
חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה אלקטרה

נפח 7 ק"ג

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

 No-
Frost

₪3,290 מחיר מוזל לכל החבילה

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר
₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה

נפח 6 ק"ג

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה אלקטרהחבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מקרר מקפיא עליון 
שארפ 

נפח 473 ליטר, 
טכנולוגיית קירור ההיברידי,

בקרת טמפ' אלקטרונית - חיישנים 
המתאימים את טמפרטורת תא הקירור
 - Nano deodorizer  ,בדייקנות

מערכת סינון ריחות
B :דרוג אנרגיה

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

נפח 8 ק"ג

הלכתי

7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

 SHARP מהדריןטכנולוגיית

דירוג 
אנרגטי
A

₪6,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, סימנס , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה סימנס
מערכת ECO PERFECT לחיסכון במים וחשמל, 
תוכנית במהירות שיא  ב-15 דקות, 800 סל"ד, 

A  בורר תוכניות אלקטרוני,  דירוג אנרגטי

נפח 7 ק"ג

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 11 >>  

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 4 >>  

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 י"ד באב תשע"ו  18/8/16 גיליון מס' 350



בתוקף עד 22.8.2016 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי.

שעון שבת  
יונדאי

₪29
שעון שבת  

HP מדפסת אלחוטית משולבת

₪419

מדפסת הזרקת דיו אלחוטית 
 ,HP משולבת הכוללת פקס מבית

כוללת סורק ומכונת צילום המדפיסה 
עד 8 עמודים בצבע שחור לדקה ועד 7.5 עמודים 

בצבע לדקה
מדפסת אלחוטית

כולל פקס

 SAMSUNG מסך מחשב

₪699

מסך מחשב SAMSUNG רזולציית 
  ,5MS  1080, זמן תגובהX1920 FHD

LED טכנולוגיית

 Canon מצלמה דיגיטלית

₪495

מצלמה דיגיטלית , 20 מיליון 
פיקסלים, זום אופטי X8, כפתור 
ייעודי לצילום ווידאו HD, סוללת 

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪79

מערך  Speakers 2, עוצמת רמקולים, 
חיבור  USB, כפתור שליטה על הווליום, 

אין צורך בחיבור לחשמל

WIFI בייבי מוניטור

₪299

AKG אוזניות אלחוטיות
עם חיבור אלחוטי 2.4Ghz וטווח 

של 30 מטר , בעלות עיצוב נוח 
לאוזן, בסיס עם מטען משולב

כפתור לשליטה על עוצמת הסאונד

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,999

intel Quad core, מסך  מעבד:  
 ,DVD 500, כונןGB 15.6", דיסק

10 WIN מערכת הפעלה

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

מקרן (ברקו) להקרנה על 
  LED מציג עד גודל של   ''120, נורת

 usb לעד 30,000 שעות עבודה, מחבר
להצגת מצגות, קליפים וסרטונים, רמקול 

פנימי לשמע 
מקסימאלי, מחבר 
HDMI  למחשבים 

ומצלמות

₪799

15.6 HP מחשב נייד סדרה עסקית 
 ,2.4 GHZ QUAD-CORE A6 מעבד

כרטיס מסך RADEONTM  R4, מסך 15.6 
LED HD, דיסק קשיח  500GB, זכרון 

TV לחיבור קל למסך  HDMI 4, יציאתGB

 נתונים גיליון
 

HP 255 G4 מחשב נייד 
 
 

 .משתלם מחיר .םמוכחי ביצועים
 

 הנייד במחשב בביטחון עבוד
 את כולל הוא.  HP 255 והעמיד

 לצרכים הדרושים המאפיינים כל
 .לדרך לצאת ומוכן וביתיים  עסקיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ונייד עמיד עיצוב
 .כמוך ממש מקצועי ייראה שהוא כך ,הנייד המחשב על מגן העמיד המארז .בדרכים גם המטלות בעומס לעמוד יכול HP -255ש ובטוח סמוך להיות תוכל ●

 וחסכוני יעיל
 AMD של APU מעבדי של החזקים לביצועים הודות הפרודוקטיביות בהגברת ולסייע Windows של האינטואיטיבית מהחוויה ליהנות באפשרותך ●

 2.באנרגיה וחסכוניים משתלמים
 החוויה את שמעשירות תוספות

●HP  3ההיקפי הציוד לכל לחיבור המוכן המאפיינים כל עם נייד מחשב לך מספקת, המגע וטכנולוגיית המחשבים בתחום בעולם המובילה החברה 

 .שלך העסקיים הצרכים על לענות תוכנןומ
 כולל

 ● HP Manager Touchpoint בעל המאפיין 6Always On Remote Management מציע ללקוחות כלים ושירותים פשוטים באמצעות פתרון
 .ואבטחה נתונים לניהול אחד ענן-מבוסס

 .משחק או עבודה לצורכי DVD מתקליטורי במיוחד ברורים לוצלי תמונה, צבע להפיק מסייע /+SuperMulti3 RW-DVD האופציונלי הכונן● 
 במיוחד ברור שיח-ודו ועמוקים עשירים בס צלילי עם היקפי שמע באמצעות לחיים העבודה את עורר4. וירטואליות ועידה שיחות מניהול המרב את הפק● 

.DTS Studio Sound של תוכנת 
 SD. לכרטיסי והמהיר הנוח החריץ באמצעות ווממנ HP -255ל במהירות אותם והעבר נתונים גבה ●

 5.התקן במנהלי צורך ללא, אלחוטי באופן בקלות להדפיס תוכל HP ePrint עם. יותר טובה בצורה שלך העבודה שטח את נצל● 

 
 ● גודל המסך: 39.6 ס"מ ("15.6) באלכסון

₪1,999

 DELL מחשב נייד

₪2,199

מסך 15.6"
i3 מעבד אינטל
500GB דיסק

4GB זכרון מטמון
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

מחשב נייד אסוס  11.6”  
 , Intel® Quad-Core x5 מעבד

זיכרון 2GB, משקל קל 0.9 ק�ג בלבד, 
כונן קשיח 32G EMMC, מערכת הפעלה 

Windows 10

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,799

 Intel® Dual-Core ® N3050 מעבד
 , 500GB 4 , דיסק קשיחGB זיכרון ,

Windows 10 מערכת הפעלה

מתנהתיק ועכבר מקורי 
בשווי ₪199

₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

₪79
מטען + כבל 
2.1A מקורי
 SAMSUNG

₪20
מתנה ₪10

מתנה

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר 

אופטי אלחוטי בעל 3 לחצנים, קלה 
להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪129

₪30 לחצנים, קלה 
מתנה

₪20
₪75מתנה

מתנה

₪50
מתנה

₪449

 pure זוג רמקולים שקועים
רמקולים שקועים

וופר קוואלר 
,"5.25

טוויטר בקוטר 2/1"
3dB-/+88dB :נצילות

BQ550

₪50רמקולים שקועים
מתנה

₪50
מתנה

מצלמת מים ספורט 

₪149

מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות  
 ,1.3CMOS חיישן תמונת .HD

רזולוציה 5MP. עמידה למים ומכות (ע"י 
אריזת מצלמה עמידה למים).

. עמידה למים ומכות (ע"י 

₪50
מתנה

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות 

גבוהה, מהירות בינונית ומהירות 
נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 

שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99

₪20 דרגות מהירות: מהירות 
מתנה

מצלמת דרך לרכב 

₪99

 ,HD DVR מסך "2.4, הקלטת
 ,32G תמיכה בכרטיס זיכרון עד
תאריך ושעה מוצגים על המסך, 

מיקרופון מובנה, הקלטה אוטומטית בהדלקת 
המצלמה.

₪30
מתנה

LOGITECH

, עוצמת רמקולים, 
, כפתור שליטה על הווליום, 

₪50
מתנה

HP

כוללת סורק ומכונת צילום המדפיסה 
 עמודים בצבע שחור לדקה ועד 

₪50
מתנה

מדפסת משולבת לייזר 
3 באחד: מדפסת לייזר, סורק , פקס , 

הדפסת דופלקס , 

₪549

₪50
מתנה

BLK 7” 3G פאבלט
מערכת הפעלה אנדרואיד,

8GB 3, כולל חייגן, נפח אחסוןG 

₪299
גם סמארטפון 

וגם טאבלט

₪50
מתנה

בידורית ניידת ”15 אקאי
בידורית קלה 

לנשיאה 
וניידות, 

עוצמת סאונד אדירה, כולל 2 
מיקרופוניםש אלחוטים ושלט.

15”

₪75בידורית קלה 
מתנה

₪549
רחפן Quad copter + מצלמה

4 מנועים לשליטה מקסימלית, 
מצלמה מובנת, 6 צירי ג�יירו, 

כפתורי פעלולים בשלט

₪299

₪100
מתנה

כולל מצלמה

  ,₪100
מתנה

, מערכת הפעלה 

₪100
₪300מתנה

₪300, מסך מתנה
מתנה

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪3,799

 , Intel® Core i7-6500U מעבד
זיכרון 12GB , דיסק קשיח 1TB , מאיץ 

 ,NVIDIA® GeForce® 920M 2GB גרפי
Windows 10 מערכת הפעלהWindowsWindows 10 מערכת הפעלה

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

מתנהתיק ועכבר מקורי 
בשווי ₪199

 , מאיץ 
NVIDIA

₪300
מתנה

330W RMS LG בידורית מקצועית
עוצמתית 

במיוחד 
 330W

 ,USB 2 כניסות ,RMS
 ,Bluetooth/NFC קישורית

כניסה ל-2 מיקרופונים, 
תאורה, רדיו, שלט רחוק.

₪999

330W RMS LG

₪100
מתנה

להצגת מצגות, קליפים וסרטונים, רמקול 

₪100
מתנה

₪300
₪300מתנה

מתנה

₪55

micro-SD כרטיסי זכרון

₪35
₪25 8GB

16GB

32GB

SD כולל מתאם
₪10
מתנה

רמקול קריוקי נייד

₪299

טווח קליטה עד 10 מטר
USB אפשרות חיבור התקן

חיבור לשני מיקרופונים
1800 MAH סוללה פנימית נטענת

ליתיום, תפריטים 
בעברית, 3 שנות 
אחריות ע"י קרט 

ניופאן

מערכת ניידת טושיבה
 ,MP3 לקריאת פורמט USB כניסת
 AUX כולל דפדוף בתיקיות ,  כניסת

לחיבור מקור שמע חיצוני, יציאה 
לאוזניות,  AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

כולל 
טייפ

₪40
מתנה

₪374

₪349

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם 
טלפון 

אלחוטי 
דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון 
אלחוטי 
דיגיטלי 
DECT

₪30
מתנה

₪119

₪1,099

₪50
מתנה

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים



באלעד

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
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מתדלקים 

ב- 200 ₪ 

או קונים ביילו 

ב- 70 ₪ 

קרובה אליך מתמיד 
מאפיית הצביפז איילון

מבצע חם מהתנור!

מתדלקים ב-  
ומקבלים חלה לשבת ב- 

(במקום ב- 12& )
* עד 5 חלות

* למימוש בסניף "מאפיית הצבי" ברח'
 הירקון 8 ב"ב בלבד!

+
&200

&7

ח. 
ל.

ט.
ע. 

בצ
מ

 ה
ם

סיו
או 

אי 
מל

 ה
מר

 ג
עד

מדעי המדינה של אקוניס ומקלב: מפת 
אזורי העדיפות הלאומית של לפיד נותרה 

בעינה אך סעיף בהחלטת הממשלה 
בנוגע למשרד הפריפריה הוביל לפריצת 
דרך והכללת היישובים החרדים באזורי 

העדיפות ● התבחינים החדשים כבר יושמו 
בסל המדע החדש והרשויות החרדיות ייהנו 
מהעדפה מתקנת ● ברגע האחרון ובעזרת 

הבית היהודי: נמנע ניסיון של כחלון 
ונתניהו להחזיר את בסיס תקציב הישיבות 

לתקופת לפיד / בי"ס לפוליטיקה

מפת העדיפות החרדית
פרסום ראשון: הישובים החרדיים יהנו לראשונה מתקציבים חדשים 

הרב אורי זוהר בכנס

הקהל וראש העיר ביום העיון המיוחד

חלוקת תעודות 
ל"צוות מוביל" 

באלעד חילקו השבוע תעודות מיוחדות לחברי 'צוות 
מוביל' של מחנכי התלמודי תורה באלעד / עמ' 6

הכנס נערך במיוחד להורים לנוער מתמודד, 
בהשתתפות הרב אורי זוהר והרב ד"ר סברניק, 
אשר הסבירו להורים ממשנתם החינוכית רבת 

השנים / עמ' 6

מאות תושבים בכנס 
"שולחנות עגולים"
מאות תושבים הגיעו ללמוד על תוכנית המתאר 

החדשה לעיר  חברי העירייה ומנהלי המחלקות 
העירוניות קיבלו את מאות הפניות מהתושבים  זו 

השנה השלישית ברציפות בה מקיים ראש העיר אלעד 
הרב ישראל פרוש את יום העיון הציבורי / עמ' 6

מאות בכנס עם 
הרב אורי זוהר

ירוק בעיניים
מהפיכת שיפוץ גינות המשחקים 
  והנוי בעיר נמשכת בתנופה

אלפי שתילים, מאות מטרים גומי 
ומתקני משחקים חדשים / עמ' 8

בהתקנת הגומי בגינות

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 11 >>  

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 4 >>  



הנכם מוזמנים לאירועי

   שעה לפני פתיחת האירועים ייסגר הפארק למבקרים עבור התארגנות    חל איסור על הבערת אש בכל שטח הפארק

 שיתקיים אי"ה בפארק אלעד
ברחוב אבן גבירול / שמעון בן שטח

 בימים שלישי עד חמישי י"ט-כ"א אב  )23-25/8/16(
בין השעות 16:00-23:00

הפנינג הקיץ 
המרכזי תשע"ו

...
  ועוד

ם גדולה    ספינת פיראטים    רכבת    מתנפחים  
סי

טו
 מ

לת
וס

קר
  

ה  
   מגוון פעילויות בפארק: בלרינה    קרוסלת שרשראות גדול

מופעי ענק 
בכל יום

 החל מהשעה 20:00 
בבמה המרכזית 

הכניסה למופעים חינם
הישיבה בהפרדה בלבד

20:00
 הצגה 'אבן הברקת' 

 של תיאטרון 
נקודה טובה

יום רביעי

21:00
 אהרן הקוסם 

 במופע אילוזיות 
עוצר נשימה

מחלקת תרבות

הכניסה למתקנים בתשלום 
כרטיס כניסה למתקן גדול לתושב אלעד )בהצגת כרטיס תושב(: 5 ₪

כרטיס כניסה לתושב חוץ: 10 ₪

צמידון כניסה חופשית למתחם הילדים לתושב אלעד: 15 ₪

צמידון כניסה חופשית לתושב חוץ: 20 ₪

בברכת קיץ בריא

ישראל פרוש
ראש העיר

 ממחזרים 
את ההצלחה

בהבאת 4 בקבוקי 
מיחזור, כרטיס כניסה 

להגרלה יומית על 
 אופניים ורחפני 

צילום

  

20:00
 ההצגה 

"השיפוצניקים"
של רבי שרגי

מה קורה כשדייג יהיר פוגש שיפוצניק מצליח?
ואיך שיפוץ המידות מוביל לעתיד מבטיח?

מקורי , מהנה , מרתק , מצחיק , מרגש, מחנך

הפקת הענק החדשה
של ר' שרגי

והפעם עם

קנים!
שני שח

המופע של השנה, בהופעה חיה על הבמה

יום שלישי

21:00
הקרקס

האפריקאי



הנכם מוזמנים לאירועי

   שעה לפני פתיחת האירועים ייסגר הפארק למבקרים עבור התארגנות    חל איסור על הבערת אש בכל שטח הפארק

 שיתקיים אי"ה בפארק אלעד
ברחוב אבן גבירול / שמעון בן שטח

 בימים שלישי עד חמישי י"ט-כ"א אב  )23-25/8/16(
בין השעות 16:00-23:00

הפנינג הקיץ 
המרכזי תשע"ו

...
  ועוד

ם גדולה    ספינת פיראטים    רכבת    מתנפחים  
סי

טו
 מ

לת
וס

קר
  

ה  
   מגוון פעילויות בפארק: בלרינה    קרוסלת שרשראות גדול

מופעי ענק 
בכל יום

 החל מהשעה 20:00 
בבמה המרכזית 

הכניסה למופעים חינם
הישיבה בהפרדה בלבד

20:00
 הצגה 'אבן הברקת' 

 של תיאטרון 
נקודה טובה

יום רביעי

21:00
 אהרן הקוסם 

 במופע אילוזיות 
עוצר נשימה

מחלקת תרבות

הכניסה למתקנים בתשלום 
כרטיס כניסה למתקן גדול לתושב אלעד )בהצגת כרטיס תושב(: 5 ₪

כרטיס כניסה לתושב חוץ: 10 ₪

צמידון כניסה חופשית למתחם הילדים לתושב אלעד: 15 ₪

צמידון כניסה חופשית לתושב חוץ: 20 ₪

בברכת קיץ בריא

ישראל פרוש
ראש העיר

 ממחזרים 
את ההצלחה

בהבאת 4 בקבוקי 
מיחזור, כרטיס כניסה 

להגרלה יומית על 
 אופניים ורחפני 

צילום

  

20:00
 ההצגה 

"השיפוצניקים"
של רבי שרגי

מה קורה כשדייג יהיר פוגש שיפוצניק מצליח?
ואיך שיפוץ המידות מוביל לעתיד מבטיח?

מקורי , מהנה , מרתק , מצחיק , מרגש, מחנך

הפקת הענק החדשה
של ר' שרגי

והפעם עם

קנים!
שני שח

המופע של השנה, בהופעה חיה על הבמה

יום שלישי

21:00
הקרקס

האפריקאי



באלעד6              י"ד באב תשע"ו 1218/8/16

מאת: אהרן נצר

בלשכת ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש, 
התקיים בימים האחרונים טקס סיום וחלוקת 
אשר  מוביל"  "צוות  פורום  לחברי  תעודות 
למניעת  בפתרונות  ודן  נפגש  השנה  במהלך 
של  מקדים  ואיתור  התורה  בתלמודי  נשירה 
 - טלר  שמואל  הרב  בהנחיית  בסיכון,  ילדים 
הס  נועם  ומר  הג'וינט  מטעם  קבוצות  מנחה 

- פסיכולוג.
מדובר בפרויקט משותף ראשוני מסוגו של 
באלעד,  החינוך  ואגף  ישראל-אשלים  ג'וינט 
והתיכונים  הספר  בתי  מנהלת  הובילה  אותו 
למטרה  להם  שמו  אשר  בידרמן,  הגב'  באגף 
חניכי  בקרב  הסמויה  הנשירה  את  למנוע 
נבחרו  כך  לצורך  באיבה.  בעודה  הת"תים 
החינוך  מוסדות  מבין  ההוראה  אנשי  מיטב 
לשבועיים  אחת  יחדיו  נפגשו  אשר  באלעד 
במשך שנה תמימה. במהלך המפגשים הופיעו 
העלו  אשר  בתחומם  מומחים  מקצוע  אנשי 
תובנות חינוכיות ושורה של מדדים ופרמטרים 
דרכם יוכלו לזהות את הנשירה הסמויה ולתת 

לה את המענה הראוי.
התכנית  של  הראשונה  השנה  סיום  לרגל 
ראש  בלשכת  התכנית  משתתפי  התקבצו 
את  אישי  באופן  להוקיר  חפץ  אשר  העיר 

המשתתפים.

רכז  בכישרון  והנחה  ניהל  אותו  במפגש 
בת"ת  מפקח  רוזנפלד  ישראל  הרב  התכנית 
"צמרת",  מרכז  ומנהל  אלעד  יעקב"  "זכרון 
טלר  שמואל  הרב  הג'וינט  נציג  גם  השתתף 
שהעלה על נס את שיתוף הפעולה יוצא הדופן 
וטרחתו  דאגתו  ואת  לג'וינט  העיר  ראש  בין 

הרבים למניעת הנשירה בעיר.
העיר  ראש  דברים  נשאו  האירוע  במהלך 
הרב  החינוך  אגף  ומנהל  פרוש  ישראל  הרב 
מהצלחת  רצונם  שביעות  את  שהביעו  בארי 
בשם  להרחבתה.  שאיפתם  ואת  התכנית 
משתתפי התכנית נשא דברים נרגשים המחנך 
הרב מרדכי קורנפיין שהודה למנהלי התכנית 
על היוזמה הברוכה. בסיום הטקס חילק ראש 

העיר תעודות הוקרה למשתתפים. 
ראש העיר הצהיר כי הפרויקט הוא סנונית 
למען  מועיל  להמשך  יוביל  הפעולה  ושיתוף 

ילדי העיר.

121//1 תש"ע ד באד" 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

הרב אורי זוהר בכנס

הקהל וראש העיר ביום העיון המיוחד

חלוקת תעודות 
ל"צוות מוביל" 

באלעד חילקו השבוע תעודות מיוחדות לחברי 'צוות 
מוביל' של מחנכי התלמודי תורה באלעד

הכנס נערך במיוחד להורים לנוער מתמודד, בהשתתפות 
הרב אורי זוהר והרב ד"ר סברניק, אשר הסבירו להורים 

ממשנתם החינוכית רבת השנים

מאת: יעקב פלדמן

מאות השתתפו בכנס הורים לנוער מתמודד 
עם  הספורט  באולם  שני  ביום  שהתקיים 

המרצים ד"ר הרב סרברניק והרב אורי זוהר.
להודות  ביקש  רוטנר  הרב  הערב  מנחה 
למנהל  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  לראש 
מחלקת הנוער לרב יחיקם גמליאל ולגב' יזדי 
יחד  ושיתפו פעולה   הרימו את הכפפה  אשר 
נוער  חינוך  נושא  להעלאת  ערכים  ארגון  עם 
מאלעד  להורים  משמעותי  וסבסוד  מתמודד 

הנרשמים לשבתות עיון.
הרב ד"ר שלום סרברניק דיבר על כך שילד 
יכול למצות את  שאינו מצטיין בלימוד עדיין 
חסד  טובות,  במידות  כישרונותיו  ואת  עצמו 
ויראת שמיים ועל כן יש לעודד בבית הצטיינות 
ייהנה להיות  ילד  גם על דברים אלו ובכך גם 
מצטיין בדברים אחרים. כמו"כ יש לעודד את 
ולא  והלמידה,  העמל  מבחן  עפ"י  התלמידים 

עפ"י מבחן התוצאה וכך ייבנה אצלו ביטחון 
עצמי ואישיות חיובית וימנע נשירה בעתיד.

לאהוב  שצריך  כך  על  דיבר  זהר  אורי  הרב 
את נער מתמודד כפי שהוא, מבלי להטיף לו 
מוסר, רק אהבה ושוב אהבה תחבר את הילד 
חיזק  הרב  למוטב.  לחזור  לו  ותגרום  לבית 
האישי  חייו  מסיפור  בדוגמאות  הדברים  את 

ומקרים שהוא ליווה אותם.
חשובה  משפחה  על  למשל  סיפר  כך 
בירושלים שילדיה מוצלחים, מלבד בת אחת 
ההורים  פנו  להם  בצר  צניעות.  בעיית  ולה 
להם  שהורה  זצ"ל  אלישיב  הרב  מרן  אל 
אצל  ילדכם  שבעת  את  סדרו  משמעית:  חד 
לטיפולכם  השאירו  הילדה  ואת  קרוביכם 

האישי, היא זקוקה לכם יותר מכולם. 
ונענו  שאלות  שאלו  ההורים  מכן  לאחר 
בתשובות מספקות. בסיום הכנס נרשמו מספר 
רב של הורים לשבת עיון שסובסד ע"י התכנית 

למניעת התמכרויות במחלקת הנוער.

מאות תושבים בכנס "שולחנות עגולים"
מאת: מנדי קליין

"שולחנות  הציבורי  העיון  יום  ברציפות,  השלישית  בפעם 
מאות  מרובה.  בהצלחה  הוכתר  באלעד,  שהתקיים  עגולים" 
השלישית  השנה  זו  המתקיים  העיון  ביום  השתתפו  תושבים 
הרב  העיר  ראש  לשכת  של  הקהל  קבלות  במסגרת  ברציפות, 

ישראל פרוש - "שלישי אישי". 
במהלך יום העיון, קיבלו מנהלי המחלקות והאגפים העירוניים 
התושבים  את  העיר,  ראש  בראשות  העירייה  חברי  עם  יחד 

המגישים פניות בנושאים מוניציפאליים.
חידוש מרענן היה השנה כאשר בתחילת יום העיון התקיימה 
ישיבת עירייה בה הציגו ראש העיר והמהנדס את תוכנית המתאר 
העירונית הכוללת תוכניות לבינוי שטחי מגורים, מסחר, מוסדות 

ציבור ועוד.
בישיבת העירייה, אישור גם חברי מועצת העיר את הצעתו של 
ראש העיר לתמיכת "פר תלמיד" למוסדות וכן קרוב ל-50 בקשות 

להקצאות לבתי כנסת וישיבות בעיר.
בין הנושאים שנידונו סביב השולחנות, היו מחלקת ההנדסה, 
השיטור  וגינון.  תחזוקה  ניקיון,  העיר,  חזות  ובניה.  היתרים 
העירוני, רווחה, חינוך, נוער, ארנונה וגביה, דת ותרבות, נושאי 
תחבורה, תעסוקה, שירות ייעוץ לתושב, ואנשי המתנ"ס העירוני. 
כמו כן היו במקום נציגי הביטוח הלאומי שקיבלו את התושבים. 
במקביל להצגת הבקשות וההערות, השאירו הפונים דפי משוב, 
הטיפול  את  לייעל  כדי  העירייה  עובדי  בהמשך  יעברו  עליהם 

ולמהרו.
הלשכה  ידי  שעל  הקבועה  לפעילות  מצטרף  הדיונים  יום 
לפניות הציבור, במסגרת "שלישי אישי" המתקיימת מידי שבוע 
לפגישה  תושבים  מגיעים  בו  העיר,  ראש  בלשכת  שלישי  ביום 

אישית עם ראש העיר ללא הזמנת תור מראש.
העיון  יום  את  בסיפוק  סיכם  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
הציבורי ואמר כי "משימתנו הראשונה היא להיות שמשי הציבור. 
האפשרות של התושב להגיע למקום מסודר, ובמשך כמה שעות 

ונבחרי  והארותיו בפני אנשי המקצוע  כל הערותיו  להעלות את 

הציבור, מוכיחה את עצמה בפעם השלישית בסייעתא דשמיא".

