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פרשת עקב

סבב המפגשים של נתניהו עם התקשורת הישראלית נמשך 
ומגיע גם לתקשורת החרדית כשמטרתו לקעקע את הדימוי 

התקשורתי שהודבק לו ולהציג נתונים על שיפור מצב 
המדינה בכל התחומים בתקופת כהונתו  לחרדים מציע 
נתניהו להיזהר מלשחק לידי לפיד בסוגיות של דת ומדינה

/ בי"ס לפוליטיקה

הבליץ התקשורתי 
של ראש הממשלה

חמש שעות תידרך ראה"מ עיתונאים חרדים ובהם נציגי 'קו עיתונות'

סערת השבת והתחבורה הציבורית: שר התחבורה ישראל כץ בראיון בלעדי 
ל'קו עיתונות': "לא אאפשר חילולי שבת במשרד התחבורה" / בי"ס לפוליטיקה
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רקטה נורתה על 
שדרות: צה"ל 

שי מוגרבי מנכ"ל נדל"ן נדל"ן 
המשווקת פרויקטים ברחבי 

ראשל"צ: "מי שחשב לשפר דיור 
לבית גדול וחדש כדאי לו למהר 
ולרכוש כבר עכשיו שכן לא רק 

שהוא ייתקל במחסור של בתים אלא 
גם המחירים של הבתים הקיימים 

יעלה בהתאם" / עמ' 4

ראשון לציון: בתוך 5 שנים נרשמה ירידה 
של 88% בבניית צמודי קרקע בעיר

המשטרה עצרה שישה בני אדם ובהם שלושה תושבי 
ראשל"צ, בחשד לסחר בבני אדם, כליאה, תקיפה 

ועוד. על פי החשד הם הקימו רשת שייבאה אנשים 
כבדי שמיעה ודיבור ממזרח אירופה, ואילצו אותם 

לקבץ נדבות בשבילם / עמ' 8

"ייבאו" נכים ממזרח אירופה 
ואילצו אותם לקבץ נדבות

הדרום מתחמם: רקטה התפוצצה 
בצהריי יום ראשון במרכז העיר 
שדרות  בתגובה תקף צה"ל 

במהלך כל הלילה עשרות מטרות 
  טרור של חמאס ברצועת עזה
ליברמן משנה גישה או 'עושה 

שרירים'? / עמ' 9

מרכז יעוץ והכוונה להורים ונוער
 iby9259@gmail.com :בית יוסף 12 בני ברק. דוא״ל

 הנער לא מסודר 
עדיין בישיבה?

!03-6780521 

050-4425-144
שרי

מתארגנת קבוצה

להסרת
שיער

אצל דבי וולף
המרכז לרפואה אסתטית

במחיר מיוחד 
עד 24 תשלומים

* מוגבל ל-30 נשים

בס"ד

נותרו מקומות בודדים לפני תום חופשת הקיץ

מראה כהן
מגוון עצום של שיחות,

שיעורים, כנסים, שידורים 
חיים, עידכונים, ועוד...

079-9304000 

מרבן של ישראל
מרן רבינו שלום כהן

נשיא מועצת חכמי התורה

פרסם 
ותתפרסם

שלוחה 120
03-5796643



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

חדש מעמק!
פתיתי גבינה צהובה

בכשרות ועדת מהדרין

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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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

ראשון לציון: בתוך 5 שנים נרשמה ירידה 
של 88% בבניית צמודי קרקע בעיר

מאת: אהרן נצר

תמונת  עולה   2016 לשנת  הראשון  לרבעון  הלמ"ס  מנתוני 
מצב מדאיגה לכל מי שחשב לרכוש צמוד קרקע חדש בראשון 
לציון. מהנתונים עולה, כי ברבעון הראשון לשנת 2016 החלו 
ראשון  העיר  רחבי  בכל  בלבד  קרקע  צמודי   40 של  בבנייתם 
שנרשמו  הנתונים  לעומת  מאוד  נמוך  במספר  מדובר  לציון. 
של  בבנייתם  החלו   2011 בשנת  כשלמעשה  הקודמות  בשנים 
341 צמודי קרקע בעיר. משמעות הדבר כי בהשוואה לנתונים 
שנרשמו בשנת 2011 חלה ירידה של 88% בבניית צמודי קרקע 

בעיר.
מגלה  לא  גם  האחרונות  בשנים  המצב  של  בחינה  כן  כמו 
תמונה טובה יותר. מהנתונים עולה כי בשנת 2015 נבנו בראשון 
למיום 173 צמודי קרק בסך הכל ובשנת 2014 161 צמודי קרקע 

בלבד. 
"הנתונים שפםורסמו מצביעים על תמונת מצב מדאיגה לכל 
מי שחשב לרכוש צמוד קרקע חדש בראשון לציון. לדעתי המצב 
רק יילך ויחמיר, ציין שי מוגרבי  מנכ"ל משותף ובעלים בחברת 
נדל"ן-נדל"ן יזמית הפרויקט יחד עם כהן  פליקס אחזקות אשר 
משווקות בימים אלו  את  פרויקט LESHEM 22  הכולל 22 
וילות בשכונת משולש ז'בוטינסקי בעיר. "לכן מי שחשב לשפר 

דיור לבית גדול, פרטי וחדש כדאי לו למהר ולרכוש כבר עכשיו 
שכן לא רק שהוא ייתקל במחסור של בתים אלא גם המחירים 

של הבתים הקיימים יעלה בהתאם". 
יוקרתיות.  וילות   22 כאמור  LESHEM 22כולל  פרויקט  
שטחי הווילות ינועו החל משטח של  180 מ"ר בנוי בתוספת 
שטח של כ- 50 מ"ר מרפסות ועוד גינה ששטחה כ- 180 מ"ר. 
גינה  ועוד  מרפסות  מ"ר   60 בתוספת  בני  מ"ר   300 לכ-  ועד 
ששטחה כ- 160 מ"ר. מחירי הווילות צפוי לנוע החל מ- 3.555 

מיליון שקל ועד לכ- 4.8 מיליון שקל ליחידה.
בניית הפרויקט צפויה להתחיל בשנה הקרובה ואכלוסו צפוי 

בתוך שנתיים וחצי.
 הפרויקט ממוקם במרכז העיר בצומת הרחובות ז'בוטינסקי, 
לציון.  ז'בוטינסקי בראשון  והשחר שבשכונת משולש  דובנוב 
בצמוד לקרקע נמצא "גן לשם" גן ציבורי המהווה מקום בילוי 

לתושבי השכונה וכמקום לפעילויות עירוניות שונות.
בתחום  יזמית  הינן חברות  פליקס  וכהן  נדל"ן-נדל"ן  חברת 
השקעות נדל"ן, מגורים, מסחר ותעשיה. יחדיו החברות מיקמו 
בתחום  ובנייה  בנדל"ן  ההשקעות  בתחום  כמובילות  עצמן 

ראשל"צ והסביבה.

שי מוגרבי מנכ"ל נדל"ן נדל"ן המשווקת פרויקטים ברחבי ראשל"צ: "מי שחשב לשפר דיור לבית גדול וחדש כדאי לו למהר 
ולרכוש כבר עכשיו שכן לא רק שהוא ייתקל במחסור של בתים אלא גם המחירים של הבתים הקיימים יעלה בהתאם"

חדשנות חינוכית: "פורום הפיס לחינוך" 
מאת: חיים רייך

ושר  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא  במעמד  יתקיים  הכנס 
הבריאות יעקב ליצמן, ובהשתתפות סגן נשיא אפל לחינוך ג׳ון 
 * האמריקאית  המורים  פדרצית  נשיאת  ויינגרטן  רנדי  קואץ׳, 

נשיא המדינה יופיע בהפקה מוזיקלית.
"פורום הפיס לחינוך", יעמוד השנה בסימן חדשנות חינוכית 
וייערך זו השנה העשירית ביום שני כ"ה אב, במדיטק חולון, 

בהנחיית דנה וייס.
הליבה  לימודי  עם  גם  החינוך  מערכת  התמודדה  השנה 
ומעמד  בריאה  לתזונה  חינוך  החרדיים,  החינוך  במוסדות 
חלק  בו  וייקחו  ונוספים  אלו  בנושאים  ידון  הכנס  המורים.  
מומחים מתחומי החינוך מהארץ ומהעולם כמו גם תלמידים, 

מורים ואנשי תרבות.
בין הדוברים הבינלאומיים שיגיעו במיוחד לכנס: 

 רנדי וינגרטן,  נשיאת פדרצית המורים האמריקאית, תציג 
החינוך  במערכת  האחרונות  בשנים  שהובילה  הרפורמות  את 
ביצועי  הערכות  בין  להפרדה  שהוביל  והחוק  האמריקאית 
המורים להישגי התלמידים במבחנים ותציג פרויקטים שיזמה.

המהפכה  על  לחינוך,   Apple נשיא  סגן  קואץ',  ג'ון   
ועל  בארה"ב  הלימוד  בשיטות  אפל  שמובילה  הדיגיטלית 
בכיתות  מהפכה  ליצרת  כמפתח  בטכנולוגיה  יצירתי  שימוש 

הלימוד ולשיפור הישגים.
עוד בכנס :

המשרד  פעילות  על  ידבר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר   
שבראשו הוא עומד כדי לחנך את הילדים ובני הנוער במוסדות 

החינוך לתזונה בריאה.

 קוד לבוש למורים -  עיצובים של תלמידי מכללת שנקר.
קרן  עם  בשיחה  מקומי  לשלטון  המרכז  יו"ר  ביבס  חיים 

ועל  המקומי  בשלטון  החדשה  התקצוב  תוכנית  על  מרציאנו 

הקיצוץ בתקציב החינוך.

רוני אלשיך, מפכ"ל המשטרה,  על תפקיד  ניצב  רב   
המשטרה גם כגורם חינוכי במרחב הציבורי .

שר החינוך נפתלי בנט יפתח את שנת הלימודים עם   
הצבת ה-5 יחידות מתמטיקה כיעד לאומי ועם יישום מסקנות 

ועדת ביטון.

לתזונה  לנושא החינוך  יוקדש  מיוחד  כן, מושב  כמו   
נכונה. שר הבריאות, יעקב ליצמן, יציג את המהלכים האחרונים 

של משרדו, שמקדם שינוי בתפריטי בתי הספר והגנים.  השף 

  Lunch Box יוסי שטרית )״משייה״, ״קיטשן גארדן"( יציג

הצעת הגשה מקורית לארוחת צהריים בריאה ומאוזנת בבתי 

הספר. הארוחה תוצג על הבמה ותוגש לאורחי הכנס.

עוד משתתפים: יו״ר מפעל הפיס, אלוף )מיל'( עוזי דיין, על 

הקשר בין תרבות וחינוך; מאור זגורי על מסקנות ועדת ביטון; 

יו״ר ארגון המורים רן ארז והבמאית אורנה בן דור יציגו סדרה 

דוקומנטרית חדשה שתהפוך מורים לגיבורים.

הכנס מתקיים בחסות ראשית של מפעל הפיס ושותפים בו 

עיריית חולון, המרכז לשלטון מקומי, ארגון המורים, הסתדרות 

המורים, רשת ״עתיד״, שטראוס  ועוד.
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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
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מאת: חיים רייך

מחריד: "ייבאו" נכים ממזרח אירופה ואילצו 
אותם לשמש כקבצנים ולאסוף צדקה.

עצרה  ישראל  משטרת  של  ארצית  יחידה 
שהפעילו  לכך  חשד  בגין  חשודים   6 לחקירה 
רשת להבאה והעסקה של כבדי שמיעה ודיבור 
שורת  ביצוע  תוך  כקבצנים,  אירופה  ממזרח 
כליאת  אדם,  בבני  סחר  ובהן  חמורות  עבירות 
דרכון  עיכוב  תקיפה,  כפיה,  עבודות  שווא, 

וקשירת קשר לפשע.
של  יזומה  פעילות  בעקבות  החלה  החקירה 
עם  ושת״פ  וההגירה  האוכלוסין  רשות  פקחי 
פנים  לביטחון  במשרד  המקצועיים  הגורמים 
משטרת  של  ארצית  יחידה  ידי  על  ומנוהלת 
הרלוונטיים  הגורמים  עם  בשת״פ  ישראל 

ברשויות השונות.

ומקצועית  מהירה  סמויה  חקירה  ממצאי 
ישראל,  משטרת  של  ארצית  יחידה  שניהלה 
הביאו  מעורבים  שמספר  לכך  חשד  ביססה 
ארצה והעסיקו שלא כדין כבדי שמיעה ודיבור 
באשרת  לארץ  הגיעו  אשר  אירופה,  ממזרח 
תייר, שתוקפה פג זה מכבר. מממצאי החקירה 
מועסקים  הקורבנות  כי  חשד,  עולה  הסמויה 
פתקים  באמצעות  נדבה  המבקשים  כקבצנים 
שמופעלים  תוך  בובות,  וחלוקת  מצבם  אודות 
כלפיהם בשיטתיות על ידי החשודים אלימות, 

סחיטה ואיומים.
מאכלסים  המפעילים  החשד,  פי  על 
כדין  שלא  מחזיקים  בדירות,  השוהים  את 
בדרכוניהם, מבצעים כלפיהם עבירות אלימות 
וגובים מהם חלק ניכר משכר עבודתם כקבצנים. 

עוד עולה חשד למעשים חמורים נוספים.
כעשרה  כה  עד  אותרו  החקירה  במסגרת 

נתניה  באיזור  בדירה  הוחזקו  אשר  קורבנות, 
והועברו למקלט המיועד לקורבנות סחר בבני 

אדם.
של  ארצית  יחידה  עצרה  כאמור,  הבוקר 
תושבי   3( חשודים  חמישה  ישראל  משטרת 
וכן  נתניה(  ותושב  אשקלון  תושב  ראשל״צ, 
ששהו  חוקיים  בלתי  שוהים  מספר  עיכבה 
במחיצתם ובהמשך יובאו מי מהם לדיון בבית 

המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.
רואות  האכיפה  ורשויות  ישראל  משטרת 
של  המחפיר  הניצול  את  רבה  בחומרה 
הקורבנות ומוגבלותם לצורך השגת רווח כספי, 
כלפיהם  האלימות  הפעלת  את  שכן  כל  לא 
נחוש  באופן  ותפעלנה  בכפיה  החזקתם  ואת 
לחשיפה, חקירה ומיצוי דין עם מבצעי עבירות 

אלה

"ייבאו" נכים ממזרח אירופה 
ואילצו אותם לקבץ נדבות

המשטרה עצרה שישה בני אדם ובהם שלושה תושבי ראשל"צ, בחשד לסחר בבני אדם, כליאה, תקיפה ועוד. על פי 
החשד הם הקימו רשת שייבאה אנשים כבדי שמיעה ודיבור ממזרח אירופה, ואילצו אותם לקבץ נדבות בשבילם

פרשייה מחרידה

מאת: חיים בנשק

ישראלי  בנקאי  בן ארצי,  סיפורו של אחיקם  
ההשקעות  בבנק  השחיתות  פרשת  את  שחשף 
הענק דויטשה בנק, וסירב לקבל 8.5 מיליון דולר, 

בטענה כי לא הענישו את הבנקאים הסוררים.
טיימס'  ה'פייננשל  של  הראשית  הכותרת 
הבריטי סיפרה כי אריק בן ארצי מי שהיה מנהל 
בנק'  'דויטשה  ההשקעות  בבנק  בכיר  סיכונים 
הוא  כי  האמריקאי  לממשל  לאחרונה  הודיע   –
החליט  שהממשל  דולרים  מיליוני  על  מוותר 

להעניק לו כפרס על חשיפת שחיתות בבנק.
לטענת בן ארצי עליו לנהוג כך כדי להתריע על 
הדרך המושחתת בה הבנקים בארה״ב השתלטו 
מערכת  על  ובעיקר  האמריקאית  הרגולציה  עם 
המשפט שם – האנשים שאמורים לפקח עליהם. 
לגלובוס  מסביב  הפיננסים  בעולם  רבים 
אריק  הזה  הבנקאי  על  לאחרונה  מדברים 
לניירות  לרשות  דיווח  הוא  ארצי.  בן  )אחיקם( 
של  כוזב  דווח  על   ,)SEC( האמריקאית  ערך 
הבנק. פרשייה שהסתיימה בקנס של 55 מיליון 

דולר.
במתימטיקה  ראשון  תואר  בעל  בן-ארצי, 
דוקטורט  ובעל  העברית  מהאוניברסיטה 
במתימטיקה מאוניברסיטת ניו יורק, החל לעבוד 
בבנק ב-2010 כסגן נשיא במחלקת סיכוני שוק. 
זמן קצר אחרי שנכנס לתפקיד התוודע לחקירה 

נגזרות  של  תיק  שווי  לניפוח  הקשורה  פנימית 
אשראי אקזוטיות בסך של כ-100 מיליארד דולר 
2008- של  הגדול  הפיננסי  המשבר  בתקופת 

.2009
הבנק מינף את הפוזיציה בשיעור של פי 11. 
בעקבות המשבר הפיננסי, הסיכון של הפוזיציה 
שינה  הבנק   2008 בתחילת  והעמיק.  הלך  לבנק 
כך שמידת הסיכון  את שיטת הערכת הפוזיציה 
שינה   2008 אוקטובר  ובתחילת  ופחתה  הלכה 
שוב את המתודולוגיות שלו כדי להסתיר הפסד 
 12 עד  בכ-10  מסתכם  ארצי  בן  של  שלדעתו 

מיליארד דולר.
בדויטשה  לעבוד  שהחל  חודשים  כמה  אחרי 
בנק, בן-ארצי הגיע למסקנה שמשהו בסיסי היה 
 .SEC-ל לפנות  החליט  זאת  ובעקבות  קלוקל 
בעקבות הפנייה שלו ושל אחרים בדויטשה בנק, 

ה-SEC פתחה בחקירה.
הרשות לניירות ערך ביקשה להעניק לבן ארצי 
אלא  בחשיפה,  חלקו  בעבור  דולר  מליון   8.5
שבן-ארצי מסרב לקבל את התשלום כל עוד לא 
האחראים  הבנק  בכירי  נגד  אישום  כתבי  יוגשו 

לדיווח הכוזב. 
מהציבור  שלו  המניות  בעלי  כלומר  הבנק,   "
הקורבנות  להיות  הפכו  הקנס  הוטל  – שעליהם 
 – והאשמים   – הקנס  של  וגם  ההונאה  של  גם 
המנהלים שאחראים לעל ההונאה – יצאו נקיים" 

אומר בן ארצי.

