
באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי כ"ב בתמוז תשע"ו  28/7/16 גיליון מס' 347

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:02
19:20
18:59

20:16
20:19
20:18

פרשת מטות

נערכים לפעימה השניה בתחבורה הציבורית
לקראת הפעלת הפעימה השניה בתח"צ, 

נערכה פגישה בהשתתפות בכירי 
העיריה בה עלו נושאים כמו תגבורי 

האוטובוסים, נסיעות לחופים ולפארקים 
בימי הקיץ ועוד  כמו כן דנו בהרחבת 
חניון האוטובוסים, כדי שהמקום יספיק 

לצי האוטובוסים הגדול / עמ' 4 

בתוכנית: נטילת הלוואות מהבנקים בסך של כשני מיליארד 
שקלים ובניית אלפיים מאתיים כיתות בתוך חמש שנים, מחציתן 
לחרדים ● סגן ראש העירייה ומחזיק תיק חינוך חרדי צביקה 
כהן: "מדובר בתוכנית שתביא פתרון אמיתי למצוקת הכיתות 

לחרדים בירושלים, מה שלא נעשה מעולם, גם לא תחת שלטון 
החרדי" ● יו"ר דגל התורה משה גפני מבהיר:  "אם לא יובטחו 

זכויות הציבור הליטאי בירושלים, לא נלך יותר ברשימות 
משותפות עם אגודת ישראל" / בי"ס לפוליטיקה

פרסום ראשון: על רקע סערת המחסור בכיתות בירושלים 
- ראש עיריית ירושלים וסגנו צביקה כהן מציגים:

תוכנית חומש לבניית אלף 
כיתות לימוד לחרדים

קליק מציל חיים 

1. הדקו את הסקוצ'ים לתיבת ההגה )מאחורי גלגל ההגה(.

2. חברו את הרצועה האדומה למפתח של הרכב.

 3. בסיום הנסיעה, חיבור הרצועות )האדומה והכחולה( יזכירו לכם כי עליכם 

    לעשות עוד פעולה קטנה, פעולה שתבטיח שלא תהיה טעות חלילה.

חשבתם שכל הדרכים 
למניעת שכחת 

פעוטות ברכב סגור 
ולוהט מוצו? כנראה 
לא ראיתם עדיין את 
ערכת רצועות החיים 
שקיבלו הורים לילדי 
רשת מעונות 'אורחות 

חינוך' / עמ' 10

כך מונעים את האסון הבא

אנחנו הכתובת!!!
054-6697093

דרוש שותף

058-7451054

למסעדה ידועה 
ומצליחה

בעלת מוניטין רב
בכשרות מהודרת

 בלבד לזוג ללילה 
ע“ב חצי פנסיון & 890

נופש בין הזמנים למהדרין
י“ז באב - כ“ג באב (21.8-27.8)

מלון עדן טבריה נוף לכנרת
חוף נפרד, שייט, חמי טבריה, הופעות הכל כלול

בס“ד

054-8301177

03-5796643
שלוחה 120 פרסם ותתפרסם

במסגרת הפעילות העירונית לסיוע במניעה 
מוקדמת של נשירה, התקיימה שורת סדנאות 
והרצאות לצוותי החינוך באלעד בין השאר 

התקיימו ימי עיון לצוותי חינוך גיל רך 
ולמורים ברטורנו-מרכז פסיכולוגי חינוכי 

לגמילה והעצמה / עמ' 6

תנופת פעילות 
לצוותי החינוך

העצים בעיר נצבעו בלבן
במבצע בזק, נצבעו עצים רבים 

ברחבי אלעד בלבן  הסיבה: הגנה 
מפני המזיקים לעצים, כאשר הצבע 

שנמרח מרחיק אותם ומאפשר 
לעצים גדילה בריאה / עמ' 6 





ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

שיהיה לך



באלעד4              כ"ב בתמוז תשע"ו 1228/7/16 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן, אתי שניידר

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: אהרן נצר

שמעון  תנ"צ  לתפקידו,  לאחרונה  שנכנס  שרון  מרחב  מפקד 
לביא, הגיע לסיור ופגישות עבודה בעיר אלעד, כאורחו של ראש 
העיר הרב ישראל פרוש. לצדו הגיע גם מפקד תחנת ראש העין, 
לסיור,  בינדר.  אופיר  סנ"צ  לאחרונה,  לתפקידו  נכנס  הוא  שגם  
האכיפה-שיטור  יחידת  מנהל  גם  נלוו  העיר,  ראש  הוביל  אותו 

עירוני הר' אפי שטרן ומנהל מחלקת הנוער הר' יחיקם גמליאל.
תורה  ישיבת  היכל  אל  המשתתפים  הגיעו  הסיור  בתחילת 
בתפארתה בכניסה לעיר, שם התפעל האורח ממספר התלמידים 
מוקד  אל  הסיור  המשיך  מכן  לאחר  תלמודו.  על  השוקד  הרב 
ההפעלה לחירום משם פועלת גם יחידת האכיפה. תלמידי ת"ת 
מאור ישראל הסמוכים קיבלו את פניו של האורח, יחד עם המרא 
דאתרא הגר"מ מלכא שליט"א, נשיא המוסד, שהגיע אף הוא כדי 

לשוחח עם המפקד החדש. 
פעולה  בשיתוף  הצורך  את  דאתרא  המרא  הציג  בדבריו, 
השירות  את  לייעל  כדי  והרבנים,  המשטרה  בין  והידברות 

לאזרחים ולהגיע לתוצאות טובות יותר.
אפי  הר'  הציג  האכיפה,  יחידת  במשרדי  שהתקיימה  בישיבה 
שטרן את הנתונים מהפעילות של היחידה במשך השנה האחרונה, 
ותופעות  ניכר  שיפור  חל  הפעילות,  לאור  כי  מראה  שהוא  תוך 
רבות ולא רצויות נעלמו מהמדדים. "יש כאן עשיה ברוכה, ויש 
ידי  על  שעברנו  בביקורת  רואים  אנחנו  אבל  רבה,  דרך  עוד  לנו 
ומקווים  מאוד  טוב  במקום  נמצאים  שאנחנו  לבט"פ  המשרד 

להמשיך ככה", אמר שטרן.
בפאתי  הנוער  מרכז  אל  המשתתפים  המשיכו  מכן  לאחר 
הנוער  עם  יחד  שנעשית  הרבה  הפעילות  על  למדו  שם  הפארק, 
המתמודד. את המשך הסיור עשו המשתתפים על תוואי הכביש 
החדש שנסלל בימים אלה לעיר, וכן במספר מתחמי בינוי ועשיה 

בעיר.
הרב  הודה  העיר,  ראש  בלשכת  שהתקיימה  סיכום  בישיבת 
פעולה  לשיתוף  תקוותו  את  והביע  למשתתפים,  פרוש  ישראל 

הוא  התושבים.  לטובת  והמשטרה  המקומית  הרשות  של  פורה 
מפקד  עם  מקיים  שהוא  הקבועות  העבודה  ישיבות  על  סיפר 
התחנה בראש העין, זאת כדי לשפר ולשמר את שיתוף הפעולה 

הנחוץ.
מפקד התחנה, סנ"צ אופיר בינדר, אמר כי "יש כאן אכן שיתוף 
פעולה יפה. ואנחנו לומדים לעומק להכיר כל קהילה. ככל שעובר 

שהציבור  רואים  גם  אנחנו  השירות.  את  מחזקים  אנחנו  הזמן 
הוא  מקבלים".  שאנחנו  הרבות  התגובות  לפי  גם  מזה.  מרוצה 
כמו  אלעד,  לעיר  ייחודיים  מודלים  מספר  לשבח  וציין  הוסיף 
בפעילות  ומסייעת  הערב  בשעות  שמתנדבת  אימהות  סיירת 
לטיפול בנוער המתמודד. וכן שיבח את פעילות השיטור המשולב 

שמוכיח תוצאות בשטח.
קודמיו  דברי  על  הוסיף  עייש,  סילבן  העירוני  השיטור  מפקד 
ודיבר על הדרך הרבה שעשתה יחידת  האכיפה - שיטור עירוני. 
"יש כאן תחושת שליחות גבוהה, ויש לנו גיבוי מלא מראש העיר 
האמון  את  רואים  גם  ואנחנו  הזו.  העבודה  בחשיבות  שמכיר 

שהציבור מחזיר לנו, זה הסימן להצלחת המשימה".
"הנוער  כי  אמר  גמליאל  יחיקם  הר'  הנוער  מחלקת  מנהל 
המתמודד כאן הוא בראש סדר העדיפויות, כך לפי הנחייתו של 
ראש העיר. אנחנו עושים את המקסימום עם הרבה שיתוף פעולה 
יחד עם המשטרה, ובעיקר את ההיכרות של המשטרה עם הנוער 

המתמודד, וזה דבר שמוריד הרבה מהחיכוכים המיותרים".
העיר  ראש  קיבל  הפגישה  במהלך  כאשר  נוצר  מעניין  רגע 
שיחת טלפון מחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני 
האורח  על  לרב  העיר  ראש  אמר  הדברים,  כשבמהלך  שליט"א, 
המרחב  מפקד  את  שמכיר  בעדני,  הגר"ש  בלשכתו.  שנמצא 
ובירכו  איתו  לשוחח  ביקש  ברק,  בני  באזור  מפקד  מהיותו  עוד 

להצלחה מרובה בתפקידו החדש.
כי  ואמר  רבה  בהתרגשות  הביקור  את  סיכם  המרחב  מפקד 
"תמיד אני קצר רוח בביקורים, וממהר ממקום למקום, אבל אני 
לא  אותה  רבה  עשיה  כאן  יש  מאוד.  כאן  שנהניתי  לציין  חייב 
ראיתי בשום מקום. כמו השילוב שמוביל ראש העיר בין פיתוחה 
רוצה  אני  מאוד.  חשוב  דבר  וזה  בנוער,  הטיפול  ובין  העיר  של 
לקחת חלק בפעילות הזו, ואני אעשה את זה. אנחנו נהיה שותפים 

מדהימים לעשיה הרבה שיש כאן בעיר".
לסיום הפגישה העניק ראש העיר למפקד המרחב את תמונת 
למפקד  מאחל  כשהוא  אישית,  הקדשה  עם  המערבי  הכותל 

שיצליח להוציא אל הפועל את תוכניותיו הרבות.

"ראיתי כאן עשיה שלא ראיתי באף מקום"
כך אמר ממ"ר שרון החדש תנ"צ שמעון לביא בביקורו באלעד  במהלך הביקור התרשם משיתופי 

הפעולה השונים ומהעשיה הרבה באלעד  במהלך הסיור ביקר בהיכל ישיבת תורה בתפארתה בכניסה 
לעיר, שם התפעל ממספר התלמידים הרב השוקד על תלמודו  לאחר מכן המשיך הסיור אל מוקד 

ההפעלה לחירום משם פועלת גם יחידת האכיפה ולמקומות נוספים

ממ"ר שרון החדש בסיורו באלעד

מאת: יעקב פלדמן

לקראת הפעלת הפעימה השניה בתחבורה הציבורית באלעד, 
על ידי חברת קווים עילית, נערכה השבוע פגישת עבודה בלשכת 
העיר  ראש  מ"מ  בהשתתפות  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
ומחזיק תיק התחבורה הרב שמואל גרוסברד, מנהל האגף לחזות 
ונציגי חברת  העיר הר' איזק לוי, מהנדס העיר מר דני גולדברג 

קווים יו"ר החברה מר זאב הורן, והרב משה יעקובזון.
שנעשו  התגבורים  כמו  נושאים,  מספר  עלו  הפגישה  במהלך 

במספר  משמעותית  עליה  חלה  כי  שהתברר  לאחר  לאחרונה 
הנוסעים התחבורה הציבורית מאז נכנסה החברה לפעול בעיר. 

ולפארקים  לחופים  הקיץ  לקווי  באשר  דיון  התקיים  כן  כמו 
המרכזיים בערים נוספות, כדי לאפשר לתושבי העיר נסיעה נוחה 

ונעימה לחוויית החופש אצל הילדים.
עוד התקיים דיון מעמיק על הרחבת חניון האוטובוסים, כדי 
זה  וגם  הקיים  הגדול  האוטובוסים  לצי  מספיק  מיקום  לאפשר 
בחודשים  שתחול  השניה,  הפעימה  הפעלת  תחילת  עם  שיגיע 

הקרובים. העבודות בעיצומן ונדרשו תיאומים מדויקים לנושא.

נערכים לפעימה השניה בתחבורה הציבורית
לקראת הפעלת הפעימה השניה בתח"צ, נערכה פגישה בהשתתפות בכירי העיריה בה עלו נושאים 

כמו תגבורי האוטובוסים, נסיעות לחופים ולפארקים בימי הקיץ ועוד  כמו כן דנו בהרחבת 
חניון האוטובוסים, כדי שהמקום יספיק לצי האוטובוסים הגדול 

הפגישה עם ראשי 'קווים'



סכום מינימאלי להפקדה: 10,000 ₪. פיקדון ליצ'י מדד צמוד לעליית / לירידת מדד המחירים לצרכן, ללא הבטחת קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד. מס ינוכה כחוק. הבנק רשאי לשנות 
את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם.

*8860
לפרטים התקשרו:

של מזרחי טפחות 

פיקדון שנזיל בכל שנה
וגם מבטיח תשואה שעולה ועולה

אל תשאירו את הכסף בעובר ושב,
כשאתם יכולים להרויח עליו!

פיקדון שנזיל בכל שנה וגם מבטיח ריבית שעולה ועולה

פיקדון ליצ'י
של מזרחי טפחות

לקוחות כל הבנקים, הכירו את

מהיום, משקיעים בפיקדונות ונהנים מהפירות!
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, יתאימו לכם את הפיקדון הטוב ביותר.

פטל
פקדונות מידיים

אפרסמון
פקדונות לטווח קצר

רימונים
פקדונות נזילים

דובדבן
פקדונות הכנסה תקופתית

פיטנגו
פקדונות דו מסלוליים

פומלית
פקדונות לטווח בינוני

ענבים
חסכונות בהוראות קבע

קוקוס
פקדונות לטווח ארוך

2016

2017

2018

2019

2020

2021



באלעד6         כ"ב בתמוז תשע"ו 1228/7/16

מאת: אהרן נצר

הרב  העיר  ראש  מוביל  אותו  כחלק מהמהלך 
ישראל פרוש למניעת נשירה מוקדמת במוסדות 
התכנית  במסגרת  לאחרונה  התקיימו  החינוך, 
למניעת התמכרויות שיתופי פעולה עם מסגרות 
וימי  סדנאות  הרצאות,  בתקצוב  בעיר,  החינוך 

עיון להורים ואנשי מקצוע.
בין השאר התקיימו ימי עיון לצוותי חינוך גיל 
חינוכי  פסיכולוגי  ברטורנו-מרכז  ולמורים  רך 
ארגז  את  להעשיר  במטרה  והעצמה  לגמילה 

סיכוניות  והתנהגויות  נשירה  למניעת  הכלים 
חיבוק,  הכלה,  הקשבה,  באמצעות  עתידיות 

שיתוף ועוד. 
במהלך יום העיון שמעו המשתתפים מהמנחה 
רק  אלא  הבעיה  שורש  אינה  ההתמכרות  כי 
המצפן  של  נכונה  לא  להכוונה  שגוי   פתרון 
,למצוקה מכאב פנימי  האישי כתוצאה מתסכול 
וכן  ההתמכרות  עם  יחד  ומתעצמים  שהולכים 
מכריע  כגורם  הבדידות  נושא  על  דגש  נתינת 
בנשירת ילדים ופנייתם להתמכרויות )במשפחה 
המכונים  ומוסדות  ממשפחות  גם  בכיתה(,  או 

והערכה  החיבור  השייכות  תחושת  ושל  טובים, 
לסיפורם  נחשפו  כמו"כ  בטיפול.  מכריע  כגורם 
ובהמשך  מטופלים  של  התהפוכות  ורב  האישי 
לשיטות  ונחשפו  הטיפולית  בחווה  בקרו  היום 

הטיפול במרכז.
הרב  מפי  להורים  הרצאה  התקיימה  כן  כמו 
 - המדיה  השפעות  בנושא  צור  בן  צביאלי 
הקידמה  ואפשרויות  במחשב  בשימוש  הסיכון 
מרתקת  שהייתה  ההרצאה  בסוף  הטכנולוגית. 
ומקיפה את הנושא מכל צדדיו התקיים שאלות 

ותשובות עם ההורים שנכחו בהרצאה.

חינוך  ערבי  הקרובה,  בתקופה  בתכנון  עוד 
חינוך,  מוסדות  בשורת  הוראה  וצוותי  להורים 
למניעת  המטה  מפעילות  חלק  המהווים  ערבים 
את  מכינים  ואשר  הנוער,  במחלקת  התמכרויות 
ההורים ובני הנוער להתמודד עם פגעי הזמן גם 

בימי החופש.
שהשתתפו  וההורים  המוסדות  מנהלי 
בפעילויות הודו לראש העיר הרב ישראל פרוש, 
גמליאל,  יחיקם  הרב  הנוער  מחלקת  ולמנהל 
ולגב' יזדי מרכזת הפעילות למניעה, על הפעילות 

הרבה הנעשית בעיר בנושא.

תנופת פעילות לצוותי החינוך
במסגרת הפעילות העירונית לסיוע במניעה מוקדמת של נשירה, התקיימה שורת סדנאות והרצאות לצוותי החינוך באלעד

מאת: אהרן נצר

לשיתופי  אפשרויות  תבחן  לישראל  הקיימת  הקרן 
פעולה עם עיריית אלעד במספר פרויקטים עירוניים. כך 
סוכם בפגישת עבודה שהתקיימה השבוע בלשכת ראש 

העיר הרב ישראל פרוש.
הפרויקטים  את  מקק"ל  הנציגים  הציגו  בפגישה 
תלמידי  בקרב  להטמיע  מבקשים  הם  אותם  החינוכיים 
פעילות  מערך  להם  יש  כיום  כי  מציינים  כשהם  העיר, 
המופעל על ידי אנשי חינוך יראי שמים. המטרה היא, כך 
הם הסבירו, ללמד את הילדים בעיר את חשיבות היערות 
וללמד אותם להכיר אותם כדי לאפשר למשפחות מהעיר 

את הטיולים המהנים ברחבי הטבע הסמוך לעיר.
לחשיבות  שהסכים  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
קק"ל  של  פעולה  לשיתוף  בקשתו  את  העלה  הנושא, 

במספר פרויקטים עירוניים. לדבריו, כשנעשים שותפים, 
גם הילדים מבינים את חשיבות הדבר. 

פגישות  יקיימו  כי  ואמרו  לדברים  הסכימו  הנציגים 
על  ללמוד  כדי  בעירייה,  המקצוע  אנשי  עם  עבודה 
שיתופי  אפשרויות  את  ולבחון  המדוברים,  הפרויקטים 

הפעולה.