מאות תושבים הגיעו ללמוד על תוכנית המתאר החדשה לעיר  חברי העירייה ומנהלי המחלקות העירוניות קיבלו את 
מאות הפניות מהתושבים  זו השנה השלישית ברציפות בה מקיים ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש את יום העיון 

הציבורי

מאות בכנס עם 
הרב אורי זוהר

חלוקת תעודות החינוך



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

חדש מעמק!
פתיתי גבינה צהובה

בכשרות ועדת מהדרין
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מאת: אהרן נצר

באירוע  נסגרה  במשפחתונים,  מוצלחת  שנה 
מנהלות  לכל  הספורט  באולם  שהתקיים 
ערוכים  עגולים  שולחנות  סביב  המשפחתונים 

ובאווירה מרוממת.
הודתה  צור,  אושרת  הגב'  הרך  גיל  מנהלת 
ועל  המוצלחת  השנה  על  ולרכזות  למטפלות 
עבודתן האיכותית, תוך חיזוק עקורנות לעבודה 

מיטבית.

ארגונית  יועצת  זלץ,  יעל  הגב'  בהמשך, 
ריתקה  הנבחר",  העסק  "הבית  הספר  ומחברת 
את המשתתפות בטיפים לניהול עסק מוצלח תוך 
מיקוד באופי עבודתן. כל מנהלות המשפחתונים 

הודו על הערב המוצלח.

בהנהלת המשפחתונים מוסרים בעקבות פניות 
במשפחתונים  בודדים  מקומות  נותרו  כי  רבות, 
המשפחתונים:  במשרד  לפרטים  העיר.  ברחבי 
 9:00-14:00 א-ה  פעילות  ימי   .03-7948616

ובנוסף ב' 19:30-21:30 בערב.

מאת: יעקב פלדמן

במהלך  נמשכת:  המשחקים  בגינות  ה"גומי"  מהפיכת 
השבוע החלו עבודות להחלפת החול במספר גינות משחקים 
מרכזיות בעיר, זאת כזכור על פי בחירת התושבים אליהם פנה 
ראש העיר בשאלה העקרונית על העדפתם בגינות המשחקים. 
רוב מוחץ של הפונים בתשובה כתבו כי הם בוחרים במשטחי 

גומי במקום ארגזי החול הקיימים, וכך אכן מתבצע.
ממשיך  ציבוריות,  גינות  במספר  התבצע  שכבר  התהליך, 
הוצאו  קיסמא  בן  וברחוב  מאיר  רבי  ברחוב  ובגינות  כאמור, 

החולות ותחתיהן הותקנו משטחי גומי.
בגינה  המשחקים  מתקני  מוחלפים  אלה  בימים  כך,  בתוך 
המרכזית ברחוב בן קיסמא. במהלך השנים האחרונות הגיעו 
רבות מהורים על מתקני המשחקים שהוצבו במקום,  תלונות 
כי הם גבוהים ולא מתאימים לשימוש ילדים קטנים. התוצאה 

היתה נפילות רבות של ילדים ולא פעם אף פציעות. 
מנהל  הזמין  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש  של  בהנחייתו 
אגף שפ"ע הר' איזק לוי מתקני משחקים חדשים והם כאמור 
רובדו מחדש משטחי הדשא  בימים אלה. במקביל,  מותקנים 

בגינה, ופרחים וצמחים חדשים נוספו סביב הגינה.

 C ברובע  שהוקמו  בכיכרות  גם  התבצע  שיקום  תהליך 

נשתלו  ופרחים  שתילים  כשאלפי  האחרונות,  השנים  במהלך 

פנים  קבלת  ויהוו  ומרענן  חדש  מראה  קיבלו  הכיכרות  בהם. 

נאה לאלפי תלמידי מוסדות החינוך שאמורים לפתוח את שנת 

הלימודים בחודש הקרוב במוסדות החינוך הממוקמים בסמוך.

מאת: יעקב פלדמן

סיום מסכת חולין באלעד: רבים השתתפו ביום שלישי שעבר, 
ה' מנחם-אב, בסיום מסכת חולין בבית כנסת "בית מנחם" באלעד.

שנמסר  הכנסת,  בבית  הקבוע  הגמרא  בשיעור  נלמדה  המסכת 
אליעזר  הרב  ע"י  ערבית,  תפילת  לאחר  בשבוע,  פעמים  שלוש 

זוננפלד, ר"מ בישיבת תומכי תמימים באלעד.
משתתפי השיעור הודו לרב זוננפלד על מסירותו הרבה במסירת 
אליעזר  הרב  של  פטירתו  מאז  האחרונות,  בשנים  השיעורים 
זיגלבוים ע"ה שהקים את מערך השיעורים מידי ערב בבית הכנסת.

כנס סיום שנה למטפלות המשפחתונים
סיום השנה המוצלחת במשפחתונים השונים, צוין באירוע מיוחד באולם הספורט לכל מנהלות המשפחתונים

ירוק בעיניים
מהפיכת שיפוץ גינות המשחקים והנוי בעיר נמשכת בתנופה  אלפי 

שתילים, מאות מטרים גומי ומתקני משחקים חדשים

בהתקנת הגומי בגינות

אורחים רבים 
בסיום המסכת

בבית כנסת "בית מנחם" באלעד ערכו סיום 
מסכת חולין בהשתתפות אורחים רבים

בסיום המסכת

כתוב שיש כאן
מתח גבוה..

שקע, למה
אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

  אסור לטפס על עמודי חשמל.

  אסור לפתוח ארונות חשמל ולא משחקים בקרבתם.

  אם נתקלים בארון חשמל פרוץ, שבור או פתוח - מדווחים 
     לשירות 103, משגיחים שאיׁש לא יתקרב למקום וממתינים 

    לטכנאי של חברת החשמל.

  חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. אם נתקלים בחוט חשמל
     קרוע ברחוב או בחצר – מתקשרים 103 לחברת החשמל 

    ומרחיקים את כל מי שבסביבה.

  יוצאים לשחק? בחרו מקום מרוחק ממתקני חשמל.

לקראת חופשת הקיץ, חשוב להזכיר לילדים את כללי הבטיחות בחשמל מחוץ לבית



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

עד

איך ליהנות 
 מסנדביץ' 
 טרי וטעים 
גם לאחר זמן?

יש לקלות מעט את הלחם 

במצנם, סמוך ככל הניתן 

להכנת הסנדביץ'. הקלייה 

תגרום ללחם להיות פריך יותר 

וגם תשביח את טעמו.
עטפו את הטוסט בניירהטוסט?על טריות וחום איך לשמור

 
סופג ולאחר מכן בנייר כסף.
 

מהפריכות.מהלחם לספוג לחות ולאבד החום והנייר הסופג ימנע נייר הכסף ישמור על 
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הרב ישראל מאיר דוידוביץ’ 058-7677200  
הרב אברהם 050-7333664

 הזדרזו והתקשרו! 
ההרשמה לשנה“ל בעיצומה!
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הפתרון שלכם 

מתחיל כאן!

 עלית לישב“ג אבל לא מצליח 
להמשיך לעלות?...

הורים, הבן לא מצליח בישיבה? 

בחור, מתקשה לצמוח?

בואו להכיר מסגרת לימודים 
איכותית המשלבת שקידה בתורה 

עם לימודים טכנולוגיים ברמה 
גבוהה, מלווה ע“י מחנכים מנוסים 

ויראי שמיים.

קמפוס ענק וחדשני עם שטחים ירוקים 
נרחבים | תכנית לימודים ברמה גבוהה 

רוחנית וגשמית | לימוד מקצועות 
טכנולוגיים איכותיים ברמה גבוהה 

 חוגים | העשרות | חדר כושר 
 רכיבה על סוסים | יחס אישי ופרטני 

לכל בחור ובחור

הקבלה ללימודים 
 מותנית בעמידה במבחני קבלה! 
מיועד לבחורים מגיל 17 ומעלה

מאת: ברוך ברגמן

הבאות  לשנתיים  התקציב  העברת  לאחר 
השבוע,  בסוף  שהתקיימה  הממשלה  בישיבת 
כחלון  משה  האוצר  שר  )שני(  שלשום  חגג 
בכלי  ראיונות  של  בשורה  ויצא  נצחונו  את 
התייחס  הראיונות  במהלך  השונים.  התקשורת 
יירדו,  הדיור  "מחירי  הדיור,  למשבר  כחלון 

הבועה תתפוצץ בקרוב.
תהליך",  זה  יירדו.  בסוף  הדירות  "מחירי 
אמר. "כבר שיווקנו 40 אלף דירות. גם מעלית 
מגיעה בסוף למטה. אין דבר שלא יירד. הבועה 
שר  אמר  דירות",  חסרות  לא  תתפוצץ.  הזאת 

האוצר.
כחלון התייחס למס על דירה שלישית: "המס 
על הדירה השלישית לא פופולרי, למה השרים 
נלחם עבור הזוגות  זה קודם? אני  לא עשו את 
הצעירים לא עבור עצמי", הבהיר השר. "במקום 
השוכר אני הייתי עוזב את הדירה לדירה אחרת. 
יש דירות להשכרה ומכירה ולא חסרות דירות. 
מנצלים  הקבלנים  וגם  מצוקה  מנצלים  אנשים 
כי  כחלון,  הוסיף   10 לערוץ  בראיון  מצוקה". 
בכוונתו להעניק תמריצים לבעלי שלוש דירות, 

בכדי לעודד אותם למכור את דירתם.
בסך  "יש  כי  האוצר  הסביר שר  אחר  בראיון 
שוק  וכל  שלישית,  דירה  בעלי  אלף   50 הכול 

אם  אדם.  בני  אלף  מ-800  מורכב  השוכרים 
משכיר רוצה להעלות שכר דירה, תמיד השוכר 
יכול לשכור דירה אחרת. אין שום סיבה שמחירי 
מלחמת  את  נלחמים  אנחנו  יעלו.  השכירות 
תקווה  להם  שתהיה  כדי  הצעירים,  הזוגות 

לרכוש דירה".
שר  סירב  האופטימיות,  ההצהרות  למרות 
האוצר לנקוט בתאריך בו מחירי הדירות ירדו: 
היום  ב-2009,  שבנו  ממה  כפול  בונים  "אנחנו 
מתכננים פי 3 ממה שתכננו ב-2009. יש מלאי 
תכנוני גדול לשנים הבאות, אפשר להביא חצי 
מיליון עולים עוד 4 שנים ויהיו להם דירות. תנו 
לתהליך לפעול, תנו לזה להבשיל. אני נבחנתי 

על זה ואתן דין וחשבון לציבור".
האוצר:  שר  הצהיר   2 לערוץ  ראיון  במהלך 
חופש  את  שיגביל  חוק  בשום  אתמוך  "לא 
הביטוי, חופש העיתונות או פגיעה בדמוקרטיה. 
פגיעה  תהיה  אם  ונחליט.  החוק  את  נראה 

בדמוקרטיה מפלגת כולנו לא תתמוך בו".
עתיד  יש  יו"ר  של  לביקורת  התייחס  כחלון 
לדבר  שימשיך  צניעות.  "קצת  לפיד:  יאיר 
העלה  הוא  כלכלה.  על  לא  בעולם,  ולהסתובב 
האלכוהול,  מחירי  ואת  המכסים  המסים,  את 
נותן  אני  ההפוכה.  הפעולה  את  עשינו  ואנחנו 
ומכסים.  מסים  מוריד  למשק,  לצמיחה  הרבה 

אני נותן יותר לגופים החברתיים".

"מחירי הדירות - 
בועה שתתפוצץ"

מאת: יעקב אמסלם

עולם הישיבות יצא בתחילת השבוע לחופשת 
בין הזמנים עד לראש חודש אלול תשע"ו, אלא 
את  לדחות  החליטו  ברכפלד  מיר  שבישיבת 
היציאה לבין הזמנים ביום אחד, בשל פטירתו 
בשבוע  זצ"ל  פינקל  הגר"א  הישיבה  ראש  של 

שעבר.
יצחק  אברהם  רב  הגאון  הוא  הרעיון  יוזם 
ברזל, מראשי הישיבה. במהלך ההספד על ראש 
הישיבה, שנערך בבית המדרש בשעת הלוויה, 
רבי  מחייך  היה  חיוך  "איזה  ברזל:  הרב  אמר 
אריה, אם היה רואה בית מדרש מלא בלומדים 

למרות ימי בין הזמנים?".
אמש )שלישי( התקיים סדר א' כרגיל בהיכל 
דברי  נשא  אז   ,12:30 לשעה  עד  הישיבה, 
בורנשטיין.  יעקב  שמואל  רבי  הגאון  מספד 
התקיימה  מכן  לאחר  מלך.  קריית  ישיבת  ראש 
המשיכו  ומשם  הישיבה  בהיכל  מנחה  תפילת 
מסכת  סיום  למעמד  הישיבה  וראשי  הבחורים 
פסחים שנלמדה בזמן קיץ. ולאחר הסיום יצאו 

הבחורים לחופשת הקיץ.
בתוך כך, המוני מנחמים הגיעו לנחם את בני 
המפתיעים  אחד  פינקל.  הגר"א  של  משפחתו 
הרצוג,  בוזי'  יצחק  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר  היה 
בני  אצל  אבלים  לניחום  )שני(  שלשום  שהגיע 
הגר"א פינקל זצוק"ל ראש ישיבת מיר ברפלד. 
את  וציין  לבניו  תנחומיו  את  הביע  הרצוג 
חשיבות לימוד התורה לעם ישראל ואת האובדן 
דור  משיירי  אחד  לכתו של  עם  היהודי  לעולם 

דעה שהנחילו את תורת ישראל לדורות הבאים 
בהפצת התורה.

אמר  שליט"א  פינקל  בנימין  רבי  הגאון 
שמכבד  כמי  ידוע  "אתה  כניסתו,  עם  להרצוג 
זכויות  לך  יש  אותו,  ומעריך  התורה  עולם  את 
רבות גם בגלל עשייתך למען עולם התורה וגם 
זכות אבות". בהמשך סיפרו להרצוג בני הגר"א 
זה שסידר קידושין  כי סבו הוא  זצוק"ל  פינקל 
לאביהם זצוק"ל וכן את הכבוד שרחש אביהם 
בניו  לומר ששני  נהג  כשהוא  הרצוג  למשפחת 
לישראל,  הראשי  הרב  זצ"ל  הרצוג  הרב  של 
המקומות  בשני  נמצאים  ז"ל  ויעקב  חיים 
בממשלה  האחד  המדינה,  בהובלת  המרכזיים 

והשני בצבא.
שראה  מבית  שבא  כמי  כי  אמר  הרצוג  ח"כ 
כדי  כי  לו  ברור  התורה  לימוד  חשיבות  את 
ישנה  היהודי  העם  של  מורשתו  את  לשמר 
"ישיבת  התורה.  עולם  של  בשימורו  חשיבות 
מיר שהייתה תמיד אבוקה לפני המחנה בביצור 
עולם התורה וסיפורה המופלא של ישיבת מיר 
בשנחאי ממשיכה גם היום להיות אחד ממבצרי 
והרב  היהודי  לעם  ביותר  החשובים  התורה 
החשובים".  מאדניה  אחד  היה  זצוק"ל  פינקל 
את  וראה  בשנחאי  ביקר  הוא  כי  סיפר  הרצוג 

מקום משכנה של ישיבת מיר. 
פינקל מותירה חלל  "הסתלקותו של הגר"א 
וממשיכי  שבניו  ספק  לי  שאין  התורה  בעולם 
בדיוק  ובנאמנות  במסירות  אותו  ימלאו  דרכו 
כפי שהוא רצה ושאף כל ימי חייו", סיים הרצוג.

בעקבות האבל: 'בין 
הזמנים' התקצר

בעקבות פטירת ראש הישיבה הגר"א פינקל זצ"ל 
בשבוע שעבר, החליטו ב'מיר ברכפלד' לדחות את 

תחילת בין הזמנים 

שר האוצר חגג את ניצחונו בהעברת התקציב הדו-
שנתי בישיבת הממשלה האחרונה בשורת ראיונות 
לכלי התקשורת השונים  "מחירי הדירות בסוף 

יירדו. זה תהליך" 



נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 
רח’   |  03-6099821 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .03-5704963  .15 נויפלד  רח’   03-5796771 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |
 רשב’’ם 15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25.
.1 הריף  רח’   |  03-7364441 יוסף’’  ’’מרכז   .19 רח’ שמעיה  אלעד:   03-5755232 .17 קלישר   |  03-5179802 .1 חיים  תורת   |  03-9479944 
08-  8 הלל   |  08-6430456  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   35 רשבי  רח  ברכפלד:   03-9099366
04-9040905 חסידים  כפר  א.ת  רכסים:   04-6899718  9 מיכאל  חיפה:   08-8523639  15 רשבי  רח’   |  6103663

כמה קרוב, ככה זול

רשת נתיב החסד ממשיכה את המבצע המטורף של הקיץ,
ואתם נהנים ממבצעים שווים והזדמנות שנייה לזכות בהגרלה

הגרלה 2 בדרך 
אך שאר המבצעים כבר פה!
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רוצים לזכות בהגרלה השנייה של רכב 
קונים ב-300 ₪ ממגוון מוצרי החנות ומתוכם  29.90 ₪ 
מאחד מהמותגים המשתתפים במבצע, נכנסים להגרלה

הגדולה* בתאריך 15.9.16 ויכולים לזכות ברכב מתנה 
* עקבו אחרי הפרסומים בעיתונות וברדיו קול חי * ההגרלה בפיקוח עו”ד יוני דמרי  ורו”ח יעקב תנעמי  

   ובהתאם לתקנון ההגרלה הנמצא לעיון במשרדי נתיב החסד * ההשתתפות אסורה על עובדי נתיב החסד ובני משפחותיהם.

והזוכה בהגרלה 
הראשונה!

משפ’ ברכר מסניף ‘תורת חיים’ 

ויזניץ בני ברק.

סוגים שונים

שקיות קליק
5 ב-
20

המבצעים בתוקף

מיום ראשון

י”ז אב  21.8.16

עד יום שישי

כ”ב אב 26.8.16

500 גר’
סוגים שונים

אריזות

פסטה
5 ב-
10

כרמית/קליקים

790איגלו

שישיית שוקולד 
ורד הגליל

1690

700 מ”ל
סוגים שונים

הוואי
שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

790

תנובה
125 גר’

מעדן 
קרלו קצפת

690
4 ב-

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

תנובה

1790

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

תנובה
125 מ”ל

פרילי

10
4 ב-

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

משקאות חלב

20
1-920 ק”ג5 ב-

אסם

1690לחמית

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

אסם
קרמוגית/עוגיות 

מיני/ערגליות/
פתי בר וניל500 גר’

3 ב-
20

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

בחומץ/במלח
בית השיטה

מלפפון 7-9
3 ב-

1190

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

1.5  ליטר

RC 1990שישיית

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

גלידות

ריאו
2990גלידת מיניס

1390
נסטלה/שטראוס

פנטזיה
שטראוס

שלגון קראנץ’/
טילון אקסטרים ענק

טילון קורנטו גדול  

3 ב-
20

נסטלה

שלגון לה פרוטה/
שלגון אבטיח

3 ב-
1090

ריאו
20 ב-ארטיק קרח

15
גם אני

משתתף
הרכבבהגרלת

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

40 גלילים

נייר טואלט 
מולט

2990

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

3 ליטר
סנו

לכביסה לבנה/
צבעונית

2490אוקסיג’ן

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

חמישיית 
מגבוני תולי

10

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

500-600 גר’
זוגלובק

1390
ליח’

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

חטיפי תירס/
קריספי

140-160 גר’
3 ב-

1390 ממרח/סלט טונה אריזות 
נתחי טונה ‘מעולה’

טיטולי פרימיום

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

4 ב-
100

50 יח’
ראובן שמאי

כוסות לשתיה 
8B חמה

3 ב-
10

ראובן שמאי
חמישיית

שקיות אוכל 200 יח’ /
שקיות הקפאה 100 יח’

1090
לחמישי’ה

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

מחיר מועדון

לקקנים
50 יח’

כרמית

מחיר מועדון10

טריפ
סוגים שונים

1.5 ליטר

310 ב-

מחיר מועדון

וופל מצופה
40 יח’

עדין

10

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

1 ליטר
סוגים שונים

לא כולל ביבי

מחיר מועדון

מרכך כביסה בדין

1090

וופל מעולה/עדין
גליליות חלבי 

מעולה/רולעדין

510 ב-מחיר מועדון

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

מחיר מועדון

עוגיות ברמן
600 גר’

סוגים שונים

ליח’ 790

מחיר מועדון

עוף שלם קפוא
גרוס/אשפר

לק”ג מחיר מועדון1990
לק”ג/ליח’ 1090

כנפיים עוף קפוא מחפוד/ 
עוף טחון/הודו טחון שארית/

קבב/המבורגר 
בד”צ בני ציון הרב מוצפי

לק”ג
2990

שישיית לחמניות

חמישיית פיתות

ברמן
2 ב-

1090

דגנית עין בר

3 ב-
1090

מאגדת 
יופלה פרי

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

ירכיים עוף גדול/
שוקיים ב’/גרונות הודו

100 גר’/
200 גר’

תנובה
שוקו/בננה
קוד:6872
34198
250 מ”ל

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב



באלעד12         י"ד באב תשע"ו 1218/8/16

"מי שיינזק אלו החולים העניים"

שר החינוך נפתלי בנט גיבש פתרון לסייעות החרדיות 
אשר היו אמורות להפסיק להיות מועסקות על ידי עיריית 
ירושלים ולעבור להעסקה של רשתות הגנים החרדיות 
בהן הן מועסקות  במסגרת המאבק יצאו הסייעות 

להפגנה מול ביתו של שר הפנים אריה דרעי

יעקב אמסלם

עבודה  יום  לתאר  המצליחה  היחידה  המילה  זו  אוטוסטרדה. 
שלם בנוכחותו של העסקן הרפואי הרב בנימין פישר, יו"ר ארגון 
'מגן לחולה'. בשבוע שעבר התלווינו אליו בסיוריו היומיים בבתי 

החולים, והאמת? די התעייפנו. 
וגן  בית  בשכונת  הצנוע  במשרדו  פותחים  אנחנו  הבוקר  את 
על  מידע  לקבל  מבקש  אחד  מטרטרים:  הטלפונים  בירושלים. 
רופא פלוני, שני גילה תוצאות שליליות בבדיקותיו ושלישי מבקש 
להפעיל לחץ על רופא אלמוני שייעתר לקבל טיפול דחוף באופן 
מידי. אין רגע דל במשרדו. הרב פישר, או בני בפי מכריו, עונה 
ל-2 טלפונים בו זמנית כאשר בידו הפנויה הוא משרבט הוראות 
על גבי טפסים בהם יטפל עוזרו, אבי. מולו ניצבים שני מחשבים 
ייעוץ  החסד:  אימפריית  את  מנהל  הוא  דרכם  טלפונים  וארבעה 

רפואי לכל פונה. 
את הסיור המשותף אנחנו עורכים יממה טרם תחילת השביתה 
בבתי החולים במחאה על רפורמת שירות הרפואה הפרטית בבתי 
החולים הציבוריים. הרב פישר, כך מסתבר, טעון בנושא הזה ולא 
במיוחד,  חריפה  ביקורת  הבריאות  משרד  כלפי  להפנות  מהסס 
"אם זה היה תלוי בי, הייתי משבית את בית החולים גם למקרים 
דחופים. הייתי שורף את המועדון. משרד הבריאות תחת השפעת 
נערי האוצר, מחריב את הרפואה במדינה. גם אם צריך לתקן, זו לא 
הדרך. הרפורמה הזו היא פשוט אסון, טרגדיה. זה גורם רק נזק". 