הבנק  ומנהלי  מאחר  כי  מאמין  ארצי  בן 
ערך  לניירות  רשות  של  והאכיפה  נענשו  לא 
בעלי  )כלומר  הבנק  נגד  רק  כוונה  האמרי׳קאית 

המניות מהציבור( ולא נגד המנהלים.
"דלתות  של  שיטה  על  מספר  ארצי  בן   
מסתובבות" בין דויטשה בנק ל-SEC. הוא גם 

לא מקמץ בדוגמאות:
רוברט רייס מי שהוביל את החקירה הפנימית 
בבנק, היה עו"ד בכיר בדויטשה בנק בין 2004 

עד 2012. 
ליועץ  הפך  וב-2013  עזב  הוא  ב-2012 

 .SEC-המשפטי הראשי של ה
 SEC-ב האכיפה  מנהל  היה  קוזאמי  רוברט 
בין 2009 ל-2013 ולפני כן היה היועץ המשפטי 

הראשי של דויטשה בנק ביבשת אמריקה. 
כך גם ריצ'רד ווקר, מי שהיה הבוס של רייס 
מערך  כראש  בעברו  שימש  הוא  גם  וקוזאמי, 
האכיפה של ה-SEC ובהמשך היועץ המשפטי 

הראשי של הבנק עד לעזיבתו השנה".
יו"ר  של  במשמרת  אמנם  התגלגלה  הפרשה 
לדברי  אך  ווייט,  ג'ו  מרי  הנוכחית,   SEC-ה
ורייס  קוזאמי  עם  שלה  ההיכרות  ארצי  בן 
באחריות  נושאת  "היא  שנה.   20 מעל  נמשכת 
האולטימטיבית לקנס שהוטל על דויטשה בנק" 

הוא אומר.
תופעה  היא  המסתובבות  הדלתות  שיטת 
גם  ללמוד  אפשר  זה  את  סטריט,  בוול  נפוצה 

מהעובדה כי בנובמבר 2014 הנושא עלה בדיון 
אמר  אז  האמריקאי.  הקונגרס  של  בתת-ועדה 
נשיא הפדרל רזרב של ניו יורק, וויליאם דאדלי, 
שכל מי שעזב את הבנק לא יכול לייצג מולו צד 
שלישי בכל עניין שבו עסק בעת שעבד בבנק. כך 
יוכלו  גם בכירים במערך הפיקוח של הבנק לא 

לעבוד בבנק שעליו פיקח במשך שנה. 
שנה לאחר מכן, בנובמבר 2015 הפדרל רזרב 
החל לדון בצעדים חדשים להגבלת היכולת של 

עובדיו לשעבר - לעבוד במגזר הפיננסי.
בפברואר  שפורסם  במחקר  תעיינו  אם  או 

 .SEC-2011 אודות הדלתות המסתובבות ב
המחקר התבסס על כך שעובדים לשעבר של 
גופים  מולה  לייצג  ויעברו  יעזבו  באם   SEC-ה

אחרים, עליהם לדווח על כך. 
עורכי המחקר טענו שהמספרים האלה הם רק 
קצה הקרחון, מאחר וחובת הדווח היא רק בתוך 

.SEC-שנתיים אחרי שעזבו את ה
ישראלי,  כלכלי  עיתון  עורך  רולניק  גיא 
הדלתות  תופעת  בישראל  "גם  השבוע:  טען 
יצחק  דנקנר,  נוחי   – מאוד  נפוצה  המסתובבות 
תשובה ושות׳ ידועים כמי שמגייסים רגולטורים 
ברשות  ובכירים  רגולטורים  שהיו  דין  ועורכי 

לניירות ערך והאוצר".
או  נכון שוויתר על הכסף  נהג  בן ארצי  האם 
שהיה ראוי לקחת את הכסף ולממן קמפיין נגד 

השיטה או לתרום לעמותת צדקה?

סיפורו של הבנקאי הישראלי בן ארצי, חושף פרשת השחיתות בבנק ההשקעות הענק 'דויטשה בנק', שסירב לקחת 8.5 
מיליון דולר בעקבות אי הענשת הבנקאים האחראים  מדיניות "הדלתות המסתובבות" בארה"ב ובישראל

הבנקאי הישראלי שאמר 
לא ל-8.5 מיליון דולר



 9 בחולון בת ים     כ"א באב תשע"ו 25/8/16

 רקטה נורתה על שדרות: צה"ל 
תקף מטרות ברצועה

הדרום מתחמם: רקטה התפוצצה בצהריי יום ראשון במרכז העיר שדרות  בתגובה תקף צה"ל במהלך כל 
הלילה עשרות מטרות טרור של חמאס ברצועת עזה  ליברמן משנה גישה או 'עושה שרירים'?

מאת: חיים בנשק

נשמעה  ראשון  יום  בצהריי  הופר:  השקט 
התרעת צבע אדום בשדרות ובישובי שער הנגב, 
מיד אחר כך דיווחו התושבים על שמיעת פיצוץ, 
נמצאה  באזור  המשטרה  שביצעה  ובסריקות 

רקטה שהתפוצצה במרכז שדרות. 
צה"ל הגיב בחריפות, ותקף שורת מטרות של 
ארגון החמאס בצפון רצועת עזה. בצד הפלסטיני 
דיווחו על גל תקיפות עוצמתי, שאף נשמע היטב 

בישובי עוטף עזה.
החמאס.  תשתיות  לעבר  הופנה  הירי  עיקר 
הוא  חמאס  הטרור  "ארגון  כי  אמרו  בצה"ל 
הריבון ברצועת עזה והוא שיישא באחריות לכל 
זאת למרות שמי  אירוע טרור המבוצע ממנה", 
שדרות,  לעבר  הירי  ביצוע  על  אחריות  שלקח 
הוא ארגון סלפי ברצועת עזה המכונה "אחפאד 
א-סחאבה". בהודעה מטעם הארגון, שפורסמה 
בוצע  השיגור  כי  נכתב  החברתיות,  ברשתות 

בתגובה לעליית יהודים להר הבית.
כניסיון  צה"ל  של  התגובה  את  ראו  בחמאס 
הארגון  בין  חדשה  אזורית  משוואה  ליצור 
אבו  סמי  עזה,  ברצועת  חמאס  דובר  לישראל. 
זוהרי, מסר: "חמאס תולה את האחריות להסלמה 
משוואות  לכפות  תצליח  לא  היא  ישראל.  על 
ישראל לא תשבור את  חדשות מול ההתנגדות. 

רצון עמנו ולא תכתיב תנאים להתנגדות".

בעוצמתה  חריפה  הייתה  התגובה  כאמור, 
והערכות הן כי אביגדור ליברמן, שנכנס לתפקיד 
שר הביטחון רק לפני כחודשיים, ביקש להראות 
לחמאס שיש בוס חדש באזור. לא עוד ירי לעבר 
אלא  לשדרות,  רקטות  ירי  בעקבות  ריק  מבנה 

תגובה משמעותית יותר.
בתחילה היה נראה שהתגובה של שר הביטחון 
של  הטלוויזיה  שידורי  מפרופורציות.  יוצאת 
פתוח',  'גל  למתכונת  עברו  ברצועה  החמאס 
מתכונת מלחמה. גם הזרוע הצבאית של החמאס 
דובר  רוצה.  שישראל  מה  זה  אם  בכזו,  אימה 
אמר  עבידה,  אבו  חמאס,  של  הצבאית  הזרוע 
תכפה  ישראל  "אם  ההתקפות,  במהלך  אמש 

עלינו מלחמה, אנחנו מוכנים".
הפלסטינים דיווחו על פצוע אחד בלבד בכל 
שמדובר  נראה  הכל  שבסך  כך,  התקיפות.  גל 

בניפוח שריר מול הפלסטינים ולא מעבר.
כי  העריכו,  הפוליטית  במערכת  גורמים 
נועדה  הביטחון  שר  של  החריפה  התגובה 
הפלסטיני.  לצד  מאשר  יותר  הישראלי  לציבור 
התגובות  שמדיניות  להראות  רוצה  "ליברמן 
ירי  אחרי  אמש,  אמרו.  הטון",  את  החריפה 
יעקוץ  מי  הפוליטית  במערכת  התגרו  הרקטה 
את שר הביטחון, שנודע באמירותיו התוקפניות 

בתקופתו באופוזיציה.
לב  בר  עמר  הכנסת  חבר  אמר  למשל,  כך 
לתפקודו  מבחן  שעת  "זוהי  הציוני(,  )המחנה 

של שר הביטחון החדש, תקופת החפיפה תמה 
יבחר  אם  גורל.  הרות  החלטות  לקבל  וצריך 
מימין  לגיטימציה  יקבל  הוא  בביטחון,  השר 
ומשמאל". שר החקלאות אורי אריאל עקץ, "אני 
מאמין ומקווה ששר הביטחון אביגדור ליברמן 

ינחה לתקוף כפי שהבטיח בעבר".
עדות לכך שמדובר היה רק בניפוח שרירים, 

התקשורת  לכלי  בכיר  צבאי  גורם  של  דבריו 
להביא  מעוניינת  אינה  "ישראל  בישראל, 
כללי  את  לשנות  רצון  כל  לה  ואין  להסלמה 
ישראל  כי  הוסיף,  הבכיר  הגורם  המשחק". 
תמשיך במדיניות השקט ששרר באזור בשנתיים 
כאלף  נכנסות  הבוקר  רק  כי  והזכיר  האחרונות, 

משאיות לרצועת עזה.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח  למייל:

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
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נתניהו.  מראש-הממשלה  לקחת  אפשר  אי  אחד  דבר 
גם אחרי חמש וחצי שעות עם הפסקה קלה, כשהיושבים 
חיוני,  נראה  האיש  מצוקה,  סימני  מגלים  השולחן  סביב 
עם אנרגיות שלא מתכלות. תעצומות הנפש אף מתחזקות 
התקשורת  על  מדבר  כשהוא   – סיום  לקראת  והולכות 

העוינת ורעייתו שרה. אלא מה?
התברר  ולימים  גנדי  אמר  בא"  אני  לי  קוראים  "אם 
שהנסיבות היו חשודות, הן של הקוראים והן של הקרוא. 
קול  מוציא  מחושבת  ביומנו  דקה  שכל  ממשלה  כשראש 
קורא להגיע ללשכתו - גם אם מהיום למחר בעיצומו של 
הבידוק,  באוהל  כולם. ממתינים  - מתייצבים  הזמנים  בין 
עונדים את שרשרת הכניסה המאושרת, נכנסים לאקווריום 
בדבוקה אחת ומבטלים לו"ז מתוכנן של יום שלם שמתארך 
והולך. העיתונאים יכולים ללגלג במשך כל השנה על חברי 
הכנסת שמתייצבים כל אימת שהם נקראים והנה מסתבר, 

שברגע האמת, איש לא חסין. 
השורות הללו נכתבות מתוך מעון רה"מ, אחרי פגישה 
מה  החרדית.  העיתונות  נציגי  עם   - לסמינריון  שהפכה 
שנאמר לתקשורת הכללית, במסגרת הסבב הבלתי פוסק, 
נאמר גם לתקשורת החרדית. "אני מצפה לאוף דה רקורד 
רקורד  דה  לאוף  ולא  שנתיים  מעמד  שמחזיק  אמריקאי 
היום  את  נתניהו  פתח  שעתיים",  מעמד  ישראלי שמחזיק 
– שלא נגמר. מהמפגש הזה נתניהו ילמד ש'אוף דה רקורד 
זו  מילה  לפחות,  הזה  במדור  מכולם.  הגרוע  הוא  חרדי', 

מילה.
את סבב התקשורת עושה נתניהו במטרה ליצור דיאלוג 
לו.  שהודבקה  הקריקטוריסטית  הדמות  את  שינפץ  ישיר 
השיחה,  פתיחת  עם  הוכיח  הוא  שלו  האיור  כישורי  את 
עם  הישראלית  מהתקשורת  המשתקפת  דמותו  בשרטוט 
האף הארוך ואגלי הזעה שניגרים מהמצח. את הסטיגמה 
על  ישיבה  של  תמימות,  שעות  חמש  לנפץ.  בא  הוא  הזו 
הכיסא, שרטוט על הלוח, העברת מצגת, ניהול דו-שיח ער 
ואפילו קריאת קטע שירה – הוא הקדיש כדי להוכיח שיש 

לו משנה סדורה.  
צבאית-כלכלית- הצלעות,  שלוש  על  דיבר  נתניהו 
ונתונים,  מדינית, ובמשך שעות ארוכות, על סמך שקפים 
טוב.  רק  למדינה  עשו  המצטברות  כהונתו  הוכיח ששנות 
איתן.  בצוק  כולל  הנכונים,  הצעדים  ננקטו   – ביטחונית 
כלכלית - הסרת החסמים לאורך השנים הזניקה את מעמדה 
היה  לא  מעולם  מצבנו   - מדינית  ישראל.  של  הכלכלי 
הצביעו  שנים  עשרות  שבמשך  מדינות  כאשר  יותר,  טוב 
שוטפים.  מגעים  כיום  מקיימות  ישראל,  נגד  אוטומטית 
הציר עם המדינות הערביות השפויות הדוק מאי פעם, עד 
שנתניהו מביע תקווה שכמה מהמדינות האירופאיות ינהגו 
מהמדינות  חלק  כלפינו  שנוקטות  הגינות  באותה  כלפינו 

הערביות המתונות. 
שעמד  מי  של  לזכותו  הזה  הטוב  כל  את  זוקף  נתניהו 
בראשות הממשלה בעשרים השנים האחרונות – בתקופה 
מיוחסות  הן  הצלחות  "כשיש  ביותר.  הארוכה  המצטברת 
הובאה  הממשלה",  ראש  זהו  כישלונות  וכשיש  לשרים 
כאן לא פעם האמירה בשמו, שהושמעה גם במפגש הזה. 
הוא  הזה  הפנים-תקשורתי  שלמסע  אומר  בעצם  נתניהו 
יוצא כדי לתווך את המציאות כפי שהיא, ולא כפי שמנסים 
אותם   - העיתונאים  לציבור  גם   - לציבור  אותה  לתווך 

גורמים תקשורתיים שעוינים אותו מאז שנות התשעים. 
מציג  וביבי  האחרון,  בחודש  כאן  הובאה  הזו  המשנה 
על  נשאל  הוא  לו.  שני  שאין  כפרפורמר  ברהיטות  אותה 
הכל, ולא מתחרט על כלום. הוא מתייחס לברק )האמריקאי 
הלשעברים  לטענות  מבית,  היריבים  לחיסול  והישראלי(, 
בכירי הצבא ונטילת תיקי התקשורת והחוץ לידיו. גם על 
מתקנת,  העדפה  לשאול:  מה  חסר  לא  ומדינה  דת  יחסי 
הרפורמים, השבת, הקיצוץ בקצבאות כשר אוצר – שהוא 
אינו בוש אלא גאה בו, ושאר עניינים מגזריים. הצד השווה 
לעולם  נדלה  הבלתי  העצמי  הקרדיט  הוא  הנושאים  לכל 

קדנציית  גם  טעויות.  ונטול  עשייה  גדוש  פוליטי-מדיני, 
כורח  אלא  שלו  טעות  הייתה  לא  לפיד  עם  השותפות 
מציאות שנכפתה עליו. אין שום ביטוח לכך שבסיטואציה 
דומה ההיסטוריה לא תחזור על עצמה ולמפלגות החרדיות 
יותר מדי את החבל התקשורתי-ציבורי  מוצע לא למתוח 
ביחסי דת-ומדינה. או במילים אחרות: לא להרים ללפיד 

להנחתה.
הזה  התקשורתי  הבולמוס  מדוע  היא  הגדולה  השאלה 
הישראלית,  העיתונות  עם  פוסקים  בלתי  מפגשים  של   –
תקף אותו דווקא כעת. נתניהו מזלזל בנחרת בוז בטענות 
שהחקירה גרמה לכך. "לא יהיה כלום כי אין כלום", הוא 
אמר בכנסת וחזר על האמירה בתוספת הסברים ותזכורות 
את  להציג  הזמן  הגיע   – נתניהו  של  מבחינתו  מהעבר. 
העיתונאים.  עם  למגע  ולחתור  מתווכים  בלי  המרכולת 
חוסר הנגישות האישית עד כה שהוביל להשחרת דמותו, 

לא  שלעולם  האיש  מודה  שבו  היחיד  המשגה  אולי  הוא 
טועה. 