קק"ל תבחן שת"פ עם אלעד
"הקרן הקיימת לישראל" תבחן שיתופי פעולה בפרויקטים עירוניים 

באלעד  בפגישה עם ראש העיר הציגו הנציגים מקק"ל את הפרויקטים 
החינוכיים אותם הם מבקשים להטמיע בקרב תלמידי העיר

מאת: יעקב פלדמן

תושבים רבים הופתעו השבוע לגלות 
כי עצים רבים ברחבי העיר נצבעו בלבן. 
לשמירה  בתהליך  מדובר  כי  מסתבר 
על העצים מפני מזיקים, כאשר הצבע 
מהאדמה,  וחצי  מטר  בגובה  שנמרח 
לעצים  ומאפשר  המזיקים  את  מרחיק 

לצמוח בצורה בריאה וטובה.
ואכן, במהלך השבוע פעל אגף שפ"ע 
הרגישים  העצים  לצביעת  העירוני 
לאותם מזיקים, כל זה תוך כדי המשך 
באיי  ופרחים  צמחים  אלפי  שתילת 

התנועה ובגינות הציבורית בעיר.

מהתושבים  מבקשים  שפ"ע  באגף 

לשמור על הפרחים, מתוך מטרה לסייע 

בשמירה על חזות העיר שעברה כזכור 

מהפך בחודשים האחרונים.

העצים בעיר נצבעו בלבן
במבצע בזק, נצבעו עצים רבים ברחבי אלעד בלבן 

 הסיבה: הגנה מפני המזיקים לעצים, כאשר הצבע 
שנמרח מרחיק אותם ומאפשר לעצים גדילה בריאה 

העצים נצבעים בלבן

הפגישה עם נציגי הקק"ל

03-9050505 www.tourplus.co.il

חגיגת  קיץ
 "בין הזמנים"

במלון יערים, מעלה החמישה
י"ב-כ"א אב תשע"ו 16-25/8/2016

שבת שירה וחזנות עם 
גדול החזנים העולמיים 

יצחק מאיר הלפגוט
בלווי מקהלה 

במוצש"ק תכנית מלווה מלכה 
של מנחם טוקר בשידור חי 

אירוח ע"ב חצי פנסיון.
לילדים - ארוחת צהריים קלה.

מבצע
למקדימים 
להירשם

רדית 
הח

ה 
עד

מוצרים בד"ץ ה
כל ה

בהידור
הכשרות
של הרב 
בורשטיין 

החופשה המשתלמת ביותר למשפחות ● מסורת של הצלחה! כל המלון חודש ושופץ
 מלון באווירה כפרית עם גנים, טובל בירק בלב הרי ירושלים עם אוויר צלול,                          משקיף לנוף עוצר נשימה.

ספא ובריכה
ברחצה נפרדת

הצגות לילדים,
תיאטרון בובות וקוסמים

הזמר
 יוסף חיים שוואקי

מנחם טוקר
מארח את מוטי רוטמן

קייטנת "קטנטנים" לילדים 
עם פעילויות כל היום

תכניות ופעילות
לכל המשפחה הפנינג מתנפחים

הזמר
 מאיר גרין

הרצאות תורניות
03-9050505עם הרב שלום כהן www.tourplus.co.il

16-25/8/2016
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חתכנו במחירשדרגנו את הטעם

יוגורט דנונה פרי
במרקם עשיר ומפנק,
עכשיו במחיר מוזל!



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00 סניף בני ברק





באלעד10         כ"ב בתמוז תשע"ו 1228/7/16

מאת: חיים רייך

מדובר  קורה,  שזה  פעם  בכל 
התינוקות  נתפסת.  בלתי  בטרגדיה 
ברכבים  הנשכחים  והפעוטות 
לתנור  עד מהרה  הסגורים, שהופכים 
מייסר,  כואב,  למוות  וגורמים  לוהט 
מיותר לחלוטין.  אין איש חולק על כך 
שמדובר בטראומה נוראה למשפחה, 
האולטימטיבי  הפתרון  את  אבל 
כדי  עשו  לא  מה  מצאו.  לא  עדיין 
השקיעו  הבא:  האסון  את  למנוע 
בהסברה, העלו את המודעות, הוציאו 
את  המדגימים  מצמררים  סרטונים 
הציעו  אפילו  האיטי,  הבישול  אפקט 
הסלולרי  התיק,  את  לשים  לאנשים 
או אפילו הנעל במושב האחורי, כדי 
שנמצא  מי  את  חלילה  יפספסו  שלא 
שם. אבל המציאות הנוראה, המספרת 
פעוט  עוד  על  שבוע  מידי  כמעט 
שנשכח וקיפח את חייו, ושינה לנצח 
משפחתו,  ובני  הוריו  של  חייהם  את 

חזקה אולי הרבה יותר.
שאת  הללו,  הנוראים  האסונות 
ובקלות  למנוע  ניתן  המכריע  רובם 
רשת  ראשי   את  הותירו  לא  רבה, 
המעונות 'אורחות חינוך', המפעילים 

מעונות באלעד, בביתר )מעונות שירת 
הצור(, בגוש עציון )בשבילי החינוך( 
נפש.  שווי  אלקנה(  )שירת  ובאלקנה 
המחשבה המחרידה שאולי עוד תינוק 
חלילה ימצא את מותו בקיץ הישראלי 
והם  מנוח,  להם  נתנה  לא  הלוהט 
ייגעו את מוחם במטרה למצוא מענה 
יאפשר  ולא  עצמו,  את  שיוכיח  טוב, 
להורים, גם אם יהיו העסוקים ביותר, 

לשכוח ברכב את היקר להם מכל. 
מהרה  עד  תאמין.  ומצאת  יגעת 
הומצא הפטנט-צמד חגורות בצבעים 
להגה  שנקשרות  וכחול,  אדום 
בפעולה  מדובר  הרכב.   ולמפתח 
הסקוצ'ים  הידוק  למדי:  פשוטה 

ההגה,  גלגל  מאחורי  ההגה,  לתיבת 
למפתח   האדומה  הרצועה  וחיבור  
חיבור  הנסיעה,  בסיום  הרכב. 
יזכירו  והכחולה,  האדומה  הרצועות, 
יש  הרכב  את  שנועלים  שלפני  לנהג 
הפשוטה  הפעולה  את  לבצע  צורך 
לבדוק  ביותר-  אבל החשובה  ביותר, 
שם  נשאר  לא  חלילה  אם  מאחורה 
לוותר  שיוכלו  מכדי  מדי  יקר  משהו 

עליו.
שאירעו  האסונות  לאור  ואכן, 
ובחודשים  בכלל  האחרונות  בשנים 
האחרונים בפרט, יצאו מנהלי הרשת 
לאלפי  וחילקו  מיוחדת,  ביוזמה 
ברשת  הלומדים  לפעוטות  ההורים 
הערכה  את  חינוך'  'ארחות  המעונות 
בתוספת  הרצועות,  את  המכילה 
לרכב.  אותה  לחבר  כיצד  הסבר  דף 
תודה  חסכו  לא  הנרגשים  ההורים 
והלל למנכ"ל רשת המעונות 'ארחות 
חינוך' הרב משה שטיין על מסירותו 
הרבה לילדים, ועל היוזמה המקורית.

הגיבו  המעונות  רשת  בהנהלת 
הברוכה,  היוזמה  על  רב  בסיפוק 
יעשו  אכן  שההורים  מקווים  כשהם 
הילדים  לתועלת  קבוע,  שימוש  בה 

המתוקים.

מאת: שי וייספיש

מכת השכחה: שוב פעוט, הפעם 
נשכח  בלבד,  שבועות  שלושה  כבן 
בחסדי  אולם  באשדוד,  סגור  ברכב 
שמים האירוע הסתיים בשלום, על 
אף החום הכבד ששרר אתמול, יום 

שלישי.
שבועות,  השלושה  בן  הפעוט 
נשכח ברכב סגור ברחוב הרב הגר 
בתוך  הנס  שלמרבה  אלא  בעיר, 
בו  הבחינו  אורח  עוברי  דקות  כמה 
כוחות  ואת  המשטרה  את  והזעיקו 

ההצלה.
לזירה,  הגיעו  ההצלה  כוחות 
חילצו את הפעוט והעניקו לו טיפול 
מעורפלת  בהכרה  כשהוא  רפואי, 
ועם סימני מכת חום. לאחר הטיפול 

מוגדר  ומצבו  התאושש  הפעוט 
החולים  לבית  הועבר  הפעוט  קל. 

למעקב.
נסיבות  את  בוחנת  המשטרה 

האירוע.

בן שלושה שבועות נשכח 
ברכב בצהרי היום

שוב זה קורה: תינוק כבן שלושה שבועות 
בלבד נשכח ברכב סגור באשדוד ● עוברי 

אורח הבחינו בו והזעיקו את כוחות ההצלה 

כך מונעים את האסון הבא
חשבתם שכל הדרכים למניעת שכחת פעוטות ברכב סגור ולוהט מוצו? 
כנראה לא ראיתם עדיין את ערכת רצועות החיים שקיבלו הורים לילדי 

רשת מעונות 'אורחות חינוך'

קליק מציל חיים 

1. הדקו את הסקוצ'ים לתיבת ההגה )מאחורי גלגל ההגה(.

2. חברו את הרצועה האדומה למפתח של הרכב.

 3. בסיום הנסיעה, חיבור הרצועות )האדומה והכחולה( יזכירו לכם כי עליכם 

    לעשות עוד פעולה קטנה, פעולה שתבטיח שלא תהיה טעות חלילה.

 כתבה נרחבת על מכת שכחת תינוקות ברכבים תתפרסם ביום שישי ב- 

נגמר בנס 

הפטנט החדש להצלת תינוקות

אמבולנס בזירה שבה נשכח הפעוט

להודיע שיש לי בבית 
שקע שבור

תקע, לאן אתה 
מתקשר?

חשמל זה לא משחק ילדים!

  אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות.

  אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

  כאשר מוציאים תקע משקע - מניחים יד אחת על מכסה 
    השקע וביד השנייה מושכים את התקע.

  אם מגלים בבית שקע שבור או פגום - מזהירים את הילדים 
    שלא להתקרב אליו ומזמינים חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

  כאשר עובדים עם כבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש  
    בצורה בטוחה ושאינו מהווה מכשול. ובכל מקרה, מומלץ

    להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.

  לשם שמירה על בטיחות הילדים כדאי להתקין על השקעים 
    מכסים מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

בבית שלנו מקפידים על כללי הבטיחות בחשמל
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בדגל  השבוע  התאבלו  שנה  אלפיים  מלפני  המצור  על  לא 
התורה. מי שיושב בשבועות האחרונים לשיחת מזנון עם יו"ר 
וחנקני  עכשווי  ירושלים  על  שהמצור  מרגיש  הכספים,  ועדת 
מאי פעם. יונה יהב על משבצת אנטיוכוס בחיפה וניר ברקת על 

תקן טיטוס בירושלים. יש לי יום יום צום.
כשגפני מדבר וסביבתו מזדעזעת ת"ק על ת"ק פרסה, צריך 
לחפש - בהתאם למאמר חז"ל - את הטלפיים שננעצו בחומה. 
מלוא הטנא זעם שנשפך על אגודת ישראל בוועידת דגל התורה 
נבע  הנורווגי,  החוק  למימוש  לבסוף  הוביל  גפני,  ולדברי 
מתסיסה בשטח. אז הייתה זו העסקונה הצעירה של דגל התורה 
שהעלתה טענות בנוגע לניהול המו"מ הכושל מול אגודה ערב 
הבחירות. בירושלים מדובר בזעם שמפעפע בכל אב ואם לבת 
בשכונה מעורבת שמכתתת רגליים ומתניידת בדרכים מדי בוקר 

וצהריים.
בשעה  ריקים  חצי  מבנים  עומדים  יובל,  קריית  בשכונת 
שמאות תלמידות עושות את דרכן מדי בוקר לשכונת בית וגן. 
ברמות, מנוידות הבנות כמו קרוואנים מהקצה ההטרוגני לקצה 
ההומוגני של השכונה. כך קורה גם בגבעת מרדכי, בנווה יעקב, 
בגילה ואיפה לא. מלשכת ראש העיר יוצא מדי בוקר קול הקורא 

לבנות, לנדוד-לנדוד, משכונות מעורבות לשכונות החרדיות.
בכל שכונה בה מתגוררים אלו לצד אלו, חרדים לצד חילונים, 
ניתנת להורים החרדים תחושה של פולשים. עד כדי כך גדולה 
הנציגות המסוכסכת  מובילה  המצוקה, שבשבועות האחרונים 
עם  תיאום  וללא  צדדית  חד  לפתיחה  יוזמה  בעירייה  דגל  של 
העירייה, של מוסדות חדשים בשכונות המעורבות. בהתחשב 
יבנו על  יחסי האנוש בתוך הסיעה, לא כדאי שההורים  ברמת 

הפתרון כתוכנית עבודה לשנת הלימודים הקרובה.
בדגל התורה מרגישים כחיילים נצורים על החומה. חבריהם 
מעניינים  מאגודה  "את החברים  לברי-פלוגתא.  הפכו  לפלוגה 
הציבור  החרדיות.  בשכונות  שממוקמים  החסידיים  המוסדות 
לדגל התורה,  ברובו  ומשויך  הענק שגר בשכונות המעורבות, 
נותר בודד במערכה", אומר גורם בכיר בדגל התורה. התחושה 
הקשה הזאת, גורמת לראשי דגל התורה לעשות חושבים. לא 
כאן ועכשיו, אלא להבא, שהרי תמיד קל יותר לדחות את מועדי 

התשלומים לתקופה שאחרי החגים. 
את האזהרה שלו, גפני שיגר השבוע בשיחת מזנון. "אם לא 
יובטחו זכויות הציבור הליטאי בירושלים", הבהיר יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ משה גפני, "לא נלך יותר ברשימות משותפות עם 
אגודת ישראל. לא ייתכן שיסגרו עסקאות עם חוג אחד ויפקירו 

ציבור שלם שגר בשכונות המעורבות".

אל החומש

בקומה  היטב  נשמעים  הכנסת,  במזנון  גפני  של  הקולות 
ברקת  שעושה  מה  את  לאהוב  אפשר  ספרא.  בכיכר  השישית 
לירושלים ואפשר גם לשנוא. להתעלם אי אפשר. האיש מעורב 
בכל תהליך, מזהה כל אבן ירושלמית, והיכרותו המעמיקה עם 
כל פרצלציה, ידועה ומוכרת לכל מי שנפגש עמו לשיחה קצרה. 
הסיפורים והאגדות שנרקמו סביב הצוות האסטרטגי החרדי 
שליווה את ברקת בשתי מערכות הבחירות האחרונות ידועים. 
התורה  דגל  של  מדרשה  מבית  הקשה  הביקורת  גם  ידועה 
שבחודשים  היא  עובדה  אבל  הפעולה.  משתפי  תופעת  על 
האחרונים, ראש העירייה וצוותו עסוקים בעיקר במגננה. בשבוע 
בהיעדרותו  ולהתמקד  השיח  את  להסיט  ניסיון  נעשה  שעבר 

המופגנת של ברקת מהמצעד בבירה. הכותרת החזיקה מעמד 
נציגי דגל לתקוף בכל הכוח.  שעה-שעתיים, שלאחריהן חזרו 
קדימה, צעד - הם אמרו לראש העיר, ובלבד שתספק לילדינו 
לעולם,  ירדו  טרוניות  של  קבין  עשרה  וללמוד.  לשבת  מקום 

ותשעה מהם נטלו נציגי דגל התורה בירושלים.
זכות  כל  שמאחורי  מבין  הפועלות  הנפשות  את  שמכיר  מי 
עבודה.  תוכנית  מסתתרת  המידה  על  יתר  שנשמרת  שתיקה 
עיריית  ראש  של  מפיו  לראשונה  כאן  נחשפת  הזאת,  התוכנית 
ירושלים ניר ברקת, וסגנו צביקה כהן, מחזיק תיק חינוך חרדי 
בירושלים. לסיפור השכונות המעורבות עוד נחזור, ובעניין הזה 
צביקה כהן מזדהה עם מרבית טענותיהם של אנשי דגל התורה. 
והיעד  הואיל  העבודה  תוכנית  על  נדבר  בואו  כן,  לפני  אבל 
לחרדים  הכיתות  מצוקת  פתרון  גרנדיוזי:  מציבים  שהשניים 

בבירה, בתוך חמש שנים. 
למעלה מאלף כיתות חסרות במגזר החרדי בירושלים, אומר 
ברקת, גם במגזר הערבי יש מצוקה דומה, אבל שם בג"ץ חייב 
חומש.  תוכנית  לגבש  והעירונית  הממשלתית  המערכת  את 
שלטה  החרדית  כשהנציגות  גם  קרה  לא  זה  החרדי  במגזר 
להשלמת  תוכנית  מציגה  העירייה  לראשונה,  כעת  בעירייה. 
פערים ובניית למעלה מאלפיים כיתות בתוך חמש שנים, מתוכן 

כאלף כיתות לתלמידים חרדים.
משרד החינוך, מסביר ברקת, מקצה בכל שנה לירושלים סדר 
גודל של שמונים כיתות. לכולם ברור שאין בכך די והמספר הזה 
נבלע בבור של צרכים שאין לו תחתית. למרות העובדה שחלק 
ירושלים מתבגרות, מערכת החינוך פורחת. אפרופו  משכונות 
עלייה וירידה, מסתבר שבגני הילדים החרדים יש גידול מרשים 
יותר מאשר בכיתות א'. התגלית שמסבירה את התופעה, טמונה 
בבחורי הישיבות מארה"ב שעושים עלייה. פעם הם רצו מרתון 
ומיר,  בריסק  בישיבות  לימוד  שנים:  חמש-שש  בן  במסלול 
חוזרים  הם  כיום  לילדים.  ומוסדות  בכולל,  לימודים  חתונה, 
לארה"ב לכל המאוחר כשהזאטוט מסיים גן חובה. לא מרתון, 

אלא מקצה מאה מטרים.
חסרות לנו כיתות בכל המגזרים, אבל בראש עומדת המצוקה 
של המגזר החרדי, אומרים ברקת וכהן, פנינו למשרד החינוך 
וביקשנו להקדים את הקצאת הכיתות של שנת 2017 ל-2016, 
ונקבל השנה הרשאות לבניית 120  ייתכן  כך שבסיכום הסופי 

כיתות, אבל גם בכך לא היה די.
ברקת מסביר שבשטח אומנם נבנות מאות כיתות, אך מדובר 
פרוגרמות  יש  ממומשות.  כעת  שרק  נושנות  בהתחייבויות 
מאושרות לכ-400 כיתות, הוא אומר, לכ-300 מהן יש הרשאות 
של  גודל  בסדר  ומדובר  אדיר  החסר  ועדיין  לבנייה,  מיידיות 
800-700 כיתות שאין עבורן מענה. אלו הכמויות שחסרות כיום 

