 
החלה  דריי  פרידום  האגיס  באריזות  חיתולים.  ל-30  מ-34  ירד 
גם   .11% לעד  מגיעה  והיא  מכבר  זה  החיתולים  מספר  הפחתת 
במותג האגיס ליטל בייביז, שלב 2, המספר יופחת מ-46 חיתולים 

ל-44 חיתולים. 

 ,2 בשלב  פרימיום:  טיטולים  חיתולי  באריזות  נוסף  צמצום 
המספר ירד מ-56 חיתולים ל-52 חיתולים. בשלב 3 יופחת מספר 
החיתולים מ-52 חיתולים ל-50 חיתולים; בשלב 4 מספר היחידות 
באריזה יופחת מ-42 ל-40 חיתולים; בשלב 4 פלוס תהיה הפחתה 
ל-34  חיתולים  מ-36   5 בשלב  חיתולים;  ל-38  חיתולים  מ-40 

חיתולים ובשלב 6 מ-32 חיתולים ל-30 חיתולים.
דפים,   72 באריזות  טיטולים  ומגבוני  האגיס  מגבוני  ספירת 
של  בהפחתה  מדובר  כאן   - בודדת  באריזה  דפים  ל-64  תופחת 

.11%
לצרכניה  להציע  מחויבת  קלארק  "קימברלי  קימברלי:  תגובת 
את המוצרים הטובים ביותר ובאיכות הגבוהה ביותר. אנו נאלצים 
וטיטולים  האגיס  ומגבוני  חיתולי  אריזות  בתמהיל  שינוי  לבצע 
עם  להתמודד  מנת  על  טבע,  ושמורת  מולט  הטואלט  ובנייר 
האינפלציה המשמעותית במחירי הסחורות. אנו עושים מאמצים 
רבים על מנת למזער את ההשפעה על הצרכנים בכל דרך אפשרית 
ונמשיך לעשות זאת. השינוי תוקשר כנדרש ומופיע על האריזות 

בבירור ובשקיפות מלאה".

איציק מצרפי 

המתוכננת  הפתיחה  לפני  שבוע 
ירושלים-תל- המהיר  הרכבת  קו  של 
הנדרש  הבטיחות  אישור  ללא  עדיין  אך  אביב, 
חלק  בנוסף,   .  ISAהבינלאומי התקנים  ממכון 
בשבועיים  שנעשו  וההצלה  החילוץ  מתרגילי 
המתקרבת  הפתיחה  לקראת  האחרונים 
בתרגילי  מדובר  חרוץ.  בכישלון  הסתיימו 
מירושלים. ביציאה  הגשר  ועל  במנהרות   חילוץ 
הגדיר את חשמול המסילות  כך   - לאומי  פרויקט 
של ירושלים אל הציוויליזציה בפחות משעה, שר 
התחבורה ישראל כץ. פרויקט שהיה אמור להיות 
זאת  איננו,  עדיין  כבר בתחילת השנה  הכביש  על 

לאחר שהוכפל תקציבו עם השנים.
למעלה  מחלה  על  הצהירו  השבוע  בתחילת 
מ-30 נהגי רכבות, מאזור לוד דרומה, כך הודיעה 
במוצאי  שהחלה  תופעה  ישראל.  רכבת  דוברות 
מבאר  רבות  נסיעות  לביטולי  שהביא  מה  השבת, 

שבע לדימונה ובכיוון ההפוך. 
תופעה  כאן  ״מזוהה  כי  נכתב  הרכבת  בהודעת 
של התחלות של נהגי רכבות הנוסעים שמשמעותה 

בפועל - השבתה״.
שבין  הרכבת  קווי  עבדו  לא  השבוע  בסוף 
החל  קרה  זה  אלף(,  מיני  )אחד  לחיפה  אביב  תל 
שבת,  מוצאי  ועד  לשישי  חמישי  שבין  מהלילה 
לתל  יגיעו  לא  מחיפה  הרכבות   - שבת  לפני  רגע 
עבודות  ערכה  ישראל  רכבת  כי  וההפך.  אביב 
תשתית באזור עתלית, ולשם כך היא מפסיקה את 
התנועה בין בנימינה לחיפה, רכבת ישראל הודיעה 

כי "נפצה את הלקוחות". 
בגלל  בעיקר   – הרכבת  לשירותי  הביקוש 
גדל במהירות שיא.  העומסים הכבדים בכבישים, 
בסוף  ברכבת,  נסיעות  מיליון   36 נרשמו  ב-2011 

השנה המספר יתקרב ל-70 מיליון – כפול ויותר, 
בתוך שבע שנים. כדי לשרת כפליים נוסעים צריך 
להרחיב דרמטית את התשתיות, אבל המדינה לא 

עומדת בקצב. 
אז מי אשם? יש שלושה - ראש הממשלה, שר 
התחבורה ושר האוצר. אלו שלושת גורמי המפתח 
כבר  היינו  אחרת  כי   ,2012 ב  עלינו  חשבו  שלא 
מתוך  שניים   .2018 בסוכות  חשמלית  רכבת  עם 
כעשור,  מזה  התפקיד  באותו  מכהנים  השלושה 
יגזרו את הסרט האדום מהמחלף הבא או  שניהם 

מהתחנה הבאה של רכבת ישראל. 
באירוע  ישתתפו  וכץ  נתניהו  אם  מעניין 
סוכות  המועד  בחול  להתקיים  שאמור  ההיסטורי 
נקרא(, הקו  )כך הוא  דוד"  קו "מסילות  – חנוכת 
שעדיין  למי  האינסופיות.  הטעויות  רצוף  המביך 
במהלך  שתושק  הרכבת  החדשות,  את  שמע  לא 
החג – אחרי מספר דחיות לא תגיע מירושלים לתל 
יצטרכו  הנוסעים  בנתב"ג, שם  תיעצר  היא  אביב. 
לרדת לרציף ולהמתין לרכבת הבאה שתיקח אותם 
כבר  עכשיו  למה?  הדרך.  של  השנייה  במחצית 
אף אחד לא מוכן להתחייב על לו"ז. נראה כי אנו 
חיים במדינה שהממשלה שלה אוהבת יותר לגזור 

סרטים מאשר לשלם עליהם.
את  מאשימה  היא  בה  הרכבת  לתגובת  באשר 
עובדי  הגיבו מועד   - לי"  "נדמה  הנהגים במחלת 
הנחיה  שום  נתן  לא  העובדים  "ועד  כי  הרכבת 
רכבות.  לעכב  או  'להתחלות'  לעובדים  ארגונית 
מחלה,  על  כך  כל  רבים  עובדים  הודיעו  אכן  אם 
הסיבות  את  לבדוק  הרכבת  הנהלת  מוזמנת 
שוב  בהן.  ולטפל  העובדים  למחלות  שהובילו 
מדובר בניסיון של הנהלת הרכבת להכפיש את ועד 

העובדים והעובדים".

בהמשך לגל ההתייקרויות - קימברלי מקטינה מוצרים 

אחרי החגים:
 שוב עיכובים ברכבת

'אפיקים' מתחדשת:
דוד אביטל מונה למנהל הקריאייטיב

גל העלאות המחירים לצרכן נמשך: קימברלי מצמצמת את גודל האריזות, כולל חיתולים

ידי  על  והואשמו  מחלה,  על  הצהירו  הרכבות  נהגי  מ-30  יותר 
ההנהלה • קווי הרכבת מתל אביב לחיפה לא עבדו בסופ"ש • וגם 
קו ירושלים תל אביב יכלול עצירה מיותרת • הביקוש עולה אבל 

בממשלת ישראל לא מכינים את הרכבת כנדרש 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן 

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

עורך 'ביזנס': איציק מצרפי
כתבים: הילה פלאח, אלי כהן

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

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

עשקו אתכם? נתקלים באוזניים אטומות מול גופים מוסדיים, רשתות או מעסיקים? 
פניות הציבור של איציק מצרפי - 054-9829191

עשקו אתכם? נתקלים באוזניים אטומות מול גופים מוסדיים, רשתות או מעסיקים? 

פניות הציבור של איציק מצרפי - 054-9829191

אלי כהן

ליזה  של  מינויה  לאחר  ההתחדשות,  בתנופת  'אפיקים' ממשיך  הפרסום  משרד 
מצטרף  השונות,  למחלקות  חדשים  כוחות  והצטרפות  המשרד  למנכ"לית  יופה 
שנה   25 של  ותק  בעל  אביטל,  הקריאייטיב.  מנהל  לתפקיד  שיכנס  אביטל  דוד  למשרד 
בעולם הפרסום בישראל ובעל תואר ראשון בעיצוב גרפי מטעם מכללת הדסה ויצו קנדה 
בהצלחה  בתפקידו  שכיהן  עשהאל  עמיחי  הותיק  הקריאייטיב  מנהל  את  יחליף  חיפה, 

מרובה כ-15 שנים ופרש באחרונה כדי לפנות זמנו ללימוד התורה. 
 DDB ליניאל  בייטס,  ערמוני  הפרסום:  במשרדי  קריאייטיב  כמנהל  כיהן  אביטל, 
ואריאלי publicis וזכה בעשרות פרסי קריאייטיב בארץ ובעולם. בעל התמחות מיוחדת 
בכל הקשור לפרסום בתחום המזון ובנוסף, הינו מרצה בנושאים הקשורים לעולם הפרסום 

במכללות לקריאייטיב.
למוביל  "בארכה"  הטחינה  מותג  הפיכת   : בעבר  שהגה  הבולטים  הקמפיינים  בין 
בישראל, החדרת רכבי היוקרה "לקסוס" לשוק הישראלי וטיפול בלקוחות גדולים במשק 

כמו: מאזדה, לאומי קארד, בייגל בייגל, מי עדן ועוד. 
דוד אביטל: "אני שמח להצטרף למשרד מוביל במגזר החרדי ולחזור לעשייה פרסומית 
המתמקדת בעיקר בתחום הפרינט - שם נדרשת יכולת דיוק גבוהה מאשר במדיות אחרות. 
יש לי היכרות רבה עם עולם הפרסום החרדי איתו עבדתי לא מעט במהלך שנות עבודתי - 

הפרינט חי ונושם במגזר החרדי, ואשמח לתת מיכולתי וניסיוני הרב בתחום".
המשרד:  לצוות  אביטל  דוד  של  כניסתו  את  מברכת  המשרד  מנכ"לית  יופה  ליזה 
בדקנו  במהלכו  ארוך,  מיון  תהליך  לאחר  נעשתה  אביטל  של  בחירתו  על  "ההחלטה 
על  שמחים  אנו  בענף.  מהמובילים  קריאייטיב  מנהלי  מספר  של  לתפקיד  התאמתם  את 
הצטרפותו ובטוחים שהיא תצעיד קדימה את מחלקת הקריאייטיב המהווה את ראש החץ 
של קבוצת אפיקים. בכך למעשה אנו משלימים את גיוס שדרת ההנהלה החדשה, לאחר 

הצטרפותה של הגב' מיכל הדי לניהול מחלקת האסטרטגיה במשרד."
יו"ר קבוצת אפיקים יגאל רווח מסר: "אני מודה 
15 שנים בהן ניהל בהצלחה  לעמיחי עשהאל על 
קמפיינים  והוביל  הקריאייטיב  מחלקת  את 
על  ומברך  החרדי,  הפרסום  בעולם  משמעותיים 
מחליפו מר דוד אביטל שינהל מעתה את מחלקת 
יעניק  ההנהלה  שדרוג  כי  ספק  אין  הקריאייטיב. 
ללקוחותינו צמיחה וקידום בכל תחומי הפרסום."

מהמשרדים  'אפיקים',  הפרסום  משרד 
 25 אלו  בימים  מציין  החרדי,  במגזר  המובילים 
שנים להקמתו בתנופת התפתחות וגידול בהיקפי 
לאורך השנים מטפל המשרד בלקוחות  הפרסום. 
מפעל  כללית,  בריאות  שירותי  במשק:  גדולים 
עיריית  הפיס, 
חברת  ירושלים, 
אסם,  חשמל, 
פאגי, סנו, בזק, מי 
קבוצת  יכין,  עדן, 

בגיר ועוד. 
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פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

1.7 טריליון שקל מחפשים מבוגר אחראי

יזמים חרדים? אל תעשו את זה לבד בבית

איציק מצרפי

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שהוקמה ב-1 בנובמבר 2016 
היא יחידה עצמאית במשרד האוצר שאחראית על שוק ההון 

ההפנסיוני בעיקר, אך בין היתר להסדרה ולפיקוח בתחומי שי
רותים פיננסיים בישראל. 

עניינם של  על  ולשמור  "להגן  בחוק:  כפי שמוגדר  תפקידי הרשות, 
המוסדיים  הגופים  של  יציבותם  את  להבטיח  והחוסכים,  המבוטחים 
כדי שיוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ציבור לקוחותיהם, לקדם 
תחרות ולעודד חדשנות טכנולוגית". במסגרת האחריות של הרשות 
נמצאים חסכונות הציבור בסכום כולל של  1.7 טריליון שקל - רובם 

לימי הפנסיה.
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון לשעבר, פרשה לפני כשבועיים, 

אך עדיין לא נמצא לה מחליף.
שר האוצר משה כחלון ומנכ"ל משרדו שי באב"ד הקימו ועדה שתבחר 

הלנו אחד כזה אך ממונה עדיין אין. בינתיים צצות הבעיות מהתמה
מהות המהלך למציאת מחליף לסלינגר ברשות שוק ההון: איגוד בתי 
ההשקעות דורש משר האוצר כחלון להתערב במשבר סביב הרפורמה 
בתעודות הסל. לטענת האיגוד, רשות שוק ההון חזרה בה מההסכמות 

עם רשות ני"ע לגבי היקף אחזקות המוסדיים במניות ואג"ח בת"א.
לחץ  תחת  תפעל  ההון  שוק  רשות  על  ממונה  למינוי  האיתור  ועדת 

הזמנים כבד, חברי הועדה קשורים זה לזה באופן כזה או אחר ועמדו
ידועות מראש, בראש הוועדה עומד מנכ"ל משרד האוצר שי  תיהם 
באב"ד שעמד בראש הוועדה שאישרה את מינוי אביגדור יצחקי ליו"ר 

האם  ההון,  בשוק  גורמים  בקרב  אך השאלה שנשאלת  הפיס,  מפעל 
מינוי הרגולטור של התחום הרגיש והמפוקח ביותר בישראל יעמוד 
בדרישות שאותו הגוף מבקש להחיל על המפוקחים שלו? בשלב זה, 

לאיש אין תשובות.
לפי שעה לא ידועה רשימת השמות המלאה, ארבע השמות הבולטים 
לעת עתה הם: רמי דיין, לימור דנש, שגית אפיק ורון ויסברג. ועדת 
האוצר משה  להכרעת שר  להעביר  אמורה  באב"ד  בראשות  האיתור 
לוועדה  לטעמו.  בממונה  שיבחר  מנת  על  מועמדים,  שלושה  כחלון 
היא  כי  להניח  וסביר  מיוזמתה  מועמדים  אליה  לזמן  סמכות  ישנה 
תבקש לראות מועמדים נוספים. יחד עם זאת, במקרה בו לא תיפול 
הכרעה, על פי סיכום בין מנכ"ל האוצר ליועמ"ש, ימונה ממלא מקום 

לתפקיד.
במסגרת הסיכום מיום רביעי האחרון, יו"ר הועדה התחייב לסיים את 
כך שהה לספטמבר,   17 ל עד  הבא  הממונה  לאיתור  הועדה  -עבודת 
הממשלה תוכל לאשר את המינוי בתחילת אוקטובר עם ישיבתה הרא

שונה שתתקיים אחרי חג הסוכות. ככל הידוע הוועדה תבחר בשלושה 
יבחר במועמד או המועמדת  מועמדים שיועברו לשר, על מנת שזה 
קיבלו  מועמדותם  את  שהגישו  המועמדים  זה  בשלב  עליו.  המועדף 
מהנציבות הודעה על מידת התאמתם לדרישות הסף, או אי התאמתם.
שלושה תפקידי מפתח בכלכלת ישראל אינם מאוישים נכון להיום, 
נגיד בנק ישראל - אין. ממונה על שוק ההון - אין. כלכלן ראשי – אין.

דו פרצופיות
מאבק  על  הכותרות  סערו  האחרון  בשבוע 
אביב,  תל  בצפון  צהלה  שכונת  תושבי  של 
בשכונה.  חב"ד  חסידי  חרדים  התיישבות  נגד 
בשכונה  למתווכים  ופנו  התארגנו,  התושבים 
המאבק  לחרדים.  דירות  ישכירו  שלא  בדרישה 
שאינו של אנשים בודדים, אלא קבוצה מאורגנת 
אשר גם קיבלה רוח גבית מהתקשורת, יצר שיח 
אשר  האנשים  באותם  שמדובר  בגלל  בעיקר 
דורשים מתושבי דרום תל אביב החלשים לקבל 
אלה  הסודנים.  המסתננים  את  בקרבם  ולהכיל 
אותם האנשים אשר הזדעזעו נורא כאשר תושבי 

צפת לא רצו להשכיר דירות לערבים. 
היא  לאנטישמיות  )ונכונה(  מעניינת  הגדרה 
שונים  סטנדרטים  פי  על  יהודים  של  שיפוט 
משאינם יהודים. כאשר אותם "נאורים" טוענים 
כי כל אדם וכל אוכלוסייה יש להם "זכות" לבוא 
והתנגדות  מהם,  השונים  אנשים  בקרב  ולגור 
חרדים,  אבל  ופאשיזם.  גזענות  היא  זו  לזכות 
לחיות  להגיע  זכות  אין  להם  אחר,  סטנדרט  הם 
זו  לגיטימית.  היא  להם  התנגדות  מקום.  בכל 

אנטישמיות. 