במסגרת הרפורמה אותה הוביל שר הבריאות ליצמן, הרפואה 
מרבית  ומעתה,  הציבוריים  החולים  מבתי  הוצאה  הציבורית 
בבתי  זאת  לבצע  ייאלצו  פרטית,  ברפואה  יחפצו  אשר  החולים 
החולים הפרטיים. במסגרת הרפורמה, גובשה רשימה של רופאים 

החולים  בבתי  פרטיים  ניתוחים  לעשות  ניתן  יהיה  דרכם  שרק 
הציבוריים, וגם אז ההשתתפות העצמית תהיה גבוהה ותביא את 

החולה לפנות לרפואה הציבורית מחוסר ברירה. 
הללו  המשלים:  הביטוח  חברות  ספק  ללא  הם  המרוויחים 
על  יתבצעו  הניתוחים  ומרבית  מאחר  ניתוחים,  פחות  על  ישלמו 
אינה  ידי הרפואה הציבורית, אלא שמערכת הבריאות הציבורית 
יישום  עד  בשנה.  ניתוחים  מ-100,000  למעלה  לקבל  ערוכה 
הרפורמה, החולים נאלצו להמתין חודשים רבים עד להגעת תורם. 
כעת, על פי הערכות, תתרחש קריסה טוטאלית בשירותי הרפואה.  
בדרכנו לבית החולים 'הדסה עין כרם', בין טלפון אחד למשנהו, 
מסביר הרב פישר מדוע הוא מתנגד לרפורמה. "בבתי חולים שהיה 
בהם שירותי רפואה פרטית כמו שערי צדק והדסה, הם למעשה 
שהו בתוך בית החולים, אין לך מושג איזה חסד זה לחולה הפשוט 
שנמצא בבניין בית החולים וסביבו נמצאים תמיד רופאים בכירים. 
אז נכון שלא ינתחו אותו באופן פרטי, אבל זה משליך באופן ישיר 
גם עליו. החולה הממוצע שמנותח ברפואה הציבורית ייהנה מכך. 
במסגרת  בהדסה  שנמצא  בכיר  אורתופד  רופא  לדוגמה  "קח 
רק  אלו  החולים,  בבית  מנוכחותו  שייהנו  מי  הפרטית,  הרפואה 
הציבוריים.  הבריאות  לשירותי  שמזדקקים  והאומללים  העניים 
ורופאים  סטאז'רים  לרוב  הם  הציבורית,  ברפואה  מנתחים  אותם 
משמעותית  החולים,  בבית  הבכירים  של  ונוכחותם  פשוטים, 
עבורם. הם מתייעצים איתם בכל דבר, וכך למעשה החולה הפשוט 
מקבל סיוע מבכירי בית החולים. במקרה הקשה הוא גם מושיט 
הזה  הפרטי  האדירה שהרופא  לעזרה  ערך  אין  עצמו.  בניתוח  יד 
יכול לעשות לרופאים הפשוטים יותר. העשיר בין כה וכה יקל את 

השר"פ, למיליונרים לא תהיה בעיה. מי שיסבול אלו העניים".

מאת: בני יחזקאלי

שבית  לאחר  החלה  הילדים  גני  פרשת 
יוכל  לא  החינוך  משרד  כי  החליט  המשפט 
סייעות שמקבלות  לגנים בהן מועסקות  לשלם 
)העסקה  ירושלים  עיריית  דרך  שכרן  את 
ההחלטה  לאור  צינור(.  עמותות  באמצעות 
ישירה של  להעסקה  לעבור  הסייעות  התבקשו 
לעבור  לחלופין  או  החרדיות  הגנים  רשתות 

לעבוד בגנים של עיריית ירושלים.
הסייעות  סירבו  האחרונה  שבשנה  אלא 
תנאים  להרעת  החשש  בשל  המדובר  לפתרון 
ישירה של רשתות הגנים החרדיות(  )בהעסקה 
ובנוסף סירבו לעבוד בגנים של עיריית ירושלים 
חרדים.  מספיק  אינם  הם  ולטענתן  מאחר 
בעקבות חוסר מציאת הפתרון בשנה האחרונה 

הגנים  את  לממן  להפסיק  החינוך  נאלץ משרד 
המדוברים בשל החלטת בית המשפט האוסרת 

עליו לעשות זאת.
נפתלי  החינוך  שר  של  התערבותו  בעקבות 
בנט, גיבש המשרד פתרון הכולל התחייבות של 
עד   סופי  פתרון  למצוא  וההסתדרות  העירייה 
לשנה הבאה במסגרתו תמצא העירייה פתרונות 

לסייעות עד לשנה הבאה.
משרד  השנה  ימשיך  זה,  מפתרון  כחלק 
כפי שהיה  הסייעות  העסקת  את  לממן  החינוך 
עד כה. במסגרת המאבק יצאו הסייעות להפגנה 
השבוע  דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  של  ביתו  מול 
השלימה מנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן את 
לסייעות שיוארך בשנה  גיבוש מתווה הפתרון 
להן  יימצא  הבאה  שבשנה  בתנאי  בלבד  אחת 

פתרון העסקה ישירה סופי.

הגננות הפגינו - 
והשיגו פשרה

בצל סערת רפורמת שירות הרפואה הפרטית, התלווה יעקב אמסלם ליום עבודה עם העסקן הרפואי הרב בני פישר, יו"ר 
'מגן לחולה'  בין טיפול בחולה לסידור ניתוח לחולה נוסף, פרס הרב פישר את משנתו במגוון תחומים  "רפורמת 

השר"פ היא פשוט אסון, טרגדיה. גורמת רק נזק. רפורמה שתחזיר את הרפואה בישראל עשרות שנים לאחור" 

מאת: שי ויספיש

טרגדיה בפתח תקווה: בחור ישיבה שרכב 
על אופניו בפתח תקווה התמוטט ופונה לבית 
חיים  דוד  הבחור,  מותו.  נקבע  החולים, שם 
אופניו  על  ז"ל, התמוטט בעת שרכב  אליהו 

ברחוב 'שבט אשר' בעיר פתח תקווה. 
לזירה,  הוזעקו  תקווה  פתח  הצלה  כונני 
הכוננים  קלה.  פציעה  על  קריאה  בעקבות 
החלו  הכרה,  מחוסר  חיים  דוד  כי  שהבחינו 

שוקים  מתן  תוך  החייאה,  פעולות  בביצוע 
חשמליים.

ודוד  לזירה,  הוזעקה  נמרץ  טיפול  ניידת 
חיים פונה לבית החולים 'שניידר' בעיר, תוך 

ביצוע פעולות החייאה גם בניידת. 
נאלצו  הצער,  למרבה  החולים,  בבית 
נערכה  הלווייתו  מותו.  את  לקבוע  הרופאים 
העלמין  בבית  נטמן  והוא  )שני(  שלשום 

סגולה בעיר.

עם פתיחת 'בין הזמנים':

 הראיון המלא עם הרב בני פישר יתפרסם ביום שישי ב-

רכב על אופניו, 
התמוטט ונפטר
בחור ישיבה התמוטט בעת שרכב על אופניו ברחוב 

  האסון אירע ברחוב שבט אשר בפתח תקווה
הבחור פונה לבית החולים שניידר בעיר, שם למרבה 

הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותו

מתנגד לרפורמה. ר' בני פישר





SUMMER

1-599-500-455

קיץ     מרענן

רבי  רח’   - בני ברק   • ישראל 20  נשרים 22, מלכי  כנפי  ירמיהו 58,  ירושלים - 
עקיבא 123 • אשדוד - רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים • מודיעין עילית - מרכז 
עילית, שד’ יחזקאל 2 • בית שמש - נחל ניצנים 8 • חדש! חיפה - ארלוזורוב 7

בכפוף לתקנון. בתוקף עד ר״ח אלול תשע״ו. מהפריטים המשתתפים במצבע. ט.ל.ח

חליפות
נוער

מכנס
כותנה

חולצות
Keoxx

שרוול קצר

 מכנסיים 
מעורב צמר

159 ₪

350 ₪

99 ₪

79 ₪



אופניים חשמליים
כל הכללים

לשמירה על החיים

רכיבה על אופניים חשמליים מותרת מגיל 16 ומעלה.  •
רכיבה על מדרכה אסורה, לכן רוכבים רק בשבילי אופניים ואם אין שביל - אז רק בכביש.  •

כל חוקי התנועה בכביש חלים על רוכבי האופניים בדיוק כמו על נהגים.  •
רוכבים תמיד בנתיב הימני, תוך שימת לב למשתמשי הדרך האחרים.  •

רוכבים עד גיל 18 חייבים לחבוש קסדה בכל דרך, מומלץ לחבוש קסדה בכל גיל.  •
לא משתמשים בטלפונים ואוזניות במהלך רכיבה.  •

בזמן רכיבה בשעות החשיכה חובה להפעיל אור קדמי לבן ואור אחורי אדום.   •
בודקים את תקינות האופניים לפני כל רכיבה.  •

תקינות האופניים (יש לבדוק לפני כל נסיעה) - מנוע: בעל הספק עד 250 ואט, מפסיק פעולתו   •
במהירות 25 קמ"ש, מופעל על ידי דיווש; אביזרי בטיחות: אור קדמי ואחורי, מחזירי אור צהובים 

בדוושות, צופר/פעמון; סימון: תווית עם פרטי הדגם והיצרן.

אנחנו מלווים את הילדים שלנו כמעט לכל מקום... 
אבל מה קורה כשהם מתבגרים ויוצאים לרכוב

על האופניים החשמליים? 

הורים יקרים, חשוב שתכירו את
כללי הרכיבה לשמירה על החיים:

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

safebike.co.il :לכל כללי הבטיחות היכנסו לאתר



נוך
משמרת הקודש והחי

שע“י
בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור
Creat ing a  common Jewish future

Ministry of Diaspora A�airs

משרד התפוצות
� ת ו ש מ י  ד ו ה י ד  י ת ע  � י ר צ ו י

Creat ing a  common Jewish future

Ministry of Diaspora A�airs

משרד התפוצות
� ת ו ש מ י  ד ו ה י ד  י ת ע  � י ר צ ו י

מוקדי מכירת כרטיסים ושאטלים מרחבי העיר יפורסמו בימים הקרובים 
077-222-3000 פרטים נוספים בטלמסר: 
חניונים סמוכים לרכבים פרטיים: חניון קרית הספורט הדרומי, חניון הרכבת, חניון הגן הטכנלוגי - בתשלום | המתחם נגיש לבעלי מוגבלויות. 

ניהול והפקה:

₪ 15 
 בלבד  

לכל הפעיליות + שאטל
תשלום מגיל 3 ומעלה 

לראשונה בציבור החרדי: אתר חוויות ענק לכל המשפחה

שני עד חמישי כ"ה-כ"ח אב 29.8-1.9 
16:00-21:00 | 10:00-15:00

תפוצותינו
תערוכה בינלאומית 

באולמות הארנה

גרנד לונה מתקנים 
בחניון הגדול

מופע רב חושי מדהים 
בהיכל הארנה

רילקס מתחם מנוחה
במתחם המדשאות

ארבעה מתחמי ענק
ב-4 ימים בארנה

בס"ד

עוד יזמות מוצלחת מבית אימג'
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 י"ד באב תשע"ו 18/8/16באלעד1218

ברית  האחרון  בסופ"ש  נכרתה  הממשלה  ראש  בלשכת 
האחים החדשה. כמו בסיבוב הקודם ניסה ראש-הממשלה 
כישלון.  אותו  את  ונחל  בנט,  האח  הברית של  את  לפורר 
רק שהפעם, האחים החדשים של הבית היהודי, היו בכלל 
החרדים. איילת שקד בירושלים ובנט בשלט רחוק מחו"ל, 
ברק,  מבני  רחוק  בשלט  וגפני  בבירה  וליצמן  דרעי  לצד 
הקואליציוניים  שהכספים  האחרון  ברגע  בתדהמה  גילו 
נותרו מחוץ למסגרת התקציב. נתניהו, שגלגל את המשגה 
בין  להפריד  כדרכו  ניסה  עוד  כחלון,  של  לפתחו  המכוון 
בדיוק  אחידה,  תשובה  לקבל  והופתע  לסרוגים  החרדים 

כמו בפעם הקודמת. 
הממשלה  מליאת  עזיבת  וההבקעה,  המצור  סיפורי 
והחזרה לפנות בוקר כדי להצביע בעד התקציב, מעניינים 
פחות מהשאלה הקיומית, מי היה 'הראשון שזיהה'. בניגוד 
במקרה  המגזר,  בתוך  לנו  המוכרות  הקרדיטים  למריבות 
מעורבים  כמה  לפרגן.  יודעים  שהחברים  מסתבר  הזה 
חרדים מספרים שהיה זה טל גן צבי, ראש המטה של נפתלי 
בנט והממונה הבלתי רשמי על הקשר עם החרדים, שאיתר 
את הפרצות בגדר. כאשר קול אורלוגין קרא חצות והשרים 
רק רצו להצביע בעד התקציב ולחזור הביתה בשלום, גילה 
הבית  של  הקואליציוניים  הכספים  כי  לתדהמתו  צבי  גן 

היהודי ושל החרדים כאחד לא נכללים בבסיס התקציב.
שם  הישיבות,  של  זה  היה  מכולם  המקומם  הסעיף 
 450 בסך  מ-2014  לפיד  לתקציב  זהה  תעתיק  הוגש 
מיליוני שקלים, כאילו הבוחר לא אמר את דברו בבחירות 
האחרונות. מדובר כמובן בתקציב האחרון של שר האוצר 
לפיד, כאשר את התוספת הקואליציונית בסך 525 מיליוני 
כבר  שבגרו  האוצר  נערי  להעלים.  באוצר  ביקשו  שקלים 
מזמן, ניסו לגמגם ולהסביר כי את התוספת שלא הוכללה 
אולם  בכנסת,  יותר  מאוחר  יעבירו  הם  התקציב  בבסיס 
מאחורי  עומד  מה  מיד  הבינו  הסרוגים  וגם  החרדים  גם 
ההצהרה התמימה. מה שלא נכלל בבסיס הופך אוטומטית 
תצא  שקל  של  עתידית  העברה  כל  על  כאשר  לסחיטה, 

התקשורת במחולות ובכותרות ראשיות מסיתות.
גן  ניהל  נפתלי בנט ששהה בחו"ל,  בהיעדרו של הבוס 
שקד.  איילת  לצד  היהודי  הבית  מטעם  המגעים  את  צבי 
והבהירו  לראש-הממשלה  נכנסו  הם  החרדים  עם  ביחד 
ש'היה לא תהיה'. במבחן התוצאה הם יצאו מהקרב הזה עם 
ציון 'עובר'. תעודת הצטיינות הם לא יקבלו לנוכח העובדה 
שהאוצר הצליח להשאיר חלק מהכסף הקואליציוני מחוץ 
לבסיס התקציב. מיותר לדבר על תקציבים תוספתיים כמו 
תקצוב  והכפלת  טיפוח  תמרוץ,  יהדות,  לימודי  תגבור 
 – מכל  החשוב  בסעיף  שגם  היות  בקודש,  המשמשים 
ברור  כעת  כבר  הושלמה.  לא  המלאכה  הישיבות,  תקציב 
תוספות,  יידרשו  בבסיס  שאושר  הישיבות  לתקציב  כי 
לנוכח העובדה שכבר בתקציב 2016 נדרשו שתי פעימות 
נוספות שהועברו רק אחרי לחץ פיזי מתון של גפני בוועדת 
הכספים. כשהתוספות יידרשו בהמשך הדרך, כולנו נחטוף 

בתקשורת. החושך כבר נראה, בקצה החופשה.

הזנה תקציבית
מיותר לשאול מדוע נזקקו חברי הכנסת והשרים לסיוע 
חיצוני, כדי לגלות את הבור התקציבי. לשרים שנלחמים 
וסעיפים  משברים  והותר  די  יש  משרדיהם,  תקציבי  על 
לטפל בהם, ומה שנדרש באותם רגעים זהו סיוע מקצועי 
מבית ומחוץ של פקידים מקצועיים אך אוהדים שיודעים 

לקרוא מספרים ולזהות פערים.

תורני  בתואר  להכרה  וגפני  דרעי  יוזמות  רקע  על 
מתקנת,  העדפה  חוק  להעברת  הקואליציונית  והמחויבות 
נכתב כאן ארוכות בשבועות האחרונים על הצורך החיוני 
הוכיח  הזה  השבוע  גם  הדתי-לאומי.  המודל  באימוץ 
לכולנו שצו השעה הוא מינוי כמה שיותר פקידים למנגנון 
הממשלתי וביצור המעמד החרדי מתוך משרדי הממשלה. 
לכופף  תקציבים,  על  ולהתנגח  להתמקח  יכולים  השרים 
מי  ולבסוף  התקציב,  ובדיוני  הקואליציוני  במו"מ  ידיים 
שיקבע יהיה הפקיד שמנסח את התקנה התקציבית, והיועץ 
המשפטי שצריך לאשר את עמידתה בכללי המינהל התקין. 
מאז שהדברים פורסמו, הדוגמאות לא מפסיקות לזרום 
ולהוכיח שזוהי בדיוק הנקודה עליה יש להניח את האצבע. 
בכיר  לתפקיד  במכרז  שנבחר  ליטוב,  שמוליק  כי  מסתבר 
יש  מלבדו,  היחיד.  אינו  חיל,  ועושה  הפריפריה  במשרד 
עוד כמה פקידים במנגנון, מעטים שעושים רבות. הנה לכם 

סיפור ששווה לקרוא.
תחת שרביטו של יו"ר ועדת המדע, הטכנולוגיה, והחלל 
משרד  צמרת  לאחרונה  התכנסה  מקלב,  ח"כ  כמובן, 
המדע עם השר הממונה אקוניס כדי להציג את הפעילות 
החציונית של המשרד ולדון, בין השאר, בהתמודדות עם 
ההשלכות של תנועת החרם נגד ישראל. אקוניס סקר את 
ששודרגו,  ההתקשרויות  את  שהועצמו,  הפעולה  שיתופי 
"אולי  הייתה:  ומסקנתו  שהושקו  הבינלאומיים  המיזמים 
יש כמה ארגונים ניאו פאשיסטיים שמקבלים סיקור בלתי 
על  חרם  שאין  היא  שלי  המסקנה  אבל  בתקשורת,  פוסק 

ישראל".
בישיבות מהסוג הזה נוהגים מנכ"לי המשרדים לדבר אל 
קובעי המדיניות האמיתיים - הלוא הם כמובן, הרפרנטים 
של האוצר - מעל לראשם של חברי הכנסת. מנכ"ל משרד 
וכיוון  הוועדה  יו"ר  של  בעיניו  התבונן  וזאן,  פרץ  המדע 
להתמקד  כשהציע  האוצר,  מטעם  הרפרנט  של  לאוזניו 
ולא  המדינה  בגבולות  לפרויקטים  תקציביות  בתוספות 

מחוצה לה.  
תרצו  אם  או  להנחתה,  הרמה  הייתה  הזאת  האמירה 
הממלכתי-חרדי,  הוועדה  יו"ר  עבור  מהחלל,  לנחיתה 
שביקש מהיועץ החרדי של משרד המדע, צ'אלמער גאה 
נכתב בדמות אנשים כמותו, לומר כמה  ולדר  שספרו של 

מילים. 
היועץ החרדי במשרד המדע הוא חרדי מאנ"ש שיושב 
מפלים  תבחינים  להפוך  ולמד  הנכונה  במשבצת  שנים 
שיושבים  הזה  מהסוג  חרדים  שוויוניים.  לקריטריונים 
בצמתים הנכונים יודעים להוכיח גם למשפטנים מומחים, 
קורס  להם  להעביר  יכולים  תורנית  השכלה  עם  שחרדים 
בפקולטה לשוויון מגזרי. כמה חבל ששופט העליון המנוח 
מישאל חשין, שמנע בזמנו את מפעל ההזנה מילדי ביתר 
עילית, לא נהג כמו קרוב המשפחה שיושב במשרד המדע. 
ואמר:  היועץ החרדי  דברי השר, פתח  ברוח הסיומת של 
"גם בישראל אין חרם. במשרד המדע אין חרם על המגזר 
החרדי. הם לא 'הולכים לקראת', אלא רואים במגזר חלק 

בלתי נפרד מכל מיזמי המשרד של מדע וקהילה". 
כראוי לממלכתיות שאופפת לאחרונה את דגל התורה, 
את  המדע  בוועדת  הדיון  במהלך  מלחשוף  נמנע  מקלב 
כבר  המחמיאה.  למסקנה  שהובילו  המגזריים  הנתונים 
לימדונו חז"ל כי אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן 
כמה  אחת  על  חרדים,  אנטי  גורמים  של  רעה  ועין  העין, 
וכמה. די היה רק במנת הפרגון הגדושה שאורי שפך על 

אופיר כדי להבין שמקלב מרוצה, בלשון המעטה. 
שיש  מלמדים  ראשון  בפרסום  כאן  שנחשפים  הנתונים 
במשרד  שממומש  המודל  על  להסתמך  אם  סיבה.  לכך 

שמה  ולומר  לקבוע  ניתן   – והחלל  הטכנולוגיה  המדע, 
שחשוב, בעיקר, זה לא להיות אסטרונאוט. כסף לא נופל 
עם אבק כוכבים מהשמיים. כדי לבנות קריטריונים נכונים 
נציגי הציבור הדתי לאומי  צריך להזיע במכרות. כך עשו 
במשרד  האחרונות  בשנים  נעשה  וכך  האחרון,  בעשור 
עם   - אקוניס  הנוכחי  השר  בהובלת  וביתר שאת   - המדע 
מה  על  לדבר  במקום  כי  מתברר  והנה  מוכחות.  תוצאות 
לא  ולעשות.  לקום  פשוט  אפשר  לאחרים,  ויש  לנו  שאין 
לחינם מרגישים הרפרנטים התקציביים של משרד המדע 
בבית בכל הוועדות שמחזיקה דגל התורה. לא רק במדע 
של מקלב, אלא גם בכספים של גפני שוועדתו היא מבצרו.

אנגלית בחרדית
והחלל  המדע  ועדת  את  לקבל  ביקש  מקלב  כשאורי 
הבדיחות  סטטוטורית,  בוועדה  שמדובר  בכך  זאת  ותלה 
על האסטרונאוט החרדי הראשון – הגיעו עד לכאן. חלפה 
להשיג  אפשר  מה  נכון  זיהה  שמקלב  ומתברר  תקופה 
בעבודה נכונה ובשיתוף פעולה בין יו"ר ועדה משלנו לשר 
כאחת  ומשפטית  מקצועית  בפקידות  שמגובים   – אוהד 

שבאה כדי לתקן ולא לקלקל.  
האחרונות  בשנים  שיצאו  השונים  המיזמים  במסגרת 
משפטית  עוגנו  המדע,  במשרד  וקהילה  מדע  אגף  מטעם 
לראשונה במסמכי 'הקולות הקוראים' זכויות המגזר החרדי 
המשרד  של  פרויקט  בכל  באוכלוסייה.  לגודלו  בהתאם 
מגדירה הלשכה המשפטית מראש את זכאותו של כל מגזר 
בחלוקת העוגה: כ-66 אחוזים למגזר הכללי, כ-24 אחוזים 
תקדים   - החרדי  למגזר  אחוזים  וכ-12  יהודי  הלא  למגזר 

כדוגמתו לא נראה בשום משרד אחר.
במסגרת  גם  ביטוי  לידי  באה  הזו  המבורכת  המגמה 
לקיום  ספקיות  לחברות  מוציא  שהמשרד  המכרזים 
במסלול  המקומיות.  הרשויות  בקרב  המשרד  פעילויות 
גם  המותאמים  מידה  ואמות  סף  תנאי  נקבעים  המדובר, 
שמאפשר  מה   - במגזר  ניסיון  דרישת  עם  החרדי  למגזר 
המדיניות  את  קבע  השר  לזכות.  וגם  להתמודד  לחרדים 
ויו"ר הוועדה נתן את הגיבוי, אך כל זה לא היה מתרחש 
ללא נוכחות חרדית בצמוד לשדרה המקצועית של המשרד, 

באותו מודל סרוג, עליו נכתב כאן בשבועות האחרונים. 
החרדים  זכויות  של  מאליו  מובן  הלא  לעיגון  הסיבה 
במשרד היא פשוטה. מבין משרדי הממשלה, משרד המדע 
היה הראשון שהשכיל להיעזר בייעוץ מקצועי רציף - לא 
על הקהילה החרדית, אלא מתוכה. השותפות המלאה הזו 
ניכרה לכל אורך הדרך, החל משלבי התכנון והרעיונות של 
זאת  השונות,  היוזמות  של  לפועל  להוצאתן  ועד  המשרד 
כדי לבחון את היתכנותם של המיזמים גם למגזר החרדי, 
ברמת  והן  השונות,  המידה  ואמות  הסף  תנאי  ברמת  הן 
התאמתם לאופיו ורגישותו של המגזר החרדי. את המשנה 
בטקס  וזאן  פרץ  המנכ"ל  היטב  הגדיר  הזאת,  המדעית 
שהתקיים לאחרונה במכון 'לומדה' שם הסביר כי תפקיד 
המשרד הוא "להנגיש" ולא "לחנך", להיות "קשובים" ולא 
במשרדים  כאלו  מנכ"לים  כמה  עוד  לנו  תנו  "פטרונים". 