לחינוך החרדי, וזה עוד לפני שדיברנו על צפי לגידול עתידי. 
שני  השולחן  על  ברקת  שם  הזה  הפער  את  לצמצם  כדי 
מיליארדי שקלים במזומן. ראש העיר וסגנו מציבים יעד ברור 
שנים,  חמש  בתוך  לימוד  כיתות  ומאתיים  כאלפיים  לבניית 
מחצית מהן לחרדים. את מודל המימון משווה ברקת למשכנתא 
אומר  לבנקים,  הלכתי  צעיר.  זוג  כל  שנוטל  מגורים,  דירת  על 
שקלים  מיליארד  של  להלוואה  אישור  קיבלתי  העירייה,  ראש 
אמור  הזה  הסכום  נוסף.  למיליארד  אישור  עומד  הפרק  ועל 
לכסות בנייה של למעלה מאלפיים כיתות, ואת התשלום, כמו 

במשכנתא, נפרוס על פני שנים. 
הדוגמה טובה רק שבמקרה של ברקת, הזוג שגר כיום בדירה 
תשלומי  נטל  בעוד  מהקרדיט,  ויתבשם  יבנה  וכהן(  )ברקת 
המשכנתא ירבוץ על כתפי הדיירים הבאים – שהרי ברקת לא 

מתכוון להמשיך ולהתגורר בכיכר ספרא במשך שנים.
זה לא מדויק, משיב ברקת. ראשית, משרד החינוך כבר הביע 

הסכמה לאשר בעתיד הרשאות רטרואקטיבית, על כיתות שנבנו 
במסגרת הפרויקט, ומעבר לכך, העירייה ממילא משלמת כיום 
כמאה מיליוני שקלים בשנה עבור שכירת כיתות וגני ילדים. כל 

כיתה שתיבנה, תחסוך מדמי השכירות.  
נמצא  כבר  וכהן,  ברקת  מספרים  הזה,  החדשני  הפרויקט 
בהליכי הרשאה. ההלוואות אושרו, דיון מקצועי במשרד הפנים 
כבר נקבע – למרות שבסוף התהליך שר הפנים יאמר את דברו, 
מנהלת  הוקמה  מוריה,  בחברת  לומר.  מה  יש  תמיד  ולדרעי 
מיוחדת לבינוי כיתות על מנת שניתן יהיה לצאת למספר מכרזים 
במקביל, ולעמוד בעומסי הבינוי. העירייה, אומרים ברקת וכהן, 
נמצאת כיום בתהליך בנייה של כ-300 כיתות. היעד שלנו הוא 
להכפיל את הבינוי השנתי, ובסיום התהליך להביא לכך שלכל 
ואלף  ולוואי  קבע.  במבנה  גג  קורת  תהיה  חרדי  ירושלמי  ילד 
הכיתות יפלו מן השמים כשהן בנויות באש, עם בית המקדש 

השלישי. אמן סלה.

מעורב ירושלמי

כמו  נשמעת  שהיא  ברקת,  של  החומש  תוכנית  עם  הבעיה 
מיזם אדריכלי של מכון המקדש לבניין הבית השלישי. כולנו 
אנו  בינתיים  אך   – לגאולה  מצפים  כולנו  שייבנה,  מאמינים 
בתחושת  חיים  ומתאבלים.  מתענים  נמוך,  כיסא  על  יושבים 

גלות, מאמינים בגאולה.
כל תוכנית העבודה המרשימה שמציג ברקת, לא פותרת את 
הבעיה העכשווית של אם צעירה משכונת קריית יובל הנאלצת 
לשלוח את בתה הקטנה כל בוקר באוטובוסים לשכונת בית וגן, 
בשעה שצעדים ספורים מהבית עומד על תילו בית ספר חילוני 
תשובה  לברקת  שאין  דומה  הזאת,  השאלה  על  למחצה.  ריק 

מספיק טובה.
אוהב את מה  לא  אני  וגם  דגל  אנשי  עם טענות  אני מסכים 
שקורה בשכונות המעורבות, אומר צביקה כהן, אבל גם בתחום 
הזה אפשר להצביע על הישגים, אם כי חלקיים. הנה, בקטמון 
שהיא שכונה מעורבת השקענו כסף בבינוי, וכעת גם תקצבנו 
בשלושה מיליון שקלים שיפוץ למבנה בו ימוקם תלמוד תורה 

של מעיין החינוך. 
באפליה  המלחמה  חשובה  פחות  לא  צביקה,  אומר  עבורי, 
ואכן,  לספרדים,  ייחודיים  מוסדות  בהקמת  רק  נשיג  זה  ואת 
פתחנו השנה בשכונות החרדיות גני ילדים עירוניים לספרדים, 
הכל במימון עירוני. בשורה התחתונה אי אפשר להתעלם מכך 
שבהובלת ניר ברקת ובשיתוף פעולה מלא, גיבשנו פה תוכנית 
שתביא פתרון אמיתי למצוקת הכיתות ממנה סובלים התלמידים 
החרדים בירושלים, מה שלא נעשה מעולם, גם לא תחת שלטון 
אבל  בו  תומך  ואני  צודק  המעורבות  בשכונות  המאבק  חרדי. 
שבוחן  מי  כל  הרי  האמבט.  מי  עם  התינוק  את  לשפוך  אסור 
את ספרי התקציב לחינוך חרדי בירושלים, מבין שאין אח ורע 
לתקצוב בכאלו היקפים, לא בערים חילוניות וגם לא ברשויות 

חרדיות. 
כסגן ראש עיריית טבריה וראש עיריית אלעד לשעבר, צביקה 
מדבר מניסיון, ובאלעד הבלתי אפשרית - ניסיון מר. אלא שעם 
כל הכבוד )ויש כבוד( לסגן ראש העירייה, על השאלות הקשות 
של  התשובות  ובעצמו.  בכבודו  הקודקוד  להשיב  צריך  האלו 

ברקת, נתונות בזאת לבקרת הציבור. 
הלימודים  שנת  לקראת  ברקת.  אומר  במספרים,  נדבר  בוא 
יעקב,  בנווה  ולבנות  לבנים  נפרדים  ספר  בתי  נחנוך  הקרובה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

 גלות וגאולה
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שם מסתיימת בנייה שאני כראש עיר התחלתי, 
לאחר שההרשאה התקציבית לא נוצלה במשך 
את  יעשה  אחד  שכל  שנה.  מ-17  למעלה 
החשבון, מי ישב בלשכת ראש העיר ובאגפים 
הרלוונטיים באותן שנים. גם ברמות אף תלמיד 
לא ייצא מהשכונה. נכון שיש ניוד בתוך רמות, 
בגלל  כורח  מתוך  היתר  בין  קורה  זה  אבל 
וגן,  דלילות עתידית בבית הספר הקיים. בבית 
ובנייה,  תכנון  בוועדת  חרדים  נציגים  אלו  היו 
ולא בתקופתי, שאישרו ליזמים בנייה בהיקפים 
במבני  חסרים  על  הדעת  את  לתת  בלי  אדירים 
ציבור. גם כאן פעלתי והשגתי עשרות הרשאות 
במתחם  שיוקם  ספר  בית  כולל  כיתות,  לבניית 
בשלב  יובל.  קריית  ילדי  את  גם  וישרת  בויאר 
ועד  של  המבנה  את  תשכור  העירייה  הביניים 
שיוכל  כדי  בנכס  ותשקיע  וגן,  בבית  הישיבות 

לשמש כמוסד חינוכי זמני.
לימונדה אבל  ברקת מנסה לעשות מהלימון 
על כל תירוץ שהוא משמיע, צצות שתי קושיות 
רבות  שקושיות  למדנו  כבר  ובבריסק  נוספות 
שלפנינו,  במקרה  אחד.  בתירוץ  מיישבים   -
עצמה.  השאלה  היא  ברקת,  של  התשובה 
בקריית יובל עומדות כיתות ריקות, והתלמידות 
גם  כך  החרדיות מגולגלות אל מחוץ לשכונה. 
ברמות ובשאר השכונות המעורבות. קונספציית 
הגטו החרדי, היא התירוץ היחיד שמיישב את 

כל השאלות הקשות.
ברקת רואה את המציאות מזווית שונה. אני 
בוודאות מלאה, הוא מסביר, שאין  לומר  יכול 
ניתן במכוון  ריק בשכונה מעורבת שלא  מבנה 
בהן  שכונות  שיש  נכון  להכעיס.  כדי  לחרדים 
להכניס  אבל  מלאה,  תפוסה  בלי  ספר  בתי  יש 

אגף חרדי לתוך בית ספר חילוני מעורב ולגרום 
לתסיסה בשכונה ולחיכוך בין התלמידים, בעיני 
זו לא שיטה. אני מעדיף להתמקד בבינוי ולספק 
דור.  שנות  במשך  לחרדים  פה  נתנו  שלא  מה 
שנים  עשרות  ברוממה,  בנו  לא  שנים  עשרות 
בשכונות  גם  וגן.  בית  של  בצרכים  נגעו  לא 
יהיו  הילדים  שגני  דואגים  אנחנו  המעורבות 
היסודי  בגיל  מוסדות  ולגבי  השכונה,  בתוך 
חכמה  בצורה  מקום  בכל  מתמודדים  אנו   –

ובראייה ארוכת טווח. 
בין  המלחמה  את  להפוך  שלא  מציע  ברקת 
מאבק  בעיניו,  הכל.  לחזות  לחילונים  חרדים 
תוכנית  אלא  עבודה  תוכנית  אינו  זה  מעין 
מלחמה - מלחמת אחים. ההמחשה של ברקת 
לא משרתת את המטרה. כשחרדי ממוצע שומע 
פוליטיקאי חילוני שמכנה אותו 'אחי' הוא נזכר 
לפיד- בממשלת  האחים  בברית  בערגה,  ולא 
פירון הזכורה לרע, מה שמעביר אותנו במסלול 

ישיר לנושא הבא.

ביטאון רדיופוני

"אני מקבל מדי בוקר את כל ארבעת העיתונים 
זמן  לכם  יש  איך  הפלס.  את  אפילו  החרדים, 
לקרוא כל כך הרבה", שאל נשיא המדינה רובי 
השניים  מוזס.  לייזר  מנחם  ח"כ  את  ריבלין 
בת  נישואי  בשמחת  האחרון,  בחמישי  נפגשו, 
הרב יצחק רביץ, סגן ראש עיריית ביתר עילית 
הנשיא.  בלשכת  הסגל  ראשת  רבקה,  ורעייתו 
ריבלין מצא לו את מי לשאול. ח"כ מוזס הוא 
להם  שאין  התורה  יהדות  בסיעת  מהבודדים 

כשבכיסו  שבוע  כבר  מסתובב  האיש  עיתון. 
עם  'המודיע',  מעיתון  ושמורה,  גזורה  כותרת 
פרגון נדיר על מיזם הרכבת למירון. למוזס אין 
מה להתלונן יותר מדי לנוכח העובדה שליו"ר 

ש"ס דרעי, אפילו את זה אין.
את  לקרוא  מספיק  לא  אומנם  ריבלין 
הביטאונים החרדים, מה שמסביר את העובדה 
הלם  שנתקף  כמי  נראה  לא  פעם  אף  שהוא 
של  הבוקר  יומן  במהדורת  אבל  ותדהמה. 
בישראל  למואזנת  הנחשבת  ישראל,  קול 
שהפך  הבא,  הטי-ג'י-איי  לסקר  עד  )לפחות 
כותרות  מסיני(  לתורה  החרדית  בברנז'ה 
באדיקות  מוקראות  החרדים  העיתונים  ארבעת 
החרדים  שהעיתונאים  לפני  עוד  בוקר.  מדי 
התקשורת  אני',  'מודה  ואומרים  מתעוררים 
על  בבקרים  וחוגגת  תודה  אומרת  החילונית 
אפליה  אין  הזה  בעניין  הביטאונים.  כותרות 
אחד  כל  כותרת  כאשר  חרדים,  העדפת  אלא 
מארבעת היומונים החרדים, מוצגת כשווה בין 
תנו  רק  אחרונות.  ידיעות  כותרת  לצד  שווים 
למו"לים יחס כזה מהמפרסמים, והם מסודרים.
שכבר  גולן,  אריה  והמוערך  הוותיק  המגיש 
הטעים  החדש,  ב'תאגיד'  להתאזרח  הספיק 
לשונו,  על  הריש  את  גלגל  בקולו,  השבוע 
על  הכותרות  את  כשהקריא  רגע  מכל  ונהנה 
הממסדיים,  בעיתונים  הליב"ה.  גזירת  ביטול 
העול  פריקת  את  חגגו  והמודיע,  המבשר  יתד, 
קינות  ורק מהפלס, צוטטו  יש עתיד.  של חוקי 
בכותרות אדומות על העברת הסמכות להנחלת 
כאן  היה  כך  החינוך.  שר  לידי  הליב"ה  תכני 
מאז ומעולם, עוד מימי שר החינוך זלמן שז"ר, 
רשימת  קביעת  בעניין  ההיסטורי  שמכתבו 
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ברקת מנסה לעשות 
מהלימון לימונדה 
אבל על כל תירוץ 

שהוא משמיע, צצות 
שתי קושיות נוספות 
ובבריסק כבר למדנו 

שקושיות רבות 
מיישבים בתירוץ 

אחד. בקריית יובל 
עומדות כיתות ריקות, 
והתלמידות החרדיות 
מגולגלות אל מחוץ 

לשכונה. כך גם ברמות 
ובשאר השכונות 

המעורבות. קונספציית 
הגטו החרדי, היא 

התירוץ היחיד שמיישב 
את כל השאלות 

הקשות

שרשרת המזון ידועה. שאלו חלום ירושלים. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת וסגנו צביקה כהן
הפלס מחויב לצאת 

בכותרות נגד 'גזיירת 
החינוך' על רקע הקמת 

המוסדות על טהרת 
הפלג ובסייעתא 

דלשכת ראש עיריית 
ירושלים. ליתד 

ובעקבותיו לביטאונים 
האחרים אין ברירה 
אלא לתקוף בחזרה 
ולהבהיר שהגזירה, 
היא בכלל תוכנית 

הצלה. כאשר הדו-שיח 
הזה נשפך בלי פילטר, 
היישר ליומן הבוקר של 
קול ישראל, אך טבעי 
שלפיד יגיב במהדורת 

הצהריים
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מעניינות  מי  את  אבל  בעבר.  כאן  פורסם  הפטור  מוסדות 
העובדות? דברו אלינו בכותרות.

נגד  ידועה. הפלס מחויב לצאת בכותרות  שרשרת המזון 
'גזיירת החינוך' על רקע הקמת תלמודי התורה לבנים ובתי 
הספר לבנות על טהרת הפלג ובסייעתא דלשכת ראש עיריית 
אין  האחרים  לביטאונים  ובעקבותיו  נאמן  ליתד  ירושלים. 
בכלל  היא  שהגזירה,  ולהבהיר  בחזרה  לתקוף  אלא  ברירה 
בכותרות  שמתנהל  הזה  הדו-שיח  כאשר  הצלה.  תוכנית 
קול  הבוקר של  ליומן  היישר  פילטר,  בלי  נשפך  הראשיות, 

ישראל, אך טבעי שלפיד יגיב במהדורת הצהריים.
פינה אישית  גולן בסוג של  יומן הבוקר, פותח אריה  את 
בהשפעת  שני,  יום  בבוקר  היומית.  לסנסציה  המוקדשת 
כמו  שוליות  חדשות  נזנחו  החרדים,  ביומונים  הכותרות 
לטובת  בחברון  היורה  החייל  ועדות  בגרמניה  הפיגועים 
מליב"ה  הפטור  חוק  אישור  היום:  של  המרכזי  המאורע 

בוועדת השרים לחקיקה.
גולן תיאר בסרקזם את החוק שמבטיח מאה אחוזי מימון 
תמורת מאה אחוזי תלמוד ואפס אחוזי ליבה. התיאור שלו 
היה נאמן לכותרות ביטאוני הבוקר, מהן ניתן היה להתרשם 

כי לא היו ימים טובים לחרדים כצום י"ח בתמוז התשע"ו.
יודע  שעבר  בשבוע  כאן  שנכתב  מה  את  שקרא  מי 
פירון  לשעבר  השר  כרחוק  מהכותרות,  רחוקה  שהמציאות 
לא  ואפילו  מלא  לא  המימון  כיום.  החינוך  שר  מלשכת 
מהבסיס  נגזרים  התקצוב  אחוזי  וחמישה  חמישים  חציוני: 
של  תקצוב  אחוזי  לכשלושים  בפועל  ומגיעים  התקציבי 
ילד בת"ת חרדי לעומת ילד בן גילו בחינוך הממלכתי; לא 
מדובר במהפכה אלא בשימור המצב הנהוג מקום המדינה: 
על מודל הפטור והתקצוב החלקי חתם לראשונה כאמור, שר 
החינוך זלמן שז"ר בשנות החמישים; לא מדובר בחוק הנוגע 
לכלל הילדים החרדים אלא לעשירית מילדי החינוך החרדי, 

כארבעים אלף ילדי הת"תים, מתוך למעלה מארבע מאות.
מה  אין  בהגזמה,  זאת  ועושים  לחבר'ה  לספר  כשרצים 
ביטול  על  הדרמטית  בכותרת  וקנאה.  שנאה  על  להתלונן 
גזירות יש עתיד נכלל גם סעיף האפליה שפירון הוסיף בשעתו 
הודיע שיעצור את  ועדת החינוך מרגי  יו"ר  לחוק הליב"ה. 
החוק בגופו והתגובה לא איחרה לבוא. בערוץ 2 - כן ערוץ 
2, כמאמר הנשיא לשעבר והמשוקם בהווה משה קצב - יצאו 
עם כותרת על ביטול סעיף האפליה. גם כאן מדובר בכותרת 
שאינה מחוברת למציאות. הרישיון לבתי הספר נגזר מכוח 

כללי הפיקוח המקובלים החלים על כל בתי הספר, והחקיקה 
הפרובוקטיבית של פירון מהקדנציה שעברה, אינה מוסיפה 

ואינה גורעת.
זכויות התלמיד מעגן מפורשות את איסור  סעיף 5 לחוק 
השאר  בין  הרחקתו,  או  קבלתו  תלמיד,  ברישום  האפליה 
מטעמים עדתיים, וקובע עונש של עד שנת מאסר לעובר על 
הוראת החוק. היישום בפועל הוא עניין כאוב בפני עצמו, אך 
השפעה  כל  פירון,  של  החקיקה  לביטול  אין  העניין,  לעצם 
לגבי מעמד איסור האפליה בחקיקה. אלא שגם בסוגיה הזאת, 
העיתונות החופשית התבלבלה מהכותרות. אכן, נראתה כאן 

אפליה השבוע. אפליית חרדים בתקשורת הכללית.