וידבק בו  אדם הגון יבחר באיזשהו סטנדרט, 
בכל המקרים. האם ראוי שכל אדם יוכל לגור בכל 
זכות לשמור  לקהילה מקומית  אין  מקום? האם 
כבדי משקל בעד  טיעונים  יש  אופי מסוים?  על 
מי שבוחר  כך,  או  כך  ובעד הצד האחר.  זה  צד 

עקרון מסוים, חייב לדבוק בו בכל המקרים. 
יש  נוחות,  של  עניין  רק  לא  זה  קהילתי  אופי 
לכך גם השלכות נוספות וגם השלכות כלכליות. 
למשל, שכונה חרדית אשר תושביה שומרי שבת, 
האם יהיה נכון שדייר חילוני שאיננו שומר שבת 
יעבור לגור בה, וכנראה בשבתות לא ממש יקפיד 
חילונית  שכונה  ולהיפך,  כבחמורה?  קלה  על 
הפתוחה לחלוטין בשבת, האם יהיה הוגן כלפי 
להתיישב  יחלו  חרדיים  תושבים  אם  התושבים 
בשכונה? שכונה יהודית אשר דייר ערבי מעוניין 
להתנגד?  זכות  לשכנים  יש  האם  בה,  להשתכן 
מעוניינים  יהודים  אשר  ערבית  שכונה  ולהיפך, 

לגור בה, האם יש להם זכות לכך?  
מעביר לאי הנוחות החברתית של שינוי אופי 
כלכלית.  משמעות  בעל  הוא  זה  שינוי  השכונה, 
ערך  את  להוריד  יכול  חרדי  בבניין  חילוני  דייר 

הדירות, כך גם דייר ערבי בשכונה יהודית, וכך 
אמנם,  חילונית.  יוקרה  בשכונת  חרדי  דייר  גם 
ידוע כיום כי בשכונות "מתחרדות" ערך הדירות 
בהם  מצוקה  בשכונות  מדובר  לרוב  אך  עולה, 
למעשה  )שזה  מלכתחילה  נמוכים  המחירים 
מעוניינים  חרדים  צעירים  שזוגות  לכך  הגורם 
להיכנס בשכונה(, מה שאין כן בשכונות חילוניות 

יקרות. 
היכן  לגור  הזכות  אחד  לכל  חוקית,  מבחינה 
שהוא רוצה, כל דיון שיש לקיים הוא רק ברמה 
החברתית. האם זה הוגן וראוי שהשכנים יתנגדו 
אקטיבית )ולא באמצעות הרשויות(, או שחובה 

על השכנים להיות סובלניים ולקבל כל אחד. 
לרוב, אנשים מעוניינים לחיות בקהילה בעלת 
אופי מסוים, זו נטייה טבעית ולגיטימית. אנשים 
להם,  הדומים  בחברת  להיות  נוח  מרגישים 
שבת,  שומרי  בחברת  לגור  נעים  שבת  לשומרי 
ליהודים יש העדפה לחיות בקרב יהודים. אנשים 
שקטים אוהבים לגור בחברת אנשים שקטים. כל 
שינוי באופי הקהילה, לדעתי, זכותם של אנשים 
להביע את דעתם לגביה, גם אם דעתם שלילית 

את  זאת,  עם  יחד  החדשים.  השכנים  על  מאד 
הסטנדרט הזה יש להחיל על כולם בשוויוניות. 

ברוב המקרים, אנשים המגיעים לשכונה בעלת 
אופי מסוים, אינם מעוניינים ביודעין להפר אותו. 
דווקא  לגור  יבואו  לא  לרוב,  רועשים,  אנשים 
דווקא  לגור  יבואו  לא  וחרדים  שקטה,  בשכונה 
לשכונה  המגיעים  חרדים  חילונית.  בשכונה 
ואינם  השכונה,  אופי  שזה  יודעים  חילונית 
תושבי  על  חייהם  אורח  את  להחיל  מבקשים 
יהודיות,  לשכונות  המגיעים  ערבים  גם  המקום. 
חיים  באורח  המעוניינים  בערבים  מדובר  לרוב, 
שקט. וכמובן, יש גם את החריגים שנוגים אחרת.  
עקרונית, תושבי שכונות דרום תל אביב זכותם 
בשכונתם,  סודנים  להתיישבות  להתנגד  המלאה 
תושבי צהלה זכותם להתנגד להתיישבות חרדים, 
להתיישבות  להתנגד  יכולים  חרדיים  ותושבים 
לא  וזה  הדרה  לא  וזו  גזענות  לא  זו  חילונים. 
אנשים  אופי.  יהיה  שלקהילה  מותר   – פאשיזם 
מחפשים קהילה, זו בדיוק הגדרה של קהילה – 

אנשים מסוג מסיים הגרים ביחד.  

דוד רוזנטל

בנסיעה  אורות  שאלה: מה הכללים שחלים על הדלקת 
ברכב גם במהלך היום? 

תשובה: לפי תקנה 97 לתקנות התעבורה, חלה חובה על 
רכבים דו גלגליים לנסוע עם אורות במשך כל ימות השנה, 
בכל שעה ובכל מזג אוויר. על מוניות, אוטובוסים ורכבים 
מסחריים כבדים חלה החובה לנהוג עם אורות גם במהלך 
31 למרץ ואילו  1 נובמבר ועד  שעות היום בין התאריכים 
אורות  עם  לנסוע  החובה  אותה  חלה  רגילים  רכבים  לגבי 
בדרכים שאינן  רק  אך   - אותם תאריכים  בין  היום  במהלך 

דרכים עירוניות.
כדאי לומר, שבכל מקרה יש להדליק אורות ברכב בכל 
וכאשר  סיבה  מכל  לקויה  הראות  כאשר  שעה  ובכל  זמן 

הדלקת האורות תשפר את הראות של הרכבים בכביש.



שאלה: עד איזה גיל חייבים לפי החוק לרתום את הילד 
במושב הבטיחות או המגביה )בוסטר( ברכב?

תשובה: תקנה 83 לתקנות התעבורה קובעת, כי עד גיל 
גבו  כאשר  בטיחות  למושב  הילד  את  לרתום  חייבים  שנה 
מופנה לכיוון הנסיעה, החל מגיל שלוש חייבים לרתום את 
הילד במושב בטיחות העומד בתקן הקבוע בחוק. בין גיל 
שלוש לגיל שמונה חובה לרתום את הילד על מושב בטיחות 
או על מגביה )בוסטר( מתאים לגודלו, וזאת לפי גובה הילד 
בחגורת  הילד  את  לרתום  ניתן  שנה  גיל  ומעל  ומשקלו, 
ובתנאי שאם מושיבים את  רגילה במושב הרגיל,  בטיחות 
הילד מקדימה ליד הנהג - מותר לעשות זאת רק ברכב בלי 

כריות אוויר או ברכב שבו נותקו כריות האוויר.



שאלה: האם חבר בני אדם או ציבור שלם שנפגע מפרסום 
שלילי, למשל פרסום גורף כנגד כל תושבי עיר מסוימת או 

־כנגד כל תלמידי מוסד חינוכי מסוים, יכול לתבוע את המ
פרסם בגין לשון הרע?

תשובה: סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965, 
בתיקון מס' 1 משנת תשכ"ז-1967, קובע שציבור או חבר 
בני אדם אינם רשאים להגיש תביעת לשון הרע נגד מפרסם 
שפרסם נגדם, החוק קובע זאת בזו הלשון: "לשון הרע על 
חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד, דינה כדין 
לשון הרע על תאגיד, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית 
או לקובלנה. ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 

זה אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו."

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
 kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

איציק מצרפי 

גולת הכותרת של משרד העבודה  היא   - "תעסוקת חרדים" 
ספר  בתי  הכלכלה.  במשרד  החלקיקים  להאצת  הקשור  בכל 
לסטארט-אפיסטים וגיבוי סביבתי למיצוי משאבי המוח החרדי תמיד 

ישנם. אבל הכוונה? לא תמיד. 
 ICE במתחם  טק",  "היימיש  למיזם  מסכם  כנס  התקיים  לאחרונה 
קשר  שזירת  הוא  טק  היימיש  של  הרעיון  ירושלים,  שאול  בגבעת 
בין עולם העסקים ובין היזמים שמבקשים להרחיב עסקים קיימים. 
פוקס  אפרים  יזמים  שני  מחיבור של  שנולד  מיזם  הוא  טק  היימיש 

ואייל ברוש, שבאים מעולמות תוכן שונים.
פוקס בעל ניסיון עשיר ביזמות ותעסוקת חרדים ובתהליכי הכשרה 
לתעסוקה. ואילו ברוש מגיע מעולם העסקים, בתפקידו האחרון כיהן 

כסמנכ״ל מכירות בסיסקו.
אפרים פוקס: "עיקרי התכנית הם כי כל יזם שעבר ראיון קבלה כדי 
לבחון את הרעיון ו/או את העסק שברצונו להקים ולקדם, רק לאחר 

יכולת התוכנית שלנו לקדם את עסקי היזם  ואימתנו את  שתיקפנו 
ירוק  אור  היזם  לכדי עסק מבוסס מקבל  רעיון  לחילופין לפתח  או 
את  לחדד  ליזם  מאפשרת  טק  היימיש  תוכנית  לתוכנית.  להירשם 

ההמודל העסקי שלו ולבחון בשטח, מול הלקוחות הרלוונטיים, המ
תחרים, הסיכונים וההזדמנויות איפה כדאי לפתוח את העסק החדש 
או לחלופין איך אפשר להיכנס לפלחי לקוחות חדשים ולהגדיל את 

המכירות והרווחים של העסק".
היימש טק מאפשרת לכל יזם לקבל מנטור אישי ומקצועי, כשהיזם 
צריך לפגוש מומחים נוספים הקשורים לעסק, המנטור מצטרף אליו. 
בנוסף, במשך כ-3 חודשים נפגשים היזמים אחת לשבוע בסדנא עם 
מומחים ומקצוענים מהעולם העסקי בהתאם לצרכים האמיתיים של 
קבוצת היזמים. בהיימיש טק מבטיחים בתמורה לתשלום סימלי מצד 

היזם, ליווי צמוד ופיצוח הכשלים הצפויים לעסק. 
ברוש: "בתהליך של 3-4 חודשים, קיבלנו תוצאות מרשימות, עסקים 
חדשים נפתחו בהתאם לתוכנית עסקית מציאותית, שמאפשרת ליזם 

לגדול מהר עם שמירה הדוקה על הוצאות מבוקרות".
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כסף קטן

הוזלה בדמי חבר בהסתדרות

חברי הנהגת ההסתדרות אישרו את הצעתו 
לבצע  ניסנקורן  אבי  ההסתדרות  יו"ר  של 
הפחתה בגובה דמי החבר ודמי הטיפול החודשיים 
החבר  דמי  מהעובדים.  גובה  שההסתדרות 
מהשכר   0.95% על  כיום  שעומדים  החודשיים 
יופחתו ל-0.9%, ודמי הטיפול יופחתו ל-0.75% 
מ-0.8%. העדכון בגובה התשלומים ייכנס לתוקף 
בתקופה  יועלה  המהלך   .2019 בינואר  מ-1  החל 

הקרובה לאישור בית נבחרי ההסתדרות.  

ביהמ"ש הורה לשחרר רכוש לאלוביץ'

רכושם  את  איטי  בקצב  משחרר  ביהמ"ש 
פתיחת  עם  שנתפס  אלוביץ  הזוג  בני  של 
חקירת פרשת בזק. השבוע הורה בית המשפט על 
שחרור חפצי האמנות של שאול אלוביץ ורעייתו 
בשווי 6 מיליון שקל, רכב מסוג אאודי 3 הרשום 
ע"ש איריס אלוביץ ובנם ובנוסף כ-180 אלף שקל 

שמופקדים בחשבונות הבנק שלהם.
 

בוועדת  תעיד  הבנקים  על  המפקחת 

החקירה

עד  נמשכת.  לטייקונים  ההלוואות  חקירת 
הבנקים.  מנהלי  בוועדה  להעיד  זומנו  כה 
כעת יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל הבהיר למפקחת 
הבנקאים. אחרי  לוועדה  להגיע   שתצטרך 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, תזומן להעיד 
להתנהלות  הפרלמנטרית  החקירה  ועדת  בפני 
ללווים  אשראי  בהסדרי  הפיננסית  המערכת 

גדולים. 
הבנקים.  מנהלי  הוועדה  בפני  העידו  כה  עד 
לאחרונה הציעה חדווה בר מיוזמתה להופיע לפני 
ולהציג  הבנקאים, במעמד של מעין עד-מומחה, 
מערכת  של  כללית  מצב  תמונת  הוועדה  לחברי 

הבנקאות והפיקוח עליה.

ה-FDA: סיגריות אלקטרוניות הן "מגפה"

אינה  אלקטרוניות  סיגריות  של  "הזמינות 
דור  התמכרות  חשבון  על  לבוא  יכולה 
יקרה", אמר  לא  וזה  לניקוטין,  חדש של צעירים 
בארה"ב,  והתרופות  המזון  מנהל  ראש  בראיון 
כל  על  לאסור  שוקל  שהוא  ה-FDA, והודיע 
קורה  זה  כל  האמריקני.  בשוק  הללו  הסיגריות 
ירידה  סימני  חושפת  שהסטטיסטיקה  אחרי 
עליה  מאידך  אך  בארה"ב  המעשנים  בשיעור 

במכירות הסיגריות האלקטרוניות. 

ההתאחדות הקבלנים הורשעה

בירושלים  המחוזי  המשפט  בית  שופט 
את  לאחרונה  הרשיע  הכהן,  יועד  משה 
ניסים  לשעבר,  נשיאה  ואת  הקבלנים  התאחדות 
בובליל, בעבירות על פי חוק ההגבלים העסקיים. 
2010 כלל אישומים  כתב האישום שהוגש בסוף 
במרכזו  העסקיים.  ההגבלים  חוק  על  בעבירות 
בובליל,  בהם  נאשמים,   35 של  שורה  כי  נטען, 
ניסיון  או  פעולה  קו  קביעת  של  עבירות  עברו 
בשתי  מדובר  )קרטל(.  כובל  להסדר  צד  להוות 
עבירות המשקפות התנהלות  נאשמי ההתאחדות 
זוכו מעבירת קו פעולה בחלק השני של האישום, 

הנוגע לקרטל הקבלנים במכרז עוטף עזה.

30 שנה למעלה ממיליון איש נעזרו הוכר כחולה נפש לאחר 
השנה ביד שרה – כל המספרים קרב'  'הלום  של  וזכויותיו  תגמוליו  נדיר:  דין  פסק  פי  על 

מסמוך  בדיעבד  לו  ישולמו  הכיפורים  יום  ממלחמת 
למלחמה ועד היום – מפני שמצבו הנפשי לא איפשר לו 

להגיש תביעה

איציק מצרפי 

בסופרמרקטים  החג  מבצעי  את  שהחליף  אחרי 
רמי  יותר,  גבוהים  עם מחירים  למבצעים 
אותו  שהפכה  השיווק  לשיטת  חוזר  לוי 
בישראל,  ביותר  המוכר  השם  נושא  למותג 
לוי  יצא  אמנם  בעבר  בשקל.  סלולר  חבילת  עם 

במבצע דומה אך למגזר החרדי בלבד. 
לספטמבר  ב-4  פרסמה  תקשורת  לוי  רמי  רשת 
הטבה:  שובר  שלה  ההטבות  מועדון  באתר 
שקל   12 לחודש,  בלבד  אחד  בשקל  סלולרי  קו 
לשנה במקום 300 שקל. מדובר בקו עם שיחות 
והודעות ללא הגבלה וחבילת גלישה של 8 גיגה. 
בחודש  שקל  ל-24.90  עולה  המחיר  שנה  אחרי 
לכל החיים. מדובר במהלך שיווקי ולא בהורדת 
מחירים. המותג הוא רמי לוי תקשורת, אך נדגיש, 

הרשת הסלולרית היא של פלאפון.
מסלול  השיק  לוי  שרמי  לאחר  ספורות  שעות 
 – אחד  שקל  של  חודשית  בעלות  חדש  סלולר 
ו-3%,  וסלקום מגיבות  בירידה של 2%  פרטנר 
התקשורת  משרד  את  שהביא  מה  בהתאמה. 
תפנית  יקבל  שהשוק  לפני  לתמונה  להיכנס 

שלילית עוד יותר. 
בשוק  חמורה  פגיעה  כאן  שישנה  מבינים  “אנו 
ובתחרות. אנו בוחנים את כל האמצעים העומדים 

לרשותנו על מנת למנוע פגיעה זו”. 
התקשורת  ממשרד  ללוי  שנשלח  רשמי  במכתב 
הסתירה  את  המדגישים  היבטים  מספר  הודגשו 
רמי  של  ההפעלה  מול  רישיון  אל  המבצע  של 
המדובר  המבצע  הסלולר.  בתחום  תקשורת  לוי 
לא פורסם באתר החברה ונעדר מאזכורים ברשת 

מלבד בכלי התקשורת. 
וכלליות  נוספות  נקודות  במכתב הודגשו שלוש 
מפני  החשש  השוק.  על  במבט  הקשורות  יותר 
לאלו  תקשורת  לוי  ברמי  מנויים  של  אפליה 
במשרד   - המחיר  מועדון.  בחבר  המחזיקים 
עד  המחירים  מצניחת  החשש  עולה  התקשורת 
שנראה  בחודש  בודד  שקל  של  התחתון  לרף 
נמוך מדי בעבור העלות הגולמית ומצב השוק. 
וכן החשש מניצול כוח שוק בשווקים אחרים - 

קמעונאות וסלולר. 
שר  הסלולר  בשוק  הכאוס  את  למנוע  כדי 
עם  פגישה  השבוע  קיים  קרא  איוב  התקשורת 
חבילת   - המבצע  בסוגיית  עימו  ודן  לוי  רמי 
סלולר במחיר של שקל לחודש. המבצע שהדליק 

האמון  התקשורת  במשרד  האזהרה  נורות  את 
כהן,  נתי  השתתפו  בפגישה  השוק.  יציבות  על 
מנכ”ל משרד התקשורת, ורן אפרתי, מנכ”ל רמי 

לוי תקשורת. 
מוגבלת  בהטבה  מדובר  כי  לוי  טען  בפגישה 
בזמן ובהיקף, ומיועדת ללקוחות חברי המועדון 
בלבד. בתום הפגישה שהביאה להבהרות נרגעו 
אנשי משרד התקשורת מהתרחיש הקטסטרופלי 
של  והסבסוד  היוזמה  על  בירך  קרא  “השר   -
את  ושיבח  שלו  הצרכנים  מועדון  כלפי  הרשת 
המחייה”,  יוקר  להורדת  תרומתו  על  לוי  רמי 

נמסר ממשרד התקשורת. 
משרד  מנכ”ל  התראיין  שעבר  בשבוע  כי  נזכיר 
ואמר  נתי כהן באחת המדיות ברשת  התקשורת 
לוי  את  לראות  רוצה  שהוא  בטוח  אינו  הוא  כי 
היותו  בדור החמישי בשל  הסלולר  בשוק  פועל 
חשוב  כאינטרס  המוגדר  שלב  שזהו  ריסיילר. 

למדינה. 
בעלייה  פרטנר  מניית  הגיבה  הריאיון  בעקבות 
של  בעלייה  הגיבה  סלקום  ומניית   7.8% של 
 .7% של  בעלייה  הגיבה  היא  אף  בזק   .8.4%

אנחנו נמשיך לעקוב ולדווח.