שנתניהו  הרי  אני",  זה  "המדינה  אמר  ה-14  לואי  אם 
יכול לומר זאת עם צידוק עובדתי. האיש קיבל את הקרדיט 
והרביעית  ברציפות  השלישית  הקדנציה  זו  מהבוחר 
הנכס  של  מצבו  פי  על  אותו  שיבחנו  ומבקש  במצטבר, 
הקרוי מדינת ישראל כיום, בהשוואה למועד בו קיבל אותו 
לידיו. נתניהו מבקש שימדדו אותו על פי מבחן התוצאה 
אפשר  מתחרים.  לה  שאין  ברמה  סדורה  משנה  ומציג 
לאהוב את האיש יותר או פחות, אבל אי אפשר לחלוק על 

יכולתו הפנומנלית לעמוד במבחן הצגת התוצאה.

רכבת השבת
 - בירושלים  במקום הכי רחוק מלשכת ראש הממשלה 
ברחוב המלאכה בתל אביב, יושב שר התחבורה והמודיעין 
תל  בדרך  המואצות  העבודות  רק  לא  אלו  כץ.  ישראל 
שמגדילות   - ובגשר  בכביש  במנהרה,   - ירושלים  אביב 
המרחק  בעיקר  זהו  הלשכות.  שתי  בין  הפיזי  המרחק  את 
השניים  בין  האישי  המשבר  רקע  על  שנוצר  הפוליטי 
בתגובת  שנקטעה  הליכוד  במזכירות  ההצבעה  בעקבות 
נגד כואבת של נתניהו. הייתה זו תגובה בלתי מידתית כמו 

התקיפה השבוע בעזה, ובשתי החזיתות, להבדיל כמובן, 
מסתמנת הבלגה. 

כזה  בליכוד,  החזק  כאיש  האחרונות  בשנים  נחשב  כץ 
הממשלה  בישיבות  נתניהו  של  לצידו  שבוע  מדי  שיושב 
נתניהו  של  מיוחדת  להזמנה  נזקק  לא  הוא  כוח.  מעמדת 
שנתניהו  לשרים  המיועד   – אליהו'  של  'כיסא  על  לשבת 
תוצאות  שבוע.  לאותו  נכון  הזמנית,  בהאדרתם  חפץ 
בלשון  טוב  עשו  לא  שעבר  בשבוע  רה"מ  מול  העימות 
המעטה, אבל האיש שגדל על ברכי שרון למד שאת הגלגל 
למנהרה  ירד  הוא  האש,  את  מיקד  כשנתניהו  עוזבים.  לא 

הממוגנת של הרכבת – והמשיך לחפור.
בלשכתו  כץ  את  פגשתי  רה"מ,  עם  הפגישה  לפני  יום 
תמונת  לצד  מימין,  הקיר  על  אביב.  בתל  הגינונים  נטולת 
ותמונת הנשיא עם הקדשה, תלויה תמונה מכתבה  רה"מ 
בלי  למזלו   – 'הבולדוזר'  הכיתוב  עם   2 בערוץ  ששודרה 
רוחשת  וכוורת  שחורה,  גולף  בחולצת  נוני.  של  חתימה 
של  תחושה  שעבר,  המשבר  אחרי  גם  משדר,  כץ  סביבו, 

עשייה בתוך ים של ברברת.
ולא  אחת  פעם  דיבר  כץ  רה"מ,  לבין  בינו  המשבר  על 
בשבועות  לראשונה.  מדבר  כץ  השבת,  משבר  על  יסף. 
האחרונים הוא מותקף בשל גל חילולי שבת שמתבצעים 
ראש  והקלה.  הכבדה   – הרכבת  של  התשתית  בעבודות 
מופתע  פני  העמיד  שמא,  או   - לגלות  הופתע  הממשלה 
חילולי  נגד  טענות  משמיעים  החרדים  העיתונאים  כי   –
והגן  השבת שמתקיימים במשרד התחבורה. ביבי הופתע 
על כץ בדרכו, כאשר בתום הפגישה התקשר לחברי הכנסת 

החרדים כדי להבהיר שהנושא בטיפולו.
שאינה  משחירה  כללית  תקשורת  על  מתלונן  נתניהו 
על  אבל  קוטר,  אינו  כץ  הוורודה.  המציאות  את  משקפת 
עצמו שהוא  על  המעיד  כיהודי מאמין  מדבר  הוא  השבת 
השבוע  ניתנה  לנתניהו  אם  ביומו.  יום  מדי  תפילין  מניח 
זכות דיבור נטולת הגבלה, אין סיבה שהדבר יימנע משר 
החרדי.  הציבור  לידיד  נחשב  השנים  שבמשך  התחבורה 
מתגנבת  התחבורתית,  משנתו  את  משמיע  כץ  כאשר 
בזירה  גם  אלא  בדרכים,  הדחפורים  רק  שלא  המחשבה 
כמה  עשו  החרדים,  הכנסת  מחברי  חלק  התקשורתית, 

סיבובים בשבועות האחרונים.
"אני שר תחבורה מעל שבע שנים שמצליח לשמור על 
אומר  במשרד",  לפני  שהיה  שר  מכל  יותר  הסטטוס-קוו, 
נגדי בקמפיין שדיבר על  יצאו  עלי לחצים,  "הופעלו  כץ, 
לתחבורה  שזקוקות  חלשות  אוכלוסיות  של  ציבורי  צורך 
בגלל  גם  זאת  עושה  אני  שלי.  על  עמדתי  אבל  בשבת 
המחויבות הפוליטית אבל גם בגלל האמונה עמוקה שלי 

בזהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".
התחושה היא שדווקא בממשלת הליכוד צצות יוזמות 
כנסת  שחברי  חוקים  כולל  הסטטוס-קוו,  את  שמסכנות 

מהליכוד מנסים להעביר.
"זהו מאבק רב שנים ובכל פעם צץ מישהו מהמפלגות 
הליכוד  משולי  כמה  עוד  וצצים  הדתיות-לאומיות 
לפני  הרי  בשבת.  ציבורית  תחבורה  לאפשר  שדורשים 
יודע מי  נגדי שאני  הקמת הממשלה, עשו קמפיין ממומן 

עומד מאחוריו". 
לפני שבוע היה זה ליצמן שהתלונן על קמפיין ממומן 
נגדו. אם גם נגדך ניהלו קמפיין, תן שמות. למה להשאיר 

את הקוראים במתח?
"לא אנקוב בשמות אבל לא חסרים גופים שהרפורמות 
הרי  הרכב,  ייבוא  מהפכת  את  קחו  בהם.  פגעו  שהובלתי 
היו פה השלכות בסכומים אדירים של כשלושים מיליארדי 
שקלים. כבר עברתי שלושה-ארבעה קמפיינים של גופים 
בתגובה:  אמרתי  אותי  כשתקפו  מתרגש.  לא  ואני  שונים 
הסטטוס- את  ישנה  הוא  אם  אותו  ותשאלו  להרצוג  לכו 

קוו במידה וירכיב ממשלה. הרי גם ברק, אלוני ולפיד לא 
שינו את החוק כשישבו בממשלה. עמדתי על דוכן הכנסת 
והקראתי מהחוק: שר התחבורה חייב לשקול שיקולים של 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

המדינה זה אני

פגוש את העיתונות. ראש הממשלה נתניהו
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מסורת ישראל בבואו לאשר או לא לאשר תחבורה 
בשבת".

שומר הברית

ישראל כץ אינו איש של אחד בפה ואחד בלב. 
הוא  החרדית,  לאוזן  כאן  משמיע  שהוא  מה  את 
הנוכחית  בקדנציה  הכללית.  בתקשורת  גם  אומר 
פומבית,  לעסוק  מעדיפים  החרדים  הכנסת  חברי 
דתיים.  בנושאים  ופחות  חברתיים  בעניינים  יותר 
על  להגן  כדי  הכנסת  דוכן  על  עלה  כץ  כאשר 
חברי  עזרת  את  וביקש  הסטטוס-קוו,  שמירת 
נתקל  הוא  מקדים,  בנאום  החרדים  הכנסת 
לו  שהציעו  מהם  כמה  של  מתחמקות  בתשובות 

לעלות ולשקף בנאומו גם את עמדתם. 
בלשכתו של כץ אף יודעים לספר על נציג חרדי 
תפקידו  במסגרת  לפעול  שנתבקש  בכיר  בתפקיד 
כדי להפסיק את חילולי השבת. המענה המתחמק 
שר  של  לפתחו  חזרה  הכדור  את  גלגל  שלו 
התחבורה. בלשכת שר התחבורה נוצרה התחושה 
שיש כאלו שנמנעים מלעשות את המלאכה בעצמם 
את  עבורם  שיעשה  שבת',  של  'חילוני  ומחפשים 

העבודה. מתחמקים ומתלוננים.
מגיע לך בהחלט שכר שיחה נאה על האמירות 
רואים  אנחנו  זאת  לצד  אבל  החד-משמעיות, 
הציבורית  התחבורה  תופעת  של  התרחבות 
בשבתות על ידי חברות פרטיות, חלק מזה בגיבוי 

הרשויות. זה קורה במשמרת שלך.
הסטטוס- על  ברורה  הגנה  יש  שלי  "במשמרת 
הסיעות  ראשי  את  כינסתי  ביוזמתי  אני  הרי  קוו. 
החרדיות עם גופי המקצוע, כדי למנוע כל תופעה 
הפגישה  של  ב'  לחלק  הסטטוס-קוו.  הפרת  של 
בעניין  הגדולות.  החברות  מנהלי  כל  את  זימנתי 
חוק  אכיפת  על  שממונה  שמי  להבין,  צריך  הזה 
אמרתי  וגם  העבודה,  שר  הוא  ומנוחה  עבודה 
בכנות לחברי החרדים, שאני מצפה בכלים שלהם 

במשרדים נוספים, להפעיל את השפעתם".
ומה עם התרחבות תופעת העבודות בקו הרכבת 
שלמשרד  תחושה  יש  בשבת?  הקלה  והרכבת 
על  גם  ביעדים  לעמוד  הדרך  אצה  התחבורה 

חשבון העבודה בשבת, כולל בשבת הקרובה.
"בוא נתחיל עם הסיפור של הרכבת הקלה. הרי 
אמרתי  מעשה  ולאחר  אלי,  שפנו  בשעתו  פורסם 
שבניגוד לפרסומים אף אחד לא פנה אלי וגם לא 
הבטחתי. גם בעניין העבודות ברכבת ישראל, אני 

בוודאי לא נתתי ולא אתן שום היתר. אני עושה כל 
מה שאפשר כדי לשמר את הסטטוס-קוו אבל שוב, 
צריך לזכור שהממונה על היתר עבודה בשבת לפי 
חוק שעות עבודה ומנוחה הוא שר העבודה. היה 
אבל  כץ,  ישראל  בשם  עבודה  שר  בעבר  אומנם 
ובפירוש  התפקיד  את  לקחת  יומרות  שום  אין  לי 

החלק הזה אינו באחריותי".
בתחום,  בולדוזר  דומיננטי,  תחבורה  אתה שר 
רוצה  היית  רק  אם  השפעה.  לך  שיש  ספק  אין 

העבודות בקו הרכבת לא היו מתבצעות.
עליו  שמגן  הראשון  ואני  סטטוס-קוו  "יש 
שהם  התחומים  בכל  נכון  זה  ההתקפות.  כל  נגד 
זאת  עם  יחד  הכלל.  מן  יוצא  ללא  אחריותי  תחת 
בשבת.  גם  מתנהלת  ישראל  שמדינת  לזכור  צריך 
אבל  בשבת,  נלחמו  לא  שהם  נאמר  החסידים  על 
מאפשרת  שהמדינה  קריטיים  תחומים  יש  אצלנו 
הבריאות  שר  לחברי  אמרתי  עבודה.  במסגרתם 
עבודה  נעשית  החולים  בבתי  הרי  ליצמן,  יעקב 
וגם לא במקרים של פיקוח נפש. האם אתה עוקב 
לא.  לי,  אמר  והוא  דבר,  כל  אחרי  פרטני  באופן 
הפעלת  דוגמת  אחריותי,  לתחום  שנוגע  מה  בכל 
משמעית  חד  שלי  ההנחיה  ציבורית,  תחבורה 
לעמוד  דואג  גם  אני  הסטטוס-קוו.  על  לשמור 

ציבורית מאחורי הדברים".
אבל  בעבר,  שהיה  מה  על  חולק  לא  איש 
בשבועות האחרונים יש תחושה שמשהו השתנה, 

ולא לטובה.
בכל  כשהיו  ונותרו  השתנו  לא  שלי  "העמדות 
לך  אתן  השבת.  בסוגיית  רק  ולא   – הנושאים 
דוגמה ממש מהתקופה האחרונה. כשדיברו לפני 
הליב"ה,  על  הממשלה  בישיבת  שבועות  מספר 
והערבים.  החרדים  את  נשימה  באותה  הזכירו 
בהסכמה,  להיעשות  צריך  שהכל  ידועה,  דעתי 
בחינוך  ראש  להקל  אוהב  שאינני  אמרתי  אבל 
התורני ששמר עלינו כעם בתקופות הקשות ביותר, 
ההיסטוריות  העוצמות,  את  לזכור  תמיד  וצריך 
ואת  מנחיל  הזה  שהחינוך  והאינטלקטואליות, 
לימוד  גם  מאפשר  הגמרא  שלימוד  העובדה 
וקליטה מהירים כאשר בוגרי החינוך החרדי באים 
אפילו  החרדים  זאת כשהשרים  אמרתי  להשתלב. 
לא היו בחדר, כי זו דעתי והשקפת עולמי. אוהבים 
לכו  פעם,  ואמרתי  לימודיים  פערים  על  לדבר 
תבדקו נתונים. הרי לעשרות אחוזים מהמתגייסים 
לצה"ל בחינוך הרגיל אין עברית בסיסית של קרוא 

וכתוב".
בוא נדבר על מספרים, ולא על מילים. הבעת 
אתה  האם  הקואליציה,  בהרחבת  תמיכה  בעבר 

והגדלת  לממשלה  העבודה  בצירוף  תומך  עדיין 
הקואליציה?