נוספים, ואנחנו מסודרים.
כמו  נשמע  אולי  מדעי,  לתקציב  חרדי  ילד  בין  החיבור 
מדע בדיוני, אך לא מפתיע את מי שהשתתף בכנס השקת 
הרשויות  ראשי  שם  נראו  המדע.  משרד  של  מדע'  'סל 
עילית  מביתר  ורובינשטיין  ברק  מבני  זייברט  החרדיות, 
לצד רוזנטל מקריית יערים וגרשי מעמנואל, ישובים סביב 
הנציגות  כל  של  ביציע  מאסיבי  גיבוי  עם  הכבוד  שולחן 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

פלא יועץ
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המקצועית של הישובים החרדיים. 
מי שמכיר את הלו"ז של ראשי הערים, שמגיעים 
מגיעים  לא  שהם  יודע  בודדת,  לקדנציה  ברובם 
בחשבון  שמופקדת  תמורה,  בלי  כבוד'  'לעשות 
המועד  לו  חלף  השבוע  ואכן,  השוטף.  העירוני 
'סל מדע',  האחרון להגשת בקשות לתמיכות של 
הגישו  החרדיות  הרשויות  כל  במפתיע  ושלא 
תהיה  הבקשה,  שאחרי  ברורה  בידיעה   – בקשות 

להם סיבה לומר תודה.

גזירה שווה

את  דעו  חרדים  'הורים  פינתנו  במסגרת 
המדע'  ב'סל  כי  לגלות  המקום  זה  זכויותיכם', 
מתמטיקה  וקייטנות  מחשוב  חוגי  מתוקצבים 
שיועברו גם על ידי מדריכים בעלי תעודת הוראה 
של 'מורה מוסמך בכיר', המוכרת במערכת החינוך 

החרדית ללא הזדקקות לבעלי תואר אקדמי. 
התמיכה,  מבחני  לצורך  יוכרו  אנגלית  לימודי 
כסעיף בסל המדע – אך ורק במגזר החרדי והלא 
שלא  וכדי  שאושרה,  לתוכנית  בהתאם  יהודי. 
להיקלע לזירת הקרבות העקובה מדיו של לימודי 
המתנ"סים  במסגרת  הקורסים  יועברו  היסוד, 
מסתבר  ספריות.  בית  חוץ  ומסגרות  העירוניים 
שכאשר עובדים נכון, בשיתוף פעולה ולא בכפייה, 

אפשר ללמוד 'חרדית' ולדבר 'אנגלית'. 
שנעשה  תהליך  קדם  הזה,  המקורי  ליישום 
לשולחן  מתחת  בחסד  ולא  לשולחן,  מעל  בזכות 
– כפי שהורגלנו במשרדים אחרים במשך עשרות 
גובש שולחן  עוד בשלבי התכנון של הסל  שנים. 
המשרד  מטעם  המקצועיים  הצוותים  של  עגול 
שגובשו,  המסקנות  החרדיות.  הרשויות  ונציגות 
הוגשו והוכרו על ידי הלשכה המשפטית במשרד. 
מאכערים  על  כך  כל  שחביבים  דרך  קיצורי  בלי 
ועסקנים – הושגה התוצאה הרשמית שמכריזה על 

העדפה מתקנת לחרדים. 
העברות  של  החתחתים  דרך  את  שמכיר  מי 
שמדובר  מבין  הממשלה,  במשרדי  תקציביות 
במהפכה. סל מדע לא הוגדר כרכש במסגרת 'קול 
קורא' אלא כתמיכה במסגרת תבחינים. קול קורא 
של  הרוח  במצב  שתלוי  פעמי  חד  כמענק  כמוהו 
חזרה  דרך  ואין  כמעט  מתבחינים  המכהן.  השר 

וטבעם הוא שהם חוזרים על עצמם מדי שנה. 
אקוניס תמצת זאת במשפט אחד, וברוח החיבוק 
כוונותיו:  מהן  הבהיר  לחרדים  הליכוד  שרי  של 
"גם מי שיבוא אחריי", אמר השר, "יתקשה לבטל 
לגמרי,  ממלכתיים  הקריטריונים  התבחינים".  את 
של  גבוה  תושבים  מספר  על  הדגש  שימת  אך 
את  לקפח  שלא  וכדי  במקביל  )כאשר  היישובים 
ערי הלווין והמועצות החרדיות הקטנות, יישובים 
עד חמישים אלף נפש קיבלו ניקוד זהה( והתיעדוף 
שניתן לאשכול נמוך בלמ"ס )במונח 'דירוג נמוך' 
שהוגדר בין 3-1, כלולים כל היישובים החרדים( 
את  תאבון  ומעורר  משמעותי  באופן  מגדילים 

הפרוסה החרדית בעוגה. 
החרדיות  הערים  את  הוציא  במעשיו  יעלון  אם 
מחוץ למפה, כפי שנחשף כאן לפני כחודש, הרי 
שאקוניס עשה את הדרך ההפוכה. לצד הפרמטרים 
הלמ"ס,  ומדד  תושבים  מספר  של  השוויוניים 
 – גבוה  ניקוד  המעניק  נוסף  מדד  אקוניס  הוסיף 

אזורי עדיפות לאומית. 
מפת אזורי העדיפות הלאומית שגובשה בתקופת 
תוקנה  טרם  סדום,  מיטת  כמו  ונראתה  לפיד 
משרדי  לשאר  בניגוד  אולם  הנוכחית,  בממשלה 
העדיפות  אזורי  למפת  צמודים  שעדיין  הממשלה 
הלאומית המעוותת מקדנציית לפיד, ממנה הודרו 
עמנואל(,  )למעט  החרדיות  והמועצות  הערים  כל 
הממשלה  החלטת  את  המדע  במשרד  אימצו 
העדכנית שהתייחסה למשרד הפריפריה של דרעי 
ואשר הגדירה מחדש את הערים החרדיות כאזור 

עדיפות לאומית. 
נעשה  כאשר  מהבוידעם  נשלף  הזה  הסעיף 
חרדית.  עיר  מהי  העדפה  לצרכי  להגדיר  ניסיון 
יודעים,  כבר  הממשלה  משרדי  חרדי'  'מיהו 
הגיוס,  בחוק  שנקבעו  הקריטריונים  על  בהסתמך 
במשרד הכלכלה ובמועצה להשכלה גבוהה. אבל 
מהי עיר חרדית, זאת טרם נקבע. יועץ משפטי לא 
מחויב, היה קובע מיידית כי די בנתון החסר כדי 
למסמס את יישום מדיניות ההעדפה של השר. רק 
שכאן, עם הרבה רצון טוב ועזרה מבפנים, אומץ 
סעיף נחבא אל הכלים בהחלטת ממשלה מס' 631, 
לאומית  עדיפות  כאזור  החרדיות  בערים  שמכיר 

לעניין הפריפריה.
את הרעיון לחש באוזן, באותה פוזה ממתיקת-
מודיעין  עיריית  ראש  כך,  כל  עליו  החביבה  סוד 
עילית יעקב גוטרמן. "תעיין במילים הקטנות של 

לאיש  אמר  הוא  לפריפריה",  הממשלה  החלטת 
המשרד החרדי, וזה מצדו רץ עם הסעיף כל הדרך 

ללשכה המשפטית.
מסתבר, שלמרות שמפת העדיפות הלאומית לא 
תוקנה מאז ממשלת לפיד, הרי שבמפת הפריפריה 
החברתית שהוכרה באופן ספציפי כמפת עדיפות 
נטול  פקיד  החרדיות.  הערים  כל  נכללו  לאומית, 
מחויבות היה מסביר מיד שמה שרלוונטי למשרד 
הפריפריה לא קשור לשאר משרדי הממשלה, רק 
מחויבות  נטולת  פקידות  בין  ההבדל  בדיוק  שזה 

לפקידות עם רגישות מגזרית. 
הממשלה  החלטת  על  הסתמכו  המדע  במשרד 
בסל,  כל הערים החרדיות  והכלילו את   ,631 מס' 
היועץ  של  עינו  צדה  אלא שכאן  ברק.  בני  למעט 
העיתונים  בכל  שפורסמה  מודעה  במשרד  החרדי 
במסגרתה  הפריפריה,  משרד  מטעם  החרדיים 
פורטה רשימת הישובים הזכאים לקייטנות הקיץ, 
ליטוב,  שמוליק  והחסידות.  התורה  עיר  כולל 
ממשרד הפריפריה, קיבל טלפון תוך דקה ונשאל 
ברק  בני   631 מס'  בהחלטה  "אכן  הדבר.  לפשר 
החלטת  הייתה  "אך  ליטוב,  השיב  נכללה",  לא 
ברק  בני  את  1453 המוסיפה  מס'  נוספת  ממשלה 
וירושלים לצד רמלה ולוד לרשימת הישובים בעלי 

העדיפות הלאומית".  
מטעם  המטפלת  למשפטנית  שוגרה  ההחלטה 
ראש  קיבל  קלה  שעה  ותוך  המדע,  בסל  המשרד 
טלפון  שיחת  זייברט  חנוך  ברק  בני  עיריית 
המבשרת על קבלת סל מלא וגדוש. גם כאן נמצא 
המקדם  בגלל  וזאת  המשפטי-פקידותי,  הנימוק 
מספר  של  המקדם  בהכפלת  לאומית  עדיפות  של 
ואשכול  ברק  בני  עיריית  של  הגבוה  התושבים 

הלמ"ס הנמוך של העיר.
שווה'  'גזירה  נעשתה  תלמודי,  בפלפול  כך, 
מדעית  מבחינה  גם  ללאומית  הפכה  והפריפריה 
עם  תקציבית  אומץ  שהמודל  ברגע  אמפירית. 
גושפנקא משפטית – השלכות הרוחב נוגעות לכל 
משרדי הממשלה. מפת אזורי הפריפריה החברתית 
מעבר  רשמית  הוכרה  החדשה  והגאוגרפית 
ואילך, מה  לגבולות המשרדים של דרעי, ומעתה 
שנכון למשרד המדע, רלוונטי גם לחינוך, לרווחה 
טוב  רצון  צריך  כמובן  זה  בשביל  ולכלכלה. 
אל  אותנו  שמחזיר  מה  פעולה,  משתפת  ופקידות 
בתוך המשרדים,  בהעדפה מתקנת  הנואש  הצורך 

שתעשה לנו קצת שחור בעיניים, במובן החיובי.
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

תנאים לקבלת התפילה
"וֶָאְתַחנַּן ֶאל ה' בֵָּעת ַהִהוא ֵלאמֹר" )דברים ג, כג(.

עוד  )ד"ה  הפרשת  בתחילת  הקדוש  החיים  אור 
נתכוון לדייק( כותב שבפסוק זה נתכווין לדייק ד' תנאים 
אדם  של  שתפילתו  סגולות  ד'  התפילה,  לקבלת  הצריכין 

תתקבל:  

א. "ואתחנן"- מלשון תחינה, תחנונים, שיתפלל כעני דופק 
כג(  יח,  )משלי  ָרׁש"  ְיַדֶּבר  "ַּתֲחנּוִנים  אומרו  כדרך  פתח  על 
צפצופים  בגדר  ולא  ותחנונים  בקשה  בגדר  תהיה  שהתפילה 

בעלמא. 

ה'  ָקרוֹב  לב,  ובשברון  בהכנעה  להיות  צריכה  התפילה 
ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב ְוֶאת ַּדְּכֵאי רּוַח יוִֹׁשיַע )תהילים לד, יט(, ְוִאם ַאָּתה 
ְוִכְמָצֵרף  ִּכְמַטֵהר  ְלַנקוִֹתי  ְּתַבֵקׁש  ִלי..ְוִאם  אוֹי  ְּכַמֲעַׂשי  אוִֹתי  ָדן 
ֶּכֶסף ֹלא ִיָּׁשֵאר ִמֶּמִּני ְמאּוָמה )מנוסח וידוי הגדול לרבינו ניסים(, 
כלום",  לי  מגיע  לא  עולם,  של  ריבונו  כחסדך  איתי  "תעשה 
א.  קב,  )תהילים  ִׂשיחוֹ  ִיְׁשּפוְֹך  ה'  ְוִלְפֵני  ַיֲעטֹף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה 

וע"ע בזוה"ק ח"ב פו: ובברכות דף כט ע"ב(. 

ב. "אל ה'"- שיבקש ממקור הרחמים ולא ישען על שום צד 
זכות, אלא על רחמי ה' הפשוטים, מצד שם הויה שהוא מידת 
)מנוסח  ָעֵלינּו  ָנא  ַרֵחם  ַהְמַרֵחם,  ָהַרֲחָמן  ָאב  ָאִבינּו,  הרחמים, 
תפילת שחרית- ברכת "אהבת עולם"(, ולא מצד שם אלוקים 

שהוא מידת הדין )יעוי' באור החיים הקדוש שמות ד, י(.

ג. "בעת ההיא"- שיתפלל בזמן התפילה ובשעה שהציבור 
ה'  ְלָך  ְתִפָּלִתי  "ַוֲאִני  אומרו  כדרך  ע"ב(,  ז  )ברכות  מתפללים 
ֵעת ָרצוֹן" )תהילים סט, יד(, אם אדם לא מתפלל בזמן הראוי 
תפילתו לא מתקבלת, עבר זמנו בטל קורבנו )תמורה יד ע"א(. 
יש זמן עד מתי אפשר להתפלל ועד מתי אפשר לקרוא קריאת 

שמע, אם אינו מקיימם בזמנם אין להם ערך. 

בבית  רצויה,  שהתפילה  במקום  להתפלל  האדם  צריך  וכן 
הכנסת יחד עם הציבור ואז יתקיים בו ֶהן ֵאל ַּכִּביר ְוֹלא ִיְמָאס 

)איוב לה, ו( תפילת רבים )ברכות ח ע"א(. 

החפץ חיים ממשיל בעניין זה משל נפלא לאדם שהייתה לו 
בת יחידה, ועבד וטרח רבות לפרנסתו כדי שתהיה לבתו נדוניה 
מפריש  היה  חודש  ובכל  ברזל  קופת  קנה  ומכובדת,  טובה 
חלק מנכסיו ושם בקופה, מעת שנולדה לו בתו הניח שם את 
השטרות, ָׁשָּמה ִחְּבַלְתָך ִאֶּמָך ָׁשָּמה ִחְּבָלה ְיָלַדְתָך )מושאל שיר 

השירים ח, ה(.

והנה הגיע הבת לפרקה תיכנן האבא לקנות לה נדוניה בכל 
הכסף שאסף לה במשך השנים, פתח את הקופה והוציא את כל 
השטרות מגוהצות ומצוחצחות, והלך תחילה לחנות הבגדים, 
שילם  לקופה  וכשהגיע  יוקרתיים,  ובגדים  שמלות  מיני  בחר 
ואמר: "אתה צוחק עלי? כל  באותם שטרות, התרעם המוכר 
השטרות הללו עבר זמנם, המדינה הוציאה שטרות חדשות ופג 

תוקף שטרות אלו". 

מירר בבכי אותו האיש על רוע מזלו ומיהר לבנק הממשלתי, 
בשטרות  הישנות  השטרות  את  לו  להחליף  יסכימו  אולי 
רבים שבאים  והנה בעומדו בתור בבנק ראה אנשים  חדשות, 
עם שטרות קרועות מחוקות ומטושטשות, ומקבלים תמורתם 

שטרות חדשות ומגוהצות. 

את  לו  שיחליף  בפניו  והתחנן  לבנקאי  ניגש  בתורו  בהגיע 
השטרות בטענה שטרח והזיע רבות כדי להשיג שטרות אלו. 
אך הבנקאי לא נענה לבקשתו והסביר שתם המועד בו החליף 
הבנק את השטרות הישנות בחדשות, וכעת לשטרות אלו אין 
שום ערך ולא ניתן להחליפם, עבר זמנו בטל קורבנו )תמורה 

יד ע"א(. 

מחכה  עולם  שבורא  קבוע  זמן  יש  והנמשל,  המשל,  זהו 
ומצפה שנביא לו את הקריאת שמע ואת התפילה, אך אם מביא 
זאת האדם לאחר הזמן אין להם ערך, על אף שאמרם בכוונה 
בתחינה ובבכיה, כיון שעבר זמנם ולא ניתן עוד לקבלם. וכפי 
טו(  א,  )משלי  הפסוק  על  ע"א(  כו  )ברכות  רבותינו  שדרשו 
ְמֻעָּות ֹלא יּוַכל ִלְתקֹן, זה שבטל קריאת שמע של ערבית וקריאת 
שמע של שחרית, או תפלה של ערבית, או תפלה של שחרית. 

סובלת  תהיה  ולא  מפורשת  תפילתו  שתהיה  "לאמר"-  ד. 
פירוש בלתי הגון וכמעשה שהובא במדרש )אסתר רבה ז, כד( 
באותו אדם שהיה מהלך בדרך ומטורח ההליכה התייגע ולא 
הצליח להמשיך, פתח בתפילה ואמר: "ריבונו של עולם תשלח 
גוי אחד שאתונו כרעה ללדת  לי חמור בבקשה", לפתע עבר 
באמצע הדרך וכדי שלא תקרוס ותתמוטט בהעמיס עליה גם 
את העייר ציוה על היהודי להרכיב את העייר הקטן על כתפו 

ולסחוב אותו עד לעיר.

אך  תפילתי,  את  קיבלת  עולם,  של  ריבונו  היהודי,  אמר 
שלא  בגלל  וזהו  עלי,  רוכב  הוא  החמור  על  שארכב  במקום 
פירט את תפילתו, שהיה לו לבקש חמור לרכב עליו, והוא לא 

ביקש אלא חמור סתם. 

ולא  ברורה  התפילה  שתהיה  תפילתו  את  לפרט  צריך  אדם 
תסבול שני פירושים, כיון שאם מתפלל תפילה שסובלת פירוש 
אחר יכול ה' יתברך לקבל רק את הצד השני לפי שאותו אדם 
עדיין אינו ראוי, לכן יש להתפלל תפילה מבוררת, ואז לעולם 

אין תפילתו חוזרת ריקם )ברכות לב ע"ב(.



ילדים  ברוכת  משפחה  נספר,  מהו  תפילה  כח  ללמדנו  כדי 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  לציונו  לנסוע  התכוננו  ברק  מבני 
במירון בל"ג בעומר, אך מכוניתם הייתה קטנה )קדליק, בעלת 
תשעת  כל  את  להכיל  הייתה  יכולה  ולא  מקומות(,  חמשה 
בני  כל  הצטופפו  דרך  לא  בדרך  במשפחה.  שהיו  הנפשות 

המשפחה והגיעו לציון הקדוש במירון. 
פועל  הצדיק  זה  שביום  הילדים  לכל  המשפחה  אבי  אמר 
ישועות רבות וכל תפילה שמתפלל האדם ומבקש מעומק הלב 
מהצדיק היא מתקבלת ורצויה בשמים. בנו הקטן בן השלוש 
לפני  שיתפלל  מרשב"י  ביקש  לציון  וכשהגיע  לדבריו  שמע 
הקב"ה שיביא לאביו מכונית גדולה כדי שלא יצטרכו כל בני 

המשפחה להצטמצם אלא ישבו ברווח.. 
להורי האשה  ונסעו  בני המשפחה  כל  מכן התאספו  לאחר 
אבי  נתן  השבת  כניסת  לפני  בשבת,  להתארח  בצפון  שגרו 
המשפחה את המפתחות לחמיו כדי שישמור עליהם, ובצאת 
השבת ביקשם בחזרה, אך חמיו נתן לו מפתחות אחרות והכריז 

בשמחה שאלו המפתחות למכונית החדשה שלו! 
התפעל האב ושאל על מה ולמה, והשיב לו חמיו שברוך ה' 
זכה לחתן את כל בניו ובנותיו ואין לו צורך כעת ברכב גדול, 
די לו ברכב משפחתי קטן, ומכיון שהם משפחת ברוכת ילדים 

הוא החליט להעניק לכם את הרכב הגדול במתנה. ללמדך כח 
תפילה שנאמרת מעומק הלב ובכוונה מה יכולה לפעול, ְּביוֹמוֹ 
וכבר  הבן,  התפלל  חמישי  ביום  טו(,  כד,  )דברים  ְׂשָכרוֹ  ִתֵּתן 
במוצאי שבת נענתה תפילתו וקיבלו כל בני המשפחה מכונית 

גדולה שיוכלו לשבת בה בנחת וברווח. 



בתשעה באב לעת ערב מתחילים לומר פסוקי נחמה "ַנֲחמּו 
ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר אלוקיכם" )ישעיה מ, א(.  ונשאלת השאלה, 
הרי עדיין לא נבנה בית המקדש ולכאורה היה עלינו להמשיך 
להתעצב ולבכות על החורבן כמו בכל אותו היום, וא"כ מדוע 

לעת ערב אומרים אנו פסוקי נחמה? 
אלא רבותינו מבארים שעצם הדבר שאנו זוכרים את ציון, 
זוכרים את ירושלים, זה מה שיבנה את בית קודשנו ותפארתנו, 
ויחיש גאולתנו, ִצּיוֹן ִהיא ּדֵֹרׁש יש ָלּה )מושאל מירמיה ל, יז. 
וע"ע ראש השנה ל ע"א(, ולכן יש לומר פסוקי נחמה לאחר יום 

שלם שהתאבלנו וזכרנו את חורבן הבית.  
היהודים  את  שראה  נפוליאון  צרפת  בקיסר  המעשה  ידוע 
המקום  לרב  שלח  באב,  תשעה  בליל  ובוכים  לארץ  יושבים 
עקב  שבוכים  הרב  לו  והשיב  מתאבלים,  הם  מדוע  לשאול 
חורבן בית המקדש, התפלא נפוליאון ואמר, מתי? לא שמעתי 

על זה בחדשות ולא ראיתי שכתבו על כך בעיתונים..
אמרו לו הרב שזה לא קרה עכשיו אלא לפני אלף ושמונה 
וארבעים  מאות  תשע  מאלף  יותר  וכעת  )בזמנם,  שנים  מאות 
שנה(, התפעל נפוליאון ואמר, "עברו כל כך הרבה שנים ובכל 
זאת אתם בוכים כאילו זה קרה היום? אם כך בטוחני שבניין 
זה יבנה שוב". עצם הדבר שעם ישראל צמים ובוכים על חורבן 
בית המקדש זה הנחמה הגדולה, ובפרט השנה שהרבה יהודים 
אפס  עד  מלאים  היו  כנסיות  הבתי  וכל  הצמים  למעגל  נוספו 

מקום.



הזמנים'  'בין  ימי  את  קבעו  הדורות  גדולי  מדוע  חשבתי, 
בית  חורבן  על  אנו  מתאבלים  בו  באב  יום תשעה  לאחר  מיד 
המקדש, ואולי היא הנותנת, מכיון שכעת צמו והתאבלו וקוננו 
את  יתן  זה  א(,  א,  )איכה  ָבָדד  ָיְׁשָבה  ֵאיָכה  הבית,  חורבן  על 
ברוחניות  ולרדת  ליפול  שלא  החמד  בבחורי  והעוצמה  הכח 
חלילה, ולא להתפתות וללכת למקומות שאינם הולמים את בני 
התורה וגדרי הצניעות אינם נשמרים בהם כראוי, אלא לנפוש 
במקומות מתאימים ובדרך הראויה מבחינת קוֵֹי ה' ַיֲחִליפּו כַֹח 
)ישעיה מ, לא(, ְמנּוָחה ְׁשֵלָמה ָׁשַאָּתה רוֶֹצה ָּבּה )מנוסח תפילת 
מנחה של שבת(, ולהיכנס לחודש אלול במלא הכח והעוצמה.   

עיקר הזהירות שצריכה להיות בבין הזמנים היא שלא לפרוק 
היה  לא  מסלבודקה  הסבא  חלילה,  האישיות  את  ולאבד  עול 
בצרכי  ועסק  בביתו  כשהיה  גם  והחליפה  המגבעת  את  מסיר 
הבית, וכששאלו אותו תלמידיו לפשר הדבר, השיב הרב שהוא 
מפחד להרגיש שאינו ראש ישיבה אלא אדם רגיל מן השורה 
הבגדים  את  מסיר  אינו  לכן  רגיל,  אדם  כמו  להתנהג  ויכול 
המסמלים שהוא ראש ישיבה אף כשעוסק בצרכי הבית. ְּבָכל 
ְיַיֵּׁשר אְֹרחֶֹתיָך )משלי ג, ו(, אין זמן שיכול  ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא 
האדם להתנתק מהקב"ה, אלא גם בזמן שנופש בבריכה או בים 
כשר, צריך לחשוב שעושה זאת כדי שיהיה לו כח וראש פתוח 

ללמוד את התורה הקדושה ביתר שאת וביתר עוז. 
יהי רצון שנזכה לעשות רצונו כרצונו, ונראה בקרוב בקרוב 

בנחמת ציון בבניין ירושלים, אמן. 
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החומרים הדרושים: 

אריה
ניצור: והשבוע

1

6

9

7

10

8

11

2345

יםרצוי
עם: 

דבק

ומספרים
נייר

סידרת הספרים המפורסמת שהפכה לרב מכר בהם נלמד לצייר בשיטת 
"דבורה"

נלמד לצבוע ולהשתמש במגוון צבעים, נלמד לצייר דמויות קומיקס, 

"רב מכר"
לומדים לצייר עם:

להשיג בחנויות "אור החיים" "יפה נוף" "סטימצקי" "צומת ספרים" 
ובחנויות הספרים מובחרות

devorab10@gmail.com 052-  052-4033344 או בטל

"דבק נייר ומספריים" 
יוצרים עם דבורה בנדיקט,

 ספר בו נלמד ליצור יצירות 
מקסימות מחומרים ממוחזרים 

פשוטים וזמינים שיש בבית
ניצור מגלילי נייר קופסאות קרטון 

קיסימי אוזניים ועוד 
בנוי ברמות קושי שונות ומתאים 

לגדולים וקטנים

חדש!