מאת: עוזי ברק

התובע, כבן 64 כיום, שירת 
במלחמת יום כיפור כלוחם 
שניהלה  הקשים  בקרבות  בגולני 
ונחשף  הסורית  בחזית  החטיבה 
ומזעזעים.  לב  קורעי  למחזות 
יואב  עוה"ד  פרקליטו,  לדברי 
מהצבא  שוחרר  התובע  אלמגור, 
תום  לפני  חודשים  כשלושה 
שהוא  תוך   24 בפרופיל  שירותו, 
כ"הלום  השחרור  במסמכי  מוגדר 

קרב".
לאחר  קצר  זמן  התביעה,  פי  על 
שחרורו הכיר את אשתו,אך התגרש 
החל  לשחרורו  בסמוך  בהמשך. 
התדדר.  ומצבו  אלכוהול  לצרוך 
לדברי עוה"ד אלמגור, התובע לא 
הצליח להתמיד באף מקום עבודה, 
מעש,  בחוסר  רבים  ימים  הסתובב 
ולא בחל בשום אמצעי בין השאר, 
ביצע עבירות רכוש, בגינן אף ריצה 

עונשי מאסר.
לאחר  רק  אלמגור,  עוה"ד  לדברי 
נודע  המלחמה,  מתום  שנה   30
שכל  למרות  כי  ממכריו,  לאחד 
הסביבה מתייחסת אל התובע כאל 
פנה  לא  מעולם  הוא  קרב,  הלום 
שיכיר  מנת  על  הביטחון  למשרד 

בנכותו.
פנה  שנה,   30 של  באיחור  וכך 
משרד  אל  לראשונה  התובע 
בתובע  להכיר  בבקשה  הביטחון 

כנכה צה"ל, ותביעתו התקבלה.
הביטחון  במשרד  התגמולים  קצין 
בתסמונת  לוקה  התובע  כי  קבע 
פוסט טראומטית בעקבות שירותו 
נכות   50% לו  נקבעו  הצבאי. 
צמיתה, והוכרה זכאותו לתגמולים, 

החל מיום הגשת התביעה.
אך עוה"ד אלמגור, העוסק בטיפול 
כוחות  אנשי  של  בתביעותיהם 
הביטחון להכרה בנכותם כתוצאה 
הוא  די.  בכך  ראה  לא  משירותם, 
בבקשה  התגמולים  קצין  אל  פנה 
נוספת - להחיל בעניינו של התובע 
בחוק,  מעוגן  אשר  חריג  נוהל 
 – קשים  נפש  לחולי  המאפשר 
לקבל את תגמוליהם רטרואקטיבית 
- מעת הפיכתם לנכים, ולא מהעת 

בה הגישו את תביעתם.
זה  חריג  אלמגור,  עוה"ד  לדברי 
הנפשי  שמצבו  למי  מוקנה  בחוק 
תביעה  להגיש  לו  אפשר  לא 
להכרה – ובעיקר לחולי נפש אשר 
הנפשי  שמצבם  בכך  מכירים  לא 
לא תקין, וכך יכולות לחלוף שנים 
בקשה  להגיש  שיאותו  עד  רבות 

להכיר בהם כנכים. 
הביטחון  במשרד  התגמולים  קצין 
אלמגור,  עוה"ד  בקשת  את  דחה 
וזה הגיש בשם התובע ערעור לבית 
משפט השלום בתל אביב, המשמש 
כערכאת ערעור על החלטות קצין 

התגמולים במשרד הביטחון.
על  להחיל  יש  כי  נטען,  בערעור 
שכן  בחוק,  החריג  את  המקרה 
מעת  התובע  של  הנפשי  מצבו 
לו  אפשר  לא  מהצבא  שחרורו 

לטפל בענייניו.
דעת  חוות  צורפה  לערעור 
בעמדה  תמכה  אשר  פסיכיאטרית 
שמיעת  ממושך,  דיון  לאחר  זו. 
בית  פסק  הדעת,  וחוות  עדויות 
וקבע  המערער  לטובת  המשפט 
לו  לשלם  הביטחון  משרד  על  כי 
מיום   – רטרואקטיבית  תגמולים 
עשרות  במשך  כלומר   – שחרורו 

שנים משנות השבעים ועד היום.

הילה פלאח

שירות  מרכזי  שלושה 
שרה  יד  שחנכה  חדשים 
מעמידים  תשע”ח,  שנת  במהלך 
את מצבת שירותי יד שרה על 110 
סניפי השאלה בכל רחבי המדינה. 
נוספים  סיוע  אגפי  שלושה 
במרכזי  השנה  במהלך  שהוקמו 
את  יותר  עוד  הגדילו  שרה,  יד 
מספר המתנדבים וכעת לא פחות 
שירות  מעניקים  איש  מ-7,000 

מכל הלב ביד שרה.
 7,689 של  השאלות   444,407
פריטי  ממגוון  שונים  מוצרים 
הציוד הרפואי-שיקומי, בוצעו על 
ידי מתנדבי יד שרה ב-110 סניפי 
רחבי  בכל  הפועלים  השירות 
המדינה. הסניפים שבבתי החולים 
להשתחרר  למאושפזים  סייעו 
מכשור  קבלת  תוך  לבתיהם 
להשלים  להם  המאפשר  מתקדם 
עצמאי,  באופן  השיקום  את 
כ-3  למדינה  שרה  יד  חסכה  וכך 

מיליארד דולר על ימי אשפוז. 
בעשרות  בוצעו  נסיעות   120,643
נכוניות יד שרה בכל רחבי הארץ, 
הרכב  אגף  מתנדבי  הביאו  כך 
מוגבלות  להסרת  שרה  יד  של 
נכים.  אלפי  מעשרות  הניידות 
בנוסף, ביצעו בהתנדבות ‘מנגישי 
דרך’ מקצועיים טיולים חוויתיים 
ומותאמים למאות נכים וקשישים 

באמצעות הנכוניות. 
במחלקת  בוצעו  השאלות   9,188
השנה.  שרה  יד  של  הבית  אשפוז 
שרה  יד  את  הופך  הזה  המספר 
במדינה,  הגדול  החולים  לבית 
גדול משמעותית מכל בית חולים 
כוללת  שכזו  השאלה  כל  אחר. 
בהתאם  מושלם  אשפוז  חדר 
מיטת  חמצן,  מחולל  לצורך. 

למיטה,  הרמה  מנוף  חולים,  בית 
כורסה סיעודית ועוד. 

31,573 ביקורים היו השנה במערך 
ביד  ‘השיקומון’  היומי  השיקום 
לאחר  משוקמים  מאות  שרה. 
אירוע מוחי וכדומה שבים לחיים 
מתנדבי  בעזרת  עצמאי  ולתפקוד 
מהצפון  הפרושים  השיקומונים 

עד הדרום. 
18,286 פגישות התבצעו במחלקת 
‘יד לתומך’ במסגרתן קיבלו אלפי 
משפחות התומכות במוגבלים או 
וליווי  קשישים, תמיכה מקצועית 
לסייע  להם  המאפשר  אינטנסיבי 
פניות   9,573 בנוסף,  ליקיריהם. 
המתנדבים  הדין  לעורכי  הגיעו 
‘יד  המשפטי  הייעוץ  במחלקת 

ריבה’.
במהלך  זרמו  פניות   205,213
והחירום  ההצלה  למוקד  השנה 
הותקנו  השנה  במהלך  שרה.  ביד 
לחצני המצוקה החדשים הכוללים 
אוטומטי  באופן  המתריע  חיישן 
המוקד  מתנדבי  נפילה.  מפני 
ציינו בסיפוק כי אלפי פניות נענו 
כאשר  ממש  של  חיים  בהצלת 
בין יתר הפניות הוזעקו רופא, בן 
משפחה או שכן לסיוע והיו שאף 
במהלך  להרגעה.  בבקשה  פנו 
מנויים   3,341 הצטרפו  השנה, 

חדשים לשירותי מוקד המצוקה.
בוצעו  שיניים  טיפולי   21,129
הגריאטריות  השיניים  במרפאות 
השיניים  רופאי  שרה.  יד  של 
המומחים, במרפאות שבמרכזי יד 
שירותי  המבצעות  ובניידות  שרה 
הלקוח  בבית  שיניים  רפואת 
אותו  הטיפול  לביתו,  המרותק 
טיפול  הוא  שרה,  ביד  העניקו 
להשיג  ניתן  בלתי  אותו  מקצועי 
בגיל  מתמחה  שאינה  במרפאה 

השלישי. 

רמי לוי במבצע זמני - סלולר בשקל
טייקון הצרכנות יצא במבצע דרמטי בענף הסלולר ובמשרד התקשורת נזעקו להגן על השוק # לאחר 

שנערכה פגישה בין הצדדים, יצאה הודעת הרגעה והשר קרא בירך על הצעד 

הפארסה של משרד התקשורת:



היו נכונים לתפילת המוני ישראל 
ביום שלישי ז' בחשוון יומא דהילולא רבא 

של מייסד ומחולל הדף היומי ומקים ישיבת חכמי לובלין, מרן הגאון

עולו ואתכנשו לכבודו של רבי מאיר 
אביהם של לומדי הדף היומי

כולנו 
בניו!

יום שלישי ז' בחשוון

שלא הניח אחריו שם ושארית מלבד רבבות לומדי הדף 
שכינה אותם 'בניו אחריו'

רבי מאיר שפירא זצוקלל"ה

תחבורה ציבורית 
זמינה ונגישה על פני 

כל יום ההילולא

תאורה הותקנה לאורך 
דרך הגישה לציון לנוחיות 
העולים בשעות הלילה 

אוהל ענק עם שתיה 
וכיבוד לאורך כל יום 
ההילולא ברחבת החניה

נעלה כולנו לפקוד את ציונו הקדוש שבהר המנוחות בירושלים עיה"ק

להיפקד בדבר ישועה ורחמים

חזו בניי חביביי! 

ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָשׁה ִהְתַחְּנִני ְּבַבָּקָשׁה!

כל יום ההילולא



סוכות בגובה 2040 בחרמון

הסתיו כבר מורגש באוויר ומזג האוויר 
מעולה לטיול משפחתי באתר החרמון. 

בימי חול המועד - סיורים מודרכים לפסגת 
החרמון בשיתוף החברה להגנת הטבע, 

מורשת, תוכן חינוכי, טבע ונופים מרהיבים, 
לצד נסיעה ברכבל, מזחלות אקסטרים, 

מתקן הsky rider החדש, נסיעה עצמית 
בקרטינג במסלולי הגלישה ומדרון משופע 

לגלישה באבובי הקיץ. הסיורים יתקיימו 
פעמיים ביום בשעה 11:00/13:00, משך 

הסיור כשעה וחצי, יש להגיע לאתר 
חצי שעה לפני שעת הסיור. יוצאים 

מהקפיטריה בתחנה העליונה, יש להגיע 
עם נעלי הליכה, ולבוש חם. סוכה כשרה 
באתר. לפרטים והזמנות:1599-550-560 

  /http://www.skihermon.co.il
)הכניסה לאתר והסיורים ללא תשלום, 

השימוש במתקנים ובאטרקציות בתשלום 
הפעילויות והסיורים יתקיימו בהתאם 

לתנאי מזג האוויר, חשוב להצטייד בלבוש 
חם(



שעה של הנאה

תאגיד המיחזור אל"ה מציג: במקום 
להשתעמם בתקופת החגים ולחפש 
פתרונות תעסוקה לילדים, קבלו את 

הלהיט הכובש עם עלילה סוערת ומותחת 
במיוחד: "הבלנבים והמיחזורית בעקבות 
מפת האוצר". בעלילה סוחפת ומותחת 

עם מיטב האמנים, ייחשפו הילדים 
להרפתקאותיהם של צמד השודדים 

ג'סטק ופורטובלו, הם ילוו את המשימה 
הסודית מ"השועל הגדול" ויעברו מסע 

חובק עולם עם ר' יוסלה אייזנבך שימחיש 
באופן חווייתי ומרתק את נושא המיחזור 

והאנרגיה הסביבתית. את הדיסק המרתק 
והקומיקס האמנותי שיספקו לכם שעה 
של הנאה ומוסר השכל לכל המשפחה, 

ניתן להשיג ברשת חנויות "אור החיים" בכל 
רחבי הארץ, במחיר סמלי של 5 ₪ בלבד.



'Petit UF' קברנה סוביניון 
יין הדגל של יקב סגל, 

קברנה סוביניון ללא סינון 
UF, יין אייקוני, עטור 
פרסים ואחד היינות 

המוערכים והמצליחים 
בישראל. היין זוכה 

לכשרות מהודרת בד"ץ 
חוג חתם סופר פ"ת, 

בד"ץ בית יוסף וכשרות 
הגר"ד לנדו. הצלחתו של 

יין הדגל קברנה סוביניון 
UF והחדשנות שהביא עימו, הביאה את 

יקב סגל לייצר יין נוסף באותו תהליך ייצור 
"ללא סינון". Petit UF, יין "תווית שנייה" 

ליין הדגל של יקב סגל. יין מורכב ואלגנטי, 
מרובה משקעים, שנעשה ללא סינון או 

הצללה. מקורו של Petit UF הוא מענבי 
קברנה סוביניון מובחרים המגיעים מכרם 

פלאטו בגליל העליון. כרם צעיר אך מבטיח 
המכיל זמורות מובחרות שהובאו במיוחד 
מצרפת, מהן הורכבו השתילים שבכרם. 
היין התיישן 18 חודשים בחביות עץ אלון 

צרפתי. הודות לתהליך הייצור הייחודי, 
התקבל יין אלגנטי בעל ארומה דומיננטית 
המשלב פרי עוצמתי ומורכבות מרשימה. 

היין מולא ללא כל סינון והצללה, אשר 

תורם לשימור אופיו הייחודי . התווית על 
גבי הבקבוק עשויה מגפת ענבים וסיבי עץ 
תות הניר המשקפת את הייחודי והראשוני 

שבעשיית היין. היין מגיע במארז מהודר. 
מחיר מומלץ לצרכן: 120 ₪. ניתן לרכוש 

בחנויות היין והאלכוהול המובחרות.



מסיר כתמים לאחר 7 ימים

ימי חג הסוכות הם ימים מרוממים ושמחים 
באופן מיוחד ומלאים בסעודות חגיגיות, 

ביקורים משפחתיים, ריקודי הקפות ועוד. 
בווניש קליה גולד מזמינים אתכם ליהנות 

משמחה שלמה בלי דאגות ולזכור שגם אם 
הבגדים יתלכלכו ויוכתמו מיין, כתמי גוף, 

קטשופ, רוטב עגבניות, שוקולד ועוד תוכלו 
להסירם בקלות ובמהירות. עם אבקת ווניש 
קליה גולד העוצמתית שמסירה גם כתמים 

שהתייבשו על הבגד במשך שבעה ימים! 
איך? פשוט מאד: בעזרת הכף הורודה 

שמצורפת לכל אריזה, מוהלים מעט אבקת 
וניש במים, משפשפים את הכתם ובסיום 

מכניסים למכונת הכביסה לכביסה רגילה. 
להסרת כתמים קשים מומלץ להשרות את 

הבגד המוכתם במים מהולים עם אבקת 
ווניש גולד ולאחר מכן להכניס למכונת 

הכביסה לכביסה רגילה.



רק לסובב את הפקק – ולאכול

כחלק ממגמת פיתוח הייצור והחדשנות 
של מוצרים מאוזנים מבחינה תזונתית 

המתאימים לצריכה "על הדרך", רכשה 
המחלבה מכונה חדשה, שתאפשר לארוז 

מוצרי מקרר בסקוויז. ההשקעה בקו החדש 
ובמהלך הסקוויז בשלב הראשון, מוערכת 

בכ-10 מיליון שקלים. מחלבת שטראוס 
מרחיבה את ההשקעה בקטגוריית מוצרי 
הצריכה מחוץ לבית ומשיקה את בשורת 
אריזת הסקוויז במקרר החלב עם המוצר 

המוכר גמדים בשלושה טעמים: תות, תות-
בננה, תפוח-בננה בפלטפורמת המתאימה 

לנשיאה ולצריכה נוחה על הדרך.



הכי קרוב לאמא

במידה  ותחליטי לשלב בתזונת התינוק גם 
תחליף חלב - תמ"ל חשוב שתבחרי את 
זו המתאימה לתינוקך, הכי קרוב לאמא. 

בבואך לבחור תחליף חלב לתינוקך חשוב 
לבחור את זה אשר מעבר להרכבו הבסיסי 

ההכרחי הנדרש לפי התקנים יכיל בנוסף 
גם רכיבים ייחודים, כגון: פרוביוטיקה, 

סיבים פרה ביוטיים והרכבי שמנים שיתרום 
לעיכול קל כמו שמן בטאפאלמיטאט. לא 

פחות חשוב גם יש לוודא שהתמ"ל הינו 
ללא תוספות מיותרות לחלוטין בשלב 
הזה כמו סוכר לבן )סוכרוז( או חומרי 

טעם וריח. מטרנה, המזינה את תינוקות 
הציבור החרדי מזה דורות רבים מהווה את 
הבחירה של כ-8 מתוך 10 אימהות חרדיות 
בישראל בזכות תחליפי החלב האיכותיים 
והמתקדמים ובכשרות המהודרת ביותר. 
מטרנה מחויבת הן לאיכות והן לכשרות 
מהודרת ותמיד הייתה הראשונה לחבר 

בין השניים ולהשקיע בפיתוח מוצריה כדי 

להציע את מגוון המוצרים הרחב ביותר 
בכשרות בד"צ העדה החרדית.



יש טעם להתרענן 
מותג התה הקר פיוז-טי 

מציע סדרת משקאות 
 Fuze tea ייחודית

Green לשולחן החג: תה 
ירוק משמש-יסמין ותה 

ירוק לימון-נענע במתיקות 
מעודנת. הסדרה של 

פיוזטי משלבת תמצית 
טבעית של תה ירוק 

עם טעמי פירות, צמחי תבלין ופרחים 
ארומטיים. במשקאות בסדרה יש 24 

קלוריות בלבד ל-100 מ"ל, פיוז-טי גרין 
מיוצר מתמצית תה ירוק טבעית המכילה 

אנטי-אוקסידנטים טבעיים מהתה. פיוז-טי 
גרין הוא אלטרנטיבה מצוינת לצרכנים 

המחפשים משקה טעים ומרענן. גם 
פיוזטי גרין נושא את חותמת הכשרות 

המהודרת של הרב לנדא שליט"א. מומלץ 
לשתות קר!



חומוס משופר

שינוי מתכון בארבעים מוצרי חומוס אחלה 
של קבוצת שטראוס, המובילה את שוק 
הסלטים, מביא את הקטגוריה הכי קרוב 
לחומוס אמיתי. קבוצת שטראוס הובילה 
מהלך של הוצאת השמן המוסף והוספת 

טחינה גולמית ממוצרי "חומוס אחלה" 
ומקור השומן בחומוס אחלה הוא עכשיו 
מהטחינה הגולמית בלבד. יפתח עצמון, 

מנכ"ל חטיבת מזון טרי: "כמובילי שוק 
הסלטים הארוזים, תפקידנו לעשות כל 
שביכולתנו להגיש מוצרים עם הרכיבים 

הטובים ביותר והאיכותיים ביותר בלי 
להתפשר על הטעם. במסגרת המהלך 

שינינו מתכון ל-40 מוצרים. כמו בכל 
מתכון חומוס, השמן המוסף פשוט לא 

צריך להיות. זה מתחיל בחומרי הגלם דרך 
תהליך הבישול ומסתיים בהחלטה להוציא 

את כל השמן המוסף. במסגרת המהלך 
הפחתנו 25% שומן והפחתנו את כמות 

המלח. אנחנו גאים במוצר ובטעם שלו".