 עם הגולן

אך  הקל,  המפלט  זהו  העוינת  התקשורת  את  להאשים 
ולשאר  גולן  לאריה  בטענות  לבוא  מה  אין  הזה  במקרה 
שלשני  מה  את  שמעו  אלו  החילונית.  בתקשורת  הכתבים 
הצדדים היה נוח להשמיע. הח"כים החרדים צריכים להציג 
קבלות למצביעים, ועל קבלות פוליטיות פיקטיביות מעולם 
עתיד,  יש  לח"כי  המיסים.  ברשות  לחקירה  ח"כ  זומן  לא 
הכותרות על חיסול חוקי לפיד-פירון באו בטיימינג הנכון, 
כמו מידע על רכישות של ענבל אור, שמועבר למפרק איתן 
ארז רגע לפני הדיון בבית המשפט, כשעדת עיתונאים רעבים 

לכותרות ממתינה במסדרונות.
כמו  וענייניים  רהוטים  ח"כים  שיש  טוב  כאלה,  ברגעים 
ישראל,  קול  של  הבוקר  ביומן  לשידור  שעלה  אשר  יעקב 
אחרי הפתיח הארסי של גולן והקראת כותרות הביטאונים, 
ובישראלית שוטפת, העמיד את המגיש על טעותו. הוא מנה 
בפניו בתקציר את מה שנכתב כאן לעיל ושאל איך עיתונאי 
בעובדות.  אלא  בפרשנות  לא  ומטעה,  טועה  כך  כל  ותיק 
כשנשאל האם למד ליב"ה השיב יעקב אשר בשלילה והמשיך 
לתאר איך הדבר לא מנע ממנו לכהן כראש עיריית בני ברק. 
נגזר גורלו של גולן  'בני ברק' בראיון,  מרגע שהוזכר השם 
להאזין למהפכת המגדלים שהתחוללה בעיר החרדית, ולא 
כורחו  בעל  נאלץ  שהמראיין  עד  המרואיין  של  דעתו  נחה 

לענות אמן.
זאת  ועשה  מוקדמת  בוקר  בשעת  דברו  את  אמר  אשר 
לא  בנאום  ליל,  חצות  אחרי  היום,  את  שסגר  מי  ברהיטות. 

דוכן  על  שעמד  פרוש  מאיר  השר  סגן  היה  משובח  פחות 
הדברים  את  ושם  החוק  על  ההצבעה  לפני  רגע  הכנסת 
שלו,  הבית  שעיתון  לציין  יש  בהגינות  בפרופורציה. 
השגוי  מהמינוח  בחוכמה  שהתעלם  היחיד  היה  'המבשר', 
בהתאם  הכותרת  את  וניסח  מליב"ה"  "פטור  והמתסיס 

למציאות: הסדרת מעמד מוסדות הפטור. 
הקולות  בליל  בתוך  נבלע  ואשר  פרוש  של  השפוי  הקול 
שנשמעו בתקשורת בין שבע בבוקר בקול ישראל לאחת אחר 
חצות במשכן הכנסת. אפשר לקבוע בוודאות שבשבוע הזה 
העם עם הגולן - אריה גולן. כל ישראלי ממוצע שמתעניין 
כניעת  על  שבישרו  הכותרות  לנוכח  התקומם  בחדשות 
למוסדות  אחוזים  מאה  של  ותקצוב  לחרדים  הממשלה 

שמנחילים אפס אחוזי ליב"ה.
קל להתגולל על יאיר לפיד שניצל את הסיטואציה, אבל 
איך אפשר לבוא בטענות למי שמחזיר כדור בחבטה אחרי 
ורזה שמציק  צנום  לילד  הדבר  דומה  להנחתה.  לו  שהרימו 
ואחר  בחולצתו,  מושך  פניו,  מול  מנופף  השכונתי,  לבריון 
כך עוד מתלונן על כך שחטף בתגובה אגרוף לפנים. הדימוי 
של  המביך  ההאבקות  בסרטון  כשנזכרים  משהו  לא  אומנם 
במקרה  אבל  המזרן,  על  הנזרק  לפיד  המהולל  המתאגרף 
שלנו זו האמת לאמיתה. ברגע שהחרדים יצאו בכותרות על 
חיסול חוקי לפיד, אך טבעי היה שהאיש לא ישתוק ויחזיר 

בספין תקשורתי משלו. 
למקהלה של לפיד הצטרפו גם כאלו שמעולם לא השמיעו 
אקוניס,  אופיר  המדע  שר  אפילו  חרדית.  אנטי  אמירה 
עתיד,  יש  חוקי  נגד  ברור  קול  השמיע  הקודמת  שבקדנציה 
והותקף  להצבעה,  השבוע  כשעלה  בחוק  לתמוך  סירב 
למחרת היום בביטאונים. אקוניס לא יקבל את 'פרס אופיר' 
על הצבעתו השבוע אבל אם נאשים גם אותו באנטי חרדיות, 

לא נישאר עם שותף טבעי אחד לרפואה. 
בעד  "אני  הוכשל.  אלא  נכשל  לא  שאקוניס  היא  האמת 
עצמאות חינוכית לחרדים אבל לא יקרה כלום אם יהיו קצת 
רגע  החרדים  לחבריו  השבוע  אמר  הוא  ליב"ה",  לימודי 
אחרי ההצבעה. אז זהו אופיר, שזה בדיוק מה שיש בחקיקה 
המציאות  את  מסבירים  היו  החרדים  החברים  אם  החדשה. 
מנמיכים  פונטים,  מקטינים  פרופיל,  מורידים  כהווייתה, 
דציבלים, ולא חושבים על הבוננזה התקשורתית כחזות הכל, 
היינו יוצאים מהשבוע הזה בלי קרדיט לח"כינו המהוללים, 

אך גם בלי כותרות מיותרות, מזיקות ומחללות. 

 קריאה לא מהנה. נשיא המדינה ריבלין בחתונת רביץ                                                                                                                       )צילום: שלומי כהן(

"איך יש לכם זמן לקרוא כל כך הרבה", שאל נשיא המדינה רובי ריבלין את ח"כ מנחם לייזר מוזס. ריבלין 
מצא לו את מי לשאול. ח"כ מוזס הוא מהבודדים בסיעת יהדות התורה שאין להם עיתון. האיש מסתובב 

כבר שבוע כשבכיסו כותרת גזורה ושמורה, מעיתון 'המודיע', עם פרגון נדיר על מיזם הרכבת למירון



590
מירון וצפת

596
 תפרח, אופקים 

ונתיבות

595
יסודות, בית חלקיה, 

 חפץ חיים, 
ק. מלאכי וק. גת

הרישום הינו פשוט וידידותי: 
התקשרו לטל': 2060*

הקישו 2 – למענה הממוחשב, ופעלו על פי ההוראות
www.kavim-t.co.il :או הרשמה דרך

ניתן להירשם עד ליום חמישי בלילה, בשעה 24:00.

זכרו:
נסיעה ללא רישום מראש מקשה על תפעול הקו

וגורמת נזק לכלל הנוסעים!

מנתיבות  ישיר  קו  שהשיקו  לשמוע  שמחתי  בנתיבות,  ישיבה   "כתלמיד 
לאלעד בסופי שבוע, ומיהרתי להירשם לנסיעה. 

הנה האוטובוס, כבר נוסעים הביתה... אבל לא. האוטובוס 'מפוצץ', אין 
נאלצתי  המקום...  את  לי  לקח  מראש  להירשם  טרח  שלא  מישהו  מקום! 
להמתין שעה ארוכה בשמש הקופחת, עד שהחברה ארגנה אוטובוס נוסף.

שכן יקר, אל תעשה לי את זה!
תקדיש מספר דקות והירשם גם אתה

וכך ניסע כולנו בראש שקט!"

נרשמים מראש
ונוסעים בראש שקט

נסיעה טובה

מרכז שירות - רב קו ואבידות
עובר למשכנו הקבוע, המרווח והמאובזר

01/08/16 תשע"ו,  מנחם-אב  כ"ו  שני  מיום  החל 
מרכז השירות - רב קו ואבדות עובר למשכנו החדש

ברח' אבן גבירול 23 פינת רבי שמעון בן שטח

שעות פעילות:
ימים א-ה 19:00 - 10:00

יום ו' 12:00 - 09:00

שימו לב!
ביום ראשון כ"ה מנחם אב תשע"ו 31/07/16

מרכז השירות במרכז רימון יסגר בשעה 15:30

שירות 
עילית

נסיעה טובה

מרכז שירות - רב קו ואבידות
עובר למשכנו הקבוע, המרווח והמאובזר

01/08/16 תשע"ו,  מנחם-אב  כ"ו  שני  מיום  החל 
מרכז השירות - רב קו ואבדות עובר למשכנו החדש

ברח' אבן גבירול 23 פינת רבי שמעון בן שטח

שעות פעילות:
ימים א-ה 19:00 - 10:00

יום ו' 12:00 - 09:00

שימו לב!
ביום ראשון כ"ה מנחם אב תשע"ו 31/07/16

מרכז השירות במרכז רימון יסגר בשעה 15:30

שירות 
עילית

מרכז שירות - רב קו ואבידות
עובר למשכנו הקבוע, המרווח והמאובזר

:

:

לאור השינוי בזמני כניסת השבת 
החל מיום שישי א' מנחם אב תשע"ו 05/08/2016

שירות הנסיעות בערבי שבתות יסתיים מוקדם יותר
 ובמוצאי שבתות יתחיל מוקדם יותר

בטרם צאתכם לנסיעה, נא עיינו בזמני הנסיעות
 ושימו לב לסימונים

כדי לאפשר איסוף של כל הנוסעים בצורה המהירה ביותר

האוטובוסים יוצאים ממספר נקודות לאורך המסלול, בדיוק הזמן הנקוב בלו"ז

כך שרצוי להגיע לתחנה לפני הרגע האחרון

כולנו נזהרים בכבוד השבת ומקדימים להגיע לתחנה
"כשישראל משמרים שבת כהלכתה מיד נגאלים"

נסיעה טובה!

תמוז תשע“ו בתאריך:

נסיעה טובה

מרכז שירות - רב קו ואבידות
עובר למשכנו הקבוע, המרווח והמאובזר

01/08/16 תשע"ו,  מנחם-אב  כ"ו  שני  מיום  החל 
מרכז השירות - רב קו ואבדות עובר למשכנו החדש

ברח' אבן גבירול 23 פינת רבי שמעון בן שטח

שעות פעילות:
ימים א-ה 19:00 - 10:00

יום ו' 12:00 - 09:00

שימו לב!
ביום ראשון כ"ה מנחם אב תשע"ו 31/07/16

מרכז השירות במרכז רימון יסגר בשעה 15:30

שירות 
עילית

נסיעה טובה

מרכז שירות - רב קו ואבידות
עובר למשכנו הקבוע, המרווח והמאובזר

01/08/16 תשע"ו,  מנחם-אב  כ"ו  שני  מיום  החל 
מרכז השירות - רב קו ואבדות עובר למשכנו החדש

ברח' אבן גבירול 23 פינת רבי שמעון בן שטח

שעות פעילות:
ימים א-ה 19:00 - 10:00

יום ו' 12:00 - 09:00

שימו לב!
ביום ראשון כ"ה מנחם אב תשע"ו 31/07/16

מרכז השירות במרכז רימון יסגר בשעה 15:30

שירות 
עילית

מרכז שירות - רב קו ואבידות
עובר למשכנו הקבוע, המרווח והמאובזר

:

:

לאור השינוי בזמני כניסת השבת 
החל מיום שישי א' מנחם אב תשע"ו 05/08/2016

שירות הנסיעות בערבי שבתות יסתיים מוקדם יותר
 ובמוצאי שבתות יתחיל מוקדם יותר

בטרם צאתכם לנסיעה, נא עיינו בזמני הנסיעות
 ושימו לב לסימונים

כדי לאפשר איסוף של כל הנוסעים בצורה המהירה ביותר

האוטובוסים יוצאים ממספר נקודות לאורך המסלול, בדיוק הזמן הנקוב בלו"ז

כך שרצוי להגיע לתחנה לפני הרגע האחרון

כולנו נזהרים בכבוד השבת ומקדימים להגיע לתחנה
"כשישראל משמרים שבת כהלכתה מיד נגאלים"

נסיעה טובה!

תמוז תשע“ו בתאריך:

פילוחים :
ישוב, כתובת, מגזר, מגדר וגיל

מצב סוציו-אקונומי )עשירונים(

תחום עיסוק - שכירים ועסקים

תפקידים בארגונים ו "בעל הבית"

נמאס לכם לשרוף זמן וכסף
על דאטא זבל ?

טיוב והעשרת מאגרים

בדיקת זמינות מספרים

דיוור במייל, סמס ופקס

צרו קשר עוד היום: 052-7481811

מאגרי לקוחות פרטיים ועסקיים

זה הזמן לדאטא
חדשה ואיכותית!
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי

2-2.5 חדרים

■ בניסנבוים לפני תחילת 
בניה ע"י קבלן אמין, 

דירות 4 חד', מרפסת 
שמש, חניה, החל מ-  

1,850,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

■ בר"ע, ליד רח' 
ישעיהו, 2 דירות, 3 חד' 

עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל אחת, 

ביחד 2 הדירות 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

■ ברח' טבריה, קרוב 
לרח' הרצוג, 3 חד' 

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

משופץ, ק"א, 
1,530,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

■ בבניה מתקדמת, ברח' 
הרב קוק, 3 חד', קבלן 

אמין, 1,400,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)24-24(_____________________________________________

■ 4.5 חד' ברח' עליה 
שניה, חזית 3 כ"א, ק"ג 
עם מעלית, לא אחרונה, 

שמורה 2,100,000 
ש"ח, בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בלעדי!, יפה ומקסימה, 
"במרכז בעלי מלאכה", 3 חד', 

ק"א, מעלית, 70 מ"ר  תיווך 
_____________________________________________)28-31("חנוכת הבית" 053-3157272

■ ברח' ניסנבוים לפני 
תחילת בניה ע"י קבלן 

אמין, דירות 5 חד', 
חזית, מרפסות שמש, 
כ-135 מ', 2,380,000 

ש"ח כולל חניה. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)1-1(_____________________________________________

גבעת שמואל

■ בפרל 3 חד' גדולים 
מאוד, 90 מ', משופץ 

עורפי עם נוף מהסרטים 
אופ' לבניה על הגג+ אופ' 

להרחבה, ק"ג ואחרונה, 
פינוי הדירה שנה וחצי 
בחתימת חוזה % 10 

והיתרה לקראת הפינוי. 
1,650,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756
)26-26(_____________________________________________

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

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ בבן דוד ליד רח' 
עוזיאל, 5.5 חד', חזית, 3 

כ"א עם ממ"ד ומעלית, 
ק"א, 2,200,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)51-51(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ מציאה ברח' ירושלים 
ליד רח' חברון, 4 חד' 
משופצים חזית ק"ב, 

1,750,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ 4 חד' עם סוכה ק"6 
ברח' מנחם בגין על 

הפארק מושקע+ מחסן 
וחניה, 2,100,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
■ 5 חד' גדולים ומרווחים 
ביוני נתניהו )בלי סוכה(, 
ק"6 כולל מחסן וחניה, 

2,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בקרית משה 5 חד' 
ק"ה מושקעת עם 

נוף ומעליה דירת חדר 
ושרותים עם אפשרות 

לתוספת בניה+ גג ענק- 
יש אפש' לכניסה נפרדת 
מחדר המדרגות+ מחסן 
גדול וחניה, 3,000,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756
)10-10(_____________________________________________

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס מושקע, 5 חד', 

ק"ג, 1,750,000 ש"ח 
)לא לחלוקה(. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03-5797756

)10-10(_____________________________________________

■ ברח' סנהדרין בר"ג, 
ליד שיכון ג' בב"ב בבנין 

חדש ומפואר עם מעלית 
שבת נשארו דירות של 
5 חד'. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' מלצר 5.5 חד' 
כ-140 מ"ר, ק"ב שניתן 

להשכיר ב-2,000 ש"ח+ 
מחסן של 45 מ', לא 

מתאים לדיור, מעלית, 
מושקעת, 2,700,000 

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

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

■  בר"ע, 6 חד' גדולים, 
בק"א, כ-120 מ', 3 כ"א, 

חזית,מחולקים ל- 2 
דירות, 1,900,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

■ בזול ברח' יהודה הלוי 
קרוב לאבטליון, 5 חד', 

מסודרת ומאווררת, 3 כ"א, 
חזית, ק"א, 1,900,000 

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

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

גני תקווה

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

דימונה

■ ברח' חגי, ק"ב, 
עורפית, 3 כ"א, דירת 3 
חד', 1,550,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הר' קוק 23

 050-5308742
03- 5797756)29-29(_____________________________________________

 ענקית ,זקוקה לשיפוץ 
סמוך לבית מדרש מרכז 

ויזניץ' עזרא, מתאים במיוחד 
למשקעים תושבי חו"ל, 

2,550,000 ש"ח, תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)29-32(הבית" 053-3157272

■ ברח' התנאים 5 חד' 
עורפי ק"א כ-100 מ' 

חניה בטאבו+סוכה, אופ' 
להרחבה , 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ ברח' דניאל, 2 חד' 
גדולים עם מרפסות, 60 
מ' עם אופציה להרחבה 
ולבניה על הגג )אין עדיין 

אישורי שכנים(, ק"ג, 
1,400,000 ש"ח, חזית.
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 סמוך לשיכון ה', דירות 
יוקרה בבנייה! על הנייר, 

כניסה- 18 חודש, 1,850,000 
ש"ח, תיווך "חנוכת הבית" 

053-3157272)30-33(_____________________________________________

■ ברח' הרב ניסים 
בבנין מפואר עם מעלית, 

דירת 5 חד', מפוארת 
ומושקעת )שלא המעולם 

הזה(, ק"ג לא אחרונה, 
2,400,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

■ ברח' יהודה הנשיא 
באזור ככר בן זכאי, 

3 חד', ק"ב ואחרונה, 
אישורים להרחבה של 30 
מ'+ אופ' לבניה על הגג, 
1,800,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 באזור זיכרון מאיר 
המבוקש, בנין חדש, ק"א, 

פינוי עד שנה,  94 מ"ר,  תיווך 
"חנוכת הבית"
053-3157272)31-34(_____________________________________________