 גליל נייר טואלט
 בריסטולים צבעוניים
 עיניים זזות )לא חובה(

 טוש שחור
בעזרת כוס ניצור עיגול 
על גבי הבריסטול ונגזור

נצייר את הפנים של 
האריה ונדביק את 

העיניים הזזות

ניצור שערות  מסביב 
לראש בעזרת מספרים

כעת ניצור עיגול 
מבריסטול כתום עיגול 

גדול יותר

ניצור את הרעמה  של 
האריה בעזרת מספריים

נקפל מעט את את קצוות 
השער פנימה

נדביק את ראש האריה 
לרעמת השער

כעת נצפה את גליל 
הנייר בבריסטול צהוב

נצמיד את ראש האריה 
לקצה הגליל

נסלסל רצועת בריסטול נצייר את רגלי האריה
דקה  והינה לנו זנב

טיפ-
אם אין לכם בבית עיניים 

זזות פשוט ציירו אותם
זה יכול להיות יפה באותה 

מידה ואולי אפילו יותר...

דרגת קושי-קל



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

י”ג - ט”ו אב
תשע”ו           
17-19/08/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ל

ח
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ב
03-6162228

משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא
■ מציאה, בשיכון ג', 

בשד' הנצי"ב, דירת גן 
מפוארת, 100 מ' עם 
גינה וחניה ו-2 יחידות 
מושכרות, 2,900,000 

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

03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ בסנהדרין בר"ג, ליד 
שיכון ג' + מעלית 

שבת, 6 חד' דופלקס, 
ק"9, 175 מ'+ מרפסת 

גג 95 מ', 5,250,000 
ש"ח, מיידי. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 ברח' חנה סנש, דירת 
גן, 7 חד', מחולקת לדירת 
4 חד' דירת 2 חד' ויחידה 

+גינה, הכל משופץ, 
שלושת הדירות מושכרות 

ב-9,000 ש"ח, יש 
אפשרות לתוספת בניה, 
2,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■ באדמור מרוזין, בית 
יפה עם כניסה פרטית, 

ענקית 10 חד', 400 מ"ר, 
הסלון והחדרים ענקיים, 
6.5 מיליון ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)12-12(_____________________________________________

■ הורדנו את המחיר 
בתחילת רח' ריינס 

בק"ג, דופלקס 3+3, 
120 מ'+גג, ללא 

מעלית, לא מתאים 
לחלוקה, 2,100,000 

ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050-5308742
03-5797756)13-13(_____________________________________________

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

וילות ובתים

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

באר שבע

+5 חדרים

■ בשיכון ד' ברח' 
מהר"ל המבוקש, 

דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר, מעליה 4 חד' 76 
מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' חגי בבנין עם 
מעלית, דופלקס בק"ג 

80 מ', 3 חד' ומעליה 2 
חד' 50 מ' + גג, אפשר 

לחלק, 2,300,000 
ש"ח, גמיש. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

אלעד

 בקרן היסוד, אזור 
מתחרד, 3 חד', ק"ג, מסודרת, 

890,000 ש"ח. תיווך "אדר 
_____________________________________________)33-36(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

משתלמת "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)33-36(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ דירת גן ענקית ברח' 
הלוחמים/במברגר, 6 חד' 

גדולים+סלון של כ 70 
מ', סה"כ כ- 250 מ' עם 
נוף+ חצר עם עצי פרי, 

3,200,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

■ בסעדיה גאון 
מפוארת ומושקעת 

בק"ג 110 מ"ר, מעליה 
בנויות 3 יחידות 

שמושכרות ב-8,400 
ש"ח+חניה בטאבו 

שאפשר לעשות ממנה 
יחידה, יש תוכניות 

לעשות מעלית, 
3,700,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפוארים ו- 3 חד', 

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-38(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בהרצוג, 3.5 חד', סוכה, 
משופצת כחדשה, ק"ק, מיידי, 

1,480,000 ש"ח. פולטוב 
_____________________________________________)34-38(נכסים, 052-3646632

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בבר אילן, 4 חד', ק"א, כ- 
98 מ"ר, שמורה, סלון גדול + 
מחסן, פינוי גמיש, 1,200,000 

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)33-36(_____________________________________________

 בגפן, 3 חד', ק"ד, אחרונה, 
שמורה ומסודרת, מזגנים, 
830,000 ש"ח. תיווך אדר 

_____________________________________________)33-36(נכסים, 052-4834706

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

מ"ר, נוף, 710,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)33-36("אדר נכסים" 052-4834706

דופלקסים

 רוצה למכור? לקנות 
 ,super house דירה? בתיווך
למכירה ללא דמי תיווך, קניית 

דירה רק 1% עמלה במקום 
2% אצל המתחרים, צלצל 

_____________________________________________)32-35ל(עכשיו, 054-3355874

■ 5 חד' בחזון איש קרוב 
לנחמיה, ק"ג )ללא גג(, 

חזית, 3 כ"א, כ- 120 מ', 
ואופ' להרחבה של כ- 30 

מ', 2,160,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 בויז'ניץ/עזרא, 5חד', 
חדשה ומושקעת + 

יח"ד + חניה ומחסן, 
2,780,000 ש"ח,

_____________________________________________)33-36ל(053-3102926

■ 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(_____________________________________________

■ 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' 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(_____________________________________________

אמינות וותק 17 שנה!תיווך גילה
הנהלה דתית בלייקווד בארה“ב

אזרחי ישראל יכולים לקנות בתים בניו ג‘רזי ארה“ב

המלצות ינתנו מלקוחות מרוצים שבדקו אותנו

לפרטים: 052-5808034

הכנסה נטו לאחר 
כל ההוצאות:

לשנה!

בית פרטי למכירה עם דיירת 
מוגנת, משופץ ומסודר עם גינה 

אחורית וכניסה ישירה מחניה.

חצי מדו משפחתי 4 חד‘ ענקית 
(בתמונה משמאל)  מערכות 
חימום וגג ומטבח הכל חדש.

בית טורי ( בתמונה מימין )  
2.5 קומות מסודר ויפה חניה 
צמודה שוכרים כבר 3 שנים.

11%
במחיר:

70.000$

במציאה: 

75.000$

במחיר מציאה: 

55.000$

 למגורים/השקעה, 
במיקומים מעולים, החל מ- 

380,000 ש"ח בהתאם למלאי 
הדירות, תשואה גבוהה! 

אקסלוסיב שיווק וניהול נדל"ן, 
054-5233623)34-35(_____________________________________________

 דירות מפרט גבוה מקבלן: 
5.5 חד', 5 חד' 4.5 חד' בשיכון 

_____________________________________________)34-37(ה', לפרטים: 03-5785777

 בהרב קוק בבניה, 
פנטהאוזים מפוארים ו- 3 חד', 

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-38(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בהרצוג, 3.5 חד', סוכה, 
משופצתכ חדשה, ק"ק, מיידי, 

1,480,000 ש"ח. פולטוב 
_____________________________________________)34-38(נכסים, 052-3646632

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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(_____________________________________________

■ 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 

 050-5308742 23
03- 5797756)51-51(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

של 2 + סוכה, מרפסת 
שמש- ניתן להפוך בקלות ל- 5 

חד',2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)35-38("חנוכת הבית" 053-3157272

 סמוך לשיכון ה', פנטאוז 
יוקרתי בבנייה! על הנייר, 

כניסה- 18 חודש, 3,000,000 
ש"ח, תיווך "חנוכת הבית" 

053-3157272)35-38(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן"  
050-4156317 ,052-3251213)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
בר' חיא, דופלקס 5 חד' 
+ גג ענק, רציני למכור! 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)35-35(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
דופלקס 6 חד', מושקע, 

אפשרות לחלוקה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)35-35(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

ברשב"ם, 4 חד', מרווחת + 
נוף, 1,250,000 ש"ח.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)35-35(אהובה, 050-5886828

 בשדרות-רגר, קרוב 
לאוניברסיטה, מחולקת, 

משופצת, מרוהטת ומושכרת 
לסטודנטים ב- 6,000 ש"ח. 
940,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)35-35(_____________________________________________

 ביהודה-הלוי, מחולקת, 
משופצת מדהים, מרוהטת 
ומושכרת ב- 4,100 ש"ח, 

קרקע, 700,000 ש"ח. אור-
_____________________________________________)35-35(לנכס, 050-9500075

 בשכונה ב', קומת קרקע, 
מחולקת ומושכרת ב- 4,200 

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)35-35(תיווך רומן, 052-7731832

3-3.5 חדרים
 מציאה! דירת 3 חד', 

קומה נמוכה, 465,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(תיווך רומן, 052-7731832

 ע"י בר-אילן, 3 חד', ק"ב, 
890,000 ש"ח, מיידי. תיווך 

_____________________________________________)35-35(יעקב, 054-4901948

 באזור מתחרד, ברח' 
מעפילים, 3 חד', ק"א + 

אפשרות לתוספת )למטה 
בנו(, 850,000 ש"ח, בלעדי 
_____________________________________________)35-35(תיווך יעקב, 054-4901948

 בנרקיס, 3 חד', כ-80 מ"ר, 
פינוי בינוי . תיוך "אדר נכסים" 

052-4834706)33-36(_____________________________________________

 בדקל, 3 חד',ק. כניסה, 
כ-80 מ"ר, מיידית, מפתחות 

במשרד, 990,000 ש"ח . תיוך 
_____________________________________________)33-36("אדר נכסים" 052-4834706

 בשמעיה, יחידת-דיור, 
כ- 30 מ"ר, רשומה 
בטאבו כמחסן בתת-

חלקה, נפרד משופצת 
מושכרת ב- 2,850 ש"ח 

+ מעלית, 785,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 גמ"ח חינם בנדל"ן!!! 
מתווך ותיק ומנוסה 

בתחום מוכן לייעוץ ללא 
שום תשלום בכל הנוגע 
לרכישת ומכירת דירה, 

052-7610603)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! בסוקולוב 
- השלושה, 4 חד', 

משופצת + 15מ' שטח 
פרטי בצד להרחבה, 

חזית, מיידית, 1,690,000 
ש"ח. "יאיר נדלן
"052-7633978)35-35(_____________________________________________

 בהרצוג, 4 חד', 
יפהפיה 95 מ' + 

יחידת הורים + מעלית 
בבנין מטופח ומפואר, 

2,100,000. "יאיר נדלן" 
052-7633978)35-35(_____________________________________________

 באזור בלוי/אבטליון, 90 
מ"ר, ענקית, ק"ב + מעלית, 

בנין מטופח, 1,760,000 ש"ח, 
מפתח ב- "אפיק נכסים" 

03-5791514)35-35(_____________________________________________

 באזור צפניה!! במיקום 
שקט, 100 מ"ר, יפהפיה, 

משוקעת, סלון גדול! ק"ב, 
חזית, 2,190,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)35-35(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)35-35(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, דירת 2 
חד' + 2 חצאים, קומה 2, 
משופצת. תיווך יוסף יגן, 

 ,052-2243454
מייל - 

yosi.yagen@gmail.
com)35-35(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים 
המבוקש, 4 חד', בבנין 
חדש + מרפסת שמש, 

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)35-36(_____________________________________________

 בשיכון ג', 3-4-5 חד' 
מרווחים בבנין חדש, 

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)35-36(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4-4.5-5 
חד' בבניה חדשה, באזור 

יוקרתי, תוכניות מרווחות, 
נוף פתוח, בתיווך 

_____________________________________________)35-36(אשכנזי, 03-5791770

 מבחר דירות ונכסים 
למכירה/השכרה בכל 

רחבי העיר. "אלמוג 
נכסים" רבי עקיבא 56, 

,03-6166105/4
,054-8483810
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 בבירנבוים, מחולקת 
ל- 4 דירות נפרדות, 

ב- 3 מפלסים, תשואה 
של 13,000 ש"ח 

בחודש + אופציות 
הרחבה, 3,000,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 חדש!!! בגולומב, 
פנטהאוזים, 6חד,' ודירות 

3-4חד', מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בבנין-חדש במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5חד', דירות 

3-4-6חד', ענקיות. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)35-35(_____________________________________________

 בחזו"א-עזרא, 5חד', 
מפוארת, 150 מ"ר, החל 

מ- 2,250,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)35-35(_____________________________________________

 בשיכון ג', קרוב לחזו"א 
בבניה, פנטהאוז 190 מ"ר 
+ גג מוצמד בטאבו, ק"ד, 

8 דיירים, קומה שלמה, 
3,400,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בבעל התניא קומה 
5, מעלית, דופלקס ענק 

230 מ"ר, 7 חדרים, 
משוקע ויפהפה, 

3,100,000 ש"ח לא 
לחלוקה!!! א.י נכסים 

_____________________________________________)35-35(והשקעות,052-6321306

 באהרונוביץ איזור שיכון 
ה', דופלקס ענק, חדש, 

מפואר, 290 מ"ר למטה 5 
חד' 145 מ"ר למעלה יחידה 

נפרדת 3 חד' 70 מ"ר בנוי 70 
מ"ר מרפסת ק"ד + מעלית. 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בריינס, ד.גג, 5.5 
חדרים, כ- 145 מ"ר, 

קומה ג', יפה ושקטה 
- במיקום מצויין. 
"מקסימום נדלן" 

054-4340843)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! בקרית משה, 
דירת-גג, 3 מפלסים, כ- 

280 מ"ר, 8 חדרים, ק"ד, 
מטופחת + גג גדול אופ' 
לחלוקה בקלות )מדרגות 

חיצוניות( + מעלית 
+ חניה, 3,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בטכורש )ליד הרב 
עמרם גאון(, דופלקס, 7 
חד' + יחידה מושכרת, 

בלעדי. "אפיקי נדלן 
בועז" 054-8474843, 

050-4156080)35-35(_____________________________________________

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

חד', 200 מ"ר, לחזית, 4 
דיירים, חניה, פינוי גמיש, 

4,000,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412,

052-2236671
zlbr54@gmail.com)35-38(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס, 
5חד', מפוארת ומשוקעת + 

מרפסת ענקית עם נוף לים... 
1,680,000 ש"ח, בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר"ע 56,
 ,03-6166105/4

058-7878784)35-35(_____________________________________________

 דירה אחרונה בשיכון 
ג', 5 חד', ק"א, מפרטי 

גבוה, כניסה פחות מחצי 
שנה. תיווך BA יזמות, 

 ,03-6138886
054-4980159)35-35(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)35-35(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 לרציניים!! בבנימין 
אברהם, 5 חד', כ- 140 מ"ר, 

מפוארת, רק 1,765,000. 
נדל"ן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)35-35(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)35-35(_____________________________________________

 באזור הושע, 7ח', ק"א, 
חזית + מעלית + סוכ הגדולה 

+ מחסן, 2,750,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור רמז לקראת גמר 
בניה, 5ח', ק"א, חזית + 

י.הורים, 2,300,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

 באזור דסלר!! 6ח', 
חדשה, יפהפיה, ק"ג + 
מעלית, חזית, 3 כ"א, 

2,550,000 ש"ח. "אפיק 
נכסים" 03-5791514,

053-3128884)35-35(_____________________________________________

 בלנדא!! 5 חד', 127 מ"ר, 
ק"ג, עורף + חניה, 2,390,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)35-35(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4.5 חד', 
2 דירות אחרונות, מפרט 

גבוה, בתחילת בניה, למהירי 
החלטה! תיווך BA יזמות, 

054-4980159 ,03-6138886)35-35(_____________________________________________

 באזור העיריה, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 1,900,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

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

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

_____________________________________________)35-35(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 במתתיהו, 4.5 חד', 110 
מ"ר נטו + אופציה 13 מ"ר + 
רצפה ועמודים, ק"ב, חזית, 3 
כ"א, משופצת ברמה גבוהה, 

2,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 לזריזים!!! בקרבת 
הראשונים!!! 4 חד' 

+ מעלית + חניה 
משותפת!!! + סוכה!!! 

+ יחידת הורים!!! 
כחדשה!!! 1,580,000 

ש"ח. אלוני נכסים,
052-7610603)35-35(_____________________________________________

 בקוטלר, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ב, אופציה מאושרת ליחידת 
דיור, 1,920,000. תיווך עוצמה, 

052-7113508)35-35(_____________________________________________

 באביעד, 4 חד', 85 
מ"ר, ק"ב, 1,470,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(עוצמה, 052-7113508

 באבוחצירא, 4 חד', 
ק"ד, אופציה, 1,300,000. 

תיווך עוצמה, 052-7113508, 
03-6193412)35-35(_____________________________________________

 בבני ברק, בבלעדיות, 
באזור העיריה, 6 חדרים, 200 

מ"ר, משופצת ומושקעת, 
_____________________________________________)35-38(קומת קרקע. 050-4157122 
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03-6162228

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(_____________________________________________

■ 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, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

■ 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(_____________________________________________

דימונה

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

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

_____________________________________________)34-37(הבית" 053-3157272

■ 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(_____________________________________________

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

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

■ ברח' הראשונים, 3.5 
חד', ק"ג, אופ' לבניה על 

הגג )גג רעפים(+ אופ' 
להרחבה, 1,570,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ ברח' פרל קרוב לרח' 
רמב"ם, 4 חד'+ 
מרפסות, חזית, 

משופצים, קומה ב' 
ואחרונה, עם אישור 

שכנים לבניה על הגג, 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)33-33(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, 3 חד', ק"ב, 
כחדשה, חזית, אפשרות 

לסגירת מרפסת, סוכה, חניה, 
_____________________________________________)33-36(מיזוג, 2 כ"א, 054-4347436

1-1.5 חדרים

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4-5 חדרים + 
אישורי בניה להרחבה!!! 

דירות בפיסגת זאב צ. 
פת, קרית מנחם, עיר 

גנים וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות!!! "הולילנד 
_____________________________________________)12-37/16(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

חולון
 ברחוב החיים. 3 ח'. 60 

מ"ר. ק"ק + חצר. "נדל"ן 
_____________________________________________)33-36(כהלכה"  055-66-88-111

טבריה
4-4.5 חדרים

 ברח' רוטשילד, 3.5 חד', 
מוארת, משופצת מהיסוד, 

_____________________________________________)32-35ל(470,000 ש"ח, 052-7646819

3-3.5 חדרים

ירוחם

4-4.5 חדרים

 באזור חבקוק, ק"ג, 
דירת 95 מ"ר + 3 כ"א+ גג 

בטון של 95 מ"ר לבניה+ 
אפשרות למעלית, 2,400,000 

ש"ח,גמיש,  תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)34-37(הבית" 053-3157272

■ ברח' מינץ, 3 חד' 
גדולים, מחולק ל-2 דירות, 

קיימת קרקע מוגבהת, 
1,600,000 ש"ח, מושכר 

ב-5,700 ש"ח אפשרות 
לעשות טאבו משותף. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

■ ברח' אבן שפרוט דירת 
4 חד', 92 מ' חולקה 
ל-3 יחידות משופצות 

בק. כניסה, מחולקת ל3 
יחידות שניתן להשכיר 
ב-7,500 ש"ח, המחיר 

1,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' ר' עקיבא/ 
מהרשל, 3 חד' ק"ג, 

גדולה עם טאבו משותף, 
1,200,000 ש"ח. תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
03-5797756)34-34(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

דופלקסים

פתח תקווה
■ מגוון דירות 

בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 
באזורים המבוקשים 

בפתח תקווה לפרטים 
אנגלו סכסון

03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

אנגלו סכסון
03-9301122)29-28/17(_____________________________________________

עפולה

 בעפולה עילית, 5 חד' 
+ גינה, 4 כ"א, כניסה פרטית 

נפרדת + מחסן, 800,000 
ש"ח, לפרטים עו"ד יעקב 

_____________________________________________)32-35(מוסל, 052-2423887

 ברח' אברבנאל, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"ד 
בלי מעלית, משופצת 

מהיסוד, בנין מטופח + 
חניה, 1,195,000 ש"ח, 

_____________________________________________)34-37(לל"ת, 052-7121858

 מציאה!!! ענקית כ-100 
מ"ר, משופצת לחלוטין+ 
ממ"ד+מ.שמש+ מחסן, 

1,710,000 ש"ח, לחטוף!!!, 
_____________________________________________)35-36(תיווך 050-4160390

 בבלעדיות בקובלסקי, 
קומה ב', 4חד', כ- 100 
מ"ר מפוארת!!! חזית, 

1,590,0000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)35-35(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 4 חדרים, 
90 מ"ר בשיפוץ, חלוקה 
ע"פ בקשת לקוח ק"ק 
כניסה פרטית אפשרות 

לגינה 1,585,000 
ש"ח. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! באברבנאל 
בבנין חדש, 4 חדרים, 

מטופחת, ק"ד + סוכה 
+ מעלית + חניה, 

1,580,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בראבד, 4 חדרים, 
75 מ"ר, משופצת, 
ק"ג )ללא(, 3 כ"א, 
מיידי, 1,550,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי!! בנויפלד, 
4 חדרים, 90 מ"ר, 

משופצת ומושקעת, 
נוף, חזית + סוכה, ק"ג 

+ אופציה להרחבה, 
1,540,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה, 4 ח' 
בגבעת רוקח, 95 מטר, 

משופצת + 3 יחידות, כ- 94 
מטר בטאבו, מושקעות מאוד, 

2.5 מליון, פינוי מיידי. תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 חד', 

ענקית, כ- 115 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג 
בטון, ב- 1,950,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750 )35-35(_____________________________________________

 בבניה מתקדמת 
בשלוש השעות נותרו 

דירות אחרונות, 4 חדרים 
גדולות, כ- 105 מ"ר 

בבנין מפוארת, איכותי, 
ב- 1,550,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)35-35(נכסים, 050-4177750

 בהזדמנות, לקראת בניה 
באזור ניסנבוים, 4ח', כ- 120 
מ"ר! מרפסת שמש וחניה! 
1,900,00 ש"ח, תשלומים 

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

053-3128884)35-35(_____________________________________________

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

פתוחה, סוכה גדולה + חניה, 
1,780,000 ש"ח, מיידי. "אפיק 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 באזור יצחק ניסים 
באצבע בניה, 4 חד', ק"ד, 

חזית! 88 מ"ר, 1,790,000 
ש"ח. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03- 5791514)35-35(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', 82 
מ"ר, ק"ג + מעלית!! הכל 

חדש!! 1,900,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)35-35(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)35-35(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח', 100 מטר 
בטאבו באזור יואל, בנין מסודר, 
דירה מפוארת, קומה ב', חזית, 
2,100,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, אופציה 
בגג, 1,150,000. 'אפיקי-
_____________________________________________)35-35(נדלן-בועז' 054-8474843

 במשרדינו מגוון דירות 
3 חד' במחירים אטרקטיבים 

במיוחד. נדל"ן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)35-35(_____________________________________________

 באזור קובלסקי, 3חד', 
משופצת ויפה, כ"א טובים, 

א.להרחבה, 1,350,000 ש"ח 
בלעדי "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 באזור נורדאו, 3חד', 
משופצת חלקית + א.הרחבה, 

רק 1,030,000 ש"ח, גמיש 
בבלעדיות "אלמוג נכסים" ר"ע 

 ,03-6166105/4 ,56
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים איזור שקט, קומה 
ב' ואחרונה, 60 מטר בארנונה 
+ גג בטון, 1,210,000. תיווך 

_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3ח' באזור חידא, 
קומה ג', גג בטון, חזית, כל 

השכנים בנו בגג, 1,650,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 באזור הוילות, 3, 
מטופחת, כ- 65 מ"ר, ק"א, 
חזית + מעלית, בנין יוקרתי, 

1,680,000 ש"ח. "אפיק 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 בתחילת ר'-עקיבא, כ- 3, 
משופצת, עורף, פתוח, 3 כ"א, 
ק"ב, 1,320,000 ש"ח. "אפיק 

_____________________________________________)35-35(נכסים" 03-5791514

 דירה מרווחת, 3 חד', 71 
מ"ר, ק"א + 31 מ"ר שלד בנוי 
כולל סוכה להרחבה או ליחידה 
נפרדת, סה"כ 102 מ"ר ברח' 

קלישר, שיכון ה', לל"ת,
_____________________________________________)35-38ל(09-8329808, 052-2692857

 בלעדי, פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג' הבניין 
חרדי, 1,270,000 ש"ח, גמיש. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

 באפשטיין, ק"1.5, 
משופצת, 75 מ"ר, 3 חד', 
מרפסת, 1,515,000 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ל(גמיש, לל"ת, 055-6651485

 בטאבו משותף ברח' 
אהרונוביץ, 3 חד', פנטהאוז 
70 מ"ר בנוי + 70 מרפסת, 

משופצת, ק"ד + מעלית, 
1,200,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בדניאל, 3 חד', 75 מ"ר, 
ק"ב, משופצת ברמה גבוהה, 

חזית, 1,550,000 ש"ח. 
*בפרדס כץ, 3 חד' בבניה, 

ק"ב + מעלית, חזית, כניסה 
בעוד שנה, 1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

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

_____________________________________________)35-35(בועז' 054-8474843

 בפרדס כץ, מיקום 
מעולה!! 3 חד', ענקית 

לקראת בניה, ק"ב, 1,270,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבן-דוד, 
3חד', גדולה, חזיתית, מעלית, 

1,550,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)35-35(_____________________________________________

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

ומשוקעת, בנין חדש + חניה, 
מיידית, 1,550,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בדוד-המלך, 2.5 חד', 
ק"ק, 70 מ"ר + אופציה 
1,350,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)35-35(_____________________________________________

 בנורדאו, 3חד', משופצת 
+ אופציה למרפסת + 50מ' 

בגג. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

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

מרפסת. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, מחולקת ל- 
2 יחידות משופצת ומושכרות, 

1,430,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)35-35(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 חד', 
3כ"א, משופצת + אופציה בגג 

ובצד. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)35-35(_____________________________________________

 בבני-אברהם, 2.5חד', 
משופצת + אופציה, קומה 

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

050-3034110)35-35(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5 חד', 
שתי מרפסות + אופציה, 

1,150,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)35-35(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חד', 
מרווחת, 75 מ"ר, ק"ב 

משופצת + סוכה גדולה, 
1,520,000 ש"ח. *ברח' 

טבריה, 3 חד' + מרפסות, 75 
מ"ר, ק"א, שמורה, 1,550,000 

ש"ח, גמיש. א.פנחסי, 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בדב גרונר, 3 חד', ק"ב 
ואחרונה, אופציה 1,210,000. 
תיווך עוצמה, 052-7113508, 

03-6193412)35-35(_____________________________________________

 מציאה בלעדית באזור 
אוסישקין, 2.5 חד', מסודרת + 
אופציה לבניה, רק 1,100,000 
ש"ח. "אלמוג נכסים" ר"ע 56, 

 ,03-6166105/4
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 באזור הראשונים, 2.5 
חד', שמורה ומסודרת, כ"א 

טובים, 1,185,000 ש"ח, 
גמיש, בלעדי "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105/4, 
058-7878784)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי, 
2.5ח', קטנים, עורפית לפ"כ 

כ- 55 מטר, משופצת, 
1,020,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)35-35(_____________________________________________

 באזור הרצוג, 2.5ח', 
ק"ב, אחרונה + א.בניה בגג 
וחלוקה, 1,490,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)35-35(_____________________________________________

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)35-35(אדוארד

 בלעדי, נורוק, 2.5 חד', 
קומה ב' ואחרונה, 1,200,000 

גמיש. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)35-35(אדוארד

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

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)35-35(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדס כץ במתחרדים, 
2.5 חד', 55 מ"ר, ק"ב 

משופצת מהיסוד, 1,200,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבני אברהם, 2.5 חד', 
ק"ב, משופצת, 1,200,000. 