חוגגים בסוכה של איקאה

איקאה ישראל שמחה להציע למבקרי 
חנויות הרשת במהלך חוה"מ סוכות, 

מגוון פעילויות לילדים ביניהן ממלכת 
הילדים הכוללת פינת יצירה, פינת 

משחקים, הפעלות וכדומה. בנוסף, לרווחת 
המבקרים תעמוד סוכה כשרה ומרווחת, 

בכל חנויות הרשת, כך שיוכלו ליהנות 
ממגוון ארוחות המסעדות, הכשרות 

למהדרין. מגוון הפעילויות בחוה"מ סוכות 
תתקיימנה לצד פעילויות קבועות שמציעה 

איקאה כגון: מתחם המשחקים "ממלכת 
הילדים" הנמצא בקומת הכניסה וללא כל 

תשלום )בכפוף למדיניות הממלכה(. כמו"כ 
יש אפשרות להשכרת טיולונים במידת 
הצורך. במקום בריכת כדורים הכוללת 

מתקני משחקים, צעצועי איקאה ורהיטי 
איקאה, פינת יצירה הכוללות פעילויות כגון 

ציור, צביעה והדבקה. בממלכת הילדים 
ניתן להשאיר את הילדים תחת השגחת 
צוות מיומן בשעה שההורים עורכים את 

קניותיהם. שעות פעילות  בחנויות הרשת 
בבאר שבע, קריית אתא, ראשון לציון 

ונתניה בחול המועד החל מ- 10:00-21:00, 
בימי שישי וערבי חג מ- 09:00-15:00, 

במוצ"ש כ- 45 דקות מצאת השבת עד 
השעה 23:00.



ההתמדה השתלמה
הזוכה בהגרלת הלוטו מספר 3052, 

שהתקיימה ביום שלישי ה-4.9.18, הגיע 
למחלקת הזכיות בבית מפעל הפיס לקבל 

את זכייתו. הזוכה, כבן 30, אב לחמישה 
ילדים מאזור רחובות, עובד כשכיר סיפר 

"אני שולח את אותו הטופס כבר חצי שנה, 
ההתמדה השתלמה. הזכייה היא מתנה 

גדולה לכבוד השנה החדשה, אנו משקיעים 
משאבים רבים בחינוך הילדים והזכייה 

תסייע לנו לרשום אותם לחוגים נוספים 
שיעזרו בקידומם". שני מיליון השקלים 

בהם זכה, ישמשו גם לרכישת דירה 
גדולה יותר לרווחת המשפחה ולחופשה 

משפחתית בסוכות. ממפעל הפיס נמסר 
כי הם מחכים לשני זוכים מהגרלות 

קודמות, הגרלה מספר 3012, שהתקיימה 
בתאריך ה-5.5.18 ומהגרלה מספר 3026 

שהתקיימה בתאריך ה-16.6.2018. כל זכייה 
על סך של כ-3 מיליון שקלים.
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 קצרצרים
לכבוד חגי תשרי ושמחת תורה, ליימן 
שליסל, בעלת מותג הסוכריות יוגטה, 

מציעה מגוון רחב של סוכריות איכותיות 
מסוגים שונים. כשרות: פרווה באישור 

בד"צ איגוד רבנים וועסטהיים

מוצר חדש לשטראוס "טעם הטבע": שום 
ישראלי טרי קלוף ושטוף עשיר בטעם 

וארומה מוכן לבישול ולתיבול

קמח מצה 'יהודה' – המרקם המיוחד 
למטעמי החגים לאניני טעם

"בא לי מהטבע" של חברת ליב משיקה 
ממרח חרובים ללא תוספת סוכר, ללא 

חומרים משמרים, ללא שמן דקל, עשיר 
בסידן ומכיל סיבים תזונתיים. כשרות: 

בד"צ העדה החרדית

"אחוה" משיקה: ממרח טחינה עם דבש 
עשוי משומשום מלא, דבש, ללא שומן 
טרנס, ללא כולסטרול, דל מאוד בנתרן 
ואינו מכיל צבעי מאכל. בהשגחת בד"צ 

העדה החרדית. מחיר: 8 – 11 ₪ 

חברת שמרית משווקת את "נטורינה" - 
תחליפי חמאה ומרגרינה עשירים בשמן 
קוקוס ובשמן זית לאפייה ובישול . כשר 

פרווה בהשגחת בד"צ עדה חרדית

קבוצת יינות ביתן מתרחבת בתחום הנון 
 Magnus פוד ומשיקה את המותג הפרטי

- מכניסים איכות למטבח עם סדרת כלי 
בישול, אפייה ואביזרי עזר למטבח שיימכרו 

בבלעדיות ביינות ביתן ומגה בעיר

מכבדים את האורחים בסוכה
אין כמו אירוח משפחתי של אושפיזין בסוכה 

הנאה, סביב שולחנות מלאים בכיבוד. 
בשמרלינג'ס מזמינים אתכם להגיש לאורחים 

קינוח ממגוון השוקולדים המשובחים פרווה 
וחלבי – לפי הצורך. שוקולד מתוך סדרת הרוזמרי 

החלבית במילוי פרלין תיהיה חוויה מפנקת 
במיוחד לצד כוס קפה או תה חם, למבוגרים, 

וכנשנוש טעים לילדים. גם אחרי ארוחה 
בשרית תוכלו ליהנות מהשוקולדים הפרווה של 
שמרלינג'ס-  שיהוו עבור ועבור האורחים- 'מנה 

אחרונה' בטעם נפלא. כל השוקולדים של 
שמרלינג'ס  הם בכשרות המהודרת של "בד"צ 
קהל עדת ישורון". להשיג בחנויות המובחרות. 

ד"ר פישר מציגים: כך תגנו על עצמכם מפני השמש 
גם בחול המועד סוכות

מהן קרני השמש המזיקות?
לשמש סוגים שונים של קרניים מזיקות ביניהן, קרני UVB הפוגעות בשכבות העליונות של 

העור וגורמות לאדמומיות וכוויות, וקרני UVA החודרות לעומק העור וגורמות לנזקים ארוכי 
טווח, כמו סרטן העור. אולטרסול של ד"ר פישר הינה סדרת תכשירי הגנה משמש, אשר פרצה 
דרך בתחום; תכשירי ההגנה בסדרה מגנים מפני קרני UVA ו-UVB ואף מסייעים להגנה מפני 

קרינת IR. כמו כן, לאחרונה הושקה סדרת "ספקטרום" החדשה והבלעדית, אשר משלבת 
טכנולוגיה ייחודית המסייעת להגנה גם מפני קרינת האור הנראה באנרגיה גבוהה )HEV( ובכך 

UVA+UVB+IR+HEV.  מעניקה הגנה מספקטרום רחב במיוחד של קרני השמש המזיקות

האם צריך להתגונן מהשמש גם בצל?
בין השעות 10:00-16:00 קרינת השמש היא החזקה ביותר ולכן מומלץ להימנע מחשיפה 

לשמש בשעות אלה, וכן להמעיט בחשיפה לשמש בשאר שעות היום. במקרה של חשיפה 
לשמש, מומלץ לחבוש כובע רחב שוליים )5-7 ס"מ(, משקפי שמש שיגנו על אזור העיניים 

ששם העור דק ופגיע במיוחד, ביגוד ארוך ולהשתמש בתכשיר הגנה מהשמש. שהייה 
במקומות מוצלים אינה מספקת הגנה מלאה; עוצמת הקרינה אולי נמוכה יותר, אך קרני 

השמש חוזרות אלינו מהסביבה )חול, דשא, ים וכד'(. באופן דומה גם השהייה בחדר סגור או 
 ,UVB -ברכב אינה מגנה עלינו מקרינת השמש, מכיוון שהחלונות אמנם בולמים את קרני ה
אך לא את קרני ה- UVA אשר חודרות דרך הזכוכית ולכן חשוב להקפיד על מריחת תכשיר 

הגנה ולחזור על המריחה בהתאם להנחיות על גבי התכשיר.

איך לבחור תכשיר הגנה?
ראשית, לפי ה-SPF הרצוי. SPF הוא מדד המעיד על מידת יכולת התכשיר להגן על העור 

מנזקי קרינת UVB. המדד נקבע ע"י חישוב היחס שבין מנת הקרינה הנדרשת ליצירת 
אדמומיות ראשונית על עור המוגן בתכשיר הגנה מהשמש, לבין מנת הקרינה הנדרשת ליצירת 
אדמומיות דומה בעור שאינו מוגן, כאשר רמת ה-SPF נעה בין 20 ל- +50. שנית, תכשיר ההגנה 

צריך להתאים לצורך שלכם; בעלי עור רגיש יבחרו תכשירי הגנה ללא בושם אשר עברו את 
בדיקת SENSITIVE לעור רגיש, אנשים המרבים בפעילות ספורטיבית יבחרו תכשירי הגנה 

קלילים המנטרלים ריחות גוף וזיעה, תינוקות ייהנו מתכשירים בעלי מסנני קרינה 100% 
טבעיים ועוד. לאנשים הנמצאים זמן ממושך בשמש, בעלי עור בהיר במיוחד או אנשים 

הנוטלים תרופות פוטו-סנסטיביות )מרגשות לשמש(, מומלץ להשתמש בתכשיר הגנה בעל 
מסנן של +SPF 50, ולמחפשים הגנה מפני ספקטרום רחב במיוחד של קרני השמש המזיקות, 

סדרת "ספקטרום" החדשה של אולטרסול היא פתרון מצוין.

מריחה אחת של תכשיר הגנה מספיקה?
מריחה אחת של תכשיר הגנה בבוקר אינה מספיקה כדי להיות מוגנים כהלכה ויש צורך לחזור 

על המריחה. חשוב להקפיד על מריחה אחידה ויעילה של כל האזורים החשופים לשמש: יש 
למרוח את תכשיר ההגנה כרבע שעה לפני היציאה מהבית, לוודא ספיגה מלאה ולחדש את 
המריחה מדי שעתיים. כמו כן, במידה ואתם מבצעים פעילות גופנית, נכנסים למים, מזיעים 

או מתנגבים, יש להימרח שוב.

8 י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 י"א בתשרי תשע"ט 820/9/18
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פיתוח חדש של חברת "ליפסקי" הישראלית: סל כביסה 
מתקפל. סל הכביסה החדשני, הרשום כפטנט, מאפשר 

חיסכון במקום ושמירה על הסדר והאסתטיקה בפינת 
הכביסה ובבית. מחיר: 40 - 50 ₪. להשיג ברשת הום 

סנטר, סיטי שופ ועוד

מותג האיפור הבינלאומי 
L’ORÈAL PARIS משיק 
את - Paradise מסקרה 

המעניקה נפח, אורך 
ועמידות לאורך זמן. מחיר 

מומלץ: 75 ₪   

L’ORÈAL PARIS משיק: 
 PARADISE  אייליינר
KAJAL- בעל מרקם 

קרמי במיוחד בגוון 
עוצמתי למראה דרמטי. 

מוצר 3 ב 1 – אייליינר, 
צללית ועיפרון עיניים

L’ORÉAL PARIS מרחיב את סדרת 
 COLOR   השפתונים האייקונית

 COLOR RICHE :ומשיק אתRICHE
SHINE שפתונים בעלי ברק גבוה 

במיוחד למראה רטוב, לאפקט שפתיים 
מלאות יותר ב-12 גוונים טרנדיים

פעמית סטור משיקה 
מחלקה של כלים ירוקים 

ומתכלים -כלים אקולוגים 
מחומרים טבעיים

מותג הדרמו-קוסמטיקה הצרפתי 
VICHY יוצא במבצע חגיגי: קנו 
ב- 199 ₪  ממגוון מוצרי הטיפוח 

של וישי וקבלו במתנה - תיק איפור 
מהודר וחגיגי עם שני מוצרים 

בגודל מיוחד מתנה!

מותג הקוסמטיקה ג'ייד 
משיק: שני מוצרים חדשים 

ועמידים לעיצוב וסידור 
הגבות למראה טבעי, 

עשיר ומלא: ברו-ליינר 
עמיד, המאפשר פעולה 

משולשת של מילוי, תיחום 
ועיצוב הגבות ועיפרון דו 

צדדי עמיד לעיצוב, מילוי 
והדגשת הגבות

Kiehl’s  מותג הטיפוח הניו-יורקי יוצא בהטבה חגיגית על מוצרי 
הטיפוח לתינוקות -  KIEHL’S BABY:ברכישה של 3 מוצרי טיפוח 

Minene לתינוקות, קבל- שמיכת קיץ מפנקת לתינוק מבית המותג

חברת אס.סי ג'ונסון ישראל מרחיבה את סדרת מוצרי הניקוי 
והטיפוח לשירותים ומשיקה: סדרת סבוני אסלה מבית המותג 

דאק - חמישה ניחוחות עוצמתיים ובלעדיים, עם עוצמת הקצפה 
פי 4

חדש: קולקציית  טבעות מיקס 
 GIFTED אנד מאצ' – מבית

המגיעה מאמסטרדם במבחר 
צבעים ודוגמאות. להשיג אצל 

היבואן  בחנות גיפטד – רח' 
הפטיש 6 נס ציונה, בחנות 
  GIFTED SHOP און ליין

ובחנויות נבחרות ברחבי הארץ

 SMOOTH משיק L’ORÉAL PARIS 
SUGARS סדרת פילינג גרגירי סוכר 

לפנים ולשפתיים עשויים מ-100% 
רכיבים ממקור טבעי- לעור נקי, טהור 

ורך: פילינג סוכר עם חמאת קקאו – 
להזנת העור, פילינג סוכר עם שמן זרעי 

ענבים- למראה עור קורן ופילינג סוכר 
עם זרעי קיווי - לטיהור העור

שיק תמרוקים מציעה מייבש 
לק בתרסיס החוסך זמן 

ומבטיח ייבוש מהיר. מחיר:  
35 ₪  להשיג:  במשביר 

החדש לצרכן ובפרפומריות 
ברחבי הארץ

 LEONARDO SKIN CARE GROUP
מציעה לכם את המתנה המושלמת 

לחג - קולקציית קרמים ומוצרי 
קוסמטיקה איכותיים. לאתר החברה- 

/http://leonardo-tech.com

 L’ORÉAL מותג הקוסמטיקה הבינלאומי
PURE CLAY  מרחיב את סדרת:PARIS

ומשיק: CLAY WASH 3 תרחיצי פנים 
במרקם ג'ל, המבוססים על 3 סוגי חימר 

טהורים ומיועדים לעור מעורב ושמן בשילוב 
פחם, תמצית אקליפטוס ואצה אדומה. מחיר 

לצרכן: 35 ₪

מותג הקוסמטיקה ג'ייד 
 VELVETEEN :משיק
 ULTRA SHINE LIP

GEL גלוס במרקם ג'ל 
המעניק ברק עוצמתי 

במיוחד ועמידות לאורך 
זמן. מחיר: 59.90 ₪

חברת FoxMind משיקה משחקי 
קופסה במהדורות מוקטנות ומיוחדות 

לנסיעות וטיולים עם הילדים מחוץ לבית. 
המשחקים חכמים, כיפיים, מעשירים, 

מפתחים חשיבה, נוחים וקלים לנשיאה

רשת GOLBARY משיקה 
קולקציית ערב נוצצת 

לעונת האירועים

חדש ובלעדי בשופרסל: סדרת מוצרי 
הטיפוח ועיצוב השיער מבית גאלה 

ביוטי במחירים אטרקטיביים במיוחד. 
מחירים לדוגמא: מחליק שיער קרמי 

ב- 99 ₪ בלבד, מסלסל שיער לתלתלים 
מושלמים- 99 ₪

נעלי  TER ספרד – נעלי ז'מש 
עם סוליית קש במגוון דגמים, 

עקב פלטפורמה נמוך או גבוה 
לבחירה. צבעוניות מגוונת קלאסית 

 – GIFTED-ומעודנת. להשיג ב
גיפטד - חנות קסומה ומלאת שיק 

וסטייל המציעה מגוון פריטים 
אופנתיים

אירוקה משיקה את קולקציית משקפי השמש של 
מארק ג'ייקובס. טווח מחירים: 999 ₪ - 1699 ₪

חדש- בקבוקי טומי טיפי מסדרת אנטי קוליק המשודרגים 
הוכחו מדעית המסייעים במניעת גזים בזכות המנגנון 
הייחודי המבודד את בועות האוויר מהחלב, לבקבוק 
צינורית המתריעה על חום יתר של המזון ומשנה את 

צבעה. הבקבוק זוכה להצלחה ושבחים רבים.

מתכוננים לבישולי החג

גז הוא אמצעי שימושי 
יומיומי במרבית הבתים 

בישראל. בתקופת החגים, 
בהן נמצאים במטבח זמן 

רב ובעיקר ליד הכיריים 
עסוקים בבישול מתמשך 

ובניקיונות שלאחר מכן, יש 
להקפיד על מספר כללים. 

'פזגז' החברה המובילה 
בישראל לאספקת גז, עם 

טיפים שכדאי לשנן:
• במידה ואתם צרכנים 

של מיכלי גז, ודאו כי 
בעמדת מיכלי הגז יש 

לפחות מיכל אחד מלא. 
בכך תוכלו לבשל ללא 

חשש ושכמות הגז במיכלים תספיק לכם לכל תקופת החגים והשבתות של חודש חגי תשרי.
• ניקיון הכיריים צריך להיעשות בעדינות: אל תנתקו את צינור הגומי של הגז בזמן הניקוי. במידה ומנקים 

את הכיריים במים וסבון, חשוב מאוד לייבש את המים לפני הפעלה מחדש של הכיריים. 
• התחדשתם לפני החג בכיריים? יש להזמין טכנאי גז מוסמך לחבר את הכיריים החדשים למערכת הגז 

על מנת שהדבר יעשה באופן מקצועי ובטיחותי.
• במידה והנכם משאירים להבת אש דולקת במהלך ימי החג – הקפידו על בטיחות בסביבת הכיריים. אל 

תאפשרו לילדים להתקרב לאזור ללא השגחה, אל תשאירו כיסוי סירים, מגבות, או כל מוצר דליק אחר.
• במקרה של דליפה או חשש לדליפה, אל תפעילו כל מתגים חשמליים בבית. סגרו את מכלי הגז, 

אווררו את הבית ובמקביל, הזמינו טכנאי גז מורשה של חברת הגז. 
פזגז מאחלת ברכת שנה טובה ובטוחה לכל עם ישראל וללקוחותיה. להזמנת טכנאי 'פזגז' מוסמך 

התקשרו: 1800-667788



טיפים לחידוש הבית בקלות ובתקציב נמוך

כל זמן הוא זמן מצוין לחידוש ועיצוב הבית. תקופת החגים מביאה איתה התחלות חדשות, ריח של שנה 
חדשה, והזדמנות מצוינת להוציא מהבית פריטים מיותרים. אתם יכולים לעצב ולשדרג את הבית בקלות 

ובתקציב נמוך, עם קצת השראה וכמה כלים וטיפים מקצועיים של מומחי 'טמבור'
• ראשית חפשו השראה ובדקו אלו צבעים מתאימים לחדרים השונים אצלכם בבית. התחילו מעיון 

במניפת הצבעים של טמבור, בעזרתה תוכלו לשחק עם הצבעים הראשיים והגוונים השונים, ולהחליט 
על הגוונים שמתאימים לבית שלכם. אם אתם לא מתכננים לצבוע או להחליף את הרהיטים, אלא רק 

את הקירות, התאימו את הגוונים החדשים שאתם בוחרים לריהוט הקיים.
אחרי שבחרתם צבע אחד או מספר גוונים מתוך המניפה, נסו ליצור שילוב צבעים וגוונים שמתאימים זה 

לזה ויכולים ליצור מראה הרמוני בחלל הבית.
• אם מצבו הפיזי של הבית שלכם טוב, אין צורך בצביעה כוללת או החלפה של כל הרהיטים בבית. 
מספיק שתבצעו מספר שינויים קטנים באזורים מרכזיים בבית, ומראה הבית ישתדרג מידית. רצוי 

למקד את השינוי באזורים הציבוריים, בהם אתם שוהים רוב הזמן, כמו הסלון, הכניסה לבית )בחוץ 
ובפנים( והמטבח. צביעת קירות מחדש תיצור כמובן שינוי מידי, אבל גם אם לא תצבעו את כל הקירות, 

אלא תסתמכו על הגוונים הקיימים ותוסיפו להם אלמנטים נוספים, תעניקו לבית מראה חדש. אפשר 
להשתמש בצבעי אפקטים של טמבור, שמתאימים לצבע הבסיסי של הקיר ויוצרים טקסטורות שונות, 

אפשר להשתמש בשבלונות כדי ליצור עיטורים עדינים על הקירות, ואפשר גם לשחק עם משטחים 
גיאומטרים על הקירות, כדי ליצור אזור מעניין במיוחד, שבבסיסו הצבע המקורי של הקיר.