את  וגם הבעתי  "לפני הפגרה הקודמת חשבתי 
דעתי בפני ראש הממשלה, שאסור לנו לחזור אחרי 
הפגרה עם ממשלת 61. ממשלת 61 כבר אין ברגע 
להרחיב  צריך  האם  לקואליציה.  צורף  שליברמן 
יותר? אני לא בטוח אבל לא שולל בשני תנאים, 
שלא תהיה התניה של הרחקת הבית היהודי ושלא 
ישנו את עקרונות הליכוד. במגבלות הללו, אין לי 

התנגדות אם זה נחוץ".
פוסקים,  הבלתי  החיכוכים  את  רואים  אנחנו 
זה  שככה  תחושה  ויש  היהודי  הבית  מול  בעיקר 
הממשלה  להערכתך  זמן  כמה  להימשך.  יכול  לא 

תחזיק מעמד?
מי  יכול להימדד בשאלה  חיי הממשלה  "אורך 
ממרכיבי הקואליציה יכול ללכת לבחירות כשהוא 
היחידה  המפלגה  לא.  ומי  הממשלה  בתוך  נמצא 
כשהיא  לבחירות  לצאת  יכולה  לא  שלכאורה 

בממשלה היא כולנו – אבל ימים יגידו.
יחסית  יציב,  גורם  כמו  נראה  עוד  כחלון 
לאחרים. עם בנט היחסים עולים על שרטון כל 

שני וחמישי.
ולזהות  הפוליטית  לשותפות  מתייחס  "אני 
האינטרסים. זו ממשלה הומוגנית כי זו השותפות 
שבגין   '77 קואליציית  אותה  בעצם  זו  הנכונה. 
לאומי,  הדתי  והציבור  החרדים  עם  הקים, 
שהחזיקה מעמד והוכיחה את עצמה. הרב שך הגן 
שזו  בגלל  זאת  עשה  והוא   – מבחן  בשעת  עליה 
שותפות שיש לה בסיס. הרי קהל הבוחרים שלנו 
אנשים  הם  למשל,  כמוני  מהנציגים,  רבים  וגם 

שמחוברים למסורת באופן העמוק ביותר".
ראינו איך החיבור ארוך השנים עם החרדים, 

בא לידי ביטוי בקדנציה הקודמת...
הקודמת,  בקדנציה  לפיד  עם  שקרה  מה  "קרה 
וזה הרי לא סוד שהדבר נכפה עלינו ולא בא מתוך 
נחרצת  עמדה  הבעתי  הדרך  אורך  לכל  בחירה. 
חלק  לי  והיה  עם החרדים  חידוש השותפות  בעד 
והקמת  הבחירות  לקראת  הברית  בחידוש  גדול 
אני  וזאת  הזאת,  בממשלה  הנוכחית.  הממשלה 
מיישמים  אנחנו  נתניהו,  של  לזכותו  גם  אומר 
והחרדים  התחומים,  בכל  במלואן  ההבטחות  את 
מקבלים את מה שקיבלו בדין לפני ממשלת לפיד. 
מעריך  אני  ולכן  במבחנים  שעמדה  שותפות  זו 

שהממשלה הזאת תעמוד גם במבחנים הבאים".
ראש  גם  חותם  היה  כץ,  של  הזה  המשפט  על 

הממשלה.
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נתניהו נשאל על 
הכל, ולא מתחרט 

על כלום. גם 
קדנציית השותפות 
עם לפיד לא הייתה 

טעות שלו אלא 
כורח המציאות. 
אין שום ביטוח 

לכך שבסיטואציה 
דומה ההיסטוריה 

לא תחזור על 
עצמה ולמפלגות 
החרדיות מוצע 

לא להרים ללפיד 
להנחתה

"זו בעצם אותה 
קואליציית 77' 

שבגין הקים, עם 
החרדים והדתי-
לאומי", אומר 
השר ישראל 
כץ, "הרב שך 

הגן עליה בשעת 
מבחן – והוא עשה 
זאת בגלל שקהל 

הבוחרים שלנו וגם 
רבים מהנציגים, 
כמוני למשל, הם 

אנשים שמחוברים 
למסורת באופן 
העמוק ביותר"

מבטיח לא לסטות מהמסילה. שר התחבורה ישראל כץ
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מאת: ברוך ברגמן

שליט"א  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  הראשל"צ 
רבינו  הדור  פוסק  מרן  של  הזמנים'  ה'בין  על 

עובדיה יוסף זצ"ל וקריאת חיזוק לבני התורה.
בימים אלו כאשר בני התורה יוצאים להחליף 
לציון  הראשון  שיגר  הים,  ובחופי  בשדות  כח, 

שליט"א  יוסף  יצחק  רבי 
הוא  בה  חיזוק  איגרת 
הישיבות  לבני  קורא 
בוקר  בכל  לקבוע 
זמן  הזמנים  בין  מימי 
ולשים  הגמרא,  ללימוד 
דמותו  את  עיניהם  נגד 
הגר"ע  מרן  של  הגדולה 
ימיו  כל  אשר  זצ"ל  יוסף 
לא מש מאהלה של תורה, 
בלילה,  בין  ביום  בין 
בקיץ,  בין  בחורף  בין 
מושג  אצלו  היה  ולא 
כלל.  הזמנים  בין  של 
חותם  האיגרת  בשלהי 
הראשל"צ: "ובפרט היום 
מרובה  פרוץ  שהרחוב 
זהירות  צריך  על העומד, 
עם  להתחבר  שלא  רבה 

כמטחווי  להתרחק  וחובה  טובים,  לא  בחורים 

קשת מכל בחור שמחזיק פלאפון לא כשר וכל 

כיוצא בזה, כי זהו תחילת חורבן". 

הראשל"צ  ביקור  לאחר  נכתבה  זו  איגרת 

התורה"  "אור  המתמידים  ישיבת  תלמידי  אצל 

חי  יוסף  הרב  בראשות 

ובהכוונת  טוב  סימן 

ראשי הישיבות הגאון רבי 

משה צדקה  ראש ישיבת 

"פורת יוסף" והגר"ד כהן 

"חברון",  ישיבת  ראש 

כימים,  לילות  העושים 

אף  הזמן  את  ומנצלים 

לעסק  ושבת  שישי  בימי 

גדולה,  בהתמדה  התורה 

מקום  "צופיוף"  בבהמ"ד 

יוסף  הגר"ע  מרן  נהג  בו 

זצ"ל להסתגר בימי שישי 

בתורה,  ולהגות  ושבת 

הראשל"צ  שמעיד  כפי 

באיגרת זו. 

"יקבעו בכל בוקר 
זמן ללימוד גמרא"

איגרת ברכה, הדרכה והכוונה שוגרה לתלמידי ישיבת 
המתמידים "אור התורה" ברשות הרב יוסף חי סימן-טוב, 

מאת הראשל"צ הגר"י יוסף

 up מצב חירום: מטוס
נחת לאחר שעות חרדה

מצב חירום הוכרז בנתב"ג לאחר שמטוס "אל על" 
שהמריא מישראל לקייב שב על עקבותיו, מאחר ועל 
מסלול ההמראה נמצאו חלקי צמיג  המטוס רוקן 
אל הים את מיכלי הדלק ולאחר כמה סבבי בדיקה 

מול חלונות מגדל הפיקוח, נחת בשלום

מאת: חיים רייך

בערב  חמישי  ביום  הוכרז  חירום  מצב 
מישראל  שהמריא  שמטוס  לאחר  בנתב"ג 
לאחר  עקבותיו,  על  שב  נוסעים   281 ועליו 

שעל המסלול נמצאו חלקי גלגל.
בדרכו   03:02 בשעה  המריא  המטוס 
מנתב"ג לקייב. מייד לאחר ההמראה היבחנו 
צוותי הקרקע של השדה בחלקי צמיג מטוס 
על המסלול. בעקבות כך נקרא המטוס לשוב 
המטוס  כעת  בשדה.  אונס  נחיתת  ולבצע 
את  לרוקן  בכדי  הים,  מעל  הקפות  מבצע 
מאגרי הדלק שלו, למנוע בעירה במקרה של 

התרסקות חלילה.
אש  וכיבוי  מד"א  של  גדולים   צוותים 
בטיסת  מדובר  הנחיתה.  מסלול  על  נערכו 
כראוי  התקפלו  לא  שגלגליה  לקייב,  "אפ" 
על  המתנה  ביצע  "המטוס  ההמראה.  אחרי 
לחזור  כדי  הדלק  כמות  את  להקטין  מנת 

לנחיתה", ציינו בחברה.
חירום  מצב  "הוכרז  נמסר:  מהמשטרה 
מרחב   – ישראל  משטרת  פריסת  השלמת   .2
נתב"ג בשדה, לרבות כוחות תגבור מחוזיים 

ומתנ"א".
לאחר כשעתיים מתוחות, בהן חג המטוס 
עיני פקחי הטיסה.  סביב מגדל הפיקוח מול 

נחתה הטיסה בשלום וללא פגע.
יובל קורן, הקברניט בטיסה שנחתה נחיתת 
צמיג,  התפוצצות  בעקבות  בנתב"ג  חירום 
שיחזר את מהלך האירועים: "אחרי ההמראה 
היה חיווי שגלגל אחד נשאר לא מקופל. היה 
לי ברור שחוזרים לנחיתה בבן גוריון. עדכנתי 
מהלב  לדבר  החלטתי  והצוות,  הנוסעים  את 
ונתתי את כל המידע שהיה בידי". קורן הוסיף 
לנוסעים  אמרתי  הנחיתה  לפני  שעה  "חצי 
שאנחנו מצפים לטוב ביותר. בנחיתה הייתה 

התרגשות גדולה".
דני עומר, מנהל חטיבת התפעול בנתב"ג, 
לחניה,  נגרר  "המטוס  האירוע:  את  סיכם 
במטוס  ייצאו  והם  לטרמינל  ירדו  הנוסעים 

חילופי. לא ברור עדיין מתי".
 מנכ"ל מד"א, אלי בין, אמר: "צוותי מד"א 
פועלים  אנו  זה.  מסוג  לאירוע  מתורגלים 
מלא  פעולה  ובשיתוף  לנהלים  בהתאם 
ישראל  משטרת  התעופה,  שדות  רשות  עם 
וצה"ל. גם אם מדובר בשעת לילה מאוחרת, 
אורן  חיים".  הצלת  למען  הכל  יעשו  אנשינו 
בלושטיין, משנה למנכ"ל מד"א, הוסיף: "כל 
תרחיש  לכל  מצוינת  בצורה  נערכו  הכוחות 
נחת  שיכל להתרחש כאן. לשמחתנו המטוס 

בשלום".

מאת: חיים רייך

מקהילת  ברסלב  חסידי  כ-60  ונשמרתם: 
שכם  אל  הלילה  בשעות  הסתננו  בנים'  'שובו 
תיאום  ללא  זאת  יוסף,  בקבר  להתפלל  בכדי 
נכנסו  החסידים  לחוק.  ובניגוד  הצבא  אם 
למקום עם אוטובוס פלסטיני, אך זוהו על ידי 
הפלסטינים שתקפו אותם ויידו לעברם אבנים. 
שבעה נפצעו באורח קל ונער בן 17 פונה לבית 

החולים שניידר. 
החסידים נמלטו והתפזרו בין רחובות שכם, 
לחלצם.  בכדי  למקום  הוזנקו  צה"ל  וכוחות 
למשטרה  החסידים  הועברו  החילוץ  לאחר 
שעצרה 32 אנשים. הם שוחררו לאחר זמן קצר 

והוצא להם צו הרחקה ל-15 יום מהאזור. 
במשטרת מחוז ש"י פתחו בהליכים פליליים 
האוטובוס  נהג  נגד  וכן  הנסיעה,  מארגן  נגד 
שהסיע את החסידים. במשטרה הדגישו כי הם 
שנאלצו  החיילים  חיי  ואת  חייהם,  את  סיכנו 

להיכנס ולחלצם. 
דגן,  יוסי  שומרון,  האזורית  המועצה  ראש 
נפשם  משאת  הוא  יוסף  לכניסה: "קבר  הגיב 

של רבים, עיני עם ישראל נשואות אליו. רבים 
בצורה  ואומר  קורא  אני  שם.  להתפלל  רוצים 
יוסף,  בקבר  להתפלל  שרוצה  מי  לכל  ברורה 
לא להתגנב בלילה בהסתננות יחידים אל מול 
המחבלים במדים המכונים משום מה שוטרים 
פלסטינים. כבר ראינו מה זה יכול לגרום אצל 
יוסף לבנת הי"ד. אני קורא ואומר בבירור שלא 

להסתכן שלא לצורך ולא לסכן את חיילינו".

באישון לילה: צה"ל חילץ 
מתפללים מקבר יוסף

כ-60 חסידים מקהילת 'שובו בנים' הסתננו באישון ליל 
לשכם והותקפו בידי פורעים פלסטינים שיידו עליהם 

אבנים  7 חסידים נפצעו קל ו-32 נעצרו ע"י המשטרה 
והוצא נגדם צו הרחקה 

החסידים ברחובות שכם

מאת: חיים רייך

רמת  במרכז  תקף  האוויר  חיל  בצפון:  גם 
נפילת  זיהוי  בעקבות  זאת  הסורי,  הגולן 
הגולן  רמת  במרכז  פתוח  בשטח  מרגמה 

בסמוך לגבול המערכת.
הנפילה זוהתה בשעות הערב, ללא נפגעים 
וללא נזק. לא הופעלה אזעקה ברמת הגולן, 
בנפילה  מדובר  כי  זיהתה  שהמערכת  משום 

בשטח פתוח.
משגר  האוויר  חיל  תקף  הנפילה  בעקבות 
מרגמה השייך לצבא סוריה. גורמים העריכו, 
כתוצאה  ירי  בזליגת  מדובר  הנראה  ככל  כי 
צה"ל  מדובר  בסוריה.  הפנימית  מהלחימה 
רואה במשטר הסורי האחראי  נמסר, "צה"ל 
ניסיון פגיעה  כל  יסבול  ולא  לנעשה בשטחו 
ובביטחון  ישראל  מדינת  של  בריבונותה 

תושביה".
שאמש  אחרי  מגיעה  בסוריה  התקיפה 
עזה,  רצועת  בצפון  יעדים  כ-50  צה"ל  תקף 
בעקבות ירי רקטה מבית חנון לשדרות, גם אז 

ללא נפגעים וללא נזק.
עיקר הירי הופנה לעבר תשתיות החמאס. 

הוא  חמאס  הטרור  "ארגון  כי  אמרו  בצה"ל 
באחריות  שיישא  והוא  עזה  ברצועת  הריבון 
זאת  ממנה",  המבוצע  טרור  אירוע  לכל 
הירי  ביצוע  על  אחריות  שלקח  שמי  למרות 
ברצועת  סלפי  ארגון  הוא  שדרות,  לעבר 
בהודעה  א-סחאבה".  "אחפאד  המכונה  עזה 
ברשתות  שפורסמה  הארגון,  מטעם 
בתגובה  בוצע  השיגור  כי  נכתב  החברתיות, 

לעליית יהודים להר הבית.

בתגובה לפצמ"ר: חיל 
האוויר תקף בסוריה

חיל האוויר תקף במרכז רמת הגולן הסורי, לאחר שזוהתה 
נפילת מרגמה סמוך לגבול  הערכה היא כי מדובר 

בזליגת ירי מהלחימה הפנימית בסוריה  מצה"ל נמסר, 
"צה"ל רואה במשטר הסורי האחראי לנעשה בשטחו"

מטוס F16 של חיה"א. )צילום אילוסטרציה: 
עופר זידון, פלאש 90(
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 השר ליצמן: לא 
מתכוון לוותר
"מסקר שעשיתי לפני שבועיים עלה כי 90 

אחוז מעוניינים בביטוח סיעוד. אני לא מתכוון 
לוותר על ביטוח סיעוד ממלכתי", כך אמר שר 
הבריאות יעקב ליצמן בוועידת ישראל לרפואה 

של מרכז רפואי 'הדסה'  עוד הוסיף כי 
"יוניליוור לא הפרו נוהל ולכן לא ינקטו נגדה 

סנקציות, הנסיך ידעו והתעלמו"

מאת: הילה פלאח

"יוניליוור לא הייתה צריכה לדווח למשרד 
ענק,  מפעל  הם  חיידקים.  כשגילו  הבריאות 
והם היו צריכים למנוע מהמזון הנגוע לצאת 
אנו  ולכן  רשלנות,  הייתה  אבל  מהמפעל. 
ליצמן  אמר  יום",  יום  כעת  אותם  בודקים 
'כל  של  לרפואה  ישראל  בוועידת  בדבריו 
ידעו  העיר' והדסה. "לגבי טחינת הנסיך הם 
ועם  הבריאות.  למשרד  לדווח  חייבים  והיו 
זאת, הם לא גילו למפעלים שלקחו מהם את 
זה  דיווחו.  ולא  ידעו  הם  פעמיים  הטחינה. 
עוול, ולכן משרד הבריאות הפסיק את היצור 
ישראל  בוועידת  אמר  הדברים  את  שם". 
מרכזים  בחסות  שהתקיימה   ,2016 לרפואה 
הרפואיים הדסה, שערי צדק, בני ציון. הקרן 

לידידות, קופת חולים מאוחדת.
הרופאים  לשביתת  ליצמן  התייחס  עוד 
שביתה.  הייתה  מה  על  יודע  "לא  ואמר: 
יצאו  עליהם  מחו  שהרופאים  הדברים 
לי  ברורה  לא  ולכן  האחרונות  מהטיוטות 

הסיבה לשביתה. שובתים בשביל לשבות".
הבריאה  התזונה  לנושא  התייחס  ליצמן 
"התחלתי  ואמר:  להוביל  מנסה  שמשרדו 
שחושבים  יש  פוד.  הג'אנק  בנושא  קמפיין 
 – אבהיר  הסוף.  עד  ללכת  מתכוון  לא  שאני 
לצאת  אפשר  אי  הסוף.  עד  זה  עם  הולכים 
פוד  ג'אנק  אכילת  ולמנוע  רובה,  עם  לרחוב 
אבל צריך לעשות סדר באוכל, והדרך לעשות 
זאת היא בחינוך - להתחיל בבתי ספר. ביחד 
עם שר החינוך אנו פועלים לאסור על מכירת 

דברים מתוקים בתוך בית הספר". 
בין  אנחנו  "בבריאות  ליצמן:  אמר  עוד 
בארץ  החיים  תוחלת  בעולם.  הטובים 
מהגבוהות בעולם. שרי בריאות מכל העולם 
מעוניינים ללמוד מאתנו. אבל יש מה לשפר. 
צריך לטפל בחדרי מיון כדי שאנשים לא יחכו 
שוקל  שאני  הדברים  אחד  זמן.  הרבה  שם 
לעשות זה לחבר את כל בתי החולים במחשב 
למשרד הבריאות, ולראות און ליין איזה תור 

יש שם". 
ב-550  לעלות  הצלחנו  התרופות  סל  "את 
השב"ן.  דרך  שיהיה  רציתי  אני   .₪ מיליון 
שיוסיפו  החולים,  קופות  מנהלי  עם  דיברתי 
לשב"ן תרופות מצילות חיים כי זה הדבר הכי 
חשוב. לא משנה אם התרופה מאריכת חיים 

ביום או בחודש או בשנתיים". 
לפני  לגבי הסיעוד אמר: "מסקר שעשיתי 
שבועיים עלה כי 90 אחוז מעוניינים בביטוח 
סיעוד. אני לא מתכוון לוותר על ביטוח סיעוד 

ממלכתי". 