תיווך עוצמה, 052-7113508, 
03-6193412)35-35(_____________________________________________

 בהפלמ"ח, 2 חדרים 
גדולים, אופציה בגג, רק 

1,100,000, מפתחות 
במשרד 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)35-35(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2 
חד', כ- 56 מ"ר, משופצת 

מהיסוד, קומה ב' ואחרונה + 
אופציה בגג, שכנים טובים, 

רק 1,250,000. נדל"ן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)35-35(_____________________________________________

 מציאה!!! בפלמ"ח, 
2.5 חד', כ- 60 מ"ר, קומה 
ב' ואחרונה + אופציה בגג, 

רק 1,110,000 גמיש לרציניים 
בלבד, נדל"ן הקריה,

050-3000121 ,054-8472222)35-35(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)35-35(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים במרכז 
העיר, מרוהטת, ממוזגת, 

משופצת, מושכרת 
לשוכר טוב, רק ב- 310 

אלף ש"ח. תיווך "סילבר" 
053-3146470)35-35(_____________________________________________

 דירת 4 חד', באזור מרכזי, 
ק"א, עם אפשרות להרחבה, 

_____________________________________________)35-36ל(920,000 ש"ח, 050-8882624

 בירוחם, רח' הפלמ"ח, 
3 חד', 60 מ"ר, מושקעת!!! 

מושכרת 400,000 ש"ח.
_____________________________________________)35-35(050-6610501, סתיו

קו עיתונות דתית / 8054110 / 

הבית ברחוב שמואל הנביא בירושלים
תביעה לפירוק שיתוף

ניתנה בזאת הודעה כי מר שלמה זלמן פורוש, ת.ז. 1064617 להלן: )"התובע"( 
לפירוק  41223-08-14 תביעה  ת.א.  בירושלים  לבית המשפט המחוזי  הגיש 

השיתוף בזכויות המקרקעין הנוגעות לבניין. 
"שערי   216 יפו  ברח'  התובע  ב"כ  אצל  לקבל  ניתן  התביעה  מכתב  עותק 
העיר" ירושלים, טל': 02-5000077 או בפניה באמצעות פקס': 02-5383733 
בעלי  כל  הם  בתביעה  הנתבעים   main@amster-adv.co.il המייל:  ו/או 
בדרך  המקרקעין  רישום  בלשכת  נרשמו  זכויותיהם  אשר  בבניין  הזכויות 
של חלקים משותפים כחלקות 88,89,90 בגוש 30088 ) ספר 1015 דף 6712( 
מפורסמת  המשפט  בית  החלטת  ע"פ  בירושלים.  הנביא  שמואל  ברחוב 
רשומות  זכויות  בעל  שהוא  מי  לכל  מופנית  והיא  זו  בדרך  לדין  ההזמנה 

ומבקש להתגונן כנגד התביעה. 
את כתב ההגנה יש להגיש בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה  זו. 

יעקב אמסטר, עו"ד
ב"כ התובע 

 בהר נוף, ברח' האדמור 
מבויאן, וילה יפה, ייחודית 

ומרווחת מאוד + תוספות. 
_____________________________________________)35-35("צימוקי נכסים" 02-5638221

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים, קומה 3, מהממת 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצוין,לפרטים: אמיתי 
גולדשטיין - קבוצת פרפקט, 

052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)35-35(_____________________________________________

 ברחביה, 130 מ"ר, 4, 
ק"א בבניה + סוכה + מעלית 

שבת. רמן נכסים - רובי,
02-5665546 ,052-2810999)35-38(_____________________________________________

 ברמות פרנקפורטר, 4 
נהדרת + מרפסת פתוחה 

לסלון. רומן נכסים, רובי,
052-2810999 ,02-5665546)35-38(_____________________________________________

נתיבות
 בקהילה בחזני, 4 

חדרים, 620,000 ש"ח, 
בלעדי לאקספרס נכסים, 

052-7669828)35-35(_____________________________________________

 4 חד' ביובל החרדי, 
ק"א, רק 800,000 ש"ח, 
בלעדי אקספרס נכסים, 

052-7669828)35-35(_____________________________________________

 במרכז עפולה, דירת 
3 חדרים אחד מרבעייה, 
קומה ראשונה ואחרונה 

+ יחידת דיור עם חצר של 
70 מ"ר בטאבו, כניסה 
פרטית + זכויות בניה 

נרחבות, מושכרות ביחד 
ב- 4,200 ש"ח, מוצעות 

למכירה ב- 770,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)35-35(_____________________________________________

 *מציאה בקהילה, 3 חד', 
390,000 ש"ח. *דירת גן + 

אופציה, 500,000 ש"ח,
_____________________________________________)35-38ל(054-8400877

פנטהאוזים ודירות גן

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומסודרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)35-35(סכסון, 03-9301122

 3 יח' של 2 חדרים 
כל אחד, בחודש 7,000 

ש"ח. 054-4443194, תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלכסנדרה

 מחולקת ל- 2 יח', ק"ג, 
מושכרת ב- 5,200 ש"ח, 70 

מ"ר, מרוהטת וממוזגת, שיפוץ 
ברמה גבוהה, 1,040,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח, 050-6610501

 מחולקת 4 יח' דיור 
)2+2+2+1( מושכרת 

ב- 9,000 ש"ח באזור קופת 
חולים רוטשילד, ק"א, 110 

מ"ר, 1,490,000 ש"ח.
_____________________________________________)35-35(050-6610501, סתיו

 באזור מנדלסון )אזור בי"ח 
השרון(, בניין חדש בוטיק, 3.5 

_____________________________________________)35-35(- 4 - 5 חד', 052-2948691

וילות ובתים
 במרטין בובר קוטג' מגרש 

280 מ', חניה פרטית, חצר 
ואופציה לבניה נוספת. אנגלו 

_____________________________________________)35-35(סכסון, 03-9301122

לפרסום
בלוח

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן
 במקליס, פנטהאוז 150 

מ"ר, 5 חדרים סלון ענק 
ומחסן, גג פתוח, 100 מ"ר, 
חניה ומעלית שבת. אנגלו 

_____________________________________________)35-35(סכסון, 03-9301122

 בטרומפלדור, מעולה 
להשקעה/למגורים, בנין 

חדש, דופלקס, מחולק ל- 
2 דירות נפרדות, שכירות 

7,300 ש"ח, מחיר - 
2,180,000 ש"ח. עצמון 

נכסים: 03-6055622, 
053-3126077)35-35(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
גג, 6 חד', מרפסת 30 מ"ר 
+ גג 70 מ"ר. אנגלו סכסון, 

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 בשכטר, דירת 5 חדרים, 
משופצת כחדשה, מרפסת 
שמש וסוכה. אנגלו סכסון, 

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 בישעיהו המשורר, דירת 
6 חדרים מפוארת, מעלית 

שבת, מרפסת סוכה, 2 
חניות ומחסן! אנגלו סכסון, 

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

במפלס אחד, 7 חדרים, 
ק"ב, מעלית, מפוארת 

ומשוקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,100,000 

ש"ח, גמיש. א.י נכסים 
_____________________________________________)35-35(והשקעות, 052-6321306

 בפינצי, דירת 4.5 חדרים 
במיקום מעולה, 3 שרותים, 

יחידת הורים, מרפסת. אנגלו 
_____________________________________________)35-35(סכסון, 03-9301122

 בקרית הרב סלמון, דירת 
4 חדרים, 115 מטר + חצר 

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)35-35(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בוולף, דירת 4 חדרים, 
ממ"ד, קומה א', 98 מטר, 

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)35-35(_____________________________________________

 ברח' צפת, ק"א + מעלית 
+ חניה, 4 חד', מסודרת, רק 

1,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)35-35(050-6610501, סתיו

FOX  נדל"ן - בית 
דו-משפחתי, 4 חד' 
בעמישב, על 250 

מ"ר, מושכר לגן ילדים, 
_____________________________________________)35-35(כדאי!!! 050-6925400

 4 חדרים בהדר גנים, 
קומה 3, מעלית, חניה, מיזוג, 

מרפסת שמש, 1,390,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח, 052-5562748

 ברח' פיקא, 3 חד', גדולה, 
מעלית וחניה מקורה בטאבו, 
_____________________________________________)35-35(כניסה מיידית, 050-4811122

 בחכם יוסף! מפוצלת ל- 
2 יח' של 2 חדרים - משופצת 
ויפה - תשואה נאה ביותר, רק 

 ,050-6610501 ,1,045,000
050-4811122)35-35(_____________________________________________

 845,000 ש"ח!! 
ביוספטל, 3ח', ק"ג, מסודרת 

ויפה עם נוף פתוח - אזור 
מיועד לפינוי בינוי,

050-4811122)35-35(_____________________________________________

 בסמטה מרוטשילד 
)נורדאו(, ק"ג, ענקית, 3 חד', 

אפשר להפוך ל- 4 חדרים, 
1,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)35-35(050-6610501, סתיו

 בהזדמנות! בטרומפלדור 
המבוקש, 3.5 חד', משופצת, 

מוארת, מעלית, חניה, 
1,390,000 ש"ח, בלעדי רם-

_____________________________________________)35-35(נכסים, 054-5566145

 בתקומה, 3.5 חדרים, 
מסודרת, קומה רביעית, מיזוג, 

מעלית, 1,200,000,
052-5562748)35-35(_____________________________________________

 3 חדרים בשעריה, 
קומה 4, שמורה ומסודרת, 
052-5562748 ,1,050,000)35-35(_____________________________________________

 4 חד', 109 מ"ר, מחסן, 
מושכרת, ק.כניסה, ממוזגת, 

במקום מבוקש, מצויינת 
להשקעה, לל"ת 

_____________________________________________)35-38ל(050-7879072

 במרכז, דירה כ- 70 
מ', ק"ק + פוטנציאל, 

השקעה מצויינת, מחיר 
975,000 ש"ח. עצמון 
נכסים: 03-6055622, 

053-3126077)35-35(_____________________________________________

 בנו"ש, חיפה נכס מסחרי 
354 מ"ר קרקע+ גלריה- 2.5 

מיליון ש"ח, תיווך אלפסי 
052-2790370)35-35(_____________________________________________

חיפה
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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
  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(_____________________________________________

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

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

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

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

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

052-5501812
_____________________________________________)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

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

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!
_____________________________________________)35-46ל( 054-4468840 )בב"ב(

 "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

■ מחשב נייד מחודש 
ווינדוס 7 החל מ- 600 

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

מחשבים
■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)29-29/17(_____________________________________________

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(_____________________________________________

■  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

שידוכים

קייטרינג

צילום אירועים

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

077-2060590)25-36(_____________________________________________

 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

עורכי דין

■ 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

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 

בלבד! שדכן מקצועי עם 
המון הצעות

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

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

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

קלף
 "קלף שחר" - מעולים 
באיכות ומחיר, בכל שעה 

בתיאום - בב"ב, בנוסף 
דרושים סופרים למזוזות 
10, 054-8485375 )תווך 

_____________________________________________)33-36(ס"ת(

04-6920082

הסעות סגל צפת 
אוטובוסים ומיניבוסים 

חדישים לכל הארץ.
טיולים לק. צדיקים                                                           

שירות ואמינות!

■ 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 
יד שניה קונים

מוכרים
מוצרי חשמל

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

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

אבידות

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

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

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

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

■ 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

 נמצאו משקפי קריאה 
באדמור מגור פינת חזו"א 

_____________________________________________)34-35ח(להתקשר, 03-5796451

 נמצאו טבעות בשרותים 
באחת הקופות חולים 

המרכזיות בירושלים, בערך 
לפני שבועיים, המאבדת תוכל 

לקבלו עפ"י סימנים בטל': 
_____________________________________________)34-35ח(050-4144724

 נמצא צמיד משובץ ליד 
התחנה ירמיהו/צפניה )גור(, 

_____________________________________________)34-35ח(שיפנה לטל': 02-5822764

 שכחתי מגבעת בורסלינו 
בטמפ מאשדוד לבני-ברק בליל 

_____________________________________________)34-35ח(שישי "בלק", 054-8524048

 ביום שישי האחרון כג' 
בתמוז 29/7/16, הוחלפה 

עגלת קניות אדומה עם תכולה 
היקרה לבעלה ברשת יש חסד, 
סניף עזרא ב"ב, לפנות לטל': 
_____________________________________________)34-35ח(054-8425730, 03-5741106

 נאבד צמיד זהב )לבן עם 
צהוב( בכד' סיון בפתח-תקוה 

או ב"ב, פלאפון: 
_____________________________________________)34-35ח(052-7176594

 במוצש"ק לפני מספםר 
שבועות, נמצא ארנק שחור 

עם סכום כסף, בקו 294 
מביתר לירושלים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7144162

 נמצא נגן בדרך לחוף 
שרתון, ניתן לקבלו ע"פ 
_____________________________________________)34-35ח(סימנים, 054-8467080

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)34-35ח(1-599-500-003

 לאברך דרושה סוכת עץ 
במסירה, יישר כח,

_____________________________________________)34-35ח(052-7655771

 מעוניין לקנות מכשיר 
טאצ' יאנג/208 במחיר מוזל, 

_____________________________________________)34-35ח(053-4112911

 מעוניין לקנות מזגן נייד 
_____________________________________________)34-35ח(במחיר מוזל, 053-4112911

 c2 דרושים מכשירי 
תקינים, למסירה או במחיר 

_____________________________________________)34-35ח(מוזל, 053-4112911

 מעוניין בתרומה מכונת 
כביסה תקינה + תנור במצב 

_____________________________________________)34-35ח(תקין, 050-4160457

 למשפחה ברוכת ילדים, 
דרוש בתרומה מיטה משולשת 

_____________________________________________)34-35ח(או כפולה, 053-3155532

 דרוש שעון מעורר מכני 
)ללא סוללה( לבן ישיבה 
_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 054-7432011

 מחפש אופניים חשמליים 
או רגילים בכל גודל ומצב כולל 

_____________________________________________)34-35ח(חלקים, 050-5343924

 דרושים אופני ילדים 
תקינים, תקולים או לפירוק 

_____________________________________________)34-35ח(חלקים, 054-9985503

 דרוש מקרר בינוני ומזרון 
לעריסת תינוק ומזגן נייד, 
_____________________________________________)34-35ח(בירושלים, 052-7102636

 דרוש פלאפון או מחשב 
נייד אפ' תקולים, לחלקים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7642805

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)34-35ח(בתרומה, 054-8432271

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)34-35ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה, 054-7938941 

_____________________________________________)34-35ח(ומזגן חלון קטן

 דרוש חלקים של מעבד 
מזון Moulinex, טל':

_____________________________________________)34-35ח(02-5868095

 מעוניין לקנות גיטרות 
חשמליות גם לא עובדות וגם 

ישנות וכן מגברים ופדלים 
לגיטרות גם לא עובדים,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 להרבה משפחות נותרו 
מוצרי ספיגה ללא שימוש 
שעלותם יקרה מאוד אנו 

זקוקים לטיטולים בגודל גדול 
החל מ- L עבור אישה צעירה 

מרותקת וסובלת,
_____________________________________________)34-35ח(052-7679087/8

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

ריהוט
 *2 מיטות, 1.20, כולל 

מזרונים, יפות כחדשות. *ספה 
קרם 2.70, 050-4144086 

_____________________________________________)32-35ל(בב"ב

 שולחן  ו-6 כסאות לסלון, 
אפשרי רק כסאות, כחדשים 

052-4227714)34-37(_____________________________________________

 כחדש! מיטת ארוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 ספה דמוי עור )2 
מקומות(, 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(טלפון: 052-3073826

 2 מיטות, 200 לכל אחד, 
_____________________________________________)34-35ח(350 לשניהם, 052-7650163

 עמודון ספרים, 80 ס"מ 
רוחב, 7 מדפים בירושלים, 220 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7650163

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

_____________________________________________)34-35ח(054-6983461

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)34-35ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 ספריה בת 3 מדפים, 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 054-5457811

 ספריה עם שולחן כתיבה 
לארונות סגורים, 500 ש"ח,  

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-5457811

 ספה תלת מושבית דמוי 
עור במצב טוב, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5078585

 ספה 2+3 צבע שחור עור 
אמיתי, אפשר חלקים, 500 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח ליחידה, 052-5737813

 שידה צבע עץ בוק, 
1.10 ס"מ, 4 מגירות רחבות 
לאחסון, מחיר - 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטריות כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות,

077-5177007 052-2538812)33-35(_____________________________________________

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

0544-919299)35-38(___________________________________________

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

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

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים
וולבו

volvo( ( וולוו, שנת 
S90 ,97, שחור, 3000 נפח 

מנוע, 100,000 ק"מ, שמורה 
_____________________________________________)32-35(מאוד!!! 054-3455437

מאזדה

סקודה
 סקודה סופרב, מפואר, 

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

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

קיה

סוזוקי

פורד
 פורד פוקוס שנת 2000, יד 

שניה, במחיר מציאה, 
054-6105643)33-36(_____________________________________________

 סוזוקי ליאנה, 2002, 
שמורה ומטופלת, טסט לשנה, 

180,000 קמ"ש, 14,500 
_____________________________________________)33-36ל(ש"ח, 053-3196555

מיצובישי

 מאזדה 3, 2004, יד 
שלישית, 179,000 קמ"ש, 

מצב מעולה, 15,500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37ל(050-7854309

מוצרים 
ושירותים

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

בריאות הפה
 הסרת אבנים בחינם 

למבוגרים וילדים, 
_____________________________________________)34-37ל(050-7161083

טויוטה
 טיוטה אונסיס - 2002, 

אוטמט 150,000 ק"מ, טסט 
9 חודשים צורה חדשה!! 5 

מקומות 16,000 ש"ח,
052-9678475)35-35(_____________________________________________

 מאזדה 5 - 2008, 7 
מקומות מרווחים, יד שניה, 

שמורה מאוד, מטופלת במוסך 
מורשה! 47,000 ש"ח,

050-5595360)35-35(_____________________________________________

 מיצובישי לנסר מודל 
2000, אוטומט 1600 סמ"ק, 

טסט ל- 11 חודשים במצב 
מצוין, 8,500 ש"ח,

052-6917491)35-35(_____________________________________________

סובארו
 סובארו 2003, 1600, 
אוטומטית, ראשונה, צורה 
חדשה, מכני מעולה, שמור 

_____________________________________________)35-35(ומסודר, 054-8402332

 סוזוקי בלנו, שנת 
2000, גיר ידני, חסכוני 
במיוחד, 6,900 ש"ח, 

050-5957522)35-38(_____________________________________________

 קיה ריאו 2011 אוטומט, 
שמורה וחסכונית, נוסעת גם 

על גז, טסט חצי שנה, 39,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח, 052-6918692

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-46(_____________________________________________

 ד"ר יעקב קרן - רופא 
מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-46(ונשים, 050-5870353

 רותי הצלמת, צילום 
אירועים, 052-7662853,

058-7662852
ruty2532@gmail.com)35-38ל(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 למודי תעודה בייעוץ 
נישואין בתל-אביב, מיטב 
המרצים! לנשים בלבד. 

_____________________________________________)35-46(מלכה, 050-5448894

רפואה משלימה

לנשואים בלבד!
תכשירים איכותיים 

לשלום בית
חסיון מלא מובטח
באישור הרבנים

052-7134750

 נמצאה שרשרת זהב 
בגינה ברחוב אדמו"ר מקוצק 

בבני-ברק, בשבת א' אב, 
_____________________________________________)35-36ח(054-8432401

 נאבד צמיד זהב )לבן עם 
צהוב( בכ"ד סיוון בפתח-תקווה 

_____________________________________________)35-36ח(או ב"ב, 052-7176594

 בערב פסח תשע"ו, 
לקחתי טרמפ, בחור ישיבה 

מרח' בר אילן לרח' המ"ג 
בירושלים והוא שכח בתוך 

נרתיק חליפה, חולצות, עניבות 
_____________________________________________)35-36ח(ומכנסים, 050-4147187

 נמצא כובע חסידי 
באוטובוס, חזרה מקבר יהושע 

בן נון, ביום רביעי כ"א תמוז, 
_____________________________________________)35-36ח(נא להתקשר ל- 052-7133733

 דרושים שני מחשבים 
כתרומה, ל- 2 משפחות 

נזקקות לתרומה נא לחייג, 
_____________________________________________)35-36ח(ל- 052-7151692

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה ומזגן חלון קטן, 

_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 דרוש שעון מעורר מכני 
)ללא סוללה( לבן ישיבה 
_____________________________________________)35-36ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/וטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)35-36ח(במצב תקין, 054-7432011

 נשמח לקבל מקרר תקין 
בלבד בתרומה, ירושלים,

_____________________________________________)35-36ח(052-7616301

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 ש"ח ומזגן חלון טקן 

_____________________________________________)35-36ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)35-36ח(050-6651365

 מקרר משרדי מרובע 
במצב חדש, צבע חום, 320 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, ב"ב, 054-8479440

 בפתח-תקוה, מקרר 
 ,85X60X60 ,משרדי מורחב

מעולה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-2786557

 תנור בקו 2 תאים לבן 
במצב מצוין, 500 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7146087

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(טל': 054-6983461

 שואב אבק בית 
חזק W1300, תוצרת 

REWONTA, איכותי, 160 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור, זק"ש, 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 טוסטר, 20 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום לאמבטיה, 75 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)35-36ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מחשב שולחני + תוכנות 
+ מסך דק, רמקולים, עכבר 

ומקלדת, 280 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(058-4231189

 בהזדמנות! מחשב נייד, 
נמכר עקב קבלת מחשב 
מהעבודה, שמורה במצב 

מצויין, רק 600 ש"ח!
052-3281503)35-35(_____________________________________________

 ארונית מצעים במצב 
מצוי למכירה, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)35-36ח(054-6983461

 מיטת מעבר לילד, 
מצוירת עם מזרון, תוצרת 

שילב, 250 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-8457681

 כסאות עץ מעוצבים, 
יפהפים לשולחן שבת - 2 
לראש השולחן, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8418449

 שולחן לפ.אוכל + 6 
כסאות, צבע "בוק", 1.8 מטר 

)נפתח( *80 ס"מ, 500 ש', 
_____________________________________________)35-36ח(054-3141373

 משענת גב 90 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן עם מדפים לספרים 
מעל השולחן, 230 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסאות פינת אוכל, 60 
ש"ח כל כסא, מצב טוב, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)35-36ח(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, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

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

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

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

_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 כיסא על גלגלים אורטופדי, 
120 ש"ח, בני-ברק, -052

_____________________________________________)35-36ח(5737813

 כסאות מברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ, יפהפיה, 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

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

_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 סטנדר תפילה עומד 
לילדים, חדש, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8403398

 שולחן לסופר סת"ם 
ולמתייג, נוחות מרבית, כמה 

שלבים, במצב מצוין, 450 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7687197

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

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

 למכירה רכב סיטרואן 
 ,C4 פיקאסו

 7 מקומות, במחיר 
אטרקטיבי עקב מעבר 

לחו"ל, קמ"ש נמוך, 
_____________________________________________)35-38(058-4635601 רוחי

סיטרואן
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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

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

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

 מגפי גומי למכירה 
לעובדים במים, מידות 41-47, 

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

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

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

 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

 "עלי כותרת" - ספר _____________________________________________)28-38()י-ם(
ספרות לתיכון, חדש לגמרי 
)לא היה בשימוש( 30 ש"ח, 

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

 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(

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

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

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

 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(

 נאמן, מסור ועם המלצות, 
מעונין בכל עבודת נקיון, זריז 

_____________________________________________)33-42(ויסודי, 052-6971770

 נאמן, מסור ובעל המלצות 
מעוניין בעבודה עם קשישים, 
יחס חם, סבלנות רבה ונסיון 

_____________________________________________)33-42(בתחום, 052-6971770

 ספרי לימוד חדשים 
_____________________________________________)33-36(במחירים זולים, 054-8443223

■ חיסול!!! הקודם 
זוכה!!! חבילות אחרונות 
של מכנסי מגן למבוגרים 

"דיפנד פויז" )חוגלה 
קימברלי(, גודל 44-54, 

40 ש"ח לחבילה,
052-4755746)33-36(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)34-37(מבוגרת, טל': 050-5952474

בהשתתפות
הרב רפאל מזוז שליט“א
הרב שחר לוי שליט“א

הפייטן דוד שלמה שירו הי“ו
הזמר ישי מעודה

הסטנדאפיסט שמעון פרץ
הקוסם שימי אילוזיני ועוד...