• אחת הדרכים המומלצות לחלוקת מינוני הצבע בחדר היא באמצעות בחירת קיר אחד דומיננטי. 
מטרת השימוש בקיר דומיננטי היא לשבור את תבנית החדר, לייצר תחושת עומק ופרופורציה ולהכניס 

עניין בחלל. כדי ליצור קיר כזה, בחרו בקיר בעל משמעות בחדר, כמו הקיר עליו נשענת הספה בסלון 
והעניקו לו טיפול שונה, בין אם באמצעות הדבקת טפט או צביעה בצבע שונה משאר קירות החדר, 

צביעה באפקט מסוים או בטקסטורה ייחודית.
• אפילו אם החללים בבית שלכם קטנים, אין צורך לשבור קירות, כדי ליצור בבית אווירה מזמינה ונעימה. 

בעזרת שימוש בצבע ואקססוריז נכונים, אפשר ליצור אשליה של בית מרווח וגדול. שימוש בגוונים 
בהירים לקיר יעניק אשליה כזאת, כמו גם גוון קיר שדומה לגוון הרצפה. צבעו גם את התקרה באותו גוון, 

כדי ליצור מראה של קיר גבוה יותר. שימוש בפריטים משלימים, כמו מראות ווילונות גבוהים ורחבים, 
יעזור גם הוא ליצור אשליה של מרחב בעיצוב הבית.

• יש לכם גינה או מרפסת? אל תשכחו אותה בתהליך חידוש הבית. מזג האוויר הישראלי מאפשר לבלות 
ימים ארוכים מחוץ לבית, ואם הגינה שלכם תהיה מזמינה במיוחד, יהיה לכם הרבה יותר כיף לשתות שם 

את הקפה של הבוקר. כדי לשדרג את מראה החוץ, צבעו את ריהוט הגינה שלכם וטפלו בו כדי לשמור 
עליו לאורך זמן. אם מדובר ברהיטי מתכת, השתמשו בצבעי המרטון של טמבור – צבעים קלים ליישום, 

שמקצרים משמעותית את תהליך ההכנה לפני צביעת מתכת וניתנים ליישום ישירות על החלודה. 
הצבעים מותאמים במיוחד לתנאי האקלים הישראלי ומגיעים בגימורים שונים – מראה רקוע, חלק או 

מחוספס בנצנוץ עדין.  



דרושים
שרוציםאנשים
יותר!

תנאים סוציאליים מלאים, אין צורך בנסיון קודם
35 ש"ח לשעה + בונוסים!

למחלקת גיוס הכספים
של 'שינובר גרופ'

בבני ברק ובביתר עילית

סניף בני ברק: 077-9973814
סניף ביתר עילית: 077-9577041

יותר פרנסה! יותר הנאה! 

יש לך
די.אן.איי

של
מנהל?

העבודה במרכז העסקים
)B.B.C( בבני ברק

binifried85@gmail.com :לפרטים

לרגל פתיחת מחלקה נוספת

דרוש
מנהל צוות
טלמרקטינג



 במהוליבר 6 חד', יפה 
ומושקעת, מחולקת ל-4 
חד' בק"ג ומעליה 2 חד' 

וגג גדול, חזית עם מעלית 
וחניה. 2,850,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 הכי גדולה בבר אילן 3.5 
חד')84 מ"ר( ק"ב, מרפסת, 

מזגן מיני מרכזי, מיידי, בלעדי 
_____________________________________________)38-38(תיווך יעקב 054-4901948

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,580,000 ש"ח, בלעדי 

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

050-5308742)16-16(_____________________________________________

ד’,ה’ בתשרי תשע”ט  
13-14/8/2018
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

אלעד

בני ברק

+5 חדרים

+5 חדרים
דופלקסים

דופלקסים

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקים, 

מסודרת, 120 מ"ר 
חזית, ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית עם גג בטון 
וחניה צמודים בטאבו, 

2,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך מאירוביץ, הרב קוק 

23 ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב בארי, 
דירת 3 חדרים, קומה ב', 
גדולה ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,700,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

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

 באהרונסון, 3.5 חד', 
92 מ"ר, קומה ג' עם גג 

בטון, משופצת ומרווחת, 
עורפית, אופציה  

ממשית לבניה על הגג, 
1,750,000 ש"ח. תיווך 

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

050-5308742)05-05(_____________________________________________

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,300,000 

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

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

 בבן פתחיה הר' 
שר ק"ג עם מעלית, 

דופלקס 5.5 חד' + יחידה 
מושכרת של 2.5 חד', 3 
כ"א, מאווררת עם נוף, 

3,060,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 

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

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

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
,050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

בית שמש

 לל"ת קוטג' 7 חד', 
מושקעת!!! 200 מ"ר, 3 

מפלסים+גינה גדולה. חובה 
_____________________________________________)31-38(לראות!! 052-8935435

וילות ובתים

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"ב, 

3.5 חד', קומפלט 
ובקומה ג' 3 חד', 
קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 בבנין חדיש עם מעלית 
ק"ד, במנחם באזור אחיה 

השילוני, 5 חד' גדולים, 
בשטח, של 140 מ"ר, 
ומעליה קומה נוספת 

של 140 מ"ר הכוללים 
חדר, שירותים וגג ענק. 

מפוארת ומושקעת מאד, 
2 חניות, חזית 3,490,000 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מיוחד באזור פנקס/
אהרונסון, דירת 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 2,050,000 ש"ח. 

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

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
קרוב לחרל"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 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)16-16(_____________________________________________

 פינוי בינוי למגזר בבני 
ברק, פינוי מיידי! מכירת/וניהול 

_____________________________________________)35-38(נכסים 055-9278552

 בק. הרצוג דירה + מגרש 
250 מ"ר אופציה לבנין 6 

קומות דירות 5 חד'
 4,500,000 ש"ח

050-4102467 )35-38(_____________________________________________

 ברבינו אשר בפרויקט 
"נופי הגבעה" היוקרתי, דירות 

3-4 חד' ופנטהאוז בסיום 
שלד + מפרט גבוה + נוף 
ומרפסת, 054-8448728, 

03-7443649
_____________________________________________)36-38(שיווק בלעדי "ערי יהודה"

 בשיכון ה', ברחוב לוי 
יצחק, דופלקס 5 חדרים, 

משופצים, קומה ב', 
ומעליה, דירת 3 חדרים 
מושכרת, 2,750,000, 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

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

 בהירדן קרוב להרב 
שך, חזית, 4 חד', ק"ק, 

95 מ"ר, משופצת 
+ אופציה להרחבה, 

1,600,000 ש"ח, בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מפרטי 4 חד' בבן גוריון 
53, מרווחת ביותר, שירותים 
כפולים, 2 מרפסות וסוכה, 

כ- 2,150,000 ש"ח, 
_____________________________________________)36-39ל(052-3638389

 ברבינו אשר בפרויקט 
"נופי הגבעה" היוקרתי, דירות 

3-4 חד' ופנטהאוז בסיום 
שלד + מפרט גבוה + נוף 
ומרפסת, 054-8448728, 

03-7443649
_____________________________________________)36-38(שיווק בלעדי "ערי יהודה"

 דירת פנטהאוז, 170 מ"ר, 
כולל הגג מעליו, ליד מגדל 

המים, איזור יוקרתי
_____________________________________________)37-40ל(054-8466552

 בדניאל, דופלקס 7 
חד', מקסים ביופיו, לאחר 

שיפוץ + מטבח גדול, 
סלון 46 מ"ר, מרפסת 

שמש 64 מ"ר, מרפסת 
שרות וגג צמוד 52 מ"ר. 

4,575,000 ש"ח.
050-5511847)37-40(_____________________________________________

 באיזור העירייה 2.5 
חד' משופצים קומת 

כניסה 1,280,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

03-57997756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בחברון, קרוב לרב 
קוק, 3 חד', 72 מ"ר, 

מסודרת ומאוורת, ק"ד 
ללא מעלית, אופציה 
לבניה על הגג רעפים 
)עם חתימות שכנים(, 

1,470,000 ש"ח, 
עורפית. בלעדי תיווך 

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

050-5308742)20-20(_____________________________________________

 בטבריה קרוב לחרל"פ, 
3 חד' גדולים 75 מ"ר, 

ק"ג, גג רעפים, אופציה 
לבניה על הגג )קיים אישור 

שכנים( 1,465,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב קוק 

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

 מציאה בר' עקיבא 
קרוב לישעיהו, 2 דירות 

של 3 חד', ק"א, עם 
אפש' לטאבו משותף, 

2,025,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

קוק 23 ב"ב,
 ,03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 2 חד', ברח' מימון ליד 
רח' אחיעזר, ק"ק, כניסה 
נפרדת 1,100,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 באדמו"ר מקוצק, 3.5 
חד', 67 מ"ר, 1,695,000 ש"ח 

054-8786736)35-38(_____________________________________________

 באלוף שמחוני/
יהודית 3 חד', 75 מ"ר, 

ק"א, חזית, עם אופציה 
ממשית לתוספת של 35 

מ"ר, 2,000,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
 050-5308742)35-35(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 4 חד' בבלוי, ק"ק, 85 
מ' + 50 מ' חצר, כניסה 
פרטית, מתאימה גם לגן 
ילדים, 1,750,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 03-5797756, 

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 בק. הרצוג בעמק יזרעאל, 
4 חד', 100 מ"ר + מ. שמש, 

ק"ב, 6 דיירים, 3 כ"א, מושקעת 
ושמורה, מוארת ומאווררת, 

מ. מרכזי + מזגנים ופרקטים 
בחדרים, ריצוף שיש + ג'קוזי, 

מטבח מושקע, א. קיר, חימום 
מים בגז מרכזי + דוד"ש, מחסן 

+ חניה, 1,730,000 ש"ח, מיידי - 
_____________________________________________)18-26(ללא תיווך, 050-4343474

 4.5 חד', בר' עקיבא/ 
אלישע ק"ב, חזית, 

2,000,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ביהודה הנשיא קומה א', 
4 חד+100 מ"ר, משופצת+ 

חניה 2,170,000 ש"ח
050-7503129)34-38(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד 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(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

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

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 ברבינו אשר בפרויקט 
"נופי הגבעה" היוקרתי, דירות 

3-4 חד' ופנטהאוז בסיום 
שלד + מפרט גבוה + נוף 
ומרפסת, 054-8448728, 

03-7443649
_____________________________________________)36-38(שיווק בלעדי "ערי יהודה"

 בק. הרצוג, ק"ד, 
ממוזג + מרפסת ענקית 
45 מ"ר + אופציה לבניה 

_____________________________________________)37-40(על הגג 054-3977018

 מציאה בלעדית 
בבגנו! 3.5 חד', יפה, 
עם אפשרות הרחבה 

)השכנים הרחיבו!( ב- 
1,645,000 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)37-40(תיווך 050-4160390

 בגילה א' החרדית!!!                         
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 
_____________________________________________)25-50/18(נכסים" 02-6763740

ירושלים

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

 בהמכבים, 3 חד', ק"ג, 
3 כ"א, משופצת חלקית, 

מרפסת סוכה, אופציה גדולה, 
_____________________________________________)37-38ל(לל"ת 050-4146781

 בנחל מיכה דירת גג 
חלומית 5 חדרים, ק"ג, 

מרפסת גג 60 מ"ר נוף מהמם 
1,850,000 ש"ח. 

050-6232590 050-9001532)38-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בבן אליעזר 3 חד' 

קומה אחרונה, במצב מצוין, 
עם אופציה בניה על הגג+ 
מרפסת מהסלון 14 מ"ר. 
_____________________________________________)38-38(תיווך יעקב 054-4901948

 ברימון/ קהילות 
יעקב 90 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 דירות, ק"ב, 
חזית+ אופ' מיידית 25 
מ"ר, 1,780,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בצד בני ברק חזית 
לז'בוטינסקי כ- 90 מטר קומה 

ג'+ גג רעפים, בניין אברכים, 
1,365,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב 054-5500263

 בקרו אותנו באתר לוח 
דירות חינם לציבור החרדי 

dira4me.co.il מוצאות דירות 
חינם ללא דמי מנוי כלל. לקונה 
לשוכר למוכר למשכיר, פרסם 

_____________________________________________)38-38(דירתך חינם.

 בפלמ"ח ק"א 
מרכזי ביותר, 2 חד' 

גדולים, מטבח נפרד 55 
מ"ר אופציה לסוכה, 
אינסטלציה חדשה, 

1,230,000 ש"ח. 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

 03-5702323
054-8474843)38-38(_____________________________________________

 פרסמו בחינם את 
דירתכם למכירה 

והצטרפו גם אתם 
להצלחות הבלעדיות 

של 'אפיקי נדל"ן בועז' 
 03-5702323
050-4156080)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב גני גד 
11. 4+2 חדרים 145 מ"ר, 
גדולה ומרווחת, מחולקת, 

ומושכרת, קומה 1 + סוכה 
גדולה. דוד תיווך ספיריט 

072-3263850)38-38(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 6 ח' 
מפואר מאד ברחוב השלושה 

באזור הטוב קומה ד' חזית 
220 מטר+ חניה 3,450,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בחנה- סנש ברביעיה 
5 חדרים מושקעת, 150 

מ"ר+ גג צמוד 150 מ"ר+ 
אופ' 3,150,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

_____________________________________________)38-38(והשקעות 054-4290600

 בשלוש- השעות בנין- 
חדש 4 חדרים 100 מ"ר+ 

סוכה, חזית+ מעלית, 
כניסה תוך חודשיים, 

1,675,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' 110 מטר 
קומה א' משופצת, כיוונים 

דרום צפון קרוב לרב שך 
צייטלין, 1,600,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב 054-5500263

 באביעד 4 חד', ק"א, 
סלון ענק, מטבח מרווח, 
יחידת הורים, 2 מרפסות 

שמש סוכה, מחיר 
לסגירה! 1,680,000 

ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 
 03-5702323
058-3200078)38-38(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4 חד'+ 
סוכה ענקית, ק"ב, 
משופצת, ממוזגת, 

כיוונים מעולים, אופציה 
גדולה לבניה נוספת, 
ב- 1,650,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
 03-5702323
054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב מנחם 
9, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר 
גדולה ומרווחת, קומה שניה 
בנין חדש ומתוחזק, סוכה, 

חניה. דוד תיווך ספיריט 
072-3263850)38-38(_____________________________________________

 בחגי- קרוב לרב שך 
בבנין חדיש 3 חדרים, 

מטופחת, ק"א+ מעלית+ 
חניה, 1,720,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 מציאה!! בסמטת 
רחל/ ירושלים, 3 חדרים 

75 מ"ר חזית ק"ג, 
מחולקת ל- 3 יחידות+ 

אופ' )רעפים( 1,500,000 
ש"ח גמיש. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' קומה ב' 
בז'בוטינסקי ליד הרב שך 

עורפית לבני ברק, משופצת, 
בנין עם אברכים, 1,320,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בנויפלד 3 חד' 
שמורה+ אופציה ענקית 
לבניה 1,340.000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
 054-8474843

03-5702323)38-38(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' 
שמורה+ היתרי בנייה 

ליותר מ- 30 מ"ר. 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

 054-8474843
03-5702323)38-38(_____________________________________________

 3 חד' ק"א בזבוטינסקי 
עורפי, 65 מ"ר ב- 

1,280,000 ש"ח גמיש! 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

 03-5702323
058-3200078)38-38(_____________________________________________

 בדנגור ק"ב 3 חד' 
כ- 60 מ'+ אופציה 

30 מ' מחיר לסגירה! 
1,230,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
 03-5702323
058-3200078)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב ביאליק 
32 פינת טרומפלדור, 3 חדרים 

70 מ"ר מרווחת ומסודרת, 
קומה שניה, חזית, 3 כ"א. דוד 

_____________________________________________)38-38(תיווך ספיריט 072-3263850

 בבלעדיות ברחוב 
קובלסקי 12 דירות 3.5 חדרים, 

85 מ"ר, קומה 4, משופצת 
מהיסוד+ סוכה גדולה, 2 

כ"א+ אופציה לבניה על הגג. 
דוד תיווך ספיריט 

072-3263850)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב הרב 
קוק 57 דירת 3 חדרים כ- 80 

מ"ר+ 2 מרפסות קומה 2, 
גדולה ומרווחת, כניסה מיידי. 