 שובתים לטובת המטופלים
לאוניד  ד"ר  הרפואית  ההסתדרות  יו"ר 
והתייחס  בועידה  הוא  גם  דיבר  אידלמן 
"מערכת  אמר:  הוא  הרופאים.  לשביתת 

אנו  במצוקה,  נמצאת  בישראל  הבריאות 
בתחתית הרשימה של oecd במספר המיטות 
לרפואה  הסטודנטים  במספר  החולים,  בבתי 
בשיא  גם  אנו  הפעילים.  הרופאים  ובמספר 
הגרוע ביותר בשיעור הרופאים מעל גיל 55".
המערכת דורשת השקעות רבות והשבתנו 
ראינו  כדי שהממשלה תקשיב.  את המערכת 
מגיעה  שהקרן  לוודא  צריך  אך  אור,  קרן 
במאבק  ממשיכים  אנחנו  הנכון.  למקום 
לטובת מערכת הבריאות ולטובת המטופלים. 
האינטרסים של הרופאים ושל המטופלים הם 
זהים. כולנו צריכים שלרופא יהיה זמן, שלא 

יהיה עייף, שיהיו לו אמצעים לטפל.
מידע  אבטחת  נושא  על  גם  דיבר  אידלמן 
רפואי. לדבריו קיימת כיום בעיה של מאגרי 
מידע פרוצים. אנשים שאינם מורשים נכנסים 
ניתוח.  שעברו  אנשים  של  תיקים  ובודקים 
הרפואי  המידע  בעל  יהיה  שהמטופל  צריך 
שלו, ושהוא יגיע עם דיסק און קי עם המידע 

שלו. 
"אני ממליץ שיהיה צ'יפ רפואי לכל אחד. 
הזה  המידע  הרופא,  את  עוזב  אני  כאשר 
את  לנצל  שרוצים  אחרים  לאנשים  זמין  לא 

המידע", אמר אידלמן. 
המרכז  מנכ"ל  רוטשטיין,  זאב  פרופ' 
הרפואי הדסה: התחזיות מדברות על כך שכל 
אזרח שני שיסבול מהשמנת יתר בשנת 2030. 

חשוב להתמקד במניעה, ולא רק בטיפולים.
השמנה,  זו  האנושות  של  הבעיות  אחת 
גבוהים  מאד  לאחוזים  מגיע  ושיעורן  סכרת, 
לפני  במניעה  לעסוק  יש  באוכלוסייה. 
הדסה  החולים.  לבתי  מגיעים  שהחולים 
קופות  עם  בשיתוף  סכרת  למניעת  פועלת 

החולים. 
יש לפעול לסיקור מוקדם של מחלות, גם 
לכך  מודעים  לא  שעוד  בריאים  אנשים  של 

שמחלה מקננת בהם.
מידע  היעדר  הקיימת  בטכנולוגיה  היום 
יתייצב  יתכן שאדם  לא  עבירה של ממש,  זו 
החולה  עליו.  מידע  שיהיה  בלא  רופא  בפני 
צריך להיות אחראי על המידע. אנחנו יוצאים 
נאפשר לכל  במבצע "הדסה שלי" במסגרתו 
על  אחראי  להיות  הדסה  ממטופלי  אחד 

המידע שלו. שהמידע יהיה שמור בכספת. 
הנשיא ראובן ריבלין נאם בכנס: "בשבוע 
מערכת  של  להשבתה  עדים  היינו  האחרון 
התחזקה  הפרטית  המערכת  הבריאות. 
לנקוט  ועלינו  הציבורית,  על חשבון  לעיתים 
כעת צעדים לחיזוק המערכת הציבורית. אסור 
שיהיה הבדל בין חולה לחולה, בין עני חולה 
רק  לא  צריך  בישראל  האזרח  חולה.  לעשיר 
צבא חזק, אלא הוא צריך גם מערכת בריאות 

טובה". 
הרווחה:  משרד  מנכ"ל  יבלון,  אליעזר 
"עוני היא תופעה רבת פנים, הנטייה הטבעית 
חסך  גם  יש  אבל  כלכלי  לחסך  רק  להתייחס 

הזדמנויות: חינוך, השכלה, דיור, בריאות".
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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

ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם
"וְָהיָה ִאם שָׁמַֹע תִּשְְׁמעוּ ֶאל ִמְצוַֹתי ֲאשֶׁר ָאנִֹכי ְמַצוֶּה 
בְָּכל  וְּלָעְבדוֹ  ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהיּוֹם  ֶאְתֶכם 

ְלַבְבֶכם וְּבָכל נְַפשְֶׁכם" )דברים יא, יג(. 
דרשו רבותינו )תענית ב ע"א( ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם 
וְּלָעְבדוֹ בְָּכל ְלַבְבֶכם, איזו היא עבודה שהיא בלב - הוי אומר 
א(  ד,  )ברכות  בירושלמי  ז"ל  חכמינו  אמרו  וכן  תפלה,  זו 
עבודה זו תפלה, שכן נאמר בדניאל )ו, יז( "ֱאָלָהְך דִּי ַאנְתְּ 
פַָּלח ֵלּה בְִּתִדיָרא הוּא יְשֵׁיזְִבנְָּך", וכי יש פלחן בבבל, אלא על 

שם שהיה מתפלל. 
התפילה צריכה להיות בכוונה ומעומק הלב, דהיינו שישים 
אדם מחשבתו בתפילה ולא שיוציא מילים בשפתיו ומחשבתו 

תשוטט בכל רחבי העולם. 
הבעל שם טוב ע"ה היה רגיל לומר שהאדם נמצא היכן 
שמחשבתו נמצאת. יכול אדם לשבת בבית המדרש ולהתנדנד 
יהודה,  מחנה  בשוק  הוא  נמצא  בפועל  אך  הסטנדר  עם 
חוש  יש  לאשה  אגב  )ובדרך  שם  שמחשבתו  כיון  ברחוב, 
עמה,  ומשוחח  אשתו  עם  אדם  יושב  זאת,  להרגיש  מיוחד 
אך היא מרגישה שהוא לא נמצא כאן בכלל, ליבו בל עמו, 

מחשבתו משוטטת במקום אחר(. 
לחסידיו  לגשת  רגיל  שהיה  קדוש  אדמו"ר  על  מסופר 
לאחר שסיימו להתפלל ולומר להם: "שלום עליכם, ברוכים 
הבאים", הם לא היו מבינים את כוונת האדמו"ר, שהרי הם 
לא הלכו לשום מקום אלא נשארו כל הזמן בבית הכנסת, אך 
הרב היה משיב להם שאמנם גופם בבית הכנסת, אך מחשבתם 

מטיילת בכל רחבי העולם... 
שָׁלוֹם  "עֶֹשׂה  התפילה  בסוף  אומרים  לכן  מליצה,  ובדרך 
בְִּמרוָֹמיו, הוּא יֲַעֶשׂה שָׁלוֹם ָעֵלינוּ וְַעל כָּל יְִשָׂרֵאל...", דהיינו, 
שאומרים אמירת שלום לאחר נחיתת האדם מעולם החלומות 

שהיה בו במהלך התפילה..
ועל זה אמרו החכמים בדרך צחות שמה שהאדם לא מצליח 
לעשות במשך כל ימי חייו מצליח הוא לעשות בתפילה אחת, 
בדקות  זה  וכל  ולקנדה,  לארה"ב  ולצרפת,  להון-קונג  נוסע 
כוונה  ללא  תפילתו  את  מעביר  האדם  שמתפלל,  ספורות 
לב,  מבראשית  )מושאל  פָּנָיו  ַעל  ַהמִּנְָחה  וַתֲַּעבֹר  ומחשבה, 

כב(, בדיל ויעבור.. 
אדם לא יכול להתפלל כששפתותיו רק נעות, בְִּפיו וִּבשְָׂפָתיו 
הלב,  זה  העיקר  יג(,  כט,  )ישעיה  ִממֶּנִּי  ִרַחק  וְִלּבוֹ  כִּבְּדוּנִי 
רחמנא ליבא בעי )זוהר רע"מ ח"ג רפ"א ע"ב(, אין תפילתו 
של אדם נשמעת אא"כ משים את ליבו בכפו )תענית ח ע"א(, 
תמיד  מסכת  )של"ה,  נשמה  בלא  כגוף  כוונה  בלא  ותפילה 

עמוד התפילה ענין חנוכה רמט:(. 
ומחשבה  דעת  להסיח  שלא  להשתדל  היא  עבודתינו  לכן 
שבשמים  לאבינו  הלב  מעומק  להתפלל  אלא  מהתפילה, 
שישמע תפילתנו, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי 

המלכים הקב"ה )ברכות כח ע"ב(.



נספר,  המחשבה  של  העצום  כוחה  מהו  להמחיש  כדי 
מווילנא  הגאון  תלמיד  זצ"ל,  מוואלזין  חיים  רבי  הגאון 
ואבי הישיבות )חי לפני יותר ממאתיים שנה(, כשהיה עומד 
ורק  אך  היה  ורובו  ראשו  היה מרגיש מאומה,  לא  בתפילה 
לפני מלך מלכי  ובהרגשה שעומד  בתפילה  בכוונת המילים 

מלכים הקב"ה. 

והנה יום אחד נאנס הרב ולא יכול היה ללכת לבית הכנסת 
ולהתפלל במניין, ולכן עמד והתפלל תפילת מנחה ביחידות 
התפילה  במחשבת  כולו  כל  בקודש שקע  וכרגילותו  בביתו, 
ולא הרגיש בנעשה סביבו. הפריץ של מחוז וולאזין היה רגיל 
להגיע מידי פעם בפעם לביתו של הגר"ח מוואלזין ולהתייעץ 
חכמתו  את  והכיר  שידע  לפי  המחוז,  הנהגת  בענייני  עמו 

המופלגת של הרב.
אולם בפעם הזו דפק הפריץ בדלת ביתו של הרב אך לא 
הייתה תגובה מנגד, וְֵאין קוֹל וְֵאין עֹנֶה וְֵאין ָקשֶׁב )מלכים א 

סביבו.  לנעשה  לב  שם  ולא  בתפילתו  שקוע  הרב  כט(,  יח, 
הביט הפריץ מהחלון וראה שהרב נמצא בבית, דפק בחוזקה 
ולאיים על הרב שהוא מסכן את  נענה החל לצעוק  וכשלא 
חייו בכך שאינו פותח את הדלת, אך הרב המשיך בתפילתו 

ולא שמע מאומה. 
הפריץ לא יכול היה לעצור את כעסו, וַיְִּקצֹף הפריץ ְמאֹד 
אקדחו  את  לקח  יב(,  א,  )מושאל מאסתר  בוֹ  בֲָּעָרה  וֲַחָמתוֹ 
את המטרה  אך החמיץ  הרב,  לכיוונו של  החלון  דרך  וירה 
והבין שמשמים עוצרים בעדו מלפגוע ברב, והחליט להמתין 

עד שהרב יסיים את תפילתו. 
לאחר שסיים הרב את תפילתו ופתח את דלת ביתו לפריץ, 
להמתין  הוא  צריך  מדוע  הדבר,  לפשר  ושאל  הפריץ  זעם 
הדפיקות  אף  ועל  הרב,  של  לביתו  מחוץ  השעה  כמחצית 

הרבות והצעקות הרב לא פתח את הדלת. 

אלוקי  ה'  לפני  בתפילה  עמדתי  הפריץ,  כבוד  לי  "ימחל 
ולא שמעתי מאומה מהנעשה סביבי", השיב הגר"ח וואלזין. 
בתפילה  היית שקוע  כך  כדי  "עד  ושאל:  הפריץ  התפלא 

שלא שמעת את כל הרעש וההמולה שעשיתי?".
ב  )תענית  נצטווינו  בתורתנו  והסביר,  הרב  השיב  "כן", 
ע"א( "ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם וְּלָעְבדוֹ בְָּכל ְלַבְבֶכם", וביארנו 
רבותינו )תענית ב ע"א( שהעבודה שבלב שנצטווינו בה היא 
עבודת התפילה, בתפילה הלב עובד את ה' וצריך להיות כל 

כולו מלא בתפילה". 
עומד  כשאני  לך,  "דע  ואמר:  מוולאזין  חיים  רבי  סיים 
רק  אחרת,  מחשבה  שום  על  וחושב  שומע  איני  להתפלל 
שכותב  וכפי  יתברך",  עיני-ה'  נגד  עומדת  אחת  מחשבה 
הרמב"ם )פ"ד מהלכות תפילה הט"ז( שהכוונה  בתפילה היא 
שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד 

לפני השכינה. קיבל הפריץ את דברי הרב והניחו לנפשו. 



נסיים במשל נפלא מאוד, מלך גדול ציוה שיבנו לו תיבה 
יפה ומהודרת שתכיל בתוכה חמש מאות מטבעות זהב בדיוק, 

לא פחות ולא יותר. 
במכרז  זכה  אחד  ואומן  המדינה  ברחבי  הדבר  התפרסם 
כל  של  והעובי  הרוחב  האורך  את  מדד  במלאכה,  והחל 
מטבע, חישב את כל החשבונות ובנה את התיבה. לאחר מכן 
ניגש האומן לפני המלך והציג בפניו את התיבה, לקח המלך 
מטבעות זהב וציווה להכניסם אחת אחרי השניה לראות האם 
מטבעות  מאות  לתיבה חמש  להכניס  דבריו שאפשר  נכונים 

זהב בדיוק. 
והנה הכניסו עבדי המלך מטבע אחר מטבע, אך כשהגיעו 
על  התיבה  נתמלאה  ותשעים  תשעים  מאות  הארבע  למטבע 
כל גדותיה והמטבע החמש מאות נשאר בולט מחוץ לתיבה, 
וְּפנֵי האומן ָחפוּ )מושאל מאסתר  החווירו פניו של האומן, 
ז, ח(, וביקש לנסות בעצמו להכניס את המטבעות, אך לרוע 

מזלו גם הוא לא הצליח, המטבע החמש מאות לא נכנס.
הוציא האומן שוב את כל המטבעות ולפתע שם לב שעל 
אחת המטבעות היה דבוק גרגיר קטן של לכלוך שהוא מנע 
מהמטבע הנוסף להיכנס לתיבה, הסיר את הלכלוך והכניס את 

המטבע האחרון בתכילת הדיוק. 
זה המשל, והנמשל, אם באמת רוצים אנו שעבודת התפילה-

ומכוונת עלינו להשתדל שלא  עבודה שבלב תהיה מדוייקת 
ה'  רק  אלא  זרות,  מחשבות  של  אחר  גרגיר  שום  בה  יערב 
וֹ )שמות  יתברך נמצא במחשבה בזמן התפילה, בְִּלתִּי לה' ְלַבדּֽ
כב, יט(, ואו אז תפילתנו תהיה רצויה ומקובלת בשמים ואין 

דבר שימנע אותה מלהתקבל. 
האדם  נמצא  שכבר  ופעמים  גבוהות,  דרגות  אלו  אמנם 
באמצע תפילתו ולפתע שם לב שלא כיון בתפילה כלל, אך גם 
בזה אין לו להתייאש ולומר "וְַכֲאשֶׁר ָאַבְדתִּי ָאָבְדתִּי" )אסתר 
ד, טז(, התפילה הזו כבר הלכה לאיבוד, ַהגֶּשֶׁם ָחַלף ָהַלְך לוֹ 
)שיר השירים ב, יא(, אלא עליו לנסות לפחות לכוון בשאר 

הברכות שנותרו, לחטוף ולהציל מה שנשאר.
יהי רצון שנזכה להתפלל לפניו יתברך מעומק הלב, ונזכה 
כולנו בקרוב בקרוב לראות בגאולת ישראל השלימה, בביאת 
משיח צדקנו ובבניין בית קודשנו ותפארתנו, במהרה בימינו 

אמן.