 כ“א - כ“ד באב25.8-28.8 ימים ה‘-א‘,מסלול א‘- בין התאריכים 
פעילות ענפה לילדים כולל: קייטנה, 

ארטיקים, שערות סבתא ופופקורן חינם, 
תיאטרון בובות, מתנפחים ומגלשות מים

מבצע!
ילד ראשון

(מגיל שנתיים 
עד 12)

מסלול ב‘- בין התאריכים -28.8

31.8 ימים א‘-ד‘, כ“ד - כ“ז באב

טיול ג‘יפים - כלול במחיר
טיול באתרים בצפון - כלול במחיר
בריכת שחיה, סאונה וג‘קוזי 

בשעות נפרדות
99&גלאט כשר ומשגיח צמוד

החל הרישום 

לראש השנה

בלבד

 שולחן אוכל עגול/אובלי, 
יפהפה, ב- 300 ש"ח, מצב 

מעולה, בבני-ברק,
_____________________________________________)34-35ח(054-4954933

 כורסה מעור בצבע לבן, 
רק 190 ש"ח )ישן(, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7157676

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7863538

 80X80 כורסא קטנה 
מרובעת, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 כסאות למטבח, מסגרת 
מברזל + ריפוד נעים, במצב 

מעולה, 40 ש"ח כ"א,
_____________________________________________)34-35ח(03-9307308

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)34-35ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

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

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

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)34-35ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 4 כסאות בר גובה 63 
ס"מ כחדשים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3804646

 למסירה ארון 6 דלתות, 
שולחן משרדי, רדיאטורו. 

למכירה 2 מיטת אורתופדיות 
90X200, ב- 400 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)34-35ח(טל': 054-8455513

 כיסא עם תמיכה לגב 
תחתון בצבע שחור כחדש - 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח, טל': 02-6561606

 שולחן מחשב קומפקטי 
מודרני בצבע סגול, כחדש, 60 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח,  טל': 02-6561606

 מיטת נוער נפתחת + 
ארגז מצעים בצבע כחול, רק 

_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסאות כתר כולל ידיות 
מפלסטיק, רק 20 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 077-3004602

 מדפי מחסן מברזל ועמודי 
ברזל, 9 יח' מכא', סה"כ 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בב"ב, 050-4177704

 ספה דו מושבית, 480 
ש"ח, עור אמיתי, צבע שחור 

נוחה מאוד, בני-ברק,
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)34-35ח(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, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

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

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

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

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

 מזרון יחיד אורטופדי, מצב 
טוב, 120 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

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

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

 מזרון גדול, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(ירושלים, 052-7172893

 ספרית קודש שמורה 
2.80/2.40, סנדוויץ אדום, 500 

ש"ח כל עמודה, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8478028

 מעוניין לטפל באדם זקן 
בבין הזמנים, 24 שעות + 

_____________________________________________)34-35ח(מגורים, 054-7938941

 בחור עם הרבה נסיון 
בתחום הנקיון, בניינים ביכ"נ 

_____________________________________________)34-35ח(וכו', 053-3109233

 התפנה טבח לישיבה, 
צעיר ונמרץ + המלצות, 

לבוקר/צהריים/ערב,
_____________________________________________)34-35ח(050-4167909

 אקדמאי חרדי, 
מומחה בהקמת צוותי 

מכירות והפעלתם, תוצאות 
_____________________________________________)34-35ח(מדהימות!! 050-4160390

 נקיון דירות ובכלל, לפני 
_____________________________________________)34-35ח(כניסה או אחרי, 054-4597342

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נלויים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(053-3180904

 עגלת שכיבה לתינוק 
Easy Baby, מצב מצוין, 
250 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4906526

 מציאה! גגון בוגבו B בז' 
+ רצועות - כחדש ב- 250 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 מיטת מעבר מצוירת + 
מזרון "שילב", 1.30X65, מצב 

מצוין, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-8457681

 מגן ראש של שילב למיטת 
תינוק, 35 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7600336

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר, 
גלגלי אויר במחיר מציאה, 450 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-4125386

 עגלה + טיולון, צבע אדום 
כחדש, 490 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)34-35ח(מצוין, 058-3234562

 עגלת שכיבה אנגלזינה, 
שמורה, 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(054-8478028

 למכירה עגלת תאומים 
"רכבת" אפורה במצב טוב, 

250 ש"ח, בב"ב, 
052-7633978)34-35(_____________________________________________

 מטרנה שלב 1, 700 ג', ב- 
_____________________________________________)34-35ח(40 ש"ח בלבד, 052-7655034

 מיטת תינוק, עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח, ירושלים, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7172893

 כסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, ירושלים, 052-7172893

 עגלת תינוק משולבת, 
מאוד יפה במצב תקין, 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7662125

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

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב" 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
במצב מצוין של "שילב" 400 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 

70 ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)34-35ח(052-3073826

 טיולון איזי בייבי, חיקוי 
סיבקס, שחור, שמורה, 190, 

_____________________________________________)34-35ח(גמיש, 052-7651657

 עגלה משולבת טיולון 
+ אמבטיה נשלפת, שמורה 

מאוד, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7651657

 עגלת יחיד מאונטים 
- באגי, טיולון ואמבטיה 

ג'ינס כחדשה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(052-7115498

 בהזדמנות מעמיד מברזל 
אמבטיה של תינוק, 60 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 למסירה בחינם, כיסא 
_____________________________________________)34-35ח(אוכל לתינוק, 052-6140800

 אבמטיה תינוק כחדשה, 
צבע ורוד, 100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 עגלת תינוק משולבת, 
חדשה באריזה! בסך: 390 

ש"ח, כחול/תכלת,
_____________________________________________)34-35ח(050-4176661

 בגדי גוף לתינוקות 
מארה"ב חדשות, שרוול קצר, 

0-3 ח', בנים/בנות, רק 6 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(כ"א, ב"ב, 077-3004602

 כסא אוכל צ'יקו 3 מצבים, 
כולל מגש נשלף, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(ב"ב, 077-3004602

 שידת לתינוק גדולה בצב 
עשמנת כוללת 8 מגירות, רק 
_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 עגלת דר' בייבי, חדשה 
במציאה, ידית מתהפכת, 

350 במקום 1,000, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)34-35ח(077-3004602

 מובייל פישר פרייס 
מנגינות מרגיעות, רק 140 

במקום 300 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(077-3004602

 כסא אוכל שמור כתר, 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח, 053-3145019

 פלאפון סמסונג גאלקסי 
יאנג, תומך כשר, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7157676

 אייפון 5 ב- 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 פלאפון c2 ו- 208 לא 
כשר, ב- 250 כ"א,

_____________________________________________)34-35ח(052-7173694

 פלאפון תומך כשר כולל 
נגן ומצלמה, ב- 200,

_____________________________________________)34-35ח(052-7642805

 מספר זהב, 250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(בלבד! 052-7167777

 + c2 פלאפון כשר נוקיה 
מטען, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 נעלי פיתה שבתיות, ורוד 
עתיק, מהממות, מידה 37, רק 
_____________________________________________)34-37(30 ש"ח! 054-9916837 )י-ם(

 שמלה לבנה קצרה 
משולבת זהב, שבתית, לגיל 

15-16, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)34-37(054-9916837 )י-ם(

 מטבח קטן מעץ - לגן, 
איכותי ושמור במיוחד, 400 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3134082

 רמקולים, זוגות ובודדים 
)פ"ת( 30-100 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 זיכוי בשווארץ תכשיטים 
בב"ב ע"ס 370 ש"ח - 340 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3145019

 פטיפון cec, צריך תיקון 
)פ"ת( - 80 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 סנטר למגבר 5.1 )פ"ת( - 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח, 053-3145019

 אורגן לילדים מקש אחד 
לא עובד )פ"ת( - 40 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 מכונת ממתקים של 
שקל, שני תאים )פ"ת( - 300 

ש"ח, שלושה תאים - 400 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 053-3145019

 נרתיק לגיטרה חשמלית 
פשוט )פ"ת( - 60 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 קופה רושמת צריכה תיקון 
)פ"ת( - 30 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 מתקנים להעמדת יין 
)פ"ת( - 25 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 מצלמה ישנה אולימפוס 
פילים - 200 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3145019

 אקווריום 3X50 בערך, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, 053-3145019

 מנורת שולחן מתכווננת, 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח, 053-3145019

 גמבוי כשר כולל נגן 
ומצלמה, חדש באריזה, ב-כ 

_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 052-7173694

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

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)34-37(_____________________________________________

 הכנסת כלה? מחלה? 
במצוקה כלכלית? ארגון חסדי 
אליהו המתמחה בתחום גיוס 

תרומות, יתגייסו בשבילכם 
בצורה היעילה ביותר ע"י צוות 

מקצועי, ללא מטרות רווח, 
תוצאות מובטחות, המלצות 

_____________________________________________)34-35ל(בשפע, 058-3246721

 הליכון למבוגרים מתקפל, 
גובה 92, רוחב 48 + מתלה, 

150 ש"ח, במצב מצוין,
054-4919299)35-38(_____________________________________________

 בחורה חרדית מחפשת 
דירת שותפות בבני-ברק. 

_____________________________________________)35-36ח(שיראל, 052-3517500

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

_____________________________________________)35-36ח(050-4160390

 מעוניין להיות שותף 
במגורים, אפשרי תמורת עזרה 
_____________________________________________)35-36ח(בבית/בתשלום, 052-7396092

מהפכה בעולם הפיוט

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם כל הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

סייל ענק "אצל בתיה"

03-579-28-41

מבצע 10 ₪
בגד גוף לתינוק

חולצות טריקו-בנים/בנות
ועוד מבחר פריטי קיץ 

מקסימים

ירושלים 59 ב"ב

4 ב- ₪50

מבצע ₪10
חולצות, חצאיות, עליוניות

בגד גוף לתינוק
חולצות  טריקו-בנים/בנות

ועוד מבחר פריטי קיץ 
מקסימים!!

ירושלים 59 ב"ב

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(053-3180904

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 054-4906526

 עגלת תינוק ממבא, 250 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 לול מפלסטיק חדיש + 
מזרון + צופצה, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(טלפון: 052-8969770

 EVO עגלת שכיבה מוצי 
שלדה כסף + כיסוי לגשם + 
אפשרות לטיולון, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7115028

 שידת עץ טובה להחתלה, 
רחבה, 1.10 ס"מ, 4 מגירות 

אחסון, מחיר מציאה 120 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, צבע עץ, 052-6140800

 אמבטיה לתינוק + מעמד, 
כחדש כמעט, ללא שימוש, 70 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, טל': 052-6140800

 כסא אוכל לתינוק - 80. 
סל-קל לרכב, אמבטיה + 

מתקן בטיחות לתינוק - 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8418449

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

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 פלאפון סמסונג גלקסי, 
מסך גדול, חדש, אחריות 

לשנה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-6949181

 פלאפון כשר אלקטל 
תומך סלקום, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 שיחות ללא הגבלה בארץ 
כולל דקות לחו"ל במחירים 
מיוחדים החל מ- 20 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(לחודש, 052-716-7777

A777  תומך הכל, 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3216830

LG  סליידר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 נוקיה 208 כחדש, 250 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3216830

E1200 , ב- 80 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(כחדש, 058-3216830

 מוטורולה סלקום, נפתח, 
_____________________________________________)35-36ח(כשר, 50 ש"ח, 058-3216830

 סמסונג סליידר, חברת 
פלאפון, דגם R500, ב- 100 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 058-3216830

 פלאפון 150 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 למכירה פאות קצרות 
כהרות, קאסטם, ייבוש 

טבעי, 600 ש"ח כ"א )קארה 
מדורג קצר(. 052-7128580 

_____________________________________________)35-38()בירושלים(

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

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

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

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

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

 מסך מחשב סמסונג גדול, 
19 אינטש, 220 ש"ח + צג 

קטן sony, ב- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספרי תנ"ך הוצאת "יבנה" 
עם פרוש של "הרטום", מצב 
מעולה, 250 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 מזוודה, מצב טוב, 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שעון מצית, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(מציאה, 058-3216830

 ערכת פנים לבנות 
דרייקטלייף, 250, מחיר עלות, 

_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 סאב בזוקה 1300 וואט 
פיונר לרכב, 400, מציאה, 

_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 מגבר של מונבלוק, 1800 
וואט, כחדש, 400 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(058-3216830

 ספרי בישול ואפיה במצב 
מעולה, כל ספר - 12 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-5920011

 לאספנים סכין, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(052-7154392

 כלוב + ציוד לאוגרים, 
בבני-ברק, 60 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(052-7154392

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(לפרטים: 054-8453370

 אופני הילוכים 26", 290 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירשו הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-4831449

 זיכוי של 
 KEITH & CHARLES

ע"ס 259 ש"ח ב- 200 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(טל': 054-8340904

 זיכוי של MYOU ע"ס 
175 ש"ח, ב- 130 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)35-36ח(052-7643565

 מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס. 
מזגן אמוקר 1.1/4 כ"ס. גגון 

למונית מאלומניום. מקרר. 
סירת פיברגלס לדייג ולצלילה, 

_____________________________________________)35-36ח(052-2530036

 גמרות תלמוד בבלי במחיר 
_____________________________________________)35-36ח(מוזל, 50 ש"ח, 050-4131558

 מכונת תספורת חדשה 
עם 2 בטריות נטענות, ב- 140 

ש"ח, פלאפון: 
050-4175490/1 או

_____________________________________________)35-36ח(03-5791312

 זוג תוכים כולל כלוב, 140 
ש"ח, פלאפון: 

050-4175490/1 או
_____________________________________________)35-36ח(03-5791312

 כלוב עם 3 פינקים, 140 
ש"ח, 050-4175490/1 או 

_____________________________________________)35-36ח(03-5791312

 אוכל לפינקים ותוכים 
)סטריה ודוכן( ב- 10 ש"ח 
לק"ג, 050-4175490/1 או 

_____________________________________________)35-36ח(03-5791312

 גמבוי נטען + נרתיק וכבל 
בשווי 500 ש"ח, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(03-6182130

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)35-36ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי מלא/
וחלקי, שחור, 150 ש"ח 

במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4906526

 מגהץ אדים 
KENWOOD חדש, 150 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)35-36ח( 054-4906526

 סוני, חדשה, שלש דיסקים 
MP3, VSB, שלט בהזדמנות, 

_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח, 053-3121020

 מציאה, משקפת שחיה 
ספידו חדש באריזה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4112720

 ילקוט "אקספלור" לבנות, 
משובץ צבעוני, מצב מצוין, 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-8457681

 תוכונים יפים ובוגרים, 35 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח כ"א, 052-7134641

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7154392

 אוסף גדול של בולים 
ומעטפות החל מ- 1 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7154392

 אופניים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור 50 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 שטיח 2X3, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 גיטרה אקוסטית, 150 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 כלי בית, סירים, מחבתות, 
_____________________________________________)35-36ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגג לרכב, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 זוג תוכונים יפים + ביצים, 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, 058-3243119

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016 ותוספות, 

_____________________________________________)35-36ח(280 ש"ח, 053-3120547

 כובע בורסלינו, מידה 57 
במחיר 500 ש"ח, מציאה, פל': 

_____________________________________________)35-36ח(058-3208836

 טלית חדשה, תימני, גודל 
_____________________________________________)35-36ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלדי, 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 מסחטה ידנית חדשה, 
100 ש"ח לקיוסק, -054

_____________________________________________)35-36ח(4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מסך 17 אינצ', 75 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סרטי ילדים מפוקחים, 
_____________________________________________)35-36ח(15-20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD, ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-7603664

 בפתח-תקווה זוג בלוני גז 
+ המערכת ווסט + מכסה, 

_____________________________________________)35-36ח(300 ש"ח, 052-2786557

 עשר בתי מזוזות 
מעוצבים, נדירים מפרספקס, 

200 ש"ח בפתח-תקווה, 
_____________________________________________)35-36ח(052-2786557

 אסלה בצבע בז' + ניאגרה 
מעולה, בפתח-תקווה, 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-2786557

 שמלות ערב במחיר סמלי, 
150-250 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)35-36ח(8402094 -054

 חליפה חדשה שחורה 
של בגיר לבחור ישיבה, מידה 

44 ב- 400 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)35-36ח(02-5812872

 כובע קנייטש מידה 55, 
ב- 400 ש"ח, טלפון: -02

_____________________________________________)35-36ח(5812872

 תיק נסיעות חדש עם 
גלגלים, ב- 150 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(054-7618616

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 מנורה כחולה בצורת 
קובייה, חדש באריזה, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)35-36ח(65 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)35-36ח(052-5543055

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

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4551056

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

_____________________________________________)35-36ח(דמיון, 40 ש"ח, 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(052-4831494

 כסוי מהודר לפלטה 
לשבת, עבודה יד, חדשה 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)35-36ח(052-4831449

 מכונת ממתקים של 
שקל ב- 300 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)35-36ח(אלחנן, 050-4111837

 אופני הילוכים מצוינות 
ב- 290 ש"ח בלבד. אלחנן, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4111837

 מסך מחשב עבה - 90 
ש"ח, טלפון חוגה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-6651365

 אופני ילדים BMX, ב- 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח, ב"ב, 054-5385013

 שני כלובים גדולים: אורך 
90 ס"מ, גובה 70 ס"מ, עומק 
55 ס"מ, אפשרות לתא הטלה 

_____________________________________________)35-36ח(בב"ב, 054-8466850

 תוכונים חצי אנגלי 
בצבעים מיוחדים האכלת יד 

וכן תוכי אהבה האכלת יד 
במחיר מציאה בב"ב, -054

_____________________________________________)35-36ח(8466850

 תוכי אהבה בצבעם 
מיוחדים במחיר מציאה בב"ב, 

_____________________________________________)35-36ח(054-8466850

 פאה טבעית גלית אטליה 
8/1, חדשה, מעוצבת, 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4131038

 חצאית שחורה חדשה 
מס' 44, 100 ש"ח, -050

_____________________________________________)35-36ח(4131038

 חליפה חדשה שבתית, 
שחורה, מס' 44, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(050-4131638

 מזגן חלון 1-1.25, 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4128920

 רמקול מגבר, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(050-4128920

 מכשיר הליכה במצב 
מצוין!! ב- 500 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(02-5387994

 אופנים במצב טוב, 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח. אלי, 052-4262221

 להשכרה שמלות שיפון 
כחולות ארוכות מהממות 

כחדשות לנערות, 250 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(כ"א, 054-8439150

 חולצת גבר M לשניים, 
נוער 13.5 גזרתיות ישיבתיות, 

_____________________________________________)34-35ח(30 ש"ח, 054-8439150

 מגהץ אדים 
KENWOOD, חדש, 150 

ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)34-35ח(054-4906526

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4906526
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "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

4,000

www.glatjobs.co.il 
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זה הזמן למצוא עבודה!

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

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

 מחפש/ת עבודה, 
בטוח/ה שבכיוון הנכון? 
העזר/י בניתוח גרפולוגי,

_____________________________________________)28-35ל(054-8448231, 053-3122438

 דרושה מטפלת חמה 
ומסורה, תנאים טובים 

למתאימה, למעון ילדים בב"ב 
054-8499728)32-35(_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

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

 לישיבה בבני-ברק, איש 
אחזקה מקצועי ואחראי, 

03-6714809, להתקשר בין 
10.00-15.00)32-35(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

פעמים בשבוע, בשעות -16:00
_____________________________________________)32-35ל(20:00, 050-3825769

053-3113008

ע“י עופרת
ישועות | רפואות 
הצלחה  | הסרת 
פחדים ומתחים

בס“ד

ביטול עין הרע

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

מכירות
drooshim93@gmail.com)31-39ל(_____________________________________________

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)32-35(למתאימים! 052-5760284

 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(_____________________________________________

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 

אוטובוסים, תנאים 
_____________________________________________)33-36(טובים, 050-4030501

 דרוש עובד מטבח לחנות 
בייגל בגאולה בירושלים

02-5375516)33-36(_____________________________________________

 למעון יום בק. הרצוג 
בב"ב דרושים לשה"ל 

הבאה *מטפלות *כוח 
עזר 8:00-13:00, 

_____________________________________________)33-36(לפרטים: 054-3934230

 לחברת הובלות במרכז 
דרושים נהגים חרוצים עם 
ניסיון עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)33-40(טובים! 052-6628690 ישראל

 לשווארמה באזור 
ירושלים, דרוש עובד נמרץ 
ואמין, בעל תודעת שירות 

_____________________________________________)33-36ל(גבוה, 052-5399290

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)33-44(מעולים! 073-2271471

 בייביסיטר בעלת-רכב 
לבת 6 בגבעת שמואל, 

ימים א'-ה', 16:30-19:00, 
לפרטים בערב בלבד. ענת: 

052-4840855)33-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחנות ומחסן יבואן אופנה 
לגבר דרושה עובדת למכירות 

טלפוניות / פרונטליות 
ועבודות משרד כלליות,

_____________________________________________)32-35ל(050-7997706 050-6964424

תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?

מתאים לשיווק ומכירות?

מקומך איתנו!

job@layalty-ins.co.il
052-7689999

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון

שאפתן?

 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 

_____________________________________________)34-40(טלפון: 072-3902280

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות לשנה הבאה 

למשרה מלאה )בק.
הרצוג(, תנאים טובים, 

054-4499277)34-37(_____________________________________________

 מנהל/ת משרד מחליפ/ה 
לתקופה של חמישה חודשים, 
דרישות: ידע בהנה"ח, בנקים, 

העברות מטח, ניהול תזרים 
וניהול משרד שוטף, העבודה 

באזור רמת-גן/בני-ברק, 
לפרטים: 03-7589257,

050-6351380, קו"ח למייל:
chagit@mh42.co.il)34-35(_____________________________________________

 דרושה בחורה דתית 
ללינה תמורת מגורים לאישה 

עצמאית בגבול ר"ג - ב"ב, 
_____________________________________________)34-35ל(מיידי, 054-5504132

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית, העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
09:00-17:00 ללא ימי ו' ישנה 
אפשרות למשרה חלקית עד 

השעה 16:00 דרוש ידע בסיסי 
במחשב ובמנועי חיפוש, קו"ח 

לפקס: 03-6186181, מייל -
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)34-41(_____________________________________________

 התרחבנו!!! למעון 
בשיכון ג' בב"ב: גננות 

ומטפלות למ.מלאה לשה"ל 
הבאה, שכר גבוה יותר 

ממינימום, 054-8493435 
_____________________________________________)34-37()בשעות הערב המאוחרות(

 למטבח מוסדי בשרון 
דרוש/ה טבח/ית ראשי/ת 

סוג 4 ומעלה למשרה מלאה, 
ימים א'-ה' שעות העבודה 
4:00-13:00, תנאים טובים 

למתאימים/ות!!!
cv@jobmaster.co.il)34-35(_____________________________________________

 מוכר לחנות אופטיקה, 
נסיון יתרון, תנאים מעולים 

ובונוסים, קו"ח:
 ,office4090@012.net.il

_____________________________________________)34-35ל(פקס: 03-6183944

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א, למשרה מלאה, שכר 

לשעה 32 ש"ח, 
052-5456295)34-35(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( + גננת מוסמכת לשנה 

הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 
לתינוקיה למ.מלאה, שכר 

הולם ביותר! 052-8750036, 
_____________________________________________)34-37(אסתר

 לקרן הילד בב"ב, דרושות 
נציגות בעלות מוטיבציה 

גבוהה, בונוסים למתאימות, 
072-2288600)34-37(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות.  
052-6580906  עבודה 

_____________________________________________)34-37(מיידית!!!

 לחברה באזור אלעד- 
ראש העין, עובד משרד/ 

מחסנאי, בעל רכב להגעה 
לעבודה, תנאים נוחים.

_____________________________________________)34-35ל(052-3645083

 מוכרת לחנות נעליים, 
עבודה במשמרות,

_____________________________________________)33-36ל(052-8498022

 *תוכנית חיסכון 
במסלול הלכתי בהפקדה 

חודשית או חד פעמית 
ואפשרות פדיון בכל עת. 