דוד תיווך ספיריט 
072-3263850)38-38(_____________________________________________

 באוסישקין בלעדי! 3 
חד' 60 מ"ר ק"א, חזית, 
בניין של 2 קומות בלבד 
מיידי! 1,250,000 ש"ח. 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
 050-4156080

03-5702323)38-38(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 
2.5 חדרים כ- 65 

מ"ר משופצת ק"ב, 
1,300,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בברוט 2 ח' כ- 50 
מטר קומה א' חזית+ אופציה 

ממשית לעוד כ- 45 מטר, 
בניין עם אברכים, 965,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בברוט 2 ח' בנין 
רובו חרדי כ- 50 מטר קומה 

ג'+ רשיון לבניה בגג בטון 
וגם בניה בצד לעוד 25 מטר, 

1,270,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב 054-5500263

 דירת גן 5 חד'+ סטודיו 
כניסה נפרדת, בהדר גנים 

יהודה הנשיא, עיסקה מצויינת. 
_____________________________________________)FOX 050-6925400)38-38 נדל"ן

פנטהאוזים ודירות גן

 במנחם בגין דירת גן 
6.5 חדרים משופצת + מחסן 
וחניה. חצר גדולה. 2,140,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג, 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 
ל 3 חד' + יחידה מושכרת, 
משופצת כחדשה + סוכה, 
ק"ג )פיר למעלית(, חזית + 

א.בגג בטון, 1,950,000 ש"ח, 
_____________________________________________)38-38(גמיש. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! בלנדא, 4.5 חד', 
115 מ"ר + יחידה בקרקע 26 

מ"ר + מרפסת שמש, ק"ב 
+ מעלית, 2,290,000 ש"ח, 
גמיש )לא כולל את היחידה(. 

_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרצוג, 4 חד', 90 
מ"ר, משופצת, ק"א + חניה, 

1,800,000 ש"ח *במרכז 
שקט, 4 חד', 100 מ"ר + 
א. 60 מ"ר, ק"א + חניה. 

_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 ביואל קומה א', 4 חד' 
+ יח"ד, שמורה, 94 מ"ר 

עם אופצייה להרחבה, לל"ת 
03-5780419)38-41(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג, 
5 חד', 130 מ"ר, מחולק 

ל- 4 חד' + יחידה, ק"א, חזית, 
חדשה, מושקעת ברמה גבוהה 

+ סוכה גדולה, 2,500,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי באזור בן זכאי 
העיריה, רח' שקט, 5 חד' + 
סוכה גדולה, 120 מ"ר, ק"א, 

חזית, ניתנת לחלוקה, 3 כ"א, 
2,300,000 ש"ח א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד', 160 מ"ר, 

מחולק ל- 4 חד' + מרפסת 
גדולה בגג + יחידת דיור 

בקומה ג', חזית, מאווררת, 
חדשה + פיר למעלית )שכנים 

רוצים לעשות(, 2,400,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג, 3.5 
חד', 85 מ"ר, ק"א מסודרת, 

1,620,000 ש"ח גמיש * 
באזור הרצוג, 100 מ"ר, 2.5 
חד' + מעטפת, 1,550,000 
ש"ח, ק"א חזית. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
3 חד', 70 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ג + א.בגג, חזית, 
1,530,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 ברח' ירושלים )לפני 
העיריה(, 3 חד', 90 מ"ר, 

מצב מצוין, ק"ג, א.בגג, חזית 
+ סוכה, 1,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור הרב שך, 3 חד' 
גדולה, 80 מ"ר, ק"ג + א. בגג 
+ אישורים, משופצת, חזית, 

3 כ"א, 1,850,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור עזרא, 3 חד', 60 
מ"ר + א. 30 מ"ר, ק"ב + 
מעלית + חניה, משופצת, 

_____________________________________________)38-38(חזית. א.פנחסי, 03-5799308

 בדנגור 3 חדרים 60 מטר 
קומה 1, דירת פאר, משופצת 

קומפלט, אופציה ענקית 
1,260,000 )גמיש(  "פנחס 

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 בשלמה בן יוסף 3 חד' 70 
מטר, קומה 2 עם ממ"ד וסוכה 

+ יח"ד 30 מטר. 1,720,000 
)גמיש( "פנחס נכסים"

055-6789653)38-38(_____________________________________________

 באזור העיריה, 2.5 חד', 45 
מ"ר + אופציה להרחבה כ- 20 

מ"ר, ק"ק, משופצת, חזית, 
1,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חדרים 50 מטר 
קומה 2 אופציה. 1,230,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)38-38(_____________________________________________

+5 חדרים
 בפינקל )גני הדר( הזדמנות,
6 חדרים, 3 מרפסות, 2 חניות 

 2,400,000
_____________________________________________)38-38(054-6401612 ישראל

 דופלקס 5 חד', יחידה 
מוכנה לפיצול, מחסן, גלריה 

וגג גדול, בעליון + מעלית 
050-8893262)38-41(_____________________________________________



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228
 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

ד’,ה’ בתשרי תשע”ט  13-14/8/2018

 להשכרה חנות/משרד 
ברח' הרצוג ליד הרב 

קוק במיקום מרכזי, 2 
חד', כ-30 מ"ר, מושקע 
וממוזג, מתאים לעו"ד, 

רופא, מהנדס וכו', 3,000 
ש"ח בלעדי לתיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

050-5308742)32-32(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 לחגים, שבתות חתן 
וקבוצות "בית רומנו" 4 דירות 
אירוח מאובזרות, 20 מיטות, 
בריכה סגורה + חדר אוכל, 

150 ש"ח למיטה. רחל,
050-4338878)36-37/18(_____________________________________________  באש"ל אברהם 

להשכרה)או מכירה( 
בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

 משרדים להשכרה מול 
קניון איילון, חדר - 2 חדרים 

מפוארים, ריהוט מלא, 6 
_____________________________________________)13-39(עמדות עבודה, 050-7602600

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)52-52/18(_____________________________________________

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי ובריכה 

חצר+נוף *אפשרות לוילה, 
ענקית עם בריכה וטרמפולינה 

_____________________________________________)12-12/19ל(050-4157897

 95 מ"ר בבית מץ 
בן-גוריון 19, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-48(טל': 054-7706069

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)45-47/18(_____________________________________________

אור הגנוז

 "חוות מרומי השדה" 
- 2 צימרים מפוארים 

ומאובזרים לזוגות/
משפחות, ספא, סאונה, 

בריכה מחוממת ונוף 
מדהים, 052-3488910, 

052-5807915)49-50/18(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-22/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)36-37/19(_____________________________________________

 יחידות נופש בוילה 
חדשה, מאובזרות, חצר + 

נוף להר מירון ורשב"י, מחירים 
_____________________________________________)14-39(נוחים! 054-9229591

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-24/19(_____________________________________________

בית מאיר

בית חורון
 צימר זוגי ומשפחתי 

+ ג'קוזי גדול פרטי, מנגל 
וחצר גדולה + ובריכה, סוכה 

למהדרין 054-5461450,
052-2611920)10-10/19(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-11/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

אזורים

ביריה

 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, 
052-7613554)19-44(_____________________________________________

בני ברק

בר יוחאי

 יחידות נופש בוילה 
למשפחות, בריכה מחוממת, 
4x8 מ"ר מוצנעת + משחקי 

חצר, 050-8566778, 
050-2187690)10-38/18(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-23/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-14/19(בקרו באתר(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)36-35/19(_____________________________________________

דימונה

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

050-4133098)29-28/19(_____________________________________________

גליל עליון
 צימר במושב עלמה,
3 חד' + מרפסת ענקית, 

בריכה, פינת מנגל, 
_____________________________________________)17-39(טרמפולינה, 050-4017808

טבריה

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-11/19(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-18/19(_____________________________________________

חצור הגלילית

 5 סויטות מפוארות עד 
35 איש למשפחות ולזוגות 

חדר אוכל+בריכה+נוף מרהיב. 
050-8219080/1)26-51(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-09/19(השקה!! 053-3128502

 דירת נופש + צימר 
נקיה במיוחד, בק.שמואל, 
נוף לכינרת, נדנדה, ג'קוזי, 

050-4154145)22-47(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-25/19(_____________________________________________

 וילה+בריכה לשמחות 
ושבתות, חתן עד 20 אנשים 
_____________________________________________)27-52(הכי זול שיש. 055-9275552

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-16/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

  2 צימרים פלוס עד 10 
נפשות כ"א פלוס נוף לרשבי 
והר מירון מאובזרים וממוזגים

052-4624543)28-01/19(_____________________________________________

 סוויטה יוקרתית ל-10 
נפשות, נוף מדהים 

לכנרת, ג'קוזי, קרובה 
_____________________________________________)28-08/19(להכל. 052-7164243

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לימים/שבתות/תקופות 

קצרות, ברח' עוזיאל צמוד 
_____________________________________________)29-40(לבעלז, 052-7118100

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-6/19ל(050-4198070

מחסנים

משרדים

מגרשים
 יש לנו השקעה 

מנצחת בשבילך,
03-7542233)40-40/18(_____________________________________________

השקעות

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

בבני ברק

03-80-500-80

 חנויות
להשכרה

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-28/19(חצר. 054-2273670

 להשכרה חנות ברחוב 
רבי טרפון )קרוב לר"ע( 

19מ'+גלריה, מיקום 
מרכזי, 4,500 ש"ח, 

בלעדי לתיוך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 דירת נופש מדהימה 
בחצור הגלילת 10-50 איש, 

בריכה, בית כנסת, נוף מדהים
054-7964399)34-37(_____________________________________________

 בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם נוף 

מדהים!!! מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות 

050-6927465)32-04/19(_____________________________________________

■ "אחוזת כינורות"- צימרים 
וסוויטות, מרחק הליכה לכנרת 

ולטיילת + בריכה מחוממת 
וספא )כשר(. 050-2080678 

052-5948777)01-02/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-38/19(_____________________________________________

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-17/19(_____________________________________________

 דירת נופש מאובזרת, עם 
קו ראשון לים + 2 מרפסות, 

נוף עוצר נשימה לכינרת, 
054-8486638)17-42(_____________________________________________

 חדש בטבריה, קרוב לחוף 
הים, מבחר צימרים ממוזגים + 
_____________________________________________)37-38/18(ג'קוזי + בריכה, 054-8818699

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 באלעד חנות להשכרה 28 
מ"ר, במרכז המסחרי, אבטליון 

23, מיידי, 058-4420300
054-3456791)35-38(_____________________________________________

 להשכרה קומה 1 ברח' 
הר ב קוק כ-50 מטר מתאים 
למשרד או לכל מטרה, במיידי.

053-5353739)35-38(_____________________________________________

 יחידת דיור-צימר 
מאובזרת, 10 דקות מטבריה 
והכינרת, קרוב לקברי צדיקים 

_____________________________________________)35-42(ובתי כנסת 052-8834610

 סוויטת נופש לזוגות+ 
משפחות, מותאם לחרדים, על 

_____________________________________________)35-46(שפת הכינרת 050-8954654

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-34/19(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)05-04/19(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-22/19(_____________________________________________

יבניאל
 צימרים יוקרתיים 

ברמה אירופאית לזוגות 
ומשפחות סמוך לכינרת, 

ג'קוזי + חצר גדולה
055-6733843)20-49(_____________________________________________

 "צימר אתנח" - 3 צימרים 
למשפחות + ג'קוזי ובריכה, 
טרמפולינה, מנגל, ערסלים, 

_____________________________________________)37-51/18(נוף, 055-6678585

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-20/19(_____________________________________________

 צימר משפחתי מרווח 
בריכה פרטית, נוף 

מהמם, 10 דק' מהכינרת. 
058-7697174)27-40(_____________________________________________

 וילת קומות +חצר 
משחקים, 8 חד' סגורים+ 
בריכה מתאים למשפחות 

וגיבוש עד 35 איש. 
054-8450432/054-8470433)29-40(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר 
בק.שמואל, נוף לכינרת, 

טרמפולינה, נדנדה, ג'קוזי, 
050-4154145)23-48(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות מאובזרות קומפלט, 

יפיפיות, ברמה, במגוון גדלים, 
02-5384783 ,053-3184783)50-02/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירת נופש 
יוקרתית, מאובזרת+ גינה 

)סוכה גדולה(+ דירת 6 חד', 
מרווחת+ חצר )סוכה ענקית(. 

053-3131809)39-43/18(_____________________________________________

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)39-41/18(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן, 
175 ש"ח למיטה, 

054-7721307)19-44(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-3/19(חיים 054-6371079

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 ברחוב לנדאו, מחסן 
70 מטר בקומה 1- )מינוס 

1( גישה לרכב, מעלית, 
ניתן לחלק 2-3 מחסנים/
משרדים, 5,000 ש"ח, 

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

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

 דירת קרקע 3 חדרים, 
מאובזרת וממוזגת, 
קרובה לבתי כנסת 
ומרכזים מסחריים, 

050-6274158)36-38(_____________________________________________

 דירה ממוזגת,  משופצת 
ונקיה, במרחק הליכה מהחוף 

הנפרד וממרכז העיר, 
050-8488182)36-39(_____________________________________________

 דירות 4 חד' ו-5 חד' לימים, 
שבתות וחגים + סוכה באזור 

גאולה/הבוכרים, 
_____________________________________________)36-48ל(050-2638641

 דרושים מגרשים כולל 
היתרים, במיידי ובמזומן, 

לחברה גדולה באזורים גוש דן 
_____________________________________________)37-42(ולוד. רפי 052-3646632

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-37/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-13/19(_____________________________________________

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-46/18(_____________________________________________

 בסנהדריה! סמוך לבר 
אילן! 2 יח' נופש, זוגיות 

מפנקות, ללא מדרגות, יומי/
_____________________________________________)17-16/19(שבועי, 052-7638702

כלנית
 צימרים חלומיים + ג'קוזי 

ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-22/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

 5 חד' 12 מיטות ,
מרפסת על הכנרת צמוד לרב 

_____________________________________________)37-48(קוק, מרכזי 050-4124556

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

055-6780890 מייל:
y0556780890@gmail.com)22-21/19(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה
 בדירת שותפים לשומרי 
שבת מול ים כנרת החל מ- 

1500 כולל הכל. 
052-3224835 052-2634477)52-41/18(_____________________________________________

 3.5 חד' בהרצוג ליד 
הרב קוק השקט, ק"ב, 
משופצת, חזית, מיידי 

4,000 ש"ח בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר, ק"ק, מרוהטת 

_____________________________________________)32-39(ממוזגת מיידי, 052-3632080

 בסירקין/הרב שך 2 
חד', 60 מ"ר ענקית, 

ק"א, מסודרת, מיידית, 
3,100 ש"ח בלעדי 

ל-תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בדניאל 10, 2.5 חד', 
משופצת ומרוהטת. 4,000 

ש"ח החל מ-01.09.18
050-5511847)35-38(_____________________________________________

 בבנין חדש ברב שר/
בן פתחיה יח' דיור 25 מ"ר, 

ממוזגת, מרוהטת, קומת 
מינוס 2,100 ש"ח 

054-8435566)35-38(_____________________________________________

 יח"ד רח' ירושלים, 
כחדשה, מרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, דוד"ש, מעלית, מיידי, 
_____________________________________________ )36-43ל(050-9375052

 לזו"צ או לבודד, 2 חד', 
בבארי, מוארת, ממוזגת, 

חזית, חדשה, 3,000 ש"ח, 
054-4797080)36-39(_____________________________________________

צפת
 3 חדרים בגני הדר, 

צמוד למאור חיים, בנין ודירה 
משופצים, מטבח חדש ומזגן, 

_____________________________________________)36-39(נוף לרשב"י, 054-8598112

 בנחמיה, יחידת דיור 
חדשה, גדולה, ממוזגת 

_____________________________________________)37-38ל(ומרוהטת 054-8448442

 בהרצל השקט 4 חד' 
גדולים, מוארת מאווררת 

ומשופצת קומה ג'
054-3974355 )37-40(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 באזור ירושלים, עסק פעיל 
ורווחי בתחום מכירה ותיקון, 
מחשבים ומדפסות ואביזרים, 
02-5808003 ,052-2673559)36-43(_____________________________________________

 בחזון איש 2 חד' 
גדולים ק"א+ מטבח+ 

אמבטיה שירותים 3,500 
ש"ח. 'אפיקי נדל"ן בועז' 

 050-4156080
03-5702323)38-38(_____________________________________________

 בכפר גנים א'- לוחמי 
הגטו 4 ח'+ מעלית+ 

אפשרויות ריהוט- מיידי!! 
_____________________________________________)38-38(4,600 ש"ח. 050-4811122

 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-39/19(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/ ק. הרצוג, 

_____________________________________________)38-39ח(לל"ת. 052-7396092

 דרושה דירה גדולה+ סוכה 
בב"ב למשך חג הסוכות. 

_____________________________________________)38-39ח(054-8415735

 דרושה דירה לקניה, 
מחולקת ו- 2/ 3 חדרים בבני 

_____________________________________________)38-39ח(ברק. 052-7683705

 למכירה בהזדמנות 
עסק בענף הביגוד 

בירושלים, רווחי, 
עם מוניטין גבוה. 

054-8543480)38-41(_____________________________________________

 מסחרי בק. מוצקין 
בשלבי בניה מתקדמת, מחיר 
למכירה מוקדמת רק 12,500 
ש"ח למ"ר, כל הקודם זוכה! 
לשנה החדשה! מאיר אלפסי 

נדל"ן ושיווק פרוייקטים
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 להשכרה חנות 
בז'בוטינסקי 100 בני ברק, 

_____________________________________________)38-41(80 מ"ר. 052-5039991

 מסחרי בק. אתא 
חנויות במחירי מציאה עם 

שכירות עוברת ל- 5 שנים! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים- 052-2790370

 מעונין לפתוח חנות או 
משרד בבני ברק? בשביל 
זה אנחנות כאן בשבילך. 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)38-38(054-4980159 דורון

 מציאה חנותלמכירה
 25 מ"ר ברב קוק 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)38-38( 054-4980159 דורון 

 "כתר הרימון" צימרים 
חדשים, מרווחים ממוזגים, 

לזוגות ומשפחות, נוף מדהים. 
052-5207326)38-44(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)38-08/19(_____________________________________________

 בפנקס, קא, 3.5 חדרים. 
מיידית 4,000 ש"ח

_____________________________________________)38-38(ישראל 054-6401612

לפרסום
03-6162228

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 דירה 4 חד' 130מ"ר 
יוקרתית+יחידה מרוהטת 

ממוזגת 6,500 שכון ה' ברואה 
050-7877492)27-38(_____________________________________________

וילות ובתים

בני ברק

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

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

03-5797756)34-34(_____________________________________________

צפת

דירות 
להשכרה

קריית אתא

 בנורדאו, השקט, ממוזגת, 
3 כ"א, מדהימה, נוף, חדשה, 

_____________________________________________)37-38(בנין חרדי, 052-7604560

 בעיר העתיקה, מעל מקווה 
האר"י, 3 יחידות, מרפסות, 
נוף וקרקע. 052-8484726 

052-5844040)37-44(_____________________________________________

 מרכז העיר, במוהליבר, 4 
חדרים, מושכרת, תשואה יפה, 

ללא, 1,360,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-38(פינחס רבהון 052-5943333

 בהסתדרות/ מונטיפיורי 
3 ח' מושקעת ויפה רק 

1,180,000 ש"ח. 
050-4811122)38-38(_____________________________________________

 3.5 כפר אברהם בלוי/ 
חנקין, 3.5 ח' ק"א, משופצת 

קומפלט!! כ- 90 מ"ר, 
1,390,000 ש"ח. 