"

"

אדם נמצא היכן שמחשבתו 
נמצאת. יכול אדם לשבת 

בבית המדרש ולהתנדנד עם 
הסטנדר אך בפועל נמצא הוא 
בשוק מחנה יהודה, ברחוב, 
כיון שמחשבתו שם )ובדרך 
אגב לאשה יש חוש מיוחד 

להרגיש זאת, יושב אדם עם 
אשתו ומשוחח עמה, אך היא 
מרגישה שהוא לא נמצא כאן 
בכלל, ליבו בל עמו, מחשבתו 

משוטטת במקום אחר(
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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(_____________________________________________

■ 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ 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$

 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

■ 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(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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

 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

 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

 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(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן  
תוך 24 שעות. בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק 
הנדל"ן"- 052-3251213 

050-4156317)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות 
"ישראל אלבלינק שוק 

הנדל"ן"- בר' חיא דופלקס 
5 חד' גג ענק, רציני 

למכור! אפ' לחלוקה. 
ישראל 052-3251213 
_____________________________________________)36-36(אהובה 050-5886828

+5 חדרים
 חדש! בלעדי! בריטב"א 
האיכותי! 5 חדרים ענקית+ 

נוף מרהיב+ כיוונים מעולים! 
_____________________________________________)36-36("תיווך קזן" 054-8420522

 בלעדי! חדש! בשמאי 
האיכותי! 4 חדרים+ 3 כ"א+ 
אופציה 50 מ"ר! "תיווך קזן" 

054-8420522)36-36(_____________________________________________

 שמעון הצדיק! )מול 
קארו( בלעדי! 4 חדרים+ 

סלון ענק+ מחסן עם חלון+ 
מושקעת! 1,280,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36("תיווך קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן"- 

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

ישראל 052-3251213 
_____________________________________________)36-36(אהובה 050-5886828

3-3.5 חדרים
 חדש! בלעדי! אבן גבירול! 

3 חדרים מטופחת+ נוף 
מרהיב+ גג בטאבו! "תיווך 

_____________________________________________)36-36(קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון המבוקש, דירת 3 

חד'+ גג בטאבו+ 2 מרפסות, 
מדרגות חיצוניות, נוף מרהיב. 

054-9422194)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! דירת 3 חד' מרווחת 
קומה א', אופ' להרחבה, רק 

1,220,000 ש"ח גמיש.
052-5752500)36-36(_____________________________________________

 בשכונה י"א מחולקת 
משופצת ומרוהטת, ק"ב 
מושכרת ב- 5,200 ש"ח 

בהזדמנות 840,000 ש"ח. אור- 
_____________________________________________)36-36(לנכס 050-9500075

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

ש"ח+ מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)36-36(תיווך רומן 052-7731832

 מציאה! דירת 3 חד', 
קומה נמוכה 465,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36(תיווך רומן 052-7731832

 לז"ר נדל"ן והשקעות- 
דירות בפרויקט, אפשרות עם 
חניות צמודות+ מחסן צמוד. 

052-6900020)36-36(_____________________________________________

 ליד בר אילן, בדוד רזיאל, 
4 חד', משופצת מאד, 

1,050,000 ש"ח. תיווך יעקב 
054-4901948)36-36(_____________________________________________

 באזור מתחרד, 
במעפילים, 3 חד', ק"א+ 

אפשרות לתוספת )למטה בנו( 
850,000 ש"ח. בלעדי תיווך 

_____________________________________________)36-36(יעקב 054-4901948

 ברח' הדקל 3 חד' ק"ב, 
890,000 ש"ח, מיידי. תיווך 

_____________________________________________)36-36(יעקב 054-4901948

 בבלעדיות!!! בויזניץ'! 
120 מ"ר+ 50 מ"ר חצר 
)כיום מוצלת לשניים(+ 

אפשרויות פיצול 
2,700,000 גמיש!!! 

_____________________________________________)36-36(מיידי! תיווך 03-8050080

 באבן שפרוט מחולקת 
ל- 2, ק"ק, 1,850,000 ש"ח 

גמיש. תיווך עוצמה
052-7113508)36-36(_____________________________________________

 חדש!!! בגולומב 
פנטהאוזים 6 חד' ודירות 3-4 

חד' מ- 1,550,000 ש"ח. 
תיווך ישוב- הארץ -03

052-3344721 8007000)36-36(_____________________________________________

 בבנין חדש באנילביץ 
היוקרתי דירות יוקרה גדולות 

3-4-5 חד'. תיווך ישוב- הארץ 
052-3344721 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בבנין חדש במרים- 
הנביאה, פנטהאוז 5 חד', 

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

052-3344721)36-36(_____________________________________________

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

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

052-3344721)36-36(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך מנוהל ע"י 

מומחה לנדל"ן 
dira4me.co.il)36-36(_____________________________________________

 באזור רמב"ם כ- 130 מטר 
מחולקת ל- 4 דירות יכולת 

הכנסה חודשית של כ- 12,000 
ש"ח בהזדמנות רק 1,850,000 

_____________________________________________)36-36(ש"ח. 050-4111014

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

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

 בלעדי בז'בוטינסקי 80 
מטר מחולקת ברמה גבוהה 

לשתי יחידות דיור גדולות, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-36(אלטרנטיב 054-5500263

 בריינס, ד. גג, 2 
קומות )ניתן לחלוקה..( 

5.5 חדרים, כ- 145 מ"ר, 
קומה ג', יפה ושקטה- 

במיקום מצוין. "מקסימום 
_____________________________________________)36-36(נדל"ן" 054-4340843

 פנטהאוז יוקרתי! 5 חד' 
בבניה, ק"ה, כ- 150 מ"ר+ 

חניה+ מחסן+ אופציה לבניה 
2 יח' בתשלום, 3,200,000 

ש"ח. איצקוביץ נכסים
058-60-100-60)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות. בקובלסקי 
פנטהאוז 5 חדרים קומה 

4+5 200 מ"ר+ מרפסות 60 
מ"ר+ אופצי' ובניה על הגג, 

3,050,000 ש"ח. דוד גרוס רי/
_____________________________________________)36-36(מקס 050-4122744

 ברח' כהנמן/ שפירא 
דופלקס עם מעלית, 

בק"ג, 5 חד' ענקיים 140 
מ', משופצים מעליה 

דירה נפרדת של 70 מ' 
שמושכרת ב- 3,500 
ש"ח+ גג של 70 מ' 

מבוקש 3,100,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 ברח' אהרונוביץ 
דופלקס יפהפיה 5 ח'+ 

3 ח' בגג+ מרפסת, 
אפשרות לחלוקה. עצמון 

נכסים 054-8451271 
03-6055622)36-36(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס ברב קוק 
6 ח' 200 מטר קומה ד'+ 

מעלית, חזית+ מעלית+ חניה, 
אזור מרכזי ושקט, 3,450,000 
ש"ח גמיש. תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! 
בויזניץ'!!! 120 מ"ר+ 50 

מ"ר חצר )כיום מוצלת 
לשניים(+ אפשרויות 

פיצול 2,700,000 
גמיש!!! מיידי! תיווך 

03-8050080)36-36(_____________________________________________

 5, ענקית בעזרא! בנין 
חדש כ- 190 מ"ר ק"כ+ 

מרפסת גדולה, 2,650,000 
ש"ח. איצקוביץ נכסים 

058-60-100-60)36-36(_____________________________________________

 רגע לפני כניסה! 6 בזכרון 
מאיר ענקית, ק"ג, חזית, 

2,550,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)36-36(נכסים 058-60-100-60

 5 באבן גבירול/ סוקולוב 
ק"א, חזית, משופצת מהיסוד, 
וממוזגת+ מחסן, 1,915,000 

ש"ח. איצקוביץ נכסים
058-60-100-60)36-36(_____________________________________________

 גדולה במיוחד! 5.5 
בשיכון ה' בבניה ק"ה, חזית 

כ- 130 מ"ר, 2,150,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים 
058-60-100-60)36-36(_____________________________________________

 ברח' מלצר 5.5 חד' 
ק"ב גדולה ומושקעת 

כ- 140 מ' עם מעלית, 
חזית, לדירה מוצמד 

מחסן תת קרקעי של 
45 מ' )לא מתאים לדיור( 

שניתן להשכרה ב- 2,000 
ש"ח. מחיר מבוקש 

2,700,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

מ"ר, משופצת ומושקעת, 
_____________________________________________)36-39(קומת קרקע. 050-4127122

 מציאה למגורים/ 
השקעה/ חלוקה!!! ליד 

העיריה, ענקית כ- 100 מ' 
משופצת לחלוטין+ מ. 

שמש+ ממ"ד+ 3 שרותים+ 
2 מקלחות, 1,720,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37(תיווך 050-4160-390

 4 באבן שפרוט ק"א 110 
מ"ר, משופצת מהיסוד, בנין 

מחודש, 1,880,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים
058-60-100-60)36-36(_____________________________________________

 בקוטלר 4 חד' 90 מ"ר 
ק"ב, אופציה מאושרת ליחידת 

דיור 1,920,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)36-36(עוצמה 052-7113508

 בקהילות יעקב 4 ח' 
שמורה, 3 כוו"א, פינוי 

מיידי. עצמון נכסים
054-8451271
03-6055622)36-36(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, 4 חד'+ 
אופציה )לא לחלוקה( חזית, 

ק"א, 2,100,000 ש"ח. נדל"ן- 
_____________________________________________)36-36(בעיר 053-3177272

 בא. העיריה, 4.5 חד', 
ק"א, י. הורים, שמורה מאד, 

1,990,000 ש"ח. נדל"ן- בעיר 
053-3177272)36-36(_____________________________________________

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

ישוב- הארץ 03-8007000 
052-3344721)36-36(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' 100 מטר 
באזור יואל קומה ב', חזית 

מפוארת+ סוכה, 2,100,000 
ש"ח. תיווך אלטרנטיב

054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בפרך 4 ח' 95 
מטר+ נוף מהמם+ 3 יחידות 

דיור בטאבו 75 משופצת, 
2,500,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-36(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי! באזור רח' אבטליון 
המבוקש, 4.5 חדרים, ענקית, 
110 מ"ר, פלוס חניה בחצר, 
זקוקה לשיפוץ, 1,850,000 
ש"ח. תיווך "חנוכת הבית" 

053-315-72-72)36-36(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 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' 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(_____________________________________________

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

1,710,000 ש"ח, לחטוף!!!, 
_____________________________________________)35-36(תיווך 050-4160390
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הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 חדרים

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

עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל אחת, 

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

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

3-3.5 חדרים

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

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

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

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

■ בבניה מתקדמת, 
ברח' הרב קוק, 3 חד', 
קבלן אמין, 1,430,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

■ 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', 1,390,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

■ 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' 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

ירוחם

4-4.5 חדרים

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

קומת 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(_____________________________________________

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

 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

 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

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

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

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

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 

 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(_____________________________________________

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

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

וילות ובתים

לפרסום
בלוח

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

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

במקום מבוקש, מצויינת 
להשקעה, לל"ת 

_____________________________________________)35-38ל(050-7879072

מקבלן 
ברחוב ה-93 פ“ת
פנטהאוזים 
4-5 חדרים
לאכלוס מיידי!

052-5900073

■ 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(_____________________________________________

 בטאבו משותף 
בבלעדיות!!! כ- 60 מ"ר, 

ק"ק+ חצר, 1,300,000 
ש"ח!!! מיידי! תיווך 

03-8050080)36-36(_____________________________________________

 מציאה, בגניחובסקי, ק"ד, 
3 חד', אופ' ל- 6 חד', שמורה, 

1,480,000 ש"ח. 
050-7266246)36-39(_____________________________________________

 3.5 חד', אפשרות בניה, 
במרכז, זקוקה לשיפוץ, 

_____________________________________________)36-37(לרציניים בלבד! 050-4101302

 בצירלזון 3 חד' מושקעת, 
גדולה, 85 מ"ר, ק"ב עורפית, 

מעלית, מיידית, 1,620,000 
_____________________________________________)36-37(ש"ח. 050-4188862/3

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 
מעלית, חניה, וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

ש"ח. "אביחי- מתווכים" 
03-5701010)36-36(_____________________________________________

 בהזדמנות מירושה! 
באבוחצירא, 2.5 חד', 

ק"ד, אופציה מוחשית. 
בלעדי ל"אביחי- 

_____________________________________________)36-36(מתווכים" 03-5701010

 ברח' הירדן/ הרב שך 
3.5 חד' ענקיים ק' קרקע 

מוגבהת, חזית+ אופ' 
להרחבה 1,600,000 

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

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

 בדב גרונר 3 חד' ק"ב 
ואחרונה, אופציה 1,210,000 

ש"ח. תיווך עוצמה
03-6193412 052-7113508)36-36(_____________________________________________

 בלעדי 3 חד' בקרית 
הרצוג שמורה מאד, 

אופציה בגג בטון, 
1,250,000 ש"ח. "אפיקי 
_____________________________________________)36-36(נדלן בועז" 054-8474843

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

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

052-3344721)36-36(_____________________________________________

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

ישוב- הארץ 03-8007000 
052-3344721)36-36(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד' משופצת+ 
אופציה למרפסת+ 50 מ' בגג. 

תיווך ישוב- הארץ
050-3034110 03-8007000)36-36(_____________________________________________

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

מרפסת. תיווך ישוב- הארץ 
050-3034110 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מחולקת ל- 
2 יחידות משופצות ומושכרות 

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

050-3034110)36-36(_____________________________________________

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

ובצד. תיווך ישוב- הארץ
050-3034110 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בזכרון מאיר המבוקש, 
בנין חדש, מעלית, ק"ה עם נוף 

פתוח ואוויר צח, עורפית, 72 
מ"ר, פינוי בעוד כשנה וחצי, 
רק 1,542,000 ש"ח. תיווך 

"חנוכת הבית" 
053-315-72-72)36-36(_____________________________________________

 באזור הרב שך המבוקש, 
דירה גדולה ורחבה, ניתנת 

בקלות להפוך ל- 4 חדרים, 
זקוקה לשיפוץ, רק 1,650,000 

ש"ח. תיווך "חנוכת הבית" 
053-315-72-72)36-36(_____________________________________________

 בבני אברהם 2.5 חד' 
משופצת+ אופציה, קומה 

שניה, 1,179,000 ש"ח. תיווך 
ישוב- הארץ 03-8007000 

050-3034110)36-36(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד', שתי 
מרפסות+ אופציה 1,150,000 

ש"ח. תיווך ישוב- הארץ
050-3034110 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בלעדי פלמח 3 חד' 
משופצת כחדשה קו' ג' הבנין 
חרדי, 1,270,000 ש"ח גמיש. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

 מצליח 3 חד' קו' ד' 
גג בטון אפשרות הרחבה 

1,250,000 ש"ח. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

 בפרדס כץ 3 חד' 
מיקום מעולה+ אופציה 
להרחבה. תיווך יוסף יגן 

0522-243-454)36-36(_____________________________________________
 בטאבו משותף 

בבלעדיות!!! כ- 55 מ"ר 
ק"ק+ חצר, 1,250,000 

ש"ח מיידי! תיווך
03-8050080)36-36(_____________________________________________

 ללא טאבו בשבטי ישראל 
2 חדרים כ- 25 מ' חדשה, 
מצויינת גם לזוג, 350,000 

_____________________________________________)36-37(ל)מצוין(. 058-7858243

 בלעדי, 2.5 חד' ענקית 
ברב קוק השקט, אופציה 
בגג, ק"ג אחרונה. "אפיקי 
_____________________________________________)36-36(נדלן בועז" 054-8474843

 תיווך בהזדמנות 2 חדרים 
באזור ז'בוטינסקי דב גרונר 

קומה א', 55 מ"ר עורפית+ 
אופציה קטנה 1.07 מיליון 

גמיש. 054-7477054
050-2567111)36-36(_____________________________________________

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

1,190,000 ש"ח גמיש.
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד

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

ש"ח גמיש. 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)36-36(אדוארד

 בז'בוטינסקי דירת 2 
חד'+ 2 חצאים קומה 1 
משופצת. תיווך יוסף יגן 

0522-243-454)36-36(_____________________________________________

 בלעדי פלמח 1 חד' 32 
מ"ר קומה א' עורפי, 870,000 

ש"ח. 077-2050410
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)36-36(אדוארד

 בגבעת שמואל הוותיקה 
בית פרטי 320 מגרש, 345 
שנוי שלוש קומות+ מרתף. 

_____________________________________________)36-36(אנגלו סכסון 03-9301122

וילות ובתים

דופלקסים
 בגבעת שמואל הוותיקה 
דופלקס גג 7 חד', 2 מרפסות. 

_____________________________________________)36-36(אנגלו סכסון 03-9301122

 קוטג' 5 חד', 140 מ"ר+ 
חניה וגינה פרטית, ממוזג, 
מושכר: 4500 ש"ח, מחיר: 

1,100,000 ש"ח. תיווך ברכת 
_____________________________________________)36-36(הבית 050-4199643

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן 3 חד'+ גינה+ 

מ. סוכה 25 מ"ר, מושכרת ב: 
2,300 ש"ח, מחיר: 500,000 

ש"ח. תיווך ברכת הבית
050-4199643)36-36(_____________________________________________

 בשדרות הרצל 3 חד', 
ק"ב, מושכרת ב- 1,800 ש"ח 

לשנתיים. מחיר: 450,000 
ש"ח. תיווך ברכת הבית

050-4199643)36-36(_____________________________________________

 קוטג' 2 קומות, 6 חד', 
800,000 ש"ח. תיווך ברכת 

_____________________________________________)36-36(הבית 050-4199643

וילות ובתים

3-3.5 חדרים
 בירוחם, רח' הפלמ"ח, 

3 חד', 60 מ"ר, מושקעת!!! 
מושכרת, 400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

לפרסום
בלוח

03-6162228

 קרית יובל- שטרן, בפינוי 
בנוי חתום!!! דירת 3 חדרים 
גדולה שתהפוך ל- 4 חדרים, 

חדשה+ מרפסת, חניה 
פרטית, הסקה וכו'. בלעדיות 

לשאולוף- תומר 
072-3728170)36-36(_____________________________________________

 בגבעת זאב המבוקשת דו 
משפחתי 320 מ"ר, כולל 3 יח' 

דיור והכנה ליח' רביעית, גינה 
היקפית לנוף, מיידי 2.79 מליון 
ש"ח. תיווך מאור 02-5730077 

050-5500323)36-36(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס ברחוב גת 6 

חדרים קומה 3 מהממת, אחרי 
שיפוץ כללי, במירום מצוין. 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין- 

קבוצת פרפקט 052-8308073   
perfectpro@amitay.co.il)36-36(_____________________________________________

 גבעת זאב, באתרוג! קו 
ראשון לנוף, 5 ענקית+ גינה 

50 מ"ר לנוף, מרפסת 20 
מ"ר, יח' הורים ואופ' לחלוקה 
1.59 מליון ש"ח. תיווך מאור 
050-5500323 02-5730077)36-36(_____________________________________________

 גבעת זאב, במכבים! 
מיידית! דירת גן 5 גדולה+ 

פינת אוכל, גינה 100 
מ"ר, קרוב לכל דבר, אסור 

לפספס!!! תיווך מאור
050-5500323 02-5730077)36-36(_____________________________________________

 גבעת זאב מבוא הגפן 
השקט והמרכזי, 5 ענקית+ 

פינת אוכל מוגדרת, משופצת 
ברמה גבוה+ מרפסת סוכה 

ואופציות נוספות!!! תיווך 
מאור 02-5730077

050-5500323)36-36(_____________________________________________

 בגבעת מרדכי, גישה 
נוחה! כניסה פרטית לדירת גן 

5 + גינה, 32 מ"ר להרחבה 
נוספת, מרכזית ושקטה ואופ' 

ליחידת דיור, במחיר קטן! 
תיווך מאור 02-5730077 

050-5500323)36-36(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
אבן! 6 + מרפסת סוכה 

גדולה לנוף, חצר ופרטיות, 
כוללת יחידת דיור 2 חד', ללא 

מדרגות, לזריזים!!! תיווך מאור 
050-5500323 02-5730077)36-36(_____________________________________________

 בגבעת זאב המתחרדת, 
אבן! מיידית! 4, מרווחת+ 
פינת אוכל ומרפסת לנוף, 

שקטה, מלאת פרטיות 
ושטופת שמש, 1.4 מליון 

ש"ח!!! תיווך מאור
050-5500323 02-5730077)36-36(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 קרית יובל- שטרן, דירת 
3.5 חדרים מרווחת מאד, 
משופצת מהיסוד, מזגנים 

בכל הבית, נוף מדהים, 
אופציה עתידית להרחבה. לא 
לפספס!! בלעדיות לשאולוף- 

_____________________________________________)36-36(תומר 072-3728170

 קרית יובל- זנגוויל, 3 
חד', קומה ראשונה+ אופציה 

לבניה, רק 1,330,000 ש"ח 
מציאה!! בלעדיות לשאולוף- 

_____________________________________________)36-36(תומר 072-3728170

 גבעת זאב, במרכז 
המתחרד 3 מרווחת+ פינת 

אוכל מוגדרת ומרפסת סוכה 
לנוף, משופצת, כל הקודם 

זוכה! תיווך מאור 
050-5500323 02-5730077)36-36(_____________________________________________

 גבעת זאב קרית יערים! 
לזוג צעיר/ השקעה, 95 מ"ר, 

אבן! 3.5 + פינת אוכל, 
מרפסת סוכה 70 מ"ר לנוף 

וא. הרחבה 60 מ"ר, מציאה!!! 
תיווך מאור 02-5730077 

050-5500323)36-36(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי, במרכז, מפוצלת 
ל- 4 קומה נוחה, שכירות 

9,000 ש"ח. מחיר 1,300,000 
ש"ח בלבד. "בית ישראל" 

0548-070-418)36-36(_____________________________________________

 בלעדי, במרכז מפוצלת 
ל- 3, קומה נוחה, שכירות 

6,500 ש"ח מחיר 1,090,000 
ש"ח בלבד. "בית ישראל" 

0548-070-418)36-36(_____________________________________________

 באונטרמן בשכונת משהב 
דירה מרווחת ומסודרת, 
מרפסת, מעלית שבת 

במיקום מעולה. אנגלו סכסון 
03-9301122)36-36(_____________________________________________

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

70 מ"ר, מרוהטת וממוזגת, 
שיפות ברמה גבוהה, 

1,040,000 ש"ח. 
_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

 מחולקת ל- 4 יח' דיור 
)1+2+2+2( מושכרת 

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

מ"ר, 1,490,000 ש"ח.
_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

 במרטין בובר קוטג' מגרש 
280 מ' חניה פרטית, חצר 

ואופציה לבניה נוספת. אנגלו 
_____________________________________________)36-36(סכסון 03-9301122

 בכפר אברהם, באמצע 
לנדוי, קוטג' מרווח, 180/300 
מ"ר, ממ"ד, גינה נוף. אפרים 

וילינגר "רימקס- עוצמה" 
0522-656825)36-36(_____________________________________________

 במקליס פנטהאוז 150 
מ"ר, 5 חדרים, סלון ענק 

ומחסן, גג פתוח 100 מ"ר 
חניה ומעלית שבת. אנגלו 

_____________________________________________)36-36(סכסון 03-9301122

 בטרומפלדור דופלקס 
גג, 6 חד', מרפסת 30 מ"ר+ 

גג 70 מ"ר. אנגלו סכסון 
03-9301122)36-36(_____________________________________________

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

03-9301122)36-36(_____________________________________________

 בכפר גנים ג' 6 חד' 
מרווחת 150 מ"ר, חדר- 

מתבגר, ממ"ד, חניה, מ"ש/ 
סוכה, נוף, מיידי. אפרים וילינגר 

"רימקס- עוצמה"
0522-656825)36-36(_____________________________________________

 בקרית הרב סלמון דירה 
4 חדרים 115 מטר+ חצר+ 
אופציה. מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)36-36(אנגלו סכסון 03-9301122

 בוולף דירת 4 חדרים ממד 
קומה א' 98 מטר, מרפסת 

שמש 15 מטר חניה ומעלית. 
_____________________________________________)36-36(אנגלו סכסון 03-9301122

 כצנלסון/ ארלוזורוב 
3 חדרים קומה 2 אחרונה 

1,220,000 ש"ח. 
050-3528252)36-36(_____________________________________________

 למכירה בסמטה 
מרוטשילד  )נורדאו(, ק"ג, 

ענקית, 3 חד', אפשר להפוך 
ל- 4 חדרים, 1,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

 ביוספטל קרוב לכפר 
אברהם 3 ח' מסודרת ק"ג+ 

מזגן+ דוד"ש רק 845,000 
_____________________________________________)36-36(ש"ח. 050-4811122

 בפיק"א היוקרתי 3 ח' 
כ- 90 מ"ר+ מעלית, חניה 

מקורה, מיידית!! 1,419,000 
ש"ח. 050-4811122

050-6610501)36-36(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דופלקסים

בני ברק

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-49(_____________________________________________

■ נשארו מס' דירות 
מפוארות של 5 חד' בבנין 

חדש ברח' סנהדרין . 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

רמת גן

 בגיבורי ישראל, משופצת, 
מרוהטת, ממוזגת, מטבח, 

כ.פרטית, ליחיד/משרד,
_____________________________________________)35-36ל(050-6521476

דירות 
להשכרה

 בויסבורג 2 חדרים 
משופצת מהיסוד ויפיפיה 

קומה 2 מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)36-36(אנגלו סכסון 03-9301122

 למכירה בפ"ת, 
בשטמפפר דירת 2 חד' )חנות 

בטאבו( קומת קרקע, 40 
מ"ר+ חנייה פרטית, 540,000 

_____________________________________________)36-36(ש"ח. 050-6610501 סתיו

 ברוטשילד/ קק"ל, 2 
חד' ק"ג מסודרת ויפה, רק 

_____________________________________________)36-36(915,000 ש"ח. 050-4811122

 ברחוב אנילביץ, דופלקס 
5 חדרים, כ- 120 מ"ר, 3 

מקלחות ושרותים, מרפסת 
סוכה, נוף לכינרת, רק 

850,000 ש"ח. תיווך סופר 
077-9170090)36-36(_____________________________________________

 במאור חיים 4, שמורה, 
3 חד'+ פוטנציאל להרחבה, 

700,000 ש"ח. ישראל
052-8803010)36-39(_____________________________________________

 ברחוב האצל החרדית 
דירת 3 חדרים, קרקע, 

משופצת, חצר, 535,000 
ש"ח. תיווך סופר צפת

077-9170090)36-36(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בביאליק 2 חד'!! 
בגניחובסקי, 4 חד'!! 

מפתחות "אביחי- 
_____________________________________________)36-36(מתווכים" 03-5701010

2-2.5 חדרים

 בק"ג, ללא, דירה יפה, 
חדרים גדולים + מזגן + 

דוד"ש, 3,200 ש"ח,
_____________________________________________)32-39ל(054-4225158

 לזו"צ, דירת 2 חד', רח' 
סמטת אזר 2, מרוהטת, 

ממוזגת, ק"ק, חזית, מטבח 
וסלון לחוד, 3,200 ש"ח, 

054-7578276)32-36(_____________________________________________

 בשיכון ה' - 2 חד' חדשים 
לזוג, מאווררת וממוזגת, ריהוט 

מלא, מיידי+ סטודיו ליחיד, 
054-4585683)33-36(_____________________________________________

 להשכרה יחידת דיור, 
2 חד', חדשה, מרוהטת 

וממוזגת בשיכון ג', 
2,750 ש"ח כולל ארנונה 

_____________________________________________)35-38(ומים, 052-4783640

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)34-37(2,300 ש"ח, 052-6160852

 ליד ויז'ניץ, 2 חד', 
מרוהטת, ממוזגת + מעלית, 

_____________________________________________)34-37ל(ק"א, 054-8406608

4-4.5 חדרים

דופלקסים
■ מיידי בר' עקיבא ליד 

הרב קוק, דופלקס, 4 
חד' בק"ד ומעליה חדר 
עם שרותים+ גג גדול, 

משופץ עם מעלית 
לתקופת שנה, 5,600 

ש"ח. בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
03- 5797756)33-33(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

■ בר' פנקס , 4 חד' 
גדולים, כ- 100 מ' חזית, 
3 כ"א, ק"ג ללא מעלית, 
משופצת, עם אפשרות 

לסוכה גדולה על הגג, 
5,000 ש"ח. בלעדי תיווך

ש. מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03- 5797756)35-35(_____________________________________________

 אהרון דב 6, 2.5 חד', 
מאוד מרווחת, משופצת, 

_____________________________________________)35-36ל(03-5791643

 4 חד' במנחם, ק"ק+ 
חצר, מסודרת, מיידי.

054-8425701)36-37(_____________________________________________

 בלעדי ברב אברמסקי 
4 חד'+ מעלית, ק"ב 

לחצי שנה בלבד, מיידי! 
"אפיקי נדלן בועז"

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 באהרון דב בבנין חדש, 
דירת גן+ חצר ענקית, מיידית, 
6,500 ש"ח. תיווך ישוב- הארץ 

052-3344721 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 3 חד', ברח' גניחובסקי 
)ק. הרצוג(, ק"ד על עמודים, 

לזו"צ בלבד. החל מ- 1-10-16, 
_____________________________________________)36-37(לפרטים: 054-2464316

 בשח"ל בבנין חדש, 3 חד' 
חזית, מיידית, 4,500 ש"ח. 

תיווך ישוב- הארץ
052-3344721 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בדוד המלך )גבול 
ב"ב- ר"ג( 2 חדרים, משופץ 
לחלוטין, ק"ק, 3,500 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36(055-8838757 אבי

1-1.5 חדרים
 בלעדי אברבנאל 2 חד' 

30 מ"ר קו' א' עורפי מסודרת 
2,300 ש"ח. 077-2050410 

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)36-36(אדוארד

 ז'בוטינסקי 2 חד' 30 מ"ר, 
משופצת כחדשה קו' ג' עורפי 

2,800 ש"ח, כולל ארנונה. 
 050-5750880 077-2050410

_____________________________________________)36-36(אורי תיווך אדוארד
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ירושלים

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת דירות להשקעה 
בב"ב, תשואה מובטחת, 

נק' יציאה בכל שלב 
בהתראה של 90 יום החל 

 rsi" מ- 100,000 ש"ח
תיווך והשקעות"

050-8761460)34-37(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

"מקצועני הנדל"ן"
055-9894908)20-19/17(_____________________________________________

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

חזון איש לרח' השומר, 
פרנסה בשפע, השכירות 
5,000 ש"ח+מע"מ, דמי 
פינוי וכל הציוד 100,000 

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

 050-5308742
03-5797756

)27-27(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
ברח' ירמיהו/ רבי עקיבא, 

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 10,000 

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

050-5308742 23
03-5797756)5-5(_____________________________________________

אולמות

חנויות

 למכירה תחנת דלק 
עובדת בגוש דן, תשואה 7% 

נטו, ב- 26,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)34-38(פולטוב נכסים, 052-3646632

■ משתלם ברח' יחזקאל 
ק"ק, 100 מ' מחולק ל-2 
יחידות חדשות מושכרות 

ב-5,700 ש"ח, ניתן 
להפוך לחנות, 1,900,000 

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

050-5308742
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 למסירה !! חנות למכשירי 
כתיבה וצעצעים ביישוב אזור, 
עסק רווחי. "נדל"ן כהלכה"  

055-66-88-111)34-37(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-20/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

■ וילת נופש חדש, 
מאובזרת, מפוארת וממוזגת 

)10 חדרים( + חצר, לל"ג 
בעומר ולכל השנה!