 באזור זיכרון מאיר 
המבוקש, 3 חד', בנין חדש, 

ק"א, עורפית, פינוי עד שנה,  
מתאים לנכה,  תיווך "חנוכת 

_____________________________________________)31-34(הבית" 053-3157272

 באזור מרום שיר היוקרתי, 
ק"ג, עורפית, 3 חד'+ יחידה 

של 2 + סוכה, מרפסת 
שמש- ניתן להפוך בקלות 

ל- 5 חד'. תיווך "חנוכת הבית" 
053-3157272)30-33(_____________________________________________

 ברח' אבוחצירא, דירת 
4 חד', מחולקת ומושפצת, 

ק"ד, 1,430,000 ש"ח. תיווך, 
_____________________________________________)31-32ל(054-8562888

 במרכז ב"ב, מבחר דירות, 
3 חד', במחירים מעולים, 

כניסה בתוך שנה, 
_____________________________________________)31-32ל(054-8450202 "נדלן גוש דן"

 ביצחק מודעי, פנטהאוז, 
5 חד', 2 חניות, מחסן, מעלית 

שבת, 3,100,000 ש"ח.
_____________________________________________)31-34(050-6788116, מירב פשר

פנטהאוזים ודירות גן

■ ירד המחיר, 4 חד' 
בבן גוריון ליד עלי כהן, 
מחולקת ל-2 יח', ק"ג, 
ניתן להשכיר ב-6,000 

ש"ח,דהינו תשואה 
של 5%, מחיר נדרש 
1,450,000 ש"ח, יש 

סיכוי שהבנין יעבור 
תמ"א 38. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות! ברח' שח"ל 
3 חדרים חזית, מפוארת 

ומושקעת, בניין חדש+ חניה, 
מיידית 1,550,000 ש"ח  

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)32-32(_____________________________________________

 מציאה! בז'בוטינסקי, 
דירה מחולקת ל- 2 יחידות 

משופצות מהיסוד, משוכרות 
1,430,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)32-32(_____________________________________________

■ ברח' יואל 2.5 חד', 
ק"ב, עורפית, משופצת+ 

אופ' להרחבה של כ-15 
מ', 1,420,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

■ ברח' יחזקאל קרוב 
לרח' ר"ע, 2.5 חד', ק"ב, 
חזית, 1,300,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

■ מציאה בבנין יפה, 5 
חד', ק"ב עם מעלית, 

3 כ"א, חזית וחניה, 
ברח' הרב קוק, מיידי, 
2,070,000 ש"ח.תיווך 

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

 בבלעדיות במרים 
הנביאה, פנטהאוז, 
5 חדרים, מוארת, 

מפרט עשיר + חניה, 
2,750,000, תוכניות 

במשרד. פאר הנדל"ן, 
03-8084242)32-32(_____________________________________________

 *בר"ע, דירת 5 ח', גדולה 
וחדשה, 2,500,000. *דירת 2 
חדרים + אופציה להרחבה, 

1,200,000, גמיש. תיווך 
BDA, 054-8449423)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, 5 ח', ברחוב 
הרי גולן, קומה ג', חזית + 

מעלית + חניה + משופצת, 
1,470,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)32-32(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב חברון, 
5 חדרים, כ- 120 מ"ר, 

משופצת ומושקעת 
ברמה גבוהה, ק"א, 

חזית, 3 כ"א + מרפסת 
סוכה/שמש, 15 מ"ר, 

2,250,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בשיכון ג' קרוב לחזו"א 
בתחילת בניה, 6 חד', 140 

מ"ר, ק"א, חזית, ניתנת 
לחלוקה )8 דיירים(, מפרט 

עשיר, קבלן אמין, 2,300,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בעוזיאל, 5.5 חד', 130 
מ"ר, ק"א + מעלית, מצב 

מצוין, חזית, 2,200,000 ש"ח. 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

 באיזור הרב קוק רחוב 
שקט, 5 חד', 117 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית + חניה שמורה, 
חזית, 2,400,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

פרויקט שלוש השעות
 37-39 בני ברק

בבניה מתקדמת נותרו 9 
דירות אחרונות 4 חד' גדולות 

כ- 105 מ"ר 

050-41-777-50
שיווק בלעדי: "להב נכסים"

החל מ- 
&1,550,000

בס"ד

 ענקית מרווחת, מאווררת, 
כ-150 מ"ר, ק"א, באזור 

בית הלל המבוקש )ללא(, 
בנין מטופח, זקוקה לשיפוץ, 

2,550,000 ש"ח, תיווך 
_____________________________________________)29-32("חנוכת הבית" 053-3157272

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורוק, 
4.5 חד', מושקעת מעל 
100 מ"ר + אופ' לבניה. 

'אפיקי-נדלן-בועז'
054-8474843)32-32(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

חד', כ- 115 מ"ר, קומה 
שלישית ואחרונה, גג 
בטון ניתנת לחלוקה 

בקלות ב- 1,950,000. 
להב נכסים, 

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
ברחוב שלוש השעות, 
נשארו דירות אחרונות, 

4 חדרים, גדולות, 
כ- 105 מ"ר בבנין 

מפואר ואיכותי, החל 
מ- 1,550,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)32-32(נכסים, 050-4177750

 תיווך, 4 חדרים, קומה 
א', אזור המכבים, 100 מ"ר, 

זקוקה לשיפוץ, 1.3 מליון, 
גמיש, הקודם זוכה, 

050-2567111 054-7477054)32-32(_____________________________________________

 4 בסוקולוב/אבן שפרוט, 
ק"א, כ- 110 מ"ר משופצת  

מהיסוד בנין מחודש, 
1,930,000 ש"ח, גמיש. 

איצקוביץ נכסים, 
058-6010060)32-32(_____________________________________________

 בשיכון ה'! 4.5 חד',חזית, 
ק"ג בבניה מתקדמת כ- 110 

מ"ר, 1,900,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)32-32(_____________________________________________

 מציאה! 4 בבילו, ק"ב, 
91 מ"ר, חזית במצב מצוין, 
1,650,000 ש"ח. איצקוביץ 

_____________________________________________)32-32(נכסים, 058-6010060

 באזור רמב"ם, 4, גדולה, 
ק"ב, חזית + מעלית, 3 כ"א, 
פתוחה, סוכה גדולה + חניה, 

1,780,000 ש"ח, מיידי. "אפיק 
_____________________________________________)32-32(נכסים" 03-5791514

 בהזדמנות לקראת בניה 
באזור ניסנבוים, 4ח', כ- 120 
מ"ר! מרפסת שמש וחניה! 
1,900,000 ש"ח, תשלומים 

נוחים! תוכניות ב- "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)32-32(_____________________________________________

 דירות אחרונות 
בבניה בשדרות רמז, 4 

חדרים, ענקית, חזית + 
מרפסת + חניה, קומה 
1, 1,850,000, תוכניות 

במשרד פאר. פאר 
_____________________________________________)32-32(הנדל"ן, 03-8084242

 בפינקס, 4 חדרים, 
חדשה, מפארת, קומה 5, 
נוף מדהים, 1,900,000. 

פאר הנדל"ן,
03-8084242 )32-32(_____________________________________________

 בויז'ניץ )אהבת שלום(, 
4.5 חד', 130 מ"ר, ק"ג, 
מרווחת ויפה + מעלית, 
2,450,000 ש"ח. "חמד 
נכסים" 052-7741000, 

_____________________________________________)32-32(ישראל

 בחגי, 3.5חד', סלון ענק, 3 
כ"א, שמורה, 1,800,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בשלמה-בן-יוסף, 4חד', 
גדולה, מיידית. תיווך-ישוב-

הארץ, 03-8007000,
050-3034110)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! ברמת אלחנן, 
4 חד' )5 במקור(, 100 מ"ר, 

ק"ב + מעלית + אופציה כולל 
אישורים 30 מ"ר משופצת 

ברמה גבוהה, מפוארת, חזית, 
_____________________________________________)32-32(3 כ"א. א.פנחסי, 03-5799308

 ברח' ירושלים, אזור העריה, 
4 חד' + מרפסת סוכה גדולה, 

92 מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה מוגבהת, 1,690,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי,
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' בבנין 
חדש, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב 

+ מעלית + חניה + מחסן, 
כניסה מיידית, 1,900,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות ברחוב 
ירושלים קרוב לעירייה, 

4 חדרים, 100 מ"ר, 
ק"ק, משופצת + סוכה 

גדולה, 1,700,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
קומה ב', 4 חד,' כ- 100 מ"ר, 
מפוארת!!! חזית, 1,620,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)32-32(_____________________________________________

 בשח"ל, 4 חד', מפוארת, 
110 מ"ר, מפרט גבוה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' בשלמה בן 
יוסף, קומה א', לא משופצת, 
1,250,000, מפתחות במשרד 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות!! הזדמנות 
אחרונה!! בגוטמכר 

היוקרתי, דירות אחרונות, 
4 חדרים בבניה ברמה 

גבוהה, קבלן אמין, 
מפרט עשיר, 1,850,000 

ש"ח. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 באבו חצירא, 3חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ב, מסודרת 

שקטה + א.הרחבה, 52 
מ"ר. 052-2452820, 

_____________________________________________)32-32("מקסימום-נדלן"

 בלעדי, 3 ח' ברב שך, 
עורפית, קרוב לז'בוטינסקי, 

משופצת, 1,300,000. תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

 בפרדס כץ, דירת 3 
חד', קומ' 2 בבנין חדש. 

תיווך יוסף יגן,
052-2243454, מייל -
yosi.yagen@gmail.

com)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! בחברון, 3 
חדרים, ק"א, ענקית, 90 
מ"ר + מרפסות, חזית, 

1,700,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

,052-7652801
03-6199323)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בחברון, 3 
חדרים, גדולה, כ- 90 

מ"ר, חזית, ק"ב, 
משופצת ומושקעת, 

אפשרות לחלק 
ל- 4 חדרים בקלות, 

1,650,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)32-32(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3 חד' 
+ אופציה ענקית, קומה נוחה, 
בנין איכותי, 1,290,000 ש"ח. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל, 3חד', 60מ', 
אופציה להרחבה, ל- 122מ', 

1,200,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בקרית 
הרצוג ביגאל אלון, 3.5 חדרים 

+ אופציה גדולה להרחבה, 
ק"ב, מעלית, סוכה. תיווך, 

050-4144602)32-32(_____________________________________________

 בהזדמנות בהרב קוק 
בבניה, דירות אחרונות, 

3 חד', מפוארות, 
1,450,000, תוכניות 

במשרד. פאר הנדל"ן, 
03-8084242)32-32(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא )גבול 
ר"ג(, 3.5 חד', 90 מ"ר 
בתהליך תמ"א ותהפוך 

ל- 5 חד', רק 1,700,000 
ש"ח. 052-7741000, 

_____________________________________________)32-32(ישראל

 בבלעדיות בפתאיה, 
3 חד', 65 מ"ר, אופציה 

בגג, רק 1,130,000. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)32-32(_____________________________________________

 מציאה, בגניחובסקי, ק"3, 
3 חד', אופציה קיימת ל- 6 

חד', שמורה, 1,480,000 ש"ח, 
_____________________________________________)32-35ל(050-7266246

 בנורדאו, 3חד', משופצת 
מהיסוד + אופציה למרפסת + 

50מ' בגג. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בדב-גרונר, בנין חדש, 
דירת גן, 3חד', 60מ' + 20מ', 

מרפסת. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3.5חד', 
משופצת ויפה + סוכה, 
1,310,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)32-32(_____________________________________________

 בכהנמן, 3.5 חד', 82 
מ"ר, ק"ג, מצב טוב, חזית, 
1,650,000 ש"ח. *בשלמה 

בן יוסף, 3 חד', 68 מ"ר, 
משופצת כחדשה, 1,290,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית, חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

חדרים גדולים, ק"ב, רק 
1,250,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)32-32(בועז' 054-8474843

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, אופציה 
בגג, 1,150,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)32-32(נדלן-בועז' 054-8474843

 בלעדי! ביואל, 2.5 חד', 
מרווחת, משופצת כחדשה 

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

 ברבי עקיבא, 2.5 חד', 
65 מ"ר, ק"ב, עורף, מסודרת, 

1,380,000 ש"ח, גמיש. 
*באפשטיין, 2.5 חד', 63 מ"ר, 

ק"ב, אחרונה, אופציה בצד 
ובגג, שמורה, 1,400,000. 

_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

 במרכז רח' שקט, 2.5 
חד,' 70 מ"ר, משופצת, קומת 

כניסה, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)32-32(א.פנחסי, 03-5799308

 באי גאון, 2.5 חד', 60 
מ"ר, משופצת, ק"א, אחרונה, 

אופציה גדולה בצד ובגג, 
שכנים למטה בנו )+ 30מ"ר, 

שטח בקרקע(, 1,650,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 2.5 ביונה הנביא + 
מרפסת סגורה כחדר + 
אופציה לבניה בצד ובגג, 

1,520,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)32-32(נכסים, 058-6010060

 באזור הרצוג, 2.5ח', 
ק"ב )רעפים( + רשיון לגג 

א.חלוקה, 1,490,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)32-32(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי צד בני-ברק, 
2.5 חד', קו' קרקע, עורפי, 

1,190,000 ש"ח גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)32-32(אדוארד

 דב הוז, 2.5 חד', קומה ב, 
60 מ"ר, 1,230,000, גמיש. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)32-32(אדוארד

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)32-32(_____________________________________________

 בזכרון מאיר לקראת 
בניה ממש, 2 דירות 
אחרונות, 2.5 חדרים 

במקור + סוכה ומרפסת 
שמש בבנין מפואר 

ואיכותי, ב- 1,270,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, 2.5 ח' ביואל, ליד 
נאות יוסף, קומה ב', משופצת 

מאוד, 1,350,000. תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 2.5 ח', ק"ק, 
בז'בוטינסקי, עורפית לפ"כ, 
משופצת, 950,000. תיווך 
_____________________________________________)32-32(אלטרנטיב, 054-5500263

 בהרי יהודה, אזור 
חרדי, דירת גן 4 חד', 

משופצת מאוד, 120 מ"ר 
+ גינה מקסימה!!

052-3276969)32-32(_____________________________________________

 בעין גנים, אזור חרדי, 
3.5 חד', ק"ב, גדולה, 

משופצת מהיסוד + 
_____________________________________________)32-32(חניה!! 052-3276969

 מציאה, 70 מ"ר, כולל 
ריהוט, משופצת, מושכרת 
ב- 1,700 ש"ח, 369,000 
ש"ח. "תיווך משה דרחי" 

054-2220275)32-32(_____________________________________________
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בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, מסחריות 
גם לנהגים צעירים 

_____________________________________________)14-40(וחדשים, 03-5790909

טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צ'קים למשך 

שנה/נכיון צ'קים

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-5/17(שעות. 077-40-900-70

■ אל תחכו לרגע האחרון, 
הקדימו הזמנותיכם לבין 

הזמנים.
_____________________________________________)43-43/16(יהודה- 053-3141105

■ איזי-רנט מלווה 
אותך לאורך כל הדרך, 

במחיר הטוב ביותר, בכל 
החברות בארץ ובחו"ל 

02-5805870
info@e-z-rent.co.il)1-1/17(_____________________________________________

■ רכב 7 מקומות, לאברכים 
בבני-ברק, החל מ- 250 ש"ח 

_____________________________________________)4-2/17(ליום, 050-2502552

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-50/16(_____________________________________________

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ, בבני-ברק 

והסביבה, מבצע קיץ 
מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי וידני 

100 ש"ח או חבילת 28 
שיעורים+מבחן מעשי 

3,029 ש"ח, אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 
_____________________________________________)23-48ל(חינם! 052-2514960

טוען רבני
 מתגרשים? לא לבד!!! 

טוען רבני ישראל זכריה. מוסמך 
ומקצועי. ל.מ. טל': 

6632298 -054, יצוג בבית הדין 
רבני- פרטי, ממונות-אישות. 

_____________________________________________3,000 ש"ח                   )18-43(

פרטיות | מסחריות | מפוארות

TOURS
rent a carסוכנות ארצית להשכרת רכב

בס"ד

מרכז הזמנות ארצי  
03-578-94-54

מבצעים 

מיוחדים!

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים כל 
השנה!!! מחירים 

מיוחדים לבין הזמנים.
03-523-66-50

050-333-222-8
054-700-50-66

)5-2/17(_____________________________________________

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)28-39(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-32/17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הובלות והסעות

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ דירה + מלונית )15-50 
מיטות( + אולם + חצר 

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-49/16(_____________________________________________

■ "הפגודה בפינה" - 4 יח' 
מדהימות, מאובזרות וממוזגות, 

קרוב לק. צדיקים + בריכה 
עלית. קבוצות/משפחות/זוגות

www.hapagoda.com
054-9988348)20-18/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, ג'קוזי, 
אטרקציות, בריכה נפרדת 

_____________________________________________)11-37ל(ביישוב. 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)48-47/16(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה 
ולל המכוניות, משאיות, טרק
טורים, אמינות + אישורים, 

052-3239123 ,052-5752933)1-1/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

סקודה
 סקודה סופרב, מפואר, 

מטופל רק בחברה, בלי 
פגיעות, 124,000 קילומטר, 

יד ראשונה, 79,000 ש"ח 
_____________________________________________)16-36ל(לרציניים, 050-6284747

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)31-40ל(052-7113937

סיטרואן

 בקצרין, חדרי נופש 
משפחתיים ומאובזרים, קרובים 

לכל אתרי הצפון, במחירים 
נוחים! הנחות לאטרקציות, 

04-6961175 ,050-5275981)23-34(_____________________________________________

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

200 ש"ח ליום, 250 ש"ח 
_____________________________________________)24-23/17(לשבת, 052-7696100

טיולים
 טיולי אתרים 

ומעיינות באזורים בית 
אל, פעילויות בחווה 
למשפחות וקבוצות,

054-5777878)25-32(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)44-40/16(הכל!!! 03-6318999

 בעתיקה בית סימונה - 5 
יח' מאובזרות, עד 30 איש, 

גישה לרכב, מעל מקווה 
האר"י, )ניתן להשכרה/ 
_____________________________________________)16-42/16(מכירה( 054-2196965

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

,052-7645275/2/3
,054-8592082

058-3245275/2)16-42(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, 2 חד', חדישה, 

מטופחת, מאובזרת וממוזגת, 
מול ביכנ"ס בירב )קרליבך( 

לזוג + 2, חניה, 
03-9363752 ,050-6241690)16-16/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

■ בעתיקה! צימרים 
מושקעים ויפים, ממוזגים 

ומאובזרים, במחירי מבצע!! 
 ,052-8973803

054-5797133 ,054-3979167)33-33/16(_____________________________________________

■ בס"ד - צימר לתפארת עד 
11 מיטות, כל השנה, לבחורים 

ומשפחות, מומלץ ביותר! 
052-7623725)6-8/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-17/17(_____________________________________________

■ בית פרטי מאבן כולל 
2 צימרים + חצר גדוו
לה, בצלע ההר, צופה 

לנוף מדהים+ בריכה, )על 
עמודים(052-7155422, 

053-3147542)36-38/16(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 5 
חד' למשפחות, מפוארת, 
מאובזרת+ בריכה ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)8-35(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

■ דירת נופש בכניסה 
לעתיקה, 4 חד', גדולה, חדשה 

ונקיה, ממוזגת ומאובזרת + 
מרפסת גדולה + נוף מדהים, 

050-4148184)14-39(_____________________________________________

■ מבחר גדול  של דירות 
ווופש בצפת וסביבו

תיה, ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים. 