050-4811122)38-38(_____________________________________________

 בכפר אברהם, רחוב 
הרצוג, 3.5 חדרים, 85 מ"ר, 

קומה 1, ללא, יפה, 1,320,000 
ש"ח. תיווך פינחס רבהון 

052-5943333)38-38(_____________________________________________

 בקריית אתא, בחרדי, 
קומה ראשונה, 95 מ"ר, 

שכירות עוברת, רק 810,000 
ש"ח! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים- 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בקריית אתא בחרדי, 
קומת קרקע, דרוש שותף 
לדירה מחולקת בהשקעה 
של רק 550,000 ש"ח )הון 
עצמי( עם שכירות עוברת! 
מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים- 052-2790370

3-3.5 חדרים
 בקריית אתא, דירת 3 

חד', קומה שניה, רק 425,000 
ש"ח, חייבת להימכר! 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)38-38(פרוייקטים- 052-2790370

 בקריית אתא, 3 חד', 
קומה ראשונה, שכירות עוברת 

רק 450,000 ש"ח המלצת 
השבוע! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים- 
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברחוב 
גניחובסקי 22, 3 חדרים, 65 

מ"ר קומה שניה, עורפית 
ושקטה, כניסה מיידי. לל"ת 

050-4122744)38-38(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בסנדר חדד  ליד ניימן, 

ק"א, 2 חדרים ניתן לעשות חצי 
חדר נוסף משופצת  
_____________________________________________)38-38(054-6401612 ישראל

 בהרצל באזור החרדי 
2.5 חדרים מרווחת ומשופצת,

1,130,000 ישראל
054-6401612)38-38(_____________________________________________
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ויטרינות לנרות שבת 
מפוארות מזכוכית

גלרית
א.ח מראות

050-4148184
03-6200590

מבצעמבצע

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

תקשורת

 תכולה מעניינת - דברי 
נוי, סלון מעור, פינת אוכל 

+ 6 כסאות + מקרר + 
תנור + 10 כסאות,

054-9776977)44-44/18(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-08/19(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
קטנות, בינוניות וגדולות 

לפופקורן בסיטונאות, אופציה 
_____________________________________________)06-32(להובלה, 054-7929690

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-31/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , הילוכי 
פרפר ,קפיצים קדמיים, במצב 

מצוין 500 ש"ח באזור פ"ת 
050-6867740)31-31/19(_____________________________________________

 מזגן 1 כ"ס מקרר משרדי, 
ארון בגדים, שולחן גדול 

ומכתבייה סה"כ 2,800 ש"ח
_____________________________________________)35-36ל(053-3119493/053-3121520

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידיי יום, 
03-6884123 ,050-5274348)36-39( _____________________________________________

 מטען למחשב נייד 
ACER 100 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 אורגן ימהה 970, 
_____________________________________________ )36-37ח(443,353, 058-3245685

 מטען לפלאפונים שונים 
_____________________________________________ )36-37ח(20 ש"ח כ"א, 058-3245685

 מטען למצלימה דיגיטלית 
_____________________________________________ )36-37ח(פוג'י אולימפוס 058-3245685

 ילקוט ניקי וורוד כחדש 90 
_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח 058-3245685

 נעלי בית מורן פתוחות 
חדשות 100 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 נעלי נייק מידה 38 אפור 
_____________________________________________ )36-37ח(וורוד 058-3245685

 מאסקרה חדשה 
LOROIAL 50 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 4 מנורות דקורטיביות 50 
_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 אופני ראלי אדומות עם 
מעצור אחד גודל 20 150 ש"ח 

_____________________________________________ )36-37ח(058-3245685

 גלילי עטיפות דשות 3 
_____________________________________________ )36-37ח(ש"ח כ"א, 058-3245685

 מציאה! קופסאות 
אחסון יפיפיות למשחקים וכו' 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________ )36-37ח(20 ש"ח 052-3073826

 אופניים לגיל הרך+ 
חיפוי+גלגלים רחבים במצב 

_____________________________________________)36-37ח(טוב, 100 ש"ח 052-6559056

 בירושלים מגירות כתר 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7638203

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)36-37ח(350 ש"ח 053-3155415

 כלוב גדול לתוכים 400 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-5462606

 חליפה לגברים חדש 
אפור כהה/כחול מבריק 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ואופנוע חדש של חברתץ 

_____________________________________________)36-37ח(לרט" 200 ש"ח 052-2437292

 שמלות בריקה מפוארות 
38 שמלת אורגנזה רקומה 
מפוארת 42 ב"ב 250 שח

_____________________________________________)36-37ח(052-7662723

 חליפה לגבר/בחורים 
צבע אפור כהה מידה 48 מצב 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 150 ש"ח 058-7041010

 למכירה שעון יפה ואיכותי 
לגבר מחוגים ודיגיטלי כמעט 

_____________________________________________)36-37ח(חדש 200 ש"ח 054-8464909

תינוקות

 058-3233987

תרופות ומוצרים
גמ“ח

טיפות הפלא-בלעדי!  •
נרות פארמטקס •

שלמות הבית•

משחה לעור •
מקלות ב.ה. • פוריות •

כשרות מהודרת

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצוין, כולל סוללה 400 

_____________________________________________)37-38(ש"ח 050-6776841
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 אקווריום ענק + אבנים 
גדולות + עציצים גדולים ויפים 
_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח גמיש 054-8562661

 מסך דק למחשב, 100 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-7938941

 מכשיר סודה סטרים + 
בלון ל- 30 ליטר גז, 120 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 מקרר קטן 350 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

 אופני ילדים 100 ש"ח. 
גלגלים 25 ש"ח. צמיג 20 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח. 054-9985503 איתן

 מערכת סטריאו ניידת, 
תקליטורים MP3, קלטות, 

רדיו ושלט, 160 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-6784969

 חליפת גברים חדשה, 
צבע שחור של בגיר, מידה 

44, בהזדמנות, רק 380 ש"ח. 
_____________________________________________)37-38ח(02-5812872

 מיטת נוער במצב טוב, 
_____________________________________________)37-38ח(רק 120 ש"ח. 02-5812872

 כוננית יפה עם 9 ריבועים, 
_____________________________________________)37-38ח(180 ש"ח. 02-5812872

 מדפסת ופקס במצב 
טוב, רק 120 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(02-5812872

 למכירה עריסה במצב 
מצויין, 170 ש"ח גמיש

_____________________________________________)37-38ח(050-4144615

 מעטפה עם בולי דואר 
עברי משנת 1948, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38ח(052-7653753

 אופני הילוכים 26". 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח. 054-5385013

 שרוך גומי, ללא צורך 
בקשירה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(052-7167995

 שמלות מהממות לילדות 
לאירוע, חדשות, מידות 3, 4, 
14. צבע אפרסק 120 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38ח(052-7616326

 חליפה לגבר מידה 48, 
אפור כהה, 200 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 מיכנס ג'ינס חדש לגבר, 
מידה 40, 100 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 פן מקצועי של איתמר, 
_____________________________________________)37-38ח(370 ש"ח. 053-3155415

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)37-38ח(052-7167995

 גיטרה קלאסית 130 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח. 052-7167995

 אוזניות סמסונג חדשות 
_____________________________________________)37-38ח(30 ש"ח. 052-7167995

 מברגה בוש 9.6 וולט, 
סוללה חלשה, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)37-38ח(052-7167995

אבידות

שליחויות
 שליחויות קטנות 

בבני-ברק, רמת גן, גבעתיים 
והסביבה, שירות אמין ומהיר, 

050-2626063)36-39(_____________________________________________

058-3275870

א
ט"

לי

כ"ק האדמו"ר מפרס ש

א
ט"

בי אדמו"רי דורינו שלי
א

עם עמלק לא 
עושים שלום

חב"ד )רק הרב יואל( יכול להביא שלום 
אמיתי, כדי שלא תהיה ח"ו השמדה 

המונית-השמדת הכל.

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 מכונות תפירה - זינגר, 
תפר ישיר, 490 ש"ח. זינגר 

ישר וזיגזג - 650 ש"ח. ברנינה 
- 1,850 ש"ח. שירות ואיסוף 

תיקונים מהבית. דסלר 15 ב"ב, 
 ,03-5791036
050-5894918)09-44(_____________________________________________

ריהוט
 תכולת שולחן + 6 

כיסאות, ספות יפות, 10 
כיסאות, מקרר, תנור 

_____________________________________________)09-48/18(ועוד, 050-5770355

 ספות 2-3 מעור ניקולטי 
אטלקי, שנה בשימוש, חדשים.

052-4227714)25-38(_____________________________________________

 שולחן + 6כסאות מעץ 
מלא, חום כהה, מושב מעור 

אופייט-חדשים,  )אפשרות 
לשולחן או לכסאות בנפרד( 

052-4227714)35-38(_____________________________________________

 2 מזגני תדיראן ג'וניור, 
במחיר מציאה, 400 ש"ח כל 

_____________________________________________)32-35(אחד. 054-8460500

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-04/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-01/19(_____________________________________________

 מציאה! ספה וונגה 
במצב מעולה נפתחת ועולה 

)היירייזר( 1,600 ש"ח 
052-7680602)36-39(_____________________________________________

 מיטה משולשת עץ בוק 
מלא+ארגז מצעים+מזרנים 
במצב מצויין מציאה 1,700 

_____________________________________________)36-37ל(ש"ח 054-8460234

 מיטה מתקפלת חזקה 
מאוד ! +מזרון נח 480ש"ח 

_____________________________________________)37-38(בב"ב 054-8430923

 מזרון אורטופדי )קיסריה 
( גובה 30 ס"מ רוחב 90 ס"מ 
כחדש ממש 500 ש"ח בלבד 

054-8430923)37-38(_____________________________________________

 בהזדמנות ארבעה 
כיסאות במצב מצוין כחדשים, 

_____________________________________________)37-38(500 שח  לימור 054-6484837 

 בשבת "ראה" נמצא צמיד 
מוזהב של ילדה ברח' חזון 

איש בב"ב. יימסר ע"פ סימנים 
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 אבדה מכונית על שלט, 
חדשה, ברחוב הרצוג ב"ב ב- 

_____________________________________________)38-39ח(כ"ג אלול 050-3143334

 אחרי ר"ה נמצאו גרבי 
ברך לייקרה, חדשות באריזה, 

ברח' ר' עקיבא, ליד הדואר 
המרכזי, בצבעים שחור וסיסי. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך בן 

_____________________________________________)38-39ח(תורה. 052-7396092

 דרושה עגלת בסיס 
למכונת כביסה פתח קידמי. 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 דרוש מזגן חלון לבחורי 
ישיבה במחיר סימלי/ תרומה. 

_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)38-39ח(0547432035

 דרושה סוכה/ סכך לאברך 
בתרומה/ סמלי.
_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 דרושה סוכה מברזלים או 
מעצים לבן תורה בתרומה. 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432012

 מזגן חלון ג'וניור אלקטרה 
3/4 כח במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 052-7396092

 מחשב נייח בלי דיסק 
300 ש"ח. 053-3179093 

_____________________________________________)38-39ח(03-6187374

 מיחם חשמלי לשבת 40 
כוסות קנדי, כחדש 150 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7616354

 מציאה מסך מחשב 
איכותי 22 אינץ' כחדש ב- 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 054-8453370

 מזגן חלון 3/4 ג'וניור 
אלקטרה 500 ש"ח. -050

_____________________________________________)38-39ח(6651365

 xp מחשב נייח עם ווינדוס 
לצפיה בדיסקים ושיעורי תורה 

_____________________________________________)38-39ח(180 ש"ח. 054-4992952

 מציאה מקרר מצוין צבע 
בז' גדול 500 ליטר, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(03-5791261

 מכונת גילוח נטענת, 
רמינגטון 3 ראשים+ לפיאות, 

מאושר צומת, 170 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-6784969

 מזגן חלון חזק ביותר 
2-2.5 כ"ס של תדיראן, עובד 

כמו סוס ללא מכסה פלסטיק, 
500 ש"ח. תא קולי-

_____________________________________________)38-39ח(02-5868095

 מחבת חשמלית ענקית 
מורפי חדשה 150 ש"ח. -050

_____________________________________________)38-39ח(4102264

 מזגן סלוני עילי מקרר חזק 
מאד אלקו הייטק במצב מצוין. 

_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 מחשב שולחני מצוין 
וינדוס+ תוכנות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3346080

 שואב אבק חובט סמסונג 
צקלון ללא שקיות 1800w ב- 

_____________________________________________)38-39ח(220 ש"ח. 052-2727474

 מכונת תספורת פנסוניק 
חדשה באריזה אחריות לשנה 

_____________________________________________)38-39ח(270 ש"ח. 054-8498187

 מחשב נייח בלי דיסק 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 053-3179093

 LG בהזדמנות! מקרר 
כמעט חדש היה בשימוש שנה 
550 ליטר. מוכסף, רק 1900 

_____________________________________________)38-39(ש"ח. 054-8420684

 פן של איתמר 370 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(058-7041010

 מזגן חלון קטן של חברת 
אלקטרה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432012

 HP A8500 מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס, 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
מגע, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים+ שלט 

חברת לוגיטק 400 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-2437292

 למכירה ארון 3 דלתות 
גובה 2.40 רוחב 1.80 מטר 

צבע קרם לבן 320 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה ספה טובה 240 
ש"ח בלבד. צבע חום, אפשר 
עם כסאות 35 ש"ח לכסא. 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה מיטת נוער ספפה 
של עמינח+ ארגז מצעים 

במצב מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(053-3364930

 כוננית 2 מדפים+ 4 
דלתות צבע בוק+ ורוד 80 

ס"מ 350 ש"ח. לאחר סוכות 
_____________________________________________)38-39ח(054-4620206

 פינת אוכל+ 6 כסאות 
500 ש"ח+ שולחן ללא 

כסאות 100 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 מיטה נפתחת מהממת 
500 ש"ח. 050-4184747 כל 

_____________________________________________)38-39ח(מזרן 100 ש"ח. 

 ספרית 5 מדפים מעץ 
 187x80x38 איכותית ויציבה
_____________________________________________)38-39ח(ב- 120 שקל. 052-6784969

 ארון הזזה 3 דלתות צבע 
חום בהיר בפתח תקוה במצב 

מצוין, 300 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(055-6691825

 4 כסאות מטבח עץ ריפוד 
בד משובץ, מצב מצוין 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 054-5705546

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
במצב מעולה, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(054-5705546

 1.60X2.70 2 ארונות קיר 
הזזה עם מראות 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-3662700

 שולחן פינת אוכל חזק 
ויפה נפתח ל- 2.60 בצבע 

וונגה 250 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(052-3662700

 כוננית ספריה מעץ 5 
מדפים 187X80X38 ב- 190 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 052-6784969

 שטיח כרמל בסגנון מודרני 
235X150, שנה בשימוש, 120 

_____________________________________________)38-39ח(שקל. 052-6784969

 ארון 4 דלתות צבע לבן 
מצב סביר רק 150 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4184747

 למכירה ארונית במצב 
חדש, ג' 88 ר' 80 ע' 40, שתי 
דלתות, שתי מגירות, חלוקת 

אחסון מעולה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(050-8550196

 כסא נח מתקפל מתאים 
לטיולים 50 ש"ח.

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 עמודון ספרים עם דלתות 
זכוכית עץ מלא 70 ש"ח. ב"ב 

_____________________________________________)38-39ח(054-8459159

 מציאה! קומודה ארונית 
ושידה תואמת רק 450 ש"ח. 

054-8420684)38-39(_____________________________________________

 כסאות למטבח מברזל 
שחור יציב עם ריפוד 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(כ"א. 050-4135002

 למכירה שולחן גדול לסלון 
רק 300 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 למכירה שולחן נמוך לסלון 
מזכוכית 200 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 ארון בגדים 3 דלתות: 
תליה, מדפים, מגירות לנעליים, 

290 ש"ח. 052-6784969
_____________________________________________)38-39ח(

 5 מגירות פלסטיק כתר 
במצב טוב 150 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4184747

 מיטת יחיד+ ארגז גדול, 
ארון 4 דלתות טוב מאד, 
_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח. 052-7609103

 מזרן לעגלת בוגבו צבע 
שחור ירוק שמנת 50 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" כחדשה ב- 400 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 כסא תינוק הלבשה על 
כסא רגיל 50 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-5078585

 כסא תינוק לרכב של חב' 
ברייטקס 350 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-5078585

 סלקל 50 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 עגלת "סילבר קרוס" 
דגם: סרף במצב כמעט חדש 

במחיר מציאה רק 1,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ל(03-6169291

 למכירה עגלת תאומים 
צבע שחור 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 עגלה משולבת צבע כחול 
תכלת, 350 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7667128

 מציאה עגלה כחדשה 
במצב מצוין+ סלקל שמתחבר 

לאוטו 500 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(053-3346080

 למכירה עגלת טיולון 
אדומה של טאי טאי במצב 

מצוין 450 ש"ח. -053
_____________________________________________)38-39ח(3364930

 למכירה עגלת פג פרגו+ 
אמבטיה במצב טוב 450 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3364930

 מציאה! מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 053-3346080

 סימילאק 400 גרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה+ טיולון 
בלו ברי שמורה ילד אחד, 
בשימוש + נילון לגשם. 

_____________________________________________)38-39ח(050-4135002

 נוקיה 3510 לא כשר 
צבע כחול עם אורות כתומים 

בצדדים 100 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(054-4992952

 טוקמן עם שיחות חופשי 
ב- 30 ש"ח לחודש, קו פתוח 

כשר ב- 10 ש"ח לחודש. 
052-716-7777)38-38(_____________________________________________

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

170 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-43(בניילון. 053-3348860

 מזוודה חדשה שחורה 
חדשה לחלוטין, היתה בשימוש 

פעם אחת, מחיר מוזל, 250 
_____________________________________________)38-38(ש"ח. 053-3348860

ארגון בנין עולם – במבצע 
‘מעשים טובים’ 

יש לך יוזמה
רעיון ונכונות או עוסק 

בפעילות חסד?

אנו נבחר 5 יוזמות 
ופעילויות חסד, שנלווה 

נדריך ונייעץ איך להתחיל 
בפעילות איך להשיג 

תורמים ראשוניים איך 
למסד ולהגדיל את הפעילות
והכל במחיר סמלי בלבד!
רעיונות ופעילויות חסד 

ניתן לשלוח ל:
gmail.com@6216443

פקס 02-591-6444

 אופני הילוכים 250 שקל. 
אופניים ללא הילוכים 100 

_____________________________________________)38-39ח(שקל. 054-3177932

 חליפה חדשה צמר עבודת 
יד לר"ג שלושה חלקים 320 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 050-6658234

 מציאה! קופסאות איחסון 
יפיפיות למשחקים וכו', 

פלסטיק קשיח כולל מכסה 
_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח. 052-3073826

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה למבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 חליפה לבן שלושה חלקים 
חדשה באריזה 100 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
_____________________________________________)38-39ח(ירוק 50 ש"ח. 052-7676856

 שמלה לחותנת מחנות 
רצי צבע שחור שמנת מידה 

_____________________________________________)38-39ח(48, 200 ש"ח. 052-7676856

 ספת סלון נפתחת בבני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק 350 ש"ח. 052-7607048

 smart גיפטקארד 
להחלפה תמורת גולדקארד 

_____________________________________________)38-39ח()ב"ב(. 052-7169771

 tosseti נעלי חורף בנין 
שחור סקוטש חדש בקופסא 

_____________________________________________)38-39ח(90 ש"ח. 052-7169771

 כנור חצי חדש לא היה 
בשימוש כלל 500 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(054-8517978

 צמיג 24 אינץ' 5 שקל 
גאנט קידמי 24 אינץ' 10 

_____________________________________________)38-39ח(שקל. 054-3177932

 גאנט אחורי 24 אינץ' 20 
שקל. גאנט אחורי ראלי 20 

_____________________________________________)38-39ח(אינץ' 20 שקל. 054-3177932

 נעלי שבת לטס ג'ו חדשות 
מידה 40 ב- 180 ש"ח.