052-7645585)10-36(_____________________________________________

■ להשכרה בבן יעקב 
500 מ"ר קומה 1- עם 
חלונות, במצב מצוין, 
16,000 ש"ח, מחולק 

לחדרים של 50 מ'- 25 
מ' מתאים לאולם תצוגה 

גדול, למחסנים, או 
למשרדים. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050-5308742 23
03-5797756)48-48(_____________________________________________

משרדים

מגרשים

אור הגנוז

■ באזור התעשיה בברקן 
למכירה קרקעות ונכסים 
מניבים. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

לים, ק-10, 20 מ', כולל 
יחידה למנהל ויחידה 

למזכירה, מיידי, 2,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

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

 משרדים בב"ב להשכרה! 
כולל: ריהוט, נקיון, דמי ניהול, 
אינטרנט, מטבחונים, ארנונה, 

במחיר הכרות!!! 
072-2159193)21-46(_____________________________________________

מחסנים

 בהזדמנות! בק.הרצוג 
בב"ב להשכרה מחסן לאחסון 
דלתות גדולות בגובה הקרקע, 

תקרה גבוהה, תלת פאזי. 
_____________________________________________)25-36(052-3307454, רמי

מבנים

■ ירד המחיר בחזון איש 
קרוב לר"ע, חנות גדולה, 

80 מ"ר, משופצת, 
לרציניים בלבד, 16,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)3-3(_____________________________________________

■ למכירה חנות ברח' 
הרב קוק ליד רח' טבריה, 

30 מ'+גלריה+מחסן, 
850,000 ש"ח, פנוי חלקי 

מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■  חנות מסודרת, 35 
מ', ברח' ירושלים, אזור 

רמחל, 1,100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
03-5797756)7-7(_____________________________________________

 צימר עין התכלת - ממוזג, 
מפואר, ג'קוזי, גינה פרטית, 

_____________________________________________)28-39(לזוגות/לקבוצה, 052-7165035

 בירושלים, 250 דונם 
בפסגת זאב, ברמות 5 חלקים, 

50 דונם בטאבו. פולטוב 
_____________________________________________)34-38(נכסים, 052-3646632

■ צימר 2 חד', שינה + סלון 
נקי ומאובזר, ממוזג + נוף + 

_____________________________________________)18-44(גינה ומתקני גן, 052-7655177

 צימרים/וילה מקסימים 
ומאובזרים, ג'קוזי גדול, נוף 
מדהים + מרפסת גדולה, 

לזוגות/לקבוצות, 
052-7655095)23-48(_____________________________________________

■  ירד המחיר להשכרה 
ברבי עקיבא באזור 

ירמיהו,חנות,  30 מ' 
משופצים כולל שרותים 
ומטבחון, 4,500 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

 *צימר משפחתי ממוזג + 
נוף *וילה יפיפיה וממוזגת, אפ' 

לקבוצות עד 30 איש,
052-7655113 ,052-7651022)31-38(_____________________________________________

■ להשכרה 130 מ', 
ברח' ירמיהו/ רבי עקיבא, 

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 10,000 

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

050-5308742 23
03-5797756)5-5(_____________________________________________

■ ברח' ירושלים ליד רח' 
חברון, חנות מסודרת 19 

מ'+ גלריה 15 מ' לכל 
מטרה, שכירות 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

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

 "הנופש שלי" - מאגר 
דירות נופש באשדוד 

ובירושלים, דרושות דירות בכל 
_____________________________________________)33-36(האזורים, 054-8489480

■  להשכרה 28 מ', ק"א 
כניסה נפרדת, מתאים 

למשרד או למחסן, ברח' 
הרב קוק, 2,500 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 להשכרה בברכפלד מבנה 
ממוזג ומושקע 112 מ"ר 

הכולל אולם גדול, 2 חד' )1 
חד' למזכירות, 1 חד' למחסן( 

2 שרותים + מטבחון,
052-7101756)34-37(_____________________________________________

 בירושלים, 250 דונם 
בפסגת זאב, ברמות 5 חלקים, 

50 דונם בטאבו. פולטוב 
_____________________________________________)34-38(נכסים, 052-3646632

 להשכרה מחסן 65 מ"ר 
בפרדס כץ רח' הרצל, גישה 
נוחה לרכב עם כל התנאים, 

_____________________________________________)34-37ל(052-7127207

 להשכרה! משרד מפואר, 
מאובזר + מזגנים, 60 מ"ר, 

גם לקליניקה, 054-4659772 
_____________________________________________)34-37()לל"ת(

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/מרכז ב- 800,000 

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

 דרושה דירה לקניה 
בפתח-תקווה ובסביבתה, ב- 

700,000 ש"ח בערך,
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/אפשרי 

_____________________________________________)35-36ח(הרוסה, 050-6651365

 3 פלוס סוכה ב"ב אזור 
הרצוג/מנחם מח' - כ"ג תשרי, 

_____________________________________________)35-36ח(050-6840553

 דרושה דירת 3-4 חדרים 
לקניה ללא תיווך בב"ב,

_____________________________________________)35-36ח(054-8466850

 מבחר דירות למגורים 
ולהשקעה בנתניה החל מ- 

650,000 ש"ח. נתי המתווך 
לציבור הדתי בנתניה,

050-5766979)35-38(_____________________________________________

 למסירה עסק בתחום 
המזון - תינוקות, פעיל, 
וותיק במרכז בני-ברק, 

,054-8494511
050-4112300)35-36(_____________________________________________

 מיידי למסירה מעון/גן 
ילדים, מאובזר, כ- 800 מ"ר 

)150 ילדים(, בכפר סבא, 
_____________________________________________)35-36ל(054-3036882

 להשכרה אולם רחב 
של 300 מ"ר בר' סוקולוב 
בב"ב, ק"ג, מתאים לגני 

ילדים, ולכיתות לימוד. 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)35-36(_____________________________________________

 להשכרה חנות במרכז 
רבי עקיבא בב"ב, חזית, 

30 מ"ר, פינוי לפני 
החגים, בבלעדיות בתיווך 

_____________________________________________)35-36(אשכנזי, 03-5791770

 להשכרה משרד 60 
מ"ר, מחולק ל- 4 חד' + 
מטבחון ושירותים, ברח' 
סוקולוב קרוב לר' עקיבא 

בב"ב. תיווך אשכנזי, 
03-5791770)35-36(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 רגע ! רגע ! תעצור 
דקה ! מעוניין להרוויח 

בגדול ?? אל תפספס !! 
_____________________________________________)21-20-17(תתקשר 058-7701070

השקעות

עסקים

קיט 
ונופש

ביקוש 
דירות

לפרסום
בלוח

03-6162228

054-7333068

להשכרה 
מכירה
בבנין יוקרתי

במרכז בני ברק
משרדים בכל הגדלים

 חדר ב"רמת אהרון" )לא 
למגורים( לצורך עבודה שקטה 

וכד, מתאים במיוחד לסופרי 
סת"ם, כולל מיזוג, מים, 

שירותים, 500 ש"ח, אפשרי גם 
להיכנס כשותף, 

053-3157272)35-38(_____________________________________________

 מציאה בבעש"ט! 1.5, 
חדשה, מרוהטת ומאווררת, 
2,800 ש"ח כולל הכול!!! 
ר"ח אלול, אפש' לפי ימים 

_____________________________________________)35-37ל(054-8435117/9

 לשומרי שבת יח"ד, 
בז'בוטינסקי עורפית, לזוג/ 

בודדת, 2,100 ש"ח+ ארנונה. 
054-7125074)36-37(_____________________________________________

 ברח' פרדו 1 חד'+ מטבח 
ופינת אוכל, קרקע, מרוהטת 

וממוזגת, מיידית! 
 054-7773591 052-7648100

03-6191468)36-36(_____________________________________________

נצרת

קריית שמואל

 באורנשטיין דירת קרקע 
3 חד' מיזוג אויר, ארונות, 

במקום שקט, חצר לסוכה. 
055-6639072)36-37(_____________________________________________

 בהר יונה בקהילה 
החרדית, 4 חד', פנטהאוז 120 
מ"ר, נוף מהמם+ גג 120 מ"ר 

_____________________________________________)36-38 (מקורה. 050-4158730

 3 חד' ק"ג משופצת, 
1,900 ש"ח באזור הדתי. לל"ת 

050-4119400)36-37(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/ מרכז ב- 800,000 

_____________________________________________)36-37ח(בערך. 054-8432271

 דרושה דירה לקניה בב"ב 
עד 200,000 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(052-7168623

 מעונין להיות שותף 
במגורים, אפשרי תמורת עזרה 

בבית/ בתשלום. 
_____________________________________________)36-37ח(052-7396092

 דרושה דירה לקניה בפתח 
תקוה ובסביבתה ב- 700,000 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בערך. 052-7396092

 דרושה דירת 2-3-4 חדרים 
לקניה בב"ב/ אפשרי הרוסה. 

_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 בחור ישיבה מחפש דירת 
בחורים באזור מרכזי בירושלים. 

_____________________________________________)36-37ח(052-7167172

 3 + סוכה בב"ב אזור 
הרצוג/ מנחם מח'- כ"ג תשרי. 

_____________________________________________)36-37ח(0506-840553

 לתיווך דרושות בדחיפות 
דירות למכירה 3-4 חדרים 

בב"ב ובפ"כ. פרסום ומכירה 
עלינו! 054-7477054

050-2567111)36-36(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרויקטים יזמים רווחיים 

בתחום הנדל"ן החל 
מ- 100,000 ש"ח. קבוצת 

פרפקט שמעון איגרא- 
 052-7710462

בניהו הוכמן- 054-6713816 
_____________________________________________)36-36(משרד ראשי 077-5166040

 רוצים לקנות דירה 
להשקעה? אנחנו הכתובת! 
לפרטים: אמיתי גולדשטיין- 

קבוצת פרפקט 052-8308073   
perfectpro@amitay.co.il)36-36(_____________________________________________

 באזור- סוקולוב וילה 
לטווח- ארוך 2 קומות+ גינה 
)גן- ת"ת(. תיווך ישוב- הארץ 
052-3344721 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 חנות במרכז העיר ברח' 
רש"י, חזיתית, 80 מ"ר, מיידית, 
9,000 ש"ח. תיווך ישוב- הארץ 

050-3034110 03-8007000)36-36(_____________________________________________

 בחיפה- מכולת פעילה 40 
שנה, מחזור גבוה להשכרה רק 

4500 ש"ח+ מע"מ לחודש. 
_____________________________________________)36-36(תיווך אלפסי 052-2790370

 למכירה עסק לשיווק 
משקאות בבני ברק, לרציניים 

_____________________________________________)36-37(בלבד. 054-4326610

 ל"מוסדות" ו"ארגונים" 
מבנים ושטחי מסחר 

במחירי מציאה של הרגע 
האחרון מיידי! 

_____________________________________________)36-36(05271-65120 תיווך

 להשכרה/ מכירה 20 
מ"ר+ גלריה. ירושלים 65 בני 

ברק 054-5863443
054-7297764)36-39(_____________________________________________

 ברשותינו מבחר 
חנויות ברחבי העיר. 

נשמח לקדם אותך לחנות 
 BA הבאה שלך. תיווך

_____________________________________________)36-36(יזמות 0544-980159

 ל"מוסדות" ו"ארגונים" 
מבנים ושטחי מסחר 

במחירי מציאה של הרגע 
האחרון מיידי! 

_____________________________________________)36-36(05271-65120 תיווך

 להשכרה 150 מ"ר באזור 
אלישע, יפה ומרשים.

054-8406031)36-36(_____________________________________________

 ל"מוסדות" ו"ארגונים" 
מבנים ושטחי מסחר 

במחירי מציאה של הרגע 
האחרון מיידי! 

_____________________________________________)36-36(05271-65120 תיווך

 ברשותינו משרדים 
בגדלים שונים במחירים 
 BA אטרקטיביים. תיווך

_____________________________________________)36-36(יזמות 0544-980159

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-4/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-8/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

חדרי ארוח בוילה יפהפיה )עד 
12 איש( לזוגות/משפחות 

)קרוב לבית החלמה(,
050-6613661)23-22/17(_____________________________________________

 רק 450 ש"ח עד 6 
מיטות במקום הכי טוב 
_____________________________________________)34-44(ביבניאל 050-4102275

 2 צימרים למשפחות, 
בריכה בכל צימר, טרמפולינה 
ענקית, שולחן כדורגל, מנגל 
_____________________________________________)23-23/17(וטיולי שטח, 055-6678585

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-1/17ל(053-7707020 050-3770300

 בקריית שמואל, דירת 
נופש, 100 מ"ר, 10 מיטות, 
ממוזגת ומשופצת, מחירים 

_____________________________________________)29-40(נוחים! 050-4110995

 2 יחידות מוילה, 3 חד' 
כ"א, משופצת ומרוהטת 

קומפלט ברמה גבוהה!!! גינה 
_____________________________________________)29-40(יפהפיה וחניה, 050-4505345

■ ארוח משפחתי מעל 
הכינרת - חדרי ארוח 

מאובזרים, מחירים מוזלים, 
אפשרות להסעה מהבית, 

052-2634477 ,052-3224835)45-38/16(_____________________________________________

■ צימר "פסגות החן" - 
בפוריה, בריכה מחוממת 
ומוצנעת + ג'קוזי ענק, 
מאובזר + נוף, בקרבת 
ביהכנ"ס, לזוגות בלבד, 

052-7772913)48-48/16(_____________________________________________

ירושלים  דירת נופש בקריית 
שמואל, מטופחת, מאובזרת, 

מקום מרכזי קרוב לעיר, 
_____________________________________________)31-38ל(054-3089717

■ 4 חד', יפהפיה, עם נוף 
פסטורלי לכינרת, ממוזגת 

ומאובזרת, ניסים
_____________________________________________)43-43/16ל(050-9522022

 דירות קיט מפוארות 
ומטופחות לבין הזמנים 

ולתקופת החגים. להשכרה 
ולפרסום דירה חינם,

050-4175579)27-38(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-9/17(_____________________________________________

 2 יח"ד חדשות, עב"ס 
יומי, מאובזרות וממוזגות, 

למשפחות ולזוגות,
050-5263031)32-39(_____________________________________________

 במושבה מגדל, דקה 
מהכינרת, בית פרטי, 3 חדרי 

_____________________________________________)33-36ל(שינה, 053-6285391

 בין הזמנים ,בקרית 
שמואל, לזוג + 2 400 ש"ח,

6-8 נפשות 700 ש"ח, 
יחידה מאובזרת, קרוב לכנרת 
0542076792 058-3227877)30-41(_____________________________________________

 סוויטת נופש מפוארת 
עם נוף מדהים, אופציה 

לבריכה, 120 מ"ר, מתאים 
למשפחות, 055-6654434  

)33-36(               055-6641465_____________________________________________

 וילה 4 חד', מרווחת 
וממוזגת, קרוב 

לשטיבלאך ולכינרת, חצר 
גדולה, נדנדות, לשבתות 

ולימי חול, 052-7606968, 
050-4120279)24-8/17(_____________________________________________

 וילה 5 חד'+ סלון ענק 
ומטבח, פרגולה וחצר 

משחקים לילדים פנוי מכז' אב 
 054-8470433

)34-36(               054-8450432_____________________________________________

 בטבריה דירה משופצת 
כחדשה, ממוזגת, מאובזרת + 

חצר, עם נוף מרהיב לכינרת 
_____________________________________________)34-40(עד 20 אנשים, 050-7406442

 מתחם דירות נופש 
מול הטיילת, מאובזרות, 

מפוארות, ממוזגות, במחירים 
אטרקטיביים! 054-8818699, 

052-2177155)34-37(_____________________________________________

 נופש הרימון - חדרי 
אירוח ודירות נופש 
מטופחים וממוזגים 

לקבוצות ומשפחות, 
חלקם 4 ד' הליכה 

מהכינרת והטיילת מתחם 
לקבוצות עד 50 מיטות! 

050-8818678)34-44(_____________________________________________

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

)+תינוק(  + ג'קוזי פנימי 
+ בריכה חיצונית, פרטיות. 

052-7703470)25-20/17(_____________________________________________

■ וילת 7 סויטות מפוארות 
מאוד, עד 30 איש, לשבתות/

חגים, בריכה, משחקים, ג'קוזי 
_____________________________________________)38-39/16(ועוד. אבינועם - 054-8001138

■ צימר מקסים, 10 דקות 
מירושלים ומודיעין, בריכה 
פרטית, ג'קוזי, גינה, נקי 
ומעוצב, 050-6217759,

050-8490663 ,02-5361771)3-3/17(_____________________________________________

■ צימר יפהפיה ומטופח )10 
דקות מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי 
ענק ומפנק במיוחד+בריכה,

054-5461450)7-36(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

בית חורון

ביריה