)21-33(               050-4105896_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד, 

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

 בביריה - בין צפת 
למירון: סוויטה מאובזרת, 

2 חד' + סלון, 2 ג'קוזי, 
בריכה וסאונה, מחירים 
נוחים! 052-2617816, 

052-8650222)21-32(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

גדולה, מיזוג, עד 8 
_____________________________________________)22-47(מקומות, 054-8433991

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)22-33(מהעתיקה. 052-3455254

■ מתחם נופש לזוגות/
משפחות/קבוצות,עד 18 איש, 

ברמה גבוהה, חצר + ברכה 
_____________________________________________)25-24/17(ענקית + נוף. 058-7506090

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-52(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט - מדבקות להלבנת 

שיניים, כל הסוגים במחירים 
מפתיעים! 03-6199567, רח' 

_____________________________________________)27-34(עזרא 66, בני-ברק

קצרין
■ בקצרין וילה גדולה, דירות 

משפחתיות ודירות זוגיות, 
מאובזרות וממוזגות, קרוב 

לבית כנסת. 052-2582452  
_____________________________________________)28-42ל(04-6961029

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
057-3112314 ,052-7183288)26-25/17(_____________________________________________

■ "בנצי טיולי ג'יפים" - 
חוויית שטח יחודית מס' 1 

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)28-39(_____________________________________________

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

+ נוף פנורמי + מרפסות 
ענקיות, 054-8598366/77, 

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-52/16(_____________________________________________

נתניה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

משפחות + ג'קוזי, 
נקיות ומאובזרות, 
052-7203715/20)15-41(_____________________________________________

מרכז הארץ

נהריה
 דירת 3.5 חד' 

לחופשה משפחתית, 
ממוזגת ומרווחת, נוף 

גלילי מדהים!
050-4770781/2)24-35(_____________________________________________

■ "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים, בריכה + 

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-5/17(_____________________________________________

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 
מתאים עד 24 אורחים, 

 + 3X4 בריכת גלים מחוממת
בריכה רגילה גדולה, חדר אוכל, 

_____________________________________________)32-5/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

■ למרגלות ההר - 4 יחידות 
אירוח + בריכה + גינה לזוגות 

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-20/17(_____________________________________________

■ "סוויטות ארגמן" + 
ג'קוזי ספא פרטי לכל יחידה + 

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-15/17(_____________________________________________

■ סמוך לרשב"י 
צימרים יפיפיים 

ומאובזרים, ג'קוזי בכל 
צימר,ספא,מדשאות, 

ביכנ"ס מפואר,בריכת 
שחיה. 050-2004839

04-6980959)15-41(_____________________________________________

ספסופה

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מחוף נפרד, גדול 

ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 12 

מיטות בכ"א + גינה, 
בקרבת ביה"ח לניאדו. 

052-6460451)29-40(_____________________________________________

צפון

צפת

 *דירת נופש יפה 
ומסודרת + ג'קוזי *קוטג' 

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

 "נופש בצפת" - צימר 2 
חד' + ג'קוזי, צופה לכינרת, 

החל מ- 490 ש"ח לזוג. 
*לקבוצות מ- 15 עד 100 איש 

)דירות למכירה והשכרה + 
וילה למכירה(, 

050-4250702/3)23-35(_____________________________________________

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + ברכה מוצנעת, נוף 
עוצר נשימה! 780 ש"ח ל- 2 

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום,

054-5742965)27-52(_____________________________________________

 בצפת העתיקה דירת 4 
חד', יפה במיוחד, ממוזגת + 

מרפסות, נוף, 053-3133173, 
_____________________________________________)28-35ל(053-3130369

 בעיר העתיקה )האר"י(, 
דירות נופש ממוזגות 

ומאובזרות, נוף ומרפסות, 
052-8484726 ,050-2572577)28-35(_____________________________________________

 פינה באופק, מתחם עם 
4 צימרים + בריכה וג'קוזי, 

נוף פסטורלי לחרמון. אהובה, 
_____________________________________________)28-39ל(050-6582939

 "אחוזת בנימין" בעיר 
העתיקה - 6 דירות נופש, 
_____________________________________________)28-34(מומלצות, 052-8925324

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

 4 יחידות צימרים בצפת 
מאובזרים, יפהפיים ומרווחים 
+ בריכת שחיה, חצר, פינת 

מנגל, מחירים נוחים!
050-6543135)28-39(_____________________________________________

  דירות להשכרה 
מתואמות לקיץ, אפשרות 

לדירות חדשות ומאובזרות, 
מותאמות לזוגות או 

למשפחות, עד 30 איש
054-8543799)28-35(_____________________________________________

רנו

■ "אחוזת נועם" - 4 
דירות נופש, עד 30 
מיטות, יוקרתיות, 
למשפחות/זוגות, 

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

+ נוף מרהיב + בריכה, 
_____________________________________________)29-28/17(נדנדות 052-5856465

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

החל מ- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)29-2/17(להזמנות  050-4161617

 וילה קרקע 2 קומות 
+ צימר לזוג + 2, מאובזר 

וממוזג, גינה גדולה 
ונדנדה+בריכה, לחגים, שבתות 

_____________________________________________)29-32(וימים, 054-2468260/1

 דירת ארוח, קרוב מאוד 
לעתיקה, יפה ומרוהטת 

לשבתות/חגים/ימים.
052-3953998, שי.

_____________________________________________)29-32(054-2468262, ספיר

 בית גדול, 4 חד' ממוזג + 
בריה וג'קוזי מחוממים, ספא, 

מגלשת מים וגינה,
04-6921608 ,050-5651279)29-40(_____________________________________________

 דירת נופש, נקיה, 
מרווחת, מסודרת וממוזגת, 

7 מיטות, נוף, סמוך לעיר 
_____________________________________________)29-32(העתיקה, 054-8419332

 הלוואות לשכירים 
ועצמאיים עד 10,000 ש"ח, 

החזר בצ'קים במיידי,
052-6809242)29-32(_____________________________________________

 דירות נופש "שיר 
המעלות" - מאובזרות 

וממוזגות + בריכה בנויה, 350 
ש"ח לזוג. עונות שיא - 450 
ש"ח לזוג, 052-7400402, 

04-9978889
www .שיר המעלות.co.il)24-35(_____________________________________________

■ "צימר נופי ירדן"- סוויטה 
מפנקת ומרפסת גג מדהימה 

בישוב הדתי מצפה יריחו, 
_____________________________________________)28-39(לזוגות בלבד. 050-2403750

מצפה יריחו

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)30-33(_____________________________________________

 יחידות ארוח יפיפיות 
לזוגות/משפחות נוף נהדר 
לכנרת מקום גדול, מאובזר 
_____________________________________________)30-33(ונקי. אלמוג, 054-3006099

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

מזגן ונוף מדהים, בהזדמנות! 
058-3266448)30-29/17(_____________________________________________

 וילה 7 חד', ממזוגת + 
גן שעשועים למשפחות+ 20 

_____________________________________________)30-33(מיטות  053-2827371

קריית שמונה
 צימרים חדשים מאובזרים 

וממוזגים, ברמה גבוהה!!! 
ג'קוזי, נוף מדהים, צמוד 

לביכנ"ס וסופר, 
050-4100563 ,050-4126233)30-33(_____________________________________________

קברות צדיקים
 מתארגנת נסיעה ל"קבר 

השונמית" הידוע בסגולותיו 
מהסטייפלר לפקידת עקרות, 

052-7190944)30-33(_____________________________________________

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

רהיטים, בכל הארץ,
_____________________________________________)30-37ל(052-3303187, 054-5572342

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

בב"ב ובכל הארץ, קו 
קבוע לירושלים, מידי יום,

_____________________________________________)30-41ל(050-8761460

השכרת אופניים
 השכרת אופניים 

חשמליים, רק ב- 40 ש"ח 
ל- 3 שעות, 58 ש"ח ליום 

שלם, מתאים לקבוצות 
עד 20 משתתפים. ספידי 

בייק רח' ז'בוטינסקי 34 
ב"ב ליד מ. מור,
_____________________________________________)30-41ל(050-3553533

■ דב ושושנה לנדאו 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 
ומאובזרות למשפחות, אפש' 

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-17/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

נדנדות, חצר גדולה ומטופחת, 
מש' סופר. 052-8401847 

04-6989734)50-46/16(_____________________________________________

■ "מרגוע אלומה" - יחידות 
דיור חדשות )עד 50 איש( 
לנופש ולשבתות גיבוש, 

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-9/17(_____________________________________________

■ "פנינת הכפר" - ארוח 
כפרי לזוגות ולמשפחות, 
בריכה מחוממת )ג'קוזי 
סאונה בהזמנה(במקום 

מקווה לגברים וספר 
תורה במקום,
050-3388668)30-33/16(_____________________________________________

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

_____________________________________________)4-4/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

למשפחות וזוגות, בריכה 
+ מקווה לגברים, ג'קוזי, 

גינה ונוף, 052-8723705, 
050-4443803)9-11/17(_____________________________________________

■ צימר נקי ממוזג,משפחתי, 
מרפסות נוף , קרוב לרשב"י, 

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-50/16(_____________________________________________

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

לרשב"י, 052-5226788,
04-6980585 ,052-4478055)35-38/16(_____________________________________________

■ צימרים מרווחים 
וממוזגים, קרובים מאוד 

לציון הרשב"י, לזוגות 
ולמשפחות, 

 058-3257592
052-7644916)33-34/16(_____________________________________________

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון
 צימרים חדשים, 

מאובזרים וממוזגים, לזוגות 
7 דק' לרשב"י, אפשרות 

לקבוצות + חדר אוכל, מש' 
שלג, 04-6980744, 

050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
054-6928116)20-19/17(_____________________________________________

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 
052-8793288)21-20/17(_____________________________________________

מעלות

 יחידות נופש מאובזרות 
- קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 

במחירים נוחים, מרציאנו,
04-6987450 ,054-5989347)25-24/17(_____________________________________________

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

לזוגות, 052-2979067,
04-6980624)25-24/17(_____________________________________________

כרמיאל
 דירת קוטג' מרווחת + 
גינה + נוף, במיקום מצוין, 

בקרבת הרשב"י והחוף הנפרד, 
04-9987070 ,052-2261711)26-43(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו! נותרו תאריכים 

אחרונים לקיץ!!! לקבוצות עד 
50 איש + חדר אוכל מרווח, 5 

_____________________________________________)28-39(דקות לציון, 054-5990551

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

_____________________________________________)28-28/17(וחדר אוכל, 054-6987257

 "בוסתן לביא" - דירת 
נופש יפיפיה, נוף מדהים, 

סטנדרט גבוה,פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)30-41(_____________________________________________

 דירת גן משופצת, 4 
חד', ממוזגת + גינה גדולה 
ומטופחת + בריכה גדולה 
ומקורה, נוף מרהיב לגליל, 

052-7674166)30-33(_____________________________________________ מגדל
 נדיר! במגדל דירת נופש 
+ חצר + סאונה + ג'קוזי, 5 

דק מהכינרת, בית כנסת קרוב, 
_____________________________________________)31-34ל(במחירים נוחים, 050-4170001

 דירת קרקע משופצת, 4 
חד', ממוזגת + גינה גדולה, 

נוף מרהיב לגליל, באזור דתי, 
054-8420561 ,052-4008100)31-33(_____________________________________________

 דירת 5 חד' גדולה 
+ צימר 2 חד', ממוזגות, 

מאובזרות ומרוהטות עם נוף 
_____________________________________________)31-34ל(פסטורלי, 050-4397775

 יחידה במחיר מדהים, 
בריכה, ג'קוזי, גינה למשפחות 

ולזוגות, 052-2797223,
04-6921554)31-42(_____________________________________________

 דירת נופש 3 חד' וסלון, 
עב"ס יומי/שבועי, לפי מיטות, 

מקווה ובית כנסת צמוד, 
050-6734771)31-34(_____________________________________________

 דירה חדשה ומסודרת, 
מתאימה לזוג + 3 ילדים, 
ממוזגת + חצר, מחירים 

משתלמים, 
058-3233980)31-35(_____________________________________________

סובארו

סיאט

 מציאה לוגאן, 2011, 
יד שניה, ידני, 7 מקומות, 

140,000 קילומטר, במצב 
_____________________________________________)31-34ל(חדש, 052-4289298

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-4/17(*ליסינג, 03-7267260

 מחיר החל מ-2,400 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)32-39ל(050-6666599

עכו
■ ברח' משה שרת במקום 

טוב, 2 חדרי שינה + סלון, 
ק"3, 600 ש"ח ליום, 

_____________________________________________)32-35ל(052-4439710  )בין 9:00-13:00(

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

ומטופחות, קרובות לים, אפ' 
לתיווך לפי דרישת הלקוח! 

 ,052-7170190
053-3104311 ,058-3205078)32-39(_____________________________________________

 בצאנז, המבחר הגדול 
ביותר לדירות קייט, ליד 
הים, החל מ- 400 ש"ח 

לזוג ללילה,
052-7676310, להתקשר 

_____________________________________________)32-35(9-1 בבוקר. 7-11 בערב

 בקרית צאנז, דירות 
יפות ומפוארות, ממוזגות, 

למשפחות ולזוגות, קרובות 
_____________________________________________)32-33(לים, 054-8487676

צור הדסה
 בהרי יהודה, וילה יפיפיה, 

7 חד', גינה, מרפסות, נוף, 
אטרקציות בסביבה, עד 18 

איש, 1,500 ש"ח ללילה, 
054-6987004)32-35(_____________________________________________

 דירונת מרוהטת, צופה 
לכינרת עם גינה, לזוג + 5, 

סמוכה לעתיקה, 10 דק' 
הליכה, 052-8755530,

_____________________________________________)32-35ל(04-6974126

 לבין-הזמנים, דירה גדולה, 
יפה, נקיה, ממוזגת באיזור 

חרדי, 050-4130815,
04-6973135)32-33(_____________________________________________

 דירה מאובזרת ושמורה, 
בריכה, טרמפולינות, חצר 
גדולה, נוף לכינרת, באזור 

_____________________________________________)32-35(שקט, 053-3137535

 וילה מפוארת ומאובזר 
ברמה גבוהה, שכונה שקטה, 

חצר ענקית, נוף מאלף, 
_____________________________________________)32-35(ביכנ"ס צמוד, 050-4155568

 דירה יפה, מיוחדת 
ומאובזרת, פונה לנוף, 
לשבתות וחגים וביה"ז,

052-7154978 ,050-7091529)32-35(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן 
"לוינסון רכבים",

076-5412123)32-32(_____________________________________________

וולבו
volvo( ( וולוו, שנת 

S90 ,97, שחור, 3000 נפח 
מנוע, 100,000 ק"מ, שמורה 

_____________________________________________)32-35(מאוד!!! 054-3455437

 סובארו אימפרזה 
2006, 1600 אוטומט, יד 

ראשונה, פרטית, צורה 
חדשה, מטאלי,
054-8402332)32-32(_____________________________________________

 *סיאט טולדו בהנחה 
משמעותית ובהחזר של 990 
ש"ח, לחודש ללא מקדמה, 

מבצע מיוחד לכמות מוגבלת 
מערכת וויז ומצלמה מתנה, 
ימים אחרונים להספקה לבין 

_____________________________________________)32-32(הזמנים!! 076-5412123

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת סיטרואן ברלינגו 8 

מקומות בהנחה משמעותית, 
100% מימון ובהחזר חודשי 

החל מ- 1,450 ש"ח בחודש, 
076-5412123)32-32(_____________________________________________

 רנו קנגו 2008, 1600, 
אוטומט + תוספות, טסט 

לשנה, לבנה, יד שניה,
054-8402332)32-32(_____________________________________________

התעמלות
 מאמן כושר: *אירובי 
*ריצה *מתיחות *תזונה 

*הורדה במשקל. 
_____________________________________________)32-43(053-9583627, יעקב

יעוץ ועזרה
 יועצת זוגות M.A נסיון 

מיוחד בפתרון בעיות,
077-4361430)32-35(_____________________________________________

■ משה גולני- מורה נהיגה 
מוסמך, ותיק וסובלני מאד, 

טויוטה/ אוטומט/ חדשה 
לחלוטין, מבצע ייחודי: מחיר 

שיעור: 110 ש"ח! מחיר: 
28 שיעורים+ מבחן פנימי+ 
טסט+ ספר תאוריה: 3,800 

ש"ח בלבד!
_____________________________________________)23-34ל( 054-4468840 )בב"ב(
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למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-44/16(_____________________________________________

כללי

 סטוק של מאה חולצות 
לגברים מכופתרות בצבעים 
לבן פסים ומשבצות, מידות 

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

מקורי, ב- 15,000 ש"ח
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

תינוקות

ריהוט

■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)30-33(___________________________________________

 שמלה שבתית אלגנטית 
לילדה בגיל 8-12, צבע מוקה 

- חום, שיפון, כפלים אקורדיון, 
"מודה" 50 ש"ח בלבד!

054-8063853)23-33(_____________________________________________

 מגפי גומי למכירה 
לעובדים במים, מידות 41-47, 

שחור, 40 ש"ח בלבד! 
_____________________________________________)27-37(054-2841250 )י-ם(

 מחשבים ניידים במצב 
מצויין, החל מ- 550 ש"ח 

)גם מקרנים(. *ב"ב: 
050-6379001. *מודיעין 

עילית: 052-7171228. 
*אלעד: 054-8426648. 