_____________________________________________)38-39ח(053-3146986

 למכירה מולטימדיה לרכב 
שירים סרטים ועוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(גמיש. 050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
_____________________________________________)38-39ח(גדול 200 ש"ח. 050-2537485

 gps למכירה מכשיר נייוט 
_____________________________________________)38-39ח(רק 250 ש"ח. 050-2537485

 למכירה מצלמת רכב 
רוורס+ מסך 200 ש"ח.

_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 למכירה מסך מחשב דק 
_____________________________________________)38-39ח(רק 100 ש"ח. 050-2537485

 למכירה מחשב נייח במצב 
מצוין 400 ש"ח.
_____________________________________________)38-39ח(050-2537485

 גז מן ליו"ט 24 שעות 
חדש באריזה! 400 ש"ח. בי-ם 

_____________________________________________)38-39ח(054-5981054

 טלפון אלחוטי כחדש 
חברת יונדאן דגם 9600 ב- 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח. בי-ם 054-5981054

 שמלת ערב מידה 38-40 
יפה עדכנית וחדשה! 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. בי-ם 054-8497499

 אוזניות בלוטוס חדשות 
ויפות 200 ש"ח בלבד! בי-ם 

_____________________________________________)38-39ח(054-8497499

 דרבוקה מיצרית חדשה 
חדשה! איכותית! 150 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד. בי-ם 054-8497499

 כלוב גדול לתוכים 400 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 054-4562506

 4 קורות עץ בירושלים 
200X10X5 ב- 23 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(ליחידה. 02-6798401

 למכירה קנרים יפיפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 180 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ליחידה. 052-7151075

 סיר לחץ סולתם 
מנרוסטה 7 ליטר 100 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-2727474

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט" 200 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-2437292

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מקרופון בלוטוס ועוד.. חדש 

באריזה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(052-2437292

 אופניים קטנות לילד, 2 
גלגלים ללא גלגלי עזר 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 052-5078585

 למכירה הוברבורד יד שניה 
במצב כחדש, אחריות כמעט 

לשנה 300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(054-8540687

 סוכה מברזל כולל חבלים 
400 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7664430

 אופני הרים "26 במצב 
_____________________________________________)38-39ח(טוב בב"ב. 052-3500137

 שמיכה גדולה קטיפה 120 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 053-3155415

 שמלת ערב שחורה פייטים 
_____________________________________________)38-39ח(זהב 120 ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר, אפור כהה/ 
כחול מבריק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 נעל גבוהה מידה 40 שחור 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח. 053-3155415

 תיק לעגלה תכלת של 
_____________________________________________)38-39ח(לייף 35 ש"ח. 058-7041010

 מזוודה בינונית 85 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(058-7041010

 למכירה קנרים יפהפיים 
מעורב חבשי ודמורפיק 150 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ליחידה. 052-7151075

 הוברבורד עם כסא במצב 
מצוין 450 ש"ח. 

_____________________________________________)38-39ח(052-7674267

 זיכוי למשקפי מולטיפוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)38-39ח(050-4135002

 טוש""ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 70 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח. 050-4135002

 2 אופני bmx לילדות כ"א 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח. 052-8162617



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ד’,ה’ בתשרי תשע”ט  13-14/8/2018

לפרסום
03-6162228

דרוש/ה
קלדן/נית מעמד/ת 

ליומיים בשבוע בב"ב 
הקלדה מהירה ומדויקת 

שליטה באופיס

קו"ח חיים למייל:
yair@kav-itonut.co.il
או לפקס: 077-2204728

החלו מיונים לצוות החינוכי 
לקראת שנה”ל תשע”ט

050-888-3909
עבודה עם ילדים עד גיל 3 נסיון 

אפשרויות קידום בתוך הרשת
השתלמויות ולימודים במימון הרשת

החל מ-6,000 ש"ח נטו + 
בונוסים+מתנות

דרושות

 40 ש"ח לשעה

+סגנית מנהלת עם
 ניסיון בניהול תמ"ת 

סייעות/מטפלות
מבשלת/גננת

רשת הנסיך הקטן סניף גבעת שמואל

 מענק התמדה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-40/19(לשעה, 052-8286090

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-04(_____________________________________________

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

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

 לרגל התרחבות מחלקת 
גיוס תרומות בעמותה 
חשובה בב"ב, דרושות 

טלפניות מקצועיות ומנוסות, 
תורמים פוטנציאלים, שיחות 
נכנסות ויוצאות, שכר מעולה 

למתאימות + בונוסים. 
למשמרת בוקר: 03-5792220 
שלוחה 851. למשמרת ערב: 

079-5740225)18-13/19(_____________________________________________

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה/75% משרה, 
תנאים ושכר מעולים. 
_____________________________________________)16-15/19(אודליה,0544-819667

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-22/19(_____________________________________________

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל

בעֹלי�רֱקע�ישיבתי
עם�פטור�מהצבא

חוִדשים ֹלשֹליחות�מייִדית�ֹל-3

052-7616639
14.00-20.00 ֹלהתֱקשר�בין

ִדרושים�בחורים

 לחברה בינלאומית 
בתחום השיווק והפרסום 

דרושם מועמדים/ות 
רציניים/ות הדרכות ע"ח 

החברה, א. כהכנסה 
_____________________________________________)28-39(נוספת 053-4210898

 למיזם חדש דרושים 
אנשים רציניים ללא צורך 
בניסיון, אפשרות מהבית 

058-3227787)28-40(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

 מטפלים/ות קשישים/ות 
"תנאים טובים" 

_____________________________________________)28-02/19ל(03-5782180

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

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
lymlk0758@gmail.com 

העבודה בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
lymlk0758@gmail.com

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

 למעון בק.הרצוג דרושות 
מטפלות ומבשלות, תנאים 

_____________________________________________)32-39ל(טובים. 054-8471166

 למעון בגבעת שמואל 
דרושה סייעת למשרה מלאה/

חלקית גננת לחצי משרה 
050-7884864)36-39(_____________________________________________

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :קו”ח למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 דרושה מדריכה עם ראש 
גדול לצהרון דתי בפ"ת 

052-3168162 12:30-16:30)43(_____________________________________________

 מגורים בחינם בבית 
שמש לרווקות מחזקות עד 
גיל 25 מותנה בהשתתפות 

בשיעורי חיזוק שעתיים בלילה.  
053-4100529)34-37(_____________________________________________

 לרשת חוגים ברמת 
גן ובשרון דרושות מורות 
לאנגלית, הסעות מב"ב, 
_____________________________________________)34-37(שכר גבוה 058-4114777

 למחסן שיש בפתח 
תקווה דרוש/ה פועל/ת 

למ.מלאה רישיון נהיגה חובה 
052-4251252)34-38(_____________________________________________

 לארגון חסד גדול דרושים 
נהגים/ות ומתנדבים/ות 

לאיסוף עוגות ברחבי ב"ב עבור 
_____________________________________________)34-37(בתי חולים 055-6610818

 למטבח למזון קר 
בב"ב דרוש עובד רציני 

מ-4:00 בבוקר שכר טוב 
למתאימים

055-9474416)34-37(_____________________________________________

 דרושים אנשים לניהול 
עסק בתחום השיווק, הובלת 

צוותים, אין צורך בניסיון 
053-3169946)35-38(_____________________________________________

 סייעת לגן ילדים פרטי 
מקסים בגבעת שמואל 

משרה מלאה/חלקית
052-3876056 סמדר
_____________________________________________)35-41(052-3651355 חנה

 דרוש עובד אריזה וליקוט 
למאפיה בפ"ת ימים א'-ה' 
שעות עבודה 13:00-22:00

_____________________________________________)35-38(לפרטים: 054-7708222

 לגן ילדים בגבעת שמואל 
דרושה גננת משלימה/מטפלת 

_____________________________________________)35-38(משלימה 052-2959591

 דרושים למרכז הספורט 
הדתי מדריכי כדורגל, 
כדורסל ברייקדאנס. 

מורים/ות חנ"ג ואנגלית, 
שכר גבוה 

053-5242789)34-38(_____________________________________________

 לאסביט חומרי בניין 
דרושים נהגי משאית מעל 15 
טון ועובדי דלפק באיזור פ"ת 

054-2199260)35-38(_____________________________________________

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)35-46(_____________________________________________

 למאפיית מצות בארה"ב, 
דרושים עובדים רציניים, עם 

ניסיון בלבד, בעלי ויזה בתוקף 
להתקשר בין 18:00-21:00 

_____________________________________________)35-38ל(בלבד 054-8474734

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@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

דרושה מטפלת לכיתת תינוקיה
סביבת עבודה חמה ונעימה

052-6796087

למעון בב"ב 

 07:30-16:00
13:00-16:00

נהגים למטאטא כביש
בת"א והסביבה

תנאים טובים

דרושים

רישיון עד 12 טון + 
רישיון מכונה ניידת

053-7766407

 לגן פרטי ברעננה, דרושה 
גננת לגילאי 2,3 שכר נאה, 

_____________________________________________)36-39ל(058-4185851

 דרושה פאנית עם 
ניסיון במכירות לשעות 

אחר הצהריים בפתח 
תקווה, תנאים מצויינים 

למתאימה, טלפון: 
052-5293000, קו"ח:

elishcpa@gmail.com)36-39( _____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
עובד אחמ"ש בוקר /ערב חרוץ 
ומסור +עובד מטבח למשמרת 

_____________________________________________)37-38(בוקר 052-6607070

 דרוש עובד חרוץ
למאפיה + רשיון על 

_____________________________________________)37-40(אופנוע 054-2146510

 למעון פרטי בפתח תקווה 
סייעת למשרה מלאה.

_____________________________________________)37-38(תנאים מעולים. 050-5663331

 לפרפרים הלבשה אישית 
דרושות מוכרות למשמרות 

נסיון במכירות חובה !
050-8266772)37-41(_____________________________________________

 דרושים בחורים למכירת 
ערבות בערב סוכות שכר גבוה 

_____________________________________________)37-38(מאוד + בונוסים  053-3105169 

 לאיש עסקים חרדי 
מזכיר/ה לעבודה משרדית 

מהבית, לניהול יומנים, ועבודה 
משרדית נעימה )לא מכירות(, 
4 שעות ביום, 35 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)38-38(קריירה 072-22-222-62

 דרוש נהג מעל גיל 24
 עד 12 טון 

_____________________________________________)38-41(לפרטים: 052-2498609

 לחברת נקיון בב"ב 
דרושים/ות עובדים/ות 

לעבודה לאחה"צ, 
תנאים טובים! 

דודו- 050-7288620 
_____________________________________________)38-41(ריקי- 052-5742908

 למוסד בבני ברק דרוש 
מנקה נשוי בלבד! לצהריים/ 

_____________________________________________)38-41ל(ערב. 058-4884990

 לישיבה בב"ב דרושים 
*טבחית לארוחת בקר. 

*מחסנאי. 050-5304424
_____________________________________________)38-39(להתקשר 10:00-15:00

 לחברה גדולה בב"ב 
גבול ר"ג דרושה חשבת שכר 

מנוסה. תוכנות: שקלולית, 
פריוריטי, אקסל. קו"ח 

etgar200@gmail.com)38-39(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני 
ברק דרושה מזכירה 

לשעות אחה"צ בלבד, בין 
15:00 ל- 19:00 5 ימים 

בשבוע. לפרטים נוספים: 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 למעון דתי בפ"ת 
כפר גנים, דרושות לשנת 
תשע"ט סייעות למשרה 

מלאה וחלקית. 
 052-8530061
052-8226582)38-41(_____________________________________________

 קופאים/יות סדרנים/
ות, תנאים טובים למתאימים. 

בב"ב, אשדוד, פ"ת, אלעד, 
_____________________________________________ )36-39(ק"ס, וירושים, 052-6580906

לארגון לימודי בירושלים 
מנהל/ת בירושלים, ידע 

באנגלית, ששעות נוחות, שכר 
בסיס 10,000 ש"ח. קריירה 

 072-22-222-62)38-38(_____________________________________________

 סייעת + צהרון לגן פרטי 
בפ"ת, תנאים טובים. 
_____________________________________________)38-39(054-2263316 מירי 

 סייעת לגן ילדים בגבעת 
שמואל גילאי 3,4 לפעמיים 

בשבוע קוח ל:
bm5327924@gmail.com)38-39ל(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 אדם רציני אחראי ונאמן 
מעונין בעבודות ניקיון כולל 

_____________________________________________)32-38(המלצות 055-6672036

 חרדית נעימת הליכות, 
למשמרות יום/לילה בבית 

קשישה או בית חולים 
באיזור המרכז 
_____________________________________________)32-35ל(050-9101921

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים למערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור שרירים 

תפוסים בתור שכיר 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 נהג בלי רכב הגר בבני-
ברק, מעונין בעבודה קבועה/

_____________________________________________)36-48ל(זמנית, 054-8476500

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעונין בכל עבודות ההגה, 

ספרים, עיתונים וכדו', 
_____________________________________________)36-48ל(054-8476500

 סב גדול לרכב 200 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-8475855

 אקווריום זכוכית גדול+ 
ארונית במצב מעולה 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8475855

 מסחטת הדרים ורימונים 
_____________________________________________)36-37ח(בינונית 80 ש"ח 054-845855

 צמיג 24 אינץ 5 ש"ח, 
גאנט קדמי 24 אינץ 10 ש"ח 

_____________________________________________36-37ח(054-3177932

 גאנט אחורי 24 אינץ 20 
ש"ח, גאנט קדמי אלי 20 אינץ 

_____________________________________________36-37ח(20 ש"ח 054-3177932

 אופני הילוכים 50 ש"ח, 
אופניים ללא הילוכים 150 

_____________________________________________36-37ח(ש"ח 054-3177932

 שטיח מהמם בצבע בז'/ 
שחור 150 ש"ח 050-4110991
_____________________________________________)36-37ח(

 למכירה גוזלי דררות בני 
חצי שנה 2 ב-160 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7130731

 עשרה בתי מזוזות 
מעוצבים מפרקב 250 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח)פ"ת( 052-2786557

 כרכי מתיבתא בינוני 
במצב מצויין ובהזדמנות ראש 

_____________________________________________)36-37ח(השנה וסוכה 052-7649079

 סיר לחץ סולתם 
מנירוסטה 7 ליטר 100 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(052-2727474



לשירותכם:

מרפאות כללית בבני ברק זמינות עבורכם גם בערבי חגים ובימי חוה״מ

8:00-12:008:00-13:008:00-13:00 8:00-13:008:00-12:00 8:00-12:00

ערב סוכות
יום א׳יום א׳ יום ו׳יום ה׳יום ד׳יום ג׳

ד׳ חוה״מא׳ חוה״מ ג׳ חוה״מ הושענא רבאב׳ חוה״מ

י״ד בתשרי 
23.9

ט״ז בתשרי 
25.9

י״ח בתשרי 
27.9

י״ז בתשרי 
26.9

י״ט בתשרי 
28.9

כ״א בתשרי 
30.9

השירות מערב השבת/החג ועד מוצאי השבת/החג - משעה 13:00 )ביום ו' או ערבי חגים( ועד השעה 06:00
)בבוקר שלמחרת השבת ו/או החג(
השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

לשירותכם מוקד שבת וחג
רפואה דחופה טרם רח' ז'בוטינסקי 160 | טל. 1599-520-520

האחיות במוקד ב-2700 * עומדות לשירותכם
בכל בעיה או שאלה בריאותית, 
כולל הפנייה למיון במידת הצורך

מוקד אחיות 24 שעות ביממה שירות רופא משפחה וילדים און ליין

רופאי ילדים בליווי מקצועי של מומחי בי״ח שניידר 
עומדים לשירותכם כל הלילה ורופאי משפחה מומחים 

עומדים לשירותכם בין השעות 20:00-24:00
למתן ייעוץ טלפוני ב-2700 *



בהמשך לגל ההתייקרויות - 
קימברלי מקטינה מוצרים 

/ עמ' 4

1.7 טריליון שקל מחפשים 
מבוגר אחראי

 / עמ' 6

מתחדשים 
קצרצרים

צרכנות

/ עמ'  8-9

בס"ד יום חמישי י"א בתשרי תשע"ט  20/9/18 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

'

שערי מטבעות
יום י"א בתשרי תשע"ח 20/9/18

דולר ארה"ב « 3.5030
אירו « 4.3296
לירה שטרלינג « 5.0085
יין יפני « 3.2662
פרנק שוויצרי « 3.6484

רמי לוי 
במבצע זמני - 
סלולר בשקל

עמ'  6

יותר מ-30 נהגי הרכבות הצהירו על מחלה, והואשמו על ידי ההנהלה • קווי הרכבת 
מתל אביב לחיפה לא עבדו בסופ"ש • וגם קו ירושלים תל אביב יכלול עצירה מיותרת 

• הביקוש עולה אבל בממשלת ישראל לא מכינים את הרכבת כנדרש / עמ' 2 

אחרי החגים:

 שוב עיכובים ברכבת

לקביעת תור: 03-6816040
ז'בוטינסקי 160 בני ברק -מרכז טרם קומה 1- 

בשורה משמחת
קופת חולים כללית בשיתוף מרפאת שיניים מיי דנט

מבצעת את כל טיפולי השיניים לכל מבוטחי כללית עד גיל 16

M.Y DENT
רפואת שיניים אישית

אפשרות לפקדון מזומן

להזמנות 03-5790909

השכרה לנהגים חדשים וצעירים

למזמינים
ל-3 ימים

וויז חינם עד 
גמר המלאי
(כמות מוגבלת)

רכבים חדשים ומאובזרים

רכבים לנוסעים 7 ו-9 מקומות אוטומט

מסחריות בכל גודל אוטומט + וו גרירה

נשגר קמיה האי גברא רבה     טנא מלא ברכותבאביב השכרת רכב

מורנו הגאון רבי יעקב כהן שליט"א
ראש ישיבת 'נזר התלמוד'
ואביו, מרן נשיא ה'מועצת'

רבנו חכם שלום הכהן שליט"א

לרגל אירוסי הבן-הנכד

יהודה נ"י
מבחירי ישיבת חברון המעטירה

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
ההנהלה והמערכתמאחלים:
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