*יעוץ פרישה לפנסיה 
ולעזיבת עבודה,
054-8420571)33-39(_____________________________________________

 *ביטוח בריאות פרטי 
ל- 10 נפשות, 150 ש"ח 
לכל המשפחה. *ביטוח 

חיים, 200,000 ב- 20 
ש"ח. *ביטוח תאונות 

אישיות, 200,000 ב- 40 
ש"ח. *ביטוח משכנתא 

במחיר נמוך במיוחד, 
הוזלה משמעותית בדמי 

הניהול בקרן הפנסיה, 
054-8420571)33-39(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)33-36(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל, 
דרושה מטפלת לגילאי 2-3, 

למשרה מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)33-36(למתאימה! 052-6471287

 דרוש מתקין מטבחים 
פרילנסר עם נסיון, ניידות 

חובה, 054-4948003,
_____________________________________________)34-37ל(054-4227322

 דרושה סייעת/גננת לגן 
פרטי בהדר גנים.)גילאי 1.5-2(, 

תנאים טובים למתאימה, 
050-5933224)34-37(_____________________________________________

 בפ"ת, דרושה גננת/
מובילת כיתה + מטפלת 

משרה מלאה לגילאי שנה 
וחצי, 8:00-13:00, נסיון 

_____________________________________________)33-36(חובה, 058-3230099

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

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)35-38(_____________________________________________

 דרושה סייעת למעון 
בהדר גנים פ"ת, מ- 

,14.00-17.00
050-3904445)35-36(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים!

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)35-35(אהובה, 050-5886828

 מזכירה/קלדנית למשרד 
עו"ד מ- 8:30-15:30, רצוי 

נסיון, 03-6128058, 
 .050-5411083

פקס: 03-6128059. 
gidansky@zahav.net.il)35-36ל(_____________________________________________

 מזכיר/ה למרכז לימודי 
לעבודה מהבית, לעבודה 
משרדית, שעות גמישות, 

38 ש"ח לשעה. *למסגרה 
חדשה לנערות חרדיות 

בירושלים רכז חינוכית, לא 
נדרש נסיון. *למרכז רפואי 

בירושלים דרוש/ה מזכיר/ה 
רפואי/ת, א-ה, 9:00-14:00, 
שכר הולם.*לחברה בסמוך 

לבני-ברק, מנהל/ת חשבונות, 
סוג 2, 8,500 ש"ח. קריירה, 

072-22-222-62)35-35(_____________________________________________

 לסופרמרקט בוטיק 
בני-ברק, דרוש/ה קופאי/ת 

לעבודה במשמרות בוקר/
ערב. *לרציניים בלבד! *עבודה 

קבועה. *תנאים טובים 
_____________________________________________)35-36(למתאימים, 050-3235555

 מטפלות וסייעות 
חרוצות, זריזות ומסורות, 
לשנה"ל תשע"ז, למעון 
איכותי! בב"ב-ק.הרצוג, 

050-4146721)35-36(_____________________________________________

 לכולל באיזור ראשל"צ 
דרוש אברך אחראי נמרץ + 

רכב, שליטה במחשב, נכונות 
לעבודה מאומצת, אפשרות 

לשילוב לימודים בכולל,
_____________________________________________)35-36(פקס: 08-8032222

 בבני-ברק, דרוש נהג, 
_____________________________________________)35-38ל(רשיון ג', נסיון, 03-5709972

 למעון מקסים בפ"ת, 
דרושה מובילת קבוצה מסורה 

ואחראית, תנאים טובים 
_____________________________________________)35-35(למתאימה! 052-7808100

 דרושה גננת לכיתת 
בוגרים במעון בב"ב, תנאים 

טובים למתאימה!
052-6884475 או קו"ח

_____________________________________________)35-36(לפקס: 03-5781832

 דרושה עובדת נקיון 
לבית ספר בבני-ברק, 

חלקית, לבוקר,
 ,04-8264690
054-3307261)35-38(_____________________________________________

 למאפיה בפ"ת, דרוש 
נהג ג' לחלוקה בלילה, מאזור 

המרכז, שכר נאה,
_____________________________________________)35-35ל(052-7900013

 דרושה מטפלת לכיתת 
תינוקות למעון בב"ב, תנאים 

_____________________________________________)35-36(טובים: 054-5558835

 איש מכירות בתחום 
המזון, חומרי נקיון, חד פעמיים 

למוסדות, חצי משרה,
052-6964614

beny631@gmail.com)35-38ל(_____________________________________________

 לפעוטון/ גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר / אחה"צ. 
054-2022629)35-38(_____________________________________________

 בכולל אברכים להוראה 
בת"א התפנה מקום לזמן 
אלול הבעל"ט+ הסעות, 
_____________________________________________)35-38(לפרטים: 050-4120616

 כח עזר ופיזותרפיה 
למוסד גריאטרי בפ"ת,

 7:30-12:00, תינתן הדרכה 
במקום, תנאים טובים, 

_____________________________________________050-4777843              )35-36ל(

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה מיידית, סייעת מסורה 

וחייכנית, 052-8226582, 
_____________________________________________)35-38ל(052-8530061

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ למשרה 
מלאה, מ- 

8:00-16:00. לאה,
052-7120520)35-36(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ למשרה 
מלאה, מ- 8:00-16:00. 

_____________________________________________)35-36(יעל, 052-7152149

 לבית קפה בב"ב: עובדים 
בעלי ראש גדול ורצון לקידום, 

אוירה משפחתית, בוקר/
ערב, שכר הולם! כמו"כ עובד 
_____________________________________________)35-38(מטבח לבוקר, 052-660-7070

 דרוש סוכן נדל"ן + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, לשעות 
הבוקר, מיידי!
03-5702323)35-35(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)35-35(לפקס: 03-8007050

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת- גן, 

מהשעה 16:30, 5 ימים 
בשבוע, 40 ש"ח לשעה,

050-5305916)35-38(_____________________________________________

 דרושה סייעת למעון 
בהדר גנים, פ"ת, מ- 

 ,7:30-16:00
050-3904445)35-36(_____________________________________________

 מחלק לקו חלוקת 
חלב, בעל רישיון ג' 15 

טון- חובה, רציני וחרוץ, 
תנאים מצויינים, משעה 

05:00 בבוקר,
_____________________________________________)34-37ל(052-3754596

■ למעון מוביל ואיכותי 
בפתח- תקוה, דרושות 
גננות לגיל הרך, תנאים 

מצויינים,
050-4144711-2)33-36(_____________________________________________

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים, 
_____________________________________________)34-37ל(054-8461589

למעון פרטי בפ“ת
דרושות מטפלות

אחראיות ומסורות
בעלות גישה חמה לילדים
למשרה מלאה/חלקית

שכר נאה למתאימות!
לפרטים: 050-9989226

 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(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מכפל 

וורד, קו"ח:
ML1264@smile.net.il)32-35ל(_____________________________________________

 למשרד בתחום 
הסלולר, דרושה מזכירה 
לשעות אחה"צ, שליטה 

באופיס חובה, הנה"ח 
יתרון, קו"ח למייל - 

w700800@gmail.com
או לפקס:

073-2404959)35-35(_____________________________________________

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



גוף חימום 
נסתר, עיצוב 

יפיפה ומרשים,  
בסיס יציב ועמיד במיוחד,  ברז 

פלסטיק דו שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

₪599

  SpeedCare מגהץ קיטור
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור 

Bar4 לגיהוץ מהיר, מיכל מים עם 
אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 

לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 
אבנית, ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

rocket שואב אבק שארק

₪1,290
שנות אחריות 5

נקיון עמוק של השטיח 
ושאיבה של כל סוגי הלכלוך 

מכל משטח, ללא איבוד 
עוצמת יניקה, בקלות ובמהירות, ניקיון 

מרצפה ועד תקרה, מגיע לכל פינה בבית

מאוורר תקרה "42 + תאורה

₪149

פעולה שקטה, דקורטיבי, כולל 
תאורה, 4 להבים לפיזור אוויר 

אופטימלי.

149

מעבד מזון פיליפס בהנעה 
מנוע רב עוצמה 

W1000 בהנעה 
ישירה, בורר 

מהירויות במגוון מהירויות + 
Pulse הפעלה לסירוגין, כפתורים 

אוטומטיים לפונקצית לישה, 
הקצפה וכתישת קרח

₪999

 בהנעה 
₪150

מתנה

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪999

מעבד מזון 
מקצועי 1.5 כוח 
סוס, מנוע הנעה 

ישירה, הספק 1100 וואט, קערה 
2.6 ליטר עמידה במיוחד ובלתי 

שבירה, מיני מיכל 1.2 ליטר 

שנות אחריות 2

 כוח 
סוס, מנוע הנעה 

₪200
מתנה

99
₪20
מתנה

₪50
מתנה

טוטסר אובן ענק 39 ליטר
נפח ענק, עד 320 מעלות, טיימר, 2 

תבניות + רשת.

₪299כולל מצב שבת

2₪100
מתנה נפח: 24 ליטר, עוצמה 1500 וואט, 

טיימר עד 6ם דקות, בורר חימום 4 
שלבים, גוף חימום נירוסטה.

טוסטר אובן 24 ליטר דייהו

שלבים, גוף חימום נירוסטה.
טוסטר אובן 

24 ליטר

₪249

₪150
מתנה

טוסטר אובן 20 ליטר

₪199
20 ליטר נפח גדול!

3 מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, 
רשת, תבנית וידית מיוחדת לשימוש 
מצורפות, טיימר לכיבוי אוטומטי, מד 

טמפ' עד °250 מעלות, טרמוסטט הפעלה מיוחד. 

₪100 מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, 
מתנה

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד 

חימום יתר, כפתורים עם בידוד 
חום מושלם – תקן 12A האירופאי, 

W  2500 :הספק

₪ 249

 האירופאי, 

₪150
מתנה

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪499

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית 

מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי 
כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

 ליטר סמסונג
₪100

מתנה

מאוורר עמוד 

3 מהירויות
פעולה שקטה

חזק במיוחד

₪79

₪30
מתנה

קומקום נירוסטה 
כד 

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, גוף 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 360 מעלות, 
פילטר לסינון המים.

₪79

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 
פילטר לסינון המים.

₪30
מתנה

יפיפה ומרשים,  

₪50
משטח צלייה ענק, טוסטר גריל רב מתנה

שימושי עם תרמוסטט לווסת החום, עשוי 
נירוסטה, ניתן לפתיחה 180 מעלות, 

1500W נורית ביקורת למצב "מוכן", הספק

טוסטר לחיצה משולב גריל 

₪199

שימושי עם תרמוסטט לווסת החום, עשוי 

1500

₪50
מתנה

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת 
וופל בלגי, דונאטס, קאפקייק וקייק 

1000W פופס. הספק

מאסטר קייק 4 ב - 1 

₪199

פופס. הספק 
₪50
מתנה

מאוורר מפוח 
STRIKE AIR
מתאים לאוורור 

שטחים גדולים
עוצמת אוויר חזקה, 3 מהירויות 

הפעלה, צידוד לימין ולשמאל,
חסכוני בחשמל.

Goldline מאוורר מגדל

₪249

₪50
₪50מתנה

מתנה

משטח קל לניקוי, מהיר במיוחד, 
טרמוסטט תפוקת חום עד  550 

מעלות 

כיריים חשמליות קרמיות

₪339₪249
כירה כפולה

קרמי
כירה יחיד

₪50
מתנה

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

צפים וגמישים 
במיוחד,  מנגנון העובד בשיטת 
CloseCut, לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  

₪199
, לגילוח קרוב ויעיל.

שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

מכונת גילוח נטענת פיליפס  
₪50
מתנה

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן 
בקלות וביעילות את כל סוגי הקמח.  

איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 
שאינו מנופה. חוסך זמן 

ומאמץ ומקצר את תהליך 
הלישה. שתי מהיריות הפעלה 

וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

₪50
מתנה

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע 
חזק מאוד 450 וואט, 

מושלם לערבוב, 
ערבול וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה 

בנפח של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪199

בלנדר מקל בעל מנוע 
 וואט, 

₪75
מתנה

מנוע חזק 
במיוחד, 

אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪199

₪75מנוע חזק 
מתנה

LG  מיקרוגל דיגיטלי 25 ליטר
 I wave – בישול דו מוקדי לחימום 

אחיד של המזון, 8 תכניות בישול, ציפוי 
.850W פנימי קל לניקוי, הספק

₪599
שנות אחריות 3

₪100
מתנה

טוסטר אובן סאוטר
26 ליטר, הספק 1500W, 4 גופי חימום 

 3 ,250°C מנירוסטה, טמפרטורה עד
מצבים לבחירת גופי החימום

₪399
שנות אחריות 3

₪100, 4 גופי חימום 
מתנה

שואב אבק סמסונג
שואב אבק 1800 וואט בעל עוצמת 

שאיבה 380WSP, פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה 

יעיל לסובלים מאלרגיה 
ורגישות לאבק, אבקנים 

וקרדית האבק

₪399

 ניתן 
לשטיפה 

₪100
מתנה

עוצמת יניקה, בקלות ובמהירות, ניקיון 

₪200
מתנה

iRobot Roomba שואב האבק 

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי 
המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית לעמדת 
טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

האבק 

המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

למניעת נפילה,

₪200
מתנה

שואב אבק דייסון
 Ball  טכנולוגיית הציקלון החדשה

Tecnology- השואב רוכב על כדור 
המאפשר ניווט חלק וקל, אביזר ריצפה 

דו מצבי לשטיחים ורצפות קשות, שקט במיוחד 

₪1,990
שנות אחריות 5

₪300
מתנה

מכשיר להכנת גלידה ביתית

₪199

אידיאלי 
להכנת 
גלידה, 

פרוזן יוגורט 
וסורבה. קערה גדולה 

במיוחד 1.5 ליטר.

מכשיר גלידה

פרוזן יוגורט 

₪100
מתנה

מטחנת בשר מולינקס - 605

₪449

טחנת בשר 
עם מערכת 

הנעה דו 
כיוונית, 2 דסקיות 

רשת מתכתיות לטחינה דקה 
 ,1600W וגסה, הספקה גבוה

אביזר להכנת קבב, דוחפן ומגש

תוצרת צרפת
שנות אחריות

ע"י היבואן 2

605

 דסקיות 

₪100
מתנה

₪399

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם 

דיגיטלי 
900גרם 

חוברת מתכונים 
בעברית, אופה מגוון לחמים- 

לחם לבן, חיטה מלאה, 
ללא גלוטן , אפייה מהירה 

- בפחות משעת עבודה, 3 
גדלים של כיכרות לחם

חוברת מתכונים 

₪100
מתנה

Delonghi סיר טיגון ללא שמן
טיגון בריא, 

בישול 
טעים. 

דפנות קרות + ידית 
מבודדת לנוחות השימוש. 

 SHS -SURROUND טכנולוגיית
HEATING SYSTEM. ציפוי קרמי 
פנימי לניקוי קל. 1400 וואט

₪799

Delonghi
טיגון בריא, 

דפנות קרות + ידית 

₪200
מתנה

סיר טיגון טפאל בריאותי ללא 

₪888

הספק 1400W, תכולת הסיר 1.2 ק�ג,  
טכנולוגיית בישול מהפכנית באמצעות 

אויר לוהט ועירבול, מיכל טפלון.

במטבח!הבריאות מהפכת 
תוצרת צרפת

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

סיר טיגון טפאל בריאותי ללא 
 ק�ג,  
טכנולוגיית בישול מהפכנית באמצעות 

₪200
מתנה

 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 

₪150
מתנה

מאוורר תעשייתי תלת 

₪199

1. מאוורר 
תעשייתי 
עמוד. 2. 

מאוורר תעשייתי ריצפתי. 
3. מאוורר תעשייתי לתליה. 

מוט טלסקופי מתכוונן, כנפיים 
מתכת, 3 מהירויות בעל עוצמת 

מנוע אדירה.
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

₪150
מתנה

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,690
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 10 שנים 
אחריות בכפוף לתקנון היבואן ˆ הדרכה 
בבית הלקוח  ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪200
מתנה

₪249
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק 

,700W
חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪50
מתנה

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מיקרוגל דיגיטלי 

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים



תנור אפיה משולב כיריים 

חיישני 
בטיחות,

הצתה אלקטרונית,
מגוון תוכניות.

מגוון 
תוכניות דירוג 

אנרגטי
A

סדרת מזגני  Cool AIR מבית אלקטרה

BTU/h  18,000 תפוקת קירור
D 3.63  דירוג אנרגטי Cop

₪ 2,790
Cool AIR 21  מזגן עילי

BTU/h  9,300 תפוקת קירור
A 3.5  דירוג אנרגטי Cop

₪ 1,390
Cool AIR 10  מזגן עילי

BTU/h  11,950 תפוקת קירור
C 3.68  דירוג אנרגטי Cop

₪ 1,590
Cool AIR 14  מזגן עילי

BTU/h  23,000 תפוקת קירור
D 3.63  דירוג אנרגטי Cop

₪ 3,690
Cool AIR 28  מזגן עילי

מזגן עילי טורנדו
 ,22A CH Legend :דגם

BTU-H 18,824 :תפוקת קירור
A :3.79    דירוג אנרגטי -COP

₪ 2,880
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 

אנרגטי
A

 10,000btu מזגן נייד פמילי עוצמתי
תפוקת קירור 
 10,000btu

 BIO מערכת
פילטרים, 

מערכת יוניזטור להשבחת אוויר 
- להקלה בנשימה, טכנולוגיה 

מתקדמת של גז ירוק, פונקציית 
מצב שינה, 

₪2,390

מזגן עילי 1 כ"ס –טורנדו

₪1,490

TORNADO A2-11
    ,BTU-H 9,240 :תפוקת קירור

 דירוג אנרגטי: COP  A בקירור: 3.91

1 490

 בקירור: 
דירוג 
אנרגטי
A

(2+3 ביקור טכנאי)שנות אחריות מורחבת 5

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪2,630 ₪1,470

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות להקפאה 
עמוקה, משטח קירור לכל מגירה בנפרד לקירור אחיד.

3 מגירות

-No חסכוני
Frost

NO-
FROST

LG מקרר מקפיא עליון
 Inverter - מדחס

 Linear Compressor
שקט, חסכוני 

,Multi Air Flow ,באנרגיה
BIO SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי

 ,LED נפח 381 ליטר, תאורת
A :דרוג אנרגיה

₪3,490
 ,LED תאורת

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

מקרר משרדי + תא הקפאה

₪499

נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית 
DE FROST, מדחס שקט וחסכוני, 

בקרת טמפרטורה ווסת מכני, מתאים 
F :לבית, משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

מערכת פיזור האוויר 
 Multi Flow

 No  ,מדחס אינוורטר
  Cool Pack ,מדפי זכוכית  ,Frost

B דרוג אנר�

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

מהדרין

מקרר 4 דלתות, מנוע 
אינוונטר בטכנולוגיית 

JTECH שקט 
וחסכוני, Free Space ללא 

 ,HYBRID , מחיצות,  נפח 573 ליטר
בקרת טמפרטורה חיצונית. צג LCD על 

A :הידית, דרוג

מקרר שארפ 4 דלתות 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10₪5,490

נפח 715 ליטר, 
 Multi Air
Flow, מנוע 

 Ice Maker  ,אינוורטר
אוטומטי, BIO SHIELD– ציפוי 

אנטי בקטריאלי
B דירוג אנרגטי

מקרר 3 דלתות מקפיא תחתון

₪9,490 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
נפח 313 ליטר, 

 Multi Air Flow
 NO מערכת

FROST, מדפי זכוכית, מגירות 
לאחסון פירות וירקות,  תאורה פנימית

D דרוג אנרגטי

₪2,190  No-
Frost

מזגן עילי אינוורטר –טורנדו

₪ 3,360

(LED) 240A-Legend -INV :דגם
BTU-H (5118-24225) 18476 - תפוקת קירור

3.88 -COP

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 INVERTER

מזגן עילי 1 כ"ס – SAGA מבית טורנדו
 SAGA 11A (TD) :דגם

דירוג אנרגטי: A תפוקת קירור - 9,246 
3.91 -COP  ,BTU-H

₪ 1,290

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 
אנרגטי
A

מכונת כביסה  6 ק"ג

נפח 
6 ק"ג, 15 

תכניות,  צג דיגיטלי גדול, 
טיימר השהייה עד 6 

A שעות, דרוג אנרגטי

צג דיגיטלי

שעות, דרוג אנרגטי  דירוג 
אנרגטי
A

 Whirlpool מכונת כביסה
  ,A :דירוג אנרגטי

.A :טיב כביסה
18 תוכניות 

כביסה שונות המבוקרות לרמת 
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

האריגים
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

₪1,990

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3
מדיח כלים על השיש 

בעל קיבולת גדולה במיוחד. 
כולל תכנית קצרה ב-30 דקות, 

טמפרטורות 
שונות להדחה כולל 

70 מעלות לכלים 
מלוכלכלים במיוחד. 

נפח כללי 594 ליטר, 
 TWIN COOLING

 PLUS SYSTEM
 MULTI FLOW ,מערכת קירור כפולה

- טכניקת פיזור אוויר לטמפרטורה אחידה, 
B קיוסק למים, דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג Triple מקפיא 

10₪6,990 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן
קיוסק למים, דירוג אנרגטי 

מזגן עילי 2.5 כ"ס –טורנדו

₪4,290

28A LED  Super Legend
    ,BTU-H 24,491 :תפוקת קירור

 דירוג אנרגטי: COP  A בקירור: 3.89
דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

מזגן עילי אינוורטר –טורנדו

₪ 1,770

(LED) 140A-Legend -INV :דגם
תפוקת קירור - 10205 (4436-12330) 

4.3 -COP   BTU-H

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 INVERTER

מקרר שארפ מקפיא עליון
טכנולוגיית קירור 

היברידית-שומרת על 
טריות המזון לאורך 

 SHARP זמן, טכנולוגיית
B מהדרין, נפח: 553 ליטר, דרוג אנרגטי

קיים בצע לבן/בז�/כסוף

₪4,290
שנות אחריות על 

פי תקנון היבואן 7
מהדרין

 4
משטחי 
בישול,  

9 רמות חום,  לחצני 
 , countup מגע, טיימר

מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪2,290 כיריים טאצ� אינדוקציה
תוצרת גרמניה

4 מבערי גז איכותיים, 
הצתה אלקטרונית, 

חיישני בטיחות, 
כפתורים צידיים,

בצבעים: שחור או לבן

כיריים גז 4 מבערים

₪399

תנור דו תאי משולב סאוטר
תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול 
ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני 
התאים. 4  מבערי גז יצוקים ומערכת 

גז מתוצרת SABAF איטליה.

₪3,290

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים

ברשת  שונים  פריטים   5 מינימום   .22.8.2016 עד  בתוקף   www.payngo.co.il המבצע:  לתקנון  בכפוף 
מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  של  ההטבה  סכום  המקסימלית.  ההטבה  את  מקבלים  שעליהם 
ובאתר.  הרשת  בחנויות  חוזרת  בקניה  יתבצע  באתר  ו/או  בחנויות  לקונים  ההטבה  מימוש  ובאתר.   בסניפים 

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש ממחזרים ישןבחסות

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30
למציאת הסניף הקרוב אליכם כנסו לאתר www.payngo.co.il או הורידו את האפליקציה �מחסני חשמל�

בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל  מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 

₪200
מתנה

 מבית טורנדו
₪130

מתנה

₪300
₪300מתנה

₪450מתנה
₪250תפוקת קירור מתנה

מתנה

₪150
₪180מתנה

מתנה

מקרר מקפיא עליון לזוגות 
מקרר 

מקפיא 
עליון, 

ניקוז הפשרה 
פנימי, מערכת הפשרה 

ידנית, 4 כוכבי קירור, 
תאורה פנימית, דרוג 

C אנרגטי

₪300
מתנה

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
₪500

מתנה

היברידית-שומרת על 

SHARP

₪500
מתנה

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
טכנולוגית 6 

Motion מדמה 
כביסה ידנית-

לביצועי כביסה טובים יותר. 
Direct Drive – הנעה ישירה, 
מהירות סחיטה 1000 סל"ד

₪1,990 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

דירוג 
אנרגטי
A

LG

 מדמה 
₪450

₪500,  מתנה
מתנה

₪300
מתנה תנור דו-תאי הלכתי 

שני תאים בהפרדה 

ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

₪500
מתנה ₪500

מתנה משטחי 

 רמות חום,  לחצני 

AEG

₪400
מתנה

 ק"ג, 15

₪115
מתנה

₪1,190

₪1,000
מתנה

מערכת קירור כפולה, 

 מקפיא 
₪1,200

מתנה
 דלתות מקפיא תחתון

₪1,490
מתנה

Linear Compressor
₪800

מתנה

 דלתות, מנוע 
אינוונטר בטכנולוגיית 

 ללא 

₪800
מתנה

₪1,150₪1,190
₪350

מתנה

₪140
₪160מתנה

₪280מתנה
₪370מתנה

מתנה

₪145
מתנה

₪255
מתנה

7 מגירות6 מגירות

₪1,190 ₪1,390

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 

ליטר
 Flat & Dual 

Multi Flow טכנולוגיית פיזור 
אויר בתא הקירור ובתא ההקפאה דרוג 

אנרגטי D, פיקוד שבת מובנה

10₪5,490 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן
572 ליטר

 טכנולוגיית פיזור 

₪700
מתנה

מזגן PLATINUM אינוורטר 350

₪ 6,290

BTU/H 23,000 (28,300) תפוקת קירור
A 3.78 דירוג אנרגטי COP

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 4
דירוג 
אנרגטי
Aמזגן לסלון

עד 40 מ”ר

מזגן נייד פמילי עוצמתי  350

₪700
מתנה

INVERTER
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