_____________________________________________)27-34(*ב"ש: 052-7155655

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

■ קונים זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח. 
054-2821847)16-42(_____________________________________________

■ קונה לפירוק + נסיעה, 
לל המכוניות, משאיות, רטק
טורים, אמינות + אישורים,

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

■ גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם 

שירות בבני ברק ובירושלים,
052-7611936 )13-48(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

■ *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)28-39(מחסנים, 050-5536359

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)29-32(מבוגרת, טל': 050-5952474

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 אישה חרדית ומסורה 
מעוניינת בעבודה עם 

קשישים/נקיון או כל עבודה 
אחרת, המלצות ונסיון,

054-9929552)21-32(_____________________________________________

 אישה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית, חרדית 

וצנועה, המלצות רבות, 
אפשרית גם בישול,

053-3348860)24-32(_____________________________________________

 שיעורי עזר וקידום 
לקראת שנה"ל הבאה בחשבון 
ובאנגלית, לילדות כיתות א'-ד', 

יסודי, מחירים נוחים!
_____________________________________________)28-38(054-9916837, בתיה )י-ם(

תקשורת

 חיסול! הקודמת זוכה! 
שמלות ערב לנשים/נערות/

ילדות, 15 ש"ח ליחידה, 
 054-5565961 ,02-5388930

_____________________________________________)28-38()י-ם(

 מזגן חלון אלקטרה 1 ורבע 
כוח סוס, מצב נדיר, 2 בלוני 

גז גדולים, סירה לים פיברגלס 
ל- 4 נוסעים, מכונת כביסה, 

052-2530036)28-32(_____________________________________________

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

דרושים

 אורגן ימהה 401, במחיר 
1,500 ש"ח, 050-3498150, 

03-9218152)29-32(_____________________________________________

עם נסיון של למעלה 
מ- 20 שנהלהפעלת 

מזגנים במטבעות 
ובכרטיסי אשראי

השגנו תורם לסבסוד 
10 מכשירים

המכשיר הדיגיטלי 
החדיש, החסכוני 

והותיק ביותר

כספי ציבור 
לא מבזבזים!

כל הקודם זוכה!   052-7644144

 יסודות הגיאוגרפיה 
לכיתה ה', ט' מילר, חלק א', 
הוצאת ישורון, שמור במצב 
מעולה כחו חדש, 20 ש"ח 
_____________________________________________)29-34(בלבד! 054-8063853 )ב"ב(

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 03-6884123 
050- 5274348)29-32(_____________________________________________

 מנוי חדר כושר בכושר ג'ים 
בירושלים ל-5 חדשים, מתאים 
_____________________________________________)29-32(לבחורי ישיבה, 053-3103806

 2 מיטות נפרדות + 2 
ארגזים + 2 מזרונים עמינח 
לחדר שניה, במצב מצויין, 
_____________________________________________)29-32(052-7623559 )בירושלים(

סייל ענק

10-59
עד

כל בגד
רח' ירושלים 52, ב"ב
03-5792841

"אצל בתיה"

&

&
&

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת אורגנית של חברת 
KORG דגם PA4, במחיר 

_____________________________________________)30-32(מוזל, 053-3177969

 KORG למכירה אורגנית 
PA900, חדש עם אחריות, 
_____________________________________________)30-32(במחיר מוזל, 053-3177969

 "עלי כותרת" - ספר 
ספרות לתיכון, חדש לגמרי 
)לא היה בשימוש( 30 ש"ח, 

02-5388930 )י-ם(,
052-3452197)30-39(_____________________________________________

 "מילה במילה" - נילי 
צפר, WORD 97, מצב 

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

 סורג ישר בצבע שחור, 
אורך: 2 מטר, גובה: 90 ס"מ, 
200 ש"ח בלבד! בהזדמנות! 

_____________________________________________)30-40(054-2841250 )י-ם(

 2 זוגות נעליים לילדות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידות: 

32, 35 )בשימוש פעמים 
בודדות(, 20 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)30-40(054-8063853 )ב"ב(

■  יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות 
0525-778544)28-4/17(_____________________________________________

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

בארץ ובעולם - סודיות 
_____________________________________________)23-22/17(מובטחת! 054-7195111

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי,כללי, רווקים/ת 
ופרק שני לכל הגילאים ולכל 
רמות ההשכלה )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, משעה 10:00 

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 

בלבד! שדכן מקצועי עם 
המון הצעות

054-8422105
03-6189388)16-42(_____________________________________________

שידוכים

עורכי דין

קייטרינג

אבידות

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

ש"ח כולל אחריות, 
הוותיק בענף.
054-4543701
052-6643701)31-5/17(_____________________________________________

מחשבים

 דפנה אברהם - 
עורכת דין: חוזים, 

מקרקעין, דיני עבודה, 
באזור המרכז, 
052-3322444

dafna.law@gmail.com)21-32(_____________________________________________

תקליטנים

צילום אירועים

 צלם מקצועי ברמה 
גבוהה ביותר! לחתונות, 
בר מצוות, אירוסין ועוד, 

5 ש' נסיון, כשתמונה 
ויוקרה נפגשים 

במחירים הכי זולים!
_____________________________________________)21-32(050-4143558, דוד

 תקליטן חרדי אורן דוד 
לאירועים; מקצועי ברמה 
גבוהה ביותר, מגוון סוגי 
מוזיקה: חסידי/מזרחי, 

כי לארוע של פעם 
בחיים מזמינים את הטוב 
_____________________________________________)21-32(שבטובים! 050-4147386

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/17(_____________________________________________

שיפוצים וצבע

 טוען רבני, הרב אפרים 
לוי - ייצוג בכל בתי הדין בארץ, 

077-2060590)25-36(_____________________________________________

 אמבטיית זאב -
לא שפצנו רק החלפנו 

אמבטיה, 03-5445901, 
,02-5333862
,04-8361130
09-9584862)25-44(_____________________________________________

מוצרי אפיה
 צמוקים ושקדים- המרכז 

לאפיה ר' עקיבא 48/109 
ב"ב, במחירים ללא תחרות 

*סדנאות ללא עלות, 
050-4161617)29-2/17(_____________________________________________

מזגנים
 למכירה מזגנים עיליים 

- משומשים במצב מצוין, 
050-5317845)29-40(_____________________________________________

 מבצע צילום אירועים 
מקצועי, וידיאו ותמונות 

לברית 650 ש"ח לבר מצווה 
וחינה, 950 ש"ח, אפשרות גם 

_____________________________________________)30-41ל(לצלמת, 052-8510980

 שפע מטעמים,
אוכל מוכן לשבתות, 

חגים ולכל סוגי האירועים 
בהשגחת יורה דעה, 

מבצע 30 ש"ח למנה 
קומפלט, ר' עקיבא 5, 
פתח-תקוה, להזמנות, 

052-8838186)30-40(_____________________________________________

קורסים
 מכללת R.E.S, קורס 

תיווך נדל"ן בחינם, 
בכפוף לתקנון, 

בפריסה ארצית! 
 ,077-2222211
053-7361080)31-34(_____________________________________________

 "ברכת יוסף" - שידוכים 
לרווקים/רווקות, מעל גיל 

30, איכותיים, מהמגזר הדתי 
_____________________________________________)31-34ל(והחרדי, 050-5559877

 טאבלט 7 אינץ, מצב 
מצוין עם ווינדוס 8, 300 ש"ח, 

052-7123106)31-34(_____________________________________________

 *ח.שינה זוגי + 2 שידות 
800 ש"ח. *2 מיטות נוער 
נפתחות, 600 ש"ח כ"א. 
*מזנון 700 ש"ח, הריהוט 

_____________________________________________)31-34ל(במצב מצוין, 052-2438423

 ספה 3+2 מבד אפור 
במצב מצוין, 500 ש"ח,

052-8883737)31-32(_____________________________________________

 נעליים לילדה חגיגיות, 
בובה, כסף, כחדשות, מידה 

32 )בשימוש פעמים בודדות(, 
_____________________________________________)31-40(20 ש"ח, 054-8063853 )ב"ב(

 ,skechers נעלי ספורט 
מידה 30 , סקוטש, ורוד/רפור, 
10 ש"ח בלבד! 054-8063853 

_____________________________________________)31-40()ב"ב(

 *אופניים לילדים, 300 
ש"ח. *שטיחים 150 ש"ח. 

*כסאות תלמיד, 50 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)31-34ל(052-2438423

 למעונות וגני חב"ד בצפון 
ת"א דרושות מטפלות, סייעות 

וגננות מחליפות. לפרטים: 
_____________________________________________)32-35(חגית 054-7708715.

 לישיבת כסא רחמים, 
דרוש סוכן עצמאי להפצת 
ספרי קודש של מכון הרב 

מצליח, תנאים טובים!
050-4158560 ,054-8474605)32-35(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
דרושה עזרה בנקיון ובישול, 3 

פעמים בשבוע, בשעות -16:00
_____________________________________________)32-35ל(20:00, 050-5957951

 לגן מעון בפ"ת, מטפלת 
חמה ואחראית לתינוקיה 
למשרה מלאה, 30 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ל(לשעה, 050-4104358

 למשרד נסיעות! סוכנים/
ות נסיעות מקצועיים/ות 

 sabre,( !בעלי נסיון בלבד
 ,)Amadeus, Gilboa
hila@rglobali.com)32-33ל(_____________________________________________

 לחנות ומחסן יבואן 
אופנה לגבר דרוש/ה עובד/ת 

למכירות טלפוניות/ פרונטליות 
ועבודות משרד כלליות,

_____________________________________________)32-35ל(050-7997706

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-48(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

■ נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-13/17ל(052-2595370

 "ביחד" - שידוכים לכל 
הגילאים, מאגר ארצי, שדכניות 

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
072-2391111)32-35(_____________________________________________

 "אביחי - מתווכים" 
פותחים בפניכם, את 

חטיבת השיפוץ והבניה, 
כמסורת רבת השנים 

של מקצועיות, אמינות, 
ודייקנות )סיווג קבלנים 

ג'100(, לפרטים:
03-5701010)32-32(_____________________________________________

 בחור צעיר וחרוץ רוצה 
לעבוד בנקיון, נסיון עשיר ורוב! 

_____________________________________________)32-33ח(052-7196516

 מטפלת מסורה ונאמנה 
בקשישים בשעות הלילה, 

_____________________________________________)32-33ח(054-6672890

 מעונין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)32-33ח(054-8528583

 בוגר נתיבות עולם, תואר 
שני, נסיון בניהול בעמותות 
ובעסקים, במשרה בכירה! 

_____________________________________________)32-33ח(050-4160390

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

בלבד! נסיון והמלצות,
050-4124827)32-42(_____________________________________________

 בחור חרדי מעונין 
לעבוד בחלוקת עלונים 

וכד' באזור מודיעין,
054-8443220)32-33(_____________________________________________

 שכחתי מגבעת בורסלינו 
בטרמפ מאשדוד לבני-ברק 

בליל שישי "בלק",
_____________________________________________)32-33ח(054-8524048

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)32-33ח(1-599-500-003

 אבדו תפילין לפני 
כשבועיים על שם קרישבסקי, 

_____________________________________________)32-33ח(פלא': 052-7677477

 אבד ארנק במוצאי ש"ק פ' 
בלק בקו 402 מירושלים לבני-
ברק או ברחוב חזו"א - הרב 

_____________________________________________)32-33ח(לנדוי, פלאפון: 052-7615048

 נמצא נגן בחוף שרתון יום 
רביעי ז' תמוז תשע"ו, טלפון: 

_____________________________________________)32-33ח(050-4163637

 אבדה שקית ובה שרשרת 
זהב, תיק גן )גרביים ועוד(, 

באזור כהנמן ר' עקיבא, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7117849, 052-7122418

 אבד מחזיק מפתחות 
היקר לבעליו עם או קי מתכתי 

בקו 68 באיזור רמת אשכול 
_____________________________________________)32-33ח(בירושלים, 052-6795000

 נמצאה טבעת מוכספת 
ברחוב יחזקאל בגאולה בחג 

_____________________________________________)32-33ח(השבועות, 053-3154020

 דרוש ארון ספרים,
_____________________________________________)32-33ח(050-4116799

 דרושה עגלת טיולון,
_____________________________________________)32-33ח(050-4116799

 דרושים שעונים, רדיו, 
טרנזיסטורים לילד לפרוק 

_____________________________________________)32-33ח(והרכבה מחדש, 054-3429699

 משפ' אברך ברוכת ילדים 
מעוניינת בסורג נפתח לחלון 
בגודל, 98X98 ס"מ )אפשרי 

_____________________________________________)32-33ח(בתשלום(, 08-9765927

 למשפחה דרוש מזגן 
טוב, דחוף, 054-7354625, 

_____________________________________________)32-33ח(לא בשבת

 למשפחה גדולה דרושה 
_____________________________________________)32-33ח(ספה, 050-4125549

 דרושה מגירות ירקות 
למקרר גדול של חברת 

"באוקנכט" אמריקאי,
_____________________________________________)32-33ח(057-3111863

 מעוניין במקרנה "סופר 8" 
_____________________________________________)32-33ח(עם קול, 053-3185602

 זקוקים בדחיפות למספר 
מאווררים עבור סוכת ביהמ'ד, 

אפשרי יד שניה, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7193701

 דרוש אורגן בדחיפות 
למסירה למשפחה דלת 

אמצעים עם ילדים בעלי בעיות 
_____________________________________________)32-33ח(רגשיות, 052-7151692

 מקרר יד שניה במצב 
מצוין, 200 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)32-33ח(050-4172197

 מכונת קפה נספרסו 
במצב חדש, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8444550

 במצב מצוין!!! מקרר 
אפולו תדיראן, 500 ליטר, 

מחיר: 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-3655367

 מכונת כביסה אלקטרה 
לוקס, פתח קדמי, 5 ק"ג, בת 
ארבע שנים, מחיר: 500 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3655367

 במצב מצוין!!! תנור 
אפיה + כיריים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3655367

 בפתח תקוה, מקרר 
 ,85X60X60 ,משרדי מורחב

מעולה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-2786557

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח,  
_____________________________________________)32-33ח(טל': 054-6983461

 מאוורר רצפה מסתובב, 
_____________________________________________)32-33ח(80 ש"ח, 050-7463631

 רולים מקצועים לשיער, 
רמינגטון, 50 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7110779

 חצובות בלרס + ראשי, 
להבות פסחיים כחדש, מחיר 

סמלי, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7110779

 מקרר במצב טוב, ב- 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-5823874

 מקרר חצי מטר על חצי, 
קטן, מצב טוב מאוד, ב- 250, 

_____________________________________________)32-33ח(054-5823874

 מקפיא מעולה וטוב, לא 
עושה קרח, 4 מגירות, ב- 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-5823874

 מזגני חלון, 1 כ"ס,1.5 
כ"ס 2.5 כ"ס, במצב 

מצוין. יצחק, 
054-4584974)32-35(_____________________________________________

 מזגן עילי חב' אלקטרה 
שתים וחצי כ"ס, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(054-5823874

 מכונת כביסה חב' אאיגה 
6 קילו, דרוש תיקון קל, ב- 

_____________________________________________)32-33ח(450 ש"ח, 054-5823874

 מדיח כלים גדול, קינג, 
200 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-4273857

 שואב אבק ביתי 
חזק W1300, תוצרת 

REWONTA, איכותי, 160 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד, ב"ב,052-5737813

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5543055

 פלטת גריל לצלייה 
)פלנצ'ה(, חדשה באריזה, 60 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4551056

 ספה בד כחולה במצב 
מצוין, נפתחת ל- 2 מיטות, 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח, 052-7633169

 ספת עור אמיתי בצבע 
שחור, 3 מושבים, 460 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7152428

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(054-7863538

 באלעד בהזדמנות, ארונית 
מצעים מעץ סנדוויץ, מידות 

110X62X85, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(054-6983461

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל': -054

_____________________________________________)32-33ח(6983461

 שולחן סלוני נמוך בצבע 
ונגה, כחדש, 300 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)32-33ח(053-3113781

 שולחן מחשב מעץ 
כולל מדף למחשב, מדפסת 
ולמקלדת, על גלגלים, 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-6538266

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)32-33ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

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

 *2 מיטות, 1.20, כולל 
מזרונים, יפות כחדשות. *ספה 

קרם 2.70, 050-4144086 
_____________________________________________)32-35ל(בב"ב

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, יטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7633316

 ספה דו מושבי כחול נייבי 
+ כריות נוי, 300 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-7463631

 ספריה לספרי קודש 
עץ  מלא, צבע שחור מט 

+ דלתות ומגירות ב- 250, 
_____________________________________________)32-33ח(053-3114819

 כסאות ברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 ארונית מעץ יפיפיה, 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 זוג שידות קטנות ונגה 
יפהפיות, כ"א 150 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7603865

 ספה דו מושבית עור צבע 
קרם איכותית, נוחה מאוד, 

450 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר, גובה 
1.55 ס"מ אורך, צבע חום, 
מחיר, 220 ש"ח, צבע חום, 

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

 כסא ישיבה עם משענת 
וגלגלים, 110 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
מצב טוב, צבע חום בהיר, 

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

 כוננית 5 מגירות פלסטיק 
"כתר", 100 ש"ח, מצב טוב, 

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

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב" 500 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, ב"ב, 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת "שילב" 400 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 
_____________________________________________)32-33ח(70 ש"ח, ב"ב, 052-3073826

 כסא תינוק עם ריפוד, 
מתקפל, מצויין, 70 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)32-33ח(טלפון: 052-3073826

 מזרון לול בירושלים, 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8423405

 משאבת חלב חשמלית 
מיני אלקטריק כחדשה 

באריזה, 290 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(052-7139935

 אמבטיה לעגלת סייבקס 
קליסטו, שחור טורקיז במצב 

מצוין, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(052-7139935

 עגלת תינוק חדשה 
באריזה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(050-416799

 עגלת דר' בייבי, דגם 
מדריד, 5 מצבים, ידית 

מתכוונת במצב מצוין, ללא 
כתמים, 300 ש"ח,

_____________________________________________)32-33ח(052-7601030

 נעל צעד ראשון, מידה 19, 
nike, כתום, לבן/בת, מצב 

מעולה! 90 ש"ח, 
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

 מיטת תינוק במצב 
מעולה, שנה בשימוש, ב- 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4145023

 עגלת תינוק ממבא, 250 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 עגלת טיולון יס באדי, 75 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 כסא תינוק לרכב, 110 
ש"ח, מצב טוב, בני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(052-5737813

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת, בסך: 

_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח, 050-4176661

 עגלת פג במצב טוב 
)זקוק לניקוי וכיבוס(, 250 

_____________________________________________)32-32ח(ש"ח, 052-8378727

 מיטת תינוק במצב טוב 
מאוד, 150 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)32-33ח(054-8596365

 מיטת תינוק עץ מלא 
בצבע שמנת כחדשה, 300 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-4262290

 שלד עגלת שכיבה 
MIMA בשווי 2600 רק 450 

ש"ח, מצב מצוין, )יש אפשרות 
לקנות את שאר החלקים(, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7110779

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 052-7966786

 סוני אריקסון )לא טאץ( 
ברשת אורנג/סלקום + 

מצלמה איכותית ונגן, 169 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 058-7930730

 מכשיר סלולארי, מצב 
חדש )לא מגע(, לא כשר ללא 

מטען, ב- 250 ש"ח,
_____________________________________________)32-33ח(050-8776286

 פלא סמסונג תומך כשר 
שנה בשימוש + מקשים ב- 70 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 050-4145023

 פלאפון, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-4273857

 מציאה! מכשיר כשר 
סמסונג E1050, חדש באריזה, 

160 ש"ח, 052-7673603 
_____________________________________________)32-35()להתקשר בשעות אחה"צ(

 סנדלים בנים/בנות, מידות 
20-39, עור, יציקה, פמה: 60 

ש"ח, טוסטי: 70 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(054-2841250 )י-ם(

 עקב זארה, מידה 40, צבע 
שמנת, חדש, ללא שימוש, 50 

_____________________________________________)32-42(ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 ספר לימוד אנגלית 
)דקדוק( grammer+, לכיתה 
5, חיה אביעזר, מצב מעולה! 
_____________________________________________)32-42(30 ש"ח, 052-7128580 )י-ם(

 "פלאי החומר" חטיבת 
הביניים, קצנלבוגן, שמור 

במצב מצוין, 40 ש"ח,
_____________________________________________)32-42(052-7128580 )י-ם(

 קשתות לגג, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-4273857

 טלית חדשה, תימנת, 
גודל 80, 300 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
חדשה, 120 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 סידורים נוסח, בלדי, 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, לפרטים: 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
250 ש"ח, לפרטים:

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מסחטה ידנית חדשה, 
150 ש"ח, לקיוסק, לפרטים: 

_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מסך 17 אינצ', 75 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(לפרטים: 054-4273857

 מקרופון אלחוטי איכותי 
חב' מיקסטק במצב מצוין, 

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

 רמקול איכותי בידורית 
3 כניסות, 100 וואט מתאים 

לאירועים עד 150 איש, קל 
לנשיאה, במצב מעולה, 500 

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

 עט קוויקשנרי סורק 
טקסט מאנגלית לעברית עם 

קול, חדש, 450 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)32-33ח(054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי חדש 
באריזה, כולל מקרופון עם 

חוט, מחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)32-33ח(054-3132330

 מכונת כתיבה ישנה, יפה 
בארגז, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)32-33ח(052-7154392

 מאוורר עמוד, 20 אינטש, 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח, 052-3463482

 מחשב נייד 10.1, וינדוס 7 
+ תוכנות במצב מצוין, 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 054-8474954

 קולבים לבגדי ילדים 
חדשים, 100 קולבים, 100 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח, 052-7128247
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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

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם קשישים 
_____________________________________________)02-28(בבתיהם. 03-5783159

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________

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

 לחברה פרטית 
המובילה בתחום הגביה 

דרושים/ות פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: -08:00
17:00, תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)27-34(משרה 2086 *ללא ניסיון

 למשרד עו"ד מוביל 
ברמת גן דרושים/ות 

נציגי/ות שירות לקוחות 
למחלקת גבייה, דרוש 

ידע בסיסי במחשב 
והכרות עם עולם הגבייה, 

העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 

09:00-18:00. ישנה 
אפשרות למשרת אם 
ימים א-ה בין השעות 
08:00-15:00, תנאים 

מעולים למתאימים! 
אפשרויות קידום וניוד, 

קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל:

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)27-34(משרה 1986

 לחברה מובילה בתל-
אביב, דרושים/ות למוקד 

החרדי נציגי מכירות, 
שכר גבוה!!!

073-2271471)21-32(_____________________________________________

 דרוש/ה נהג/ת 
לאוטובוס/מיניבוס, 

מגוש דן, תנאים טובים 
למתאימים. שי,
050-8444001)25-32(_____________________________________________

4,000

www.glatjobs.co.il 
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1

073-70-55-666 9 
 

זה הזמן למצוא עבודה!

 פנסיונר!!! הזכויות 
שלך שוות הרבה כסף! 
התקשר לממש אותם! 

054-8420571)22-39(_____________________________________________

 עומד לצאת לפנסיה? 
חושב לעזוב עבודה? קבל 

ייעוץ פרישה ותרוויח! 
054-8420571)22-39(_____________________________________________

 משלם הרבה כסף 
לביטוחים??? ניתוח תיק 

ביטוחים מקצועי יקטין לך 
_____________________________________________)22-39(עלויות! 054-8420571

 התקשר לחסוך דמי 
ניהול מקרן הפנסיה 
_____________________________________________)22-39(שלך! 054-8420571

35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

 לשנה הבעל"ט לגן בהדר 
גנים גילאי 2, דרושות גננת/

סייעת, למשרה מלאה, תנאים 
טובים ומתאימות,

050-5933224)29-32(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)29-32(_____________________________________________

 *עובד לחנות סלולרי 
לאחה"צ * עובד לחנות 

בירושלים 12:00-21:00, ידע 
במכירות!

_____________________________________________)29-32(052-7158000 )תא קולי(

 למעון בפ"ת/ג.שמואל, 
מטפלת מנוסה: 1(משרה 

מלאה. 2(לשעות הצהריים, 
_____________________________________________)29-32ל(תנאים טובים, 054-8461589

 דרושה מוכרת ל"כובעי 
הלן" בב"ב 4-5 משמרות 

מתוכן 2 ערב, שישי לסירוגין, 
לפרטים נוספים: 

050-8440627)29-32(_____________________________________________

 לגן פרטי בפ"ת לגילאי 
1-3, דרושה סייעת/גננת 

למשרה קבועה לתווך ארוך, 
תנאים טובים! 052-3600817, 

_____________________________________________)29-32(נורית

 *דרושות קופאיות 
לבוקר/צהריים. *סדרנית. 

*עובד לשעות הבוקר - 
לצרכניה בבת-ים,

,03-5512122
052-6732122)29-32(_____________________________________________

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב, דרושות גננות 
ומטפלות למ.מלאה לשנה"ל 

הבאה, תנאים מעולים! 
054-8493435 )בשעות הערב 

_____________________________________________)30-33(המאוחרות(

 דרושה מטפלת חמה, 
מסורה ואחראית בעלת 
נסיון לתינוקיה, למעון 
בק.הרצוג - בני-ברק, 

מ- 7:30-16:00 )עדיפות 
לבעלת תעודה(, שכר 

נאה למתאימה, 
050-4146721)30-33(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(: *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 
לתינוקיה למ.מלאה, שכרה 

הולם ביותר!
_____________________________________________)30-33(052-8750036, אסתר

 לפעוטון/גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת למשרה 
_____________________________________________)30-33(מלאה/חלקית, 054-2022629

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות לשנה הבאה 

למשרה מלאה )בק.
הרצוג(, תנאים טובים, 

054-4499177)30-33(_____________________________________________

 דרושה סייעת לרופא 
שיניים )עם תעודה וניסיון(, 

למשרה חלקית, במרכז ב"ב, 
_____________________________________________)30-32ל(052-2591754

 משווקים למכירת 
רהיטים מהבית בכל 

הארץ )לא בב"ב(, ללא 
תצוגה, לפרטים:

052-7783355)30-33(_____________________________________________

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
במתחם הבורסה בר"ג, 

דרושים/ות נציגי/ות 
שיווק, שיחות יוצאות, 

לא מכירה, שכר 
גבוה, מתאים במיוחד 

לאימהות, 
054-7425005

hr@dplus.co.il)30-33ל(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +עמלות

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair68@gmail.com או במייל

 לחברת שליחויות 
קטנועים בב"ב, דרושים 

שליחים רציניים, אחראים 
ואמינים, תנאים מצויינים, שכר 

גבוה למתאימים!
054-3032021)30-33(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בפ"ת 
)מטלון(, דרושה מנה"ח 

למ.מלאה + נסיון, קו"ח: 
03-6181884

zviarose@gmail.com)29-32(_____________________________________________

 נהג/מחסנאי לעבודה 
קבועה, משרה מלאה, 

למתאימים, תנאים טובים, 
052-6364614

beny631@gmail.com)29-32ל(_____________________________________________

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוסים, תנאים 
_____________________________________________)29-32(טובים, 050-4030501

■ למעון דתי בק.אונו 
דרושה מטפלת מסורה 
ומנוסה לניהול קבוצה 

למשרה מלאה/ חלקית, 
050-2736409)29-32(___________________________________________

 דרושה אישה דתית, 
נעימה למגורים ועזר לאישה 

מבוגרת, 03-6411817,
054-6411817)31-34(_____________________________________________

 מחפש/ת עבודה, 
בטוח/ה שבכיוון הנכון? 
העזר/י בניתוח גרפולוגי,

_____________________________________________)28-35ל(054-8448231, 053-3122438

 למעון בב"ב: *מטפלת 
מובילה, מנוסה לבוגרים 

)מיידית( למ"מ + אופציה 
לקביעות. *מטפלת 

לפעוטות, תנאים טובים!
03-5162525 בוקר,

_____________________________________________)31-34(3218842 -058, ערב

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה, תנאים טובים 

למתאימה, למעון ילדים בב"ב 
054-8499728)32-35(_____________________________________________

 מטפלת מובילה לגן 
בת"א קרוב לר"ג, גילאי 2, 

5 ימים, שעות 8:00-16:30, 
לשנה הבאה, 03-6359440, 

_____________________________________________)31-34ל(052-4614646

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)31-34(_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

אוירה חרדית
מתאים לנשים וגברים
מתאימים בלבד נא לפנות 
  st@kotev.co.il :למייל

או לפקס: 03-7604786

לחברת תוכנה מבוססת 
בגבעת שמואל

 C++’, SQL, JAVASCRIPT, HTML,
SERVICES Protocol HTTPמערכת 

WINDOWS 32/64 BIT הפעלה

דרוש/ה
 מפתח/ת תוכנה 
בעל/ת ניסיון בלבד

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה סייעת לשנת הלימודים 

הבאה, 052-8226582,
_____________________________________________)31-34ל(052-8530061

 דרושות משפחות 
באזורים מרובי ילדים למכירת 

כרטיסים של עולם ומלואו, 
רווח נאה ללא השקעה 
_____________________________________________)31-34ל(כספית, 050-8761460

 לעמותה תורנית בת"א 
דרושה מנה"ח למילויי מקום, 

שליטה מלאה בחשבשבת, 
קו"ח לפקס: 03-6963721 

או למייל:
oshra.aviv@gmail.com)31-34(_____________________________________________

 מטפלות למלאה/
חלקי שעות גמישות למעון 

בבני-ברק, תנאים טובים, 
054-5558835)31-32(_____________________________________________

 מחפשת מקום חם 
לעבוד בו? למעון ברמת-אביב 

ממלאות, מקום קבועות 
ומנוסות לצהרונים ואפשרות 

לבוקר, החל מספטמבר, 
050-4088034)31-34(_____________________________________________

 ל"נזר המקדש" 
דרושים סופרי סת"ם 

לכתיבת תפילין ומזוזות, 
להתקשר עד השעה 

_____________________________________________)31-34ל(16:00, 055-6684770

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושות גננות - מטפלות 

לגילאי 2-3, למלאה ולחלקית, 
תנאים מעולים למתאימות!

052-6471287)31-32(_____________________________________________

 לאופנת נשים "אלגנט 
פריז" בב"ב, מוכרת מעל 
גיל 20, רצינית וחרוצה, 

לעבודה במשמרות, 
_____________________________________________)31-32ל(054-4347954

 למעון בפ"ת, דרושה 
גננת/אחראית כיתה 

לגילאי שנה וחצי,
 ,7:00-12:30
058-3230099)31-33(_____________________________________________

 לגן מעון ותיק בגבעת 
שמואל )במרכז( גננת 

סייעת יצירתית עם ראש 
פתוח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)31-34(גמיש 052-3651355 חנה

 למעון יום בק. הרצוג 
בב"ב דרושות: *מטפלת 

מסורה 7:30-16:00 
*אחראית כיתה למשרה 

_____________________________________________מלאה 052-7142649  )31-32(

 לבית קפה בב"ב: עובדים 
בעלי ראש גדול ורצון לקידום, 
באוירה משפחתית, משמרות 

בוקר/ ערב, שכר הולם!
052-660-7070)31-34(_____________________________________________

 לגן פרטי וותיק ברמת גן, 
דרושה סייעת חרוצה ונעימה 

למשרה מלאה, תנאים טובים, 
אוויר המשפחתית,

054-7931299)31-34(_____________________________________________

 דרוש פנסיונר לפיזור/
איסוף קופות צדקה 

באזור המרכז, משכורת 
_____________________________________________)30-33(חודשית, 054-9919263

 אב בית נמרץ לבי"ס חרדי 
לבנות בבני-ברק, קו"ח לפקס: 

03-6246086)30-33(_____________________________________________

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת-גן, מהשעה 

16:30, 5 ימים בשבוע,
050-5305916)30-33(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בת"א,  
דרושה פקידה למשרה מלאה, 

tamar@yfcpa.co.il)30-33ל(_____________________________________________

 מעוניינת להצטרף 
לנסיעה לאישה שנוסעת 
מאיזור שטראוס, לקניון 

מלחה בירושלים, החל מחודש 
אוגוסט, 8 בבוקר ו- 15:30 

_____________________________________________)31-34(בצהריים, 052-7128580

 בבני-ברק, דרוש עובד 
עם רשיון ב' + נסיון 

וידע בסיסי במטבח )לא 
_____________________________________________)31-34(בישולים(, 054-2068068

דרושים מאבטחים לעיר בני ברק
דרישות התפקיד:
שרות צבאי מלא

תעודת 10 שנות לימוד (מוכח) ומעלה
שכר טוב + תנאים סוציאלים מלאים

לבעלי תעודת מוסדות חינוך תקף 
ינתן מענק בהתאם

לחברת ש.נ.ל:

050-8220496

לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

 למוסד חינוכי בדרום ת"א, 
דרוש פעיל לארגון ורישום 
לקידום המוסדות, קו"ח: 

03-6828264)32-33(_____________________________________________

 לישיבה בבני-ברק, איש 
אחזקה מקצועי ואחראי, 

03-6714809, להתקשר בין 
10.00-15.00)32-35(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל: *מטפלות למשרה 

מלאה. *גננות ועובדות לצהרון. 
*דרושה חברת הסעה לילדי 

_____________________________________________)32-33(הצהרון, 050-7884864

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות

7:30-16:00, תנאים 
מעולים למתאימות! 
_____________________________________________)32-35(מיידי, 054-8418594

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה מאוד + בונוסים,
050-8266772)32-38(_____________________________________________

 למעון מקסים בפ"ת 
דרושה גננת/מטפלת - סייעת 

מסורה ואחראית, תנאים  
טובים למתאימה,

052-7808100)32-35(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מכפל 

וורד, קו"ח:
ML1264@smile.net.il)32-35ל(_____________________________________________

 דרוש סוכן נדל"ן + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, לשעות 
הבוקר, מיידי!
03-5702323)32-32(_____________________________________________

 למשרד בירושלים 
דרוש/ה פקיד/ה לעבודת בק-

אופיס, אין צורך בנסיון, שעות 
נוחות, 7,000 ש"ח. *למשרד 

סמוך לבני-ברק, דרוש/ ה 
מזכיר/ה א-ה, 9:00-13:00, 

3,000 ש"ח. *לעמותה חרדית 
דרוש/ה מזכיר/ה לעבודה 
מהבית, לעבודה משרדית 

_____________________________________________)32-32(קלה. קריירה, 072-2222262

 דרושים מטפלים/ות 
רציניים ל"אגודה למען הזקן" 

בב"ב לטיפול בקשישים 
סיעודיים/לא סיעודיים,

03-5791477/03-5791502)32-35(_____________________________________________

 למעון בב"ב, דרושה 
עובדת מסורה ויסודית לנקיון 

מעון, 4 פעמים בשבוע,
054-5841018)32-35(_____________________________________________

 למשרד תיווך בבני-
ברק, דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ בלבד 

מהשעה 15.00 עד 
ל- 20.00, שכר בסיס + 

בונוסים, לפרטים:
052-7652801)32-32(_____________________________________________

 לישיבה בירושלים דרוש 
_____________________________________________)32-33(איש תחזוקה, 052-7648931

 למעון פרטי, בפ"ת: גננת 
לשה"ל הבאה, תנאים מעולים 

למתאימה! נסיון חובה!
058-4457040)32-32(_____________________________________________

 דרוש סוכן נמרץ למשרד 
תיווך ותיק, תנאים טובים, 
_____________________________________________)32-32(קו"ח לפקס: 03-8007050

 דרושות מוכרות לרשת 
חנויות כליקה-כלי מטבח 
ובישול בב"ב/י-ם, תנאים 
טובים מאוד למתאימות! 

מתאים לאמהות/סטודנטיות, 
054-7604012)32-33(_____________________________________________

053-3113008

ע“י עופרת
ישועות | רפואות 
הצלחה  | הסרת 
פחדים ומתחים

בס“ד

ביטול עין הרע

055-8837921לפרטים: 

דרושות מטפלות 
וגננות לגילאי 3-4

למעון באזור רכבת מרכז
תנאים טובים

�מנהל/ת חשבונות – עדיפות לסוג 3
�ניסיון בעבודת גביה לפחות 3 שנים – חובה

�ניסיון במוסד חינוכי – יתרון
�ידע וניסיון בעבודה בתוכנת APT – יתרון

�ניסיון בסביבה ממוחשבת – EXCEL- חובה
�יכולת עבודה בלחץ ובשיתוף פעולה

�יכולת עבודה בסביבה מאורגנת ומוקפדת
�יכולת למידה גבוהה וקליטה מהירה

שעות עבודה: 08:30-15:30
קורות חיים לפקס: 153-732-445502

לרשת חינוך חרדית מובילה באלעד

(משרה 500)דרוש/ה רכז/ת גביה

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקוה, דרושות טלפניות 
לשיחות יוצאות, מתאים 
_____________________________________________)31-34(לאמהות,054-5965153

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

מכירות
drooshim@gmail.com)31-38ל(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ ונמרץ 
לחלוקה משלוחים בב"ב, 

_____________________________________________)31-34ל(053-3135140

 למגדניה ברוממה 
בירושלים )באזור החרדי( דרוש 

עובד לערב מעל גיל 18
053-3107080 )31-32(_____________________________________________

 איש מכירות תותח?
בא תעשה את מה 

שאתה עושה, רק טוב 
יותר, ובמקום טוב יותר. 
חברת הייטק בבני ברק 

מגדילה את מצבת 
עובדיה ומחפשת אנשים 

בדיוק כמוך! 
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד.
* אפשרויות קידום.

קו"ח ניתן לשלוח למייל
job@kidumplus.co.il 

_____________________________________________)32-32(טלפון: 072-3902280

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)32-35(למתאימים! 052-5760284

 למעון במרכז ב"ב, 
דרושות מטפלות לשנה 

החדשה )א' אלול(, תנאים 
טובים למתאימות!

052-7689939)32-33(_____________________________________________

 דרוש שליח על אופנוע 
חרוץ ורציני למשרה מיידית, 

_____________________________________________)32-35ל(תנאים מצויינים,055-8829542

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/ות 
קצבים/ות סדרנים/ות, 

למשרה מיידית,
054-6676947)32-35(_____________________________________________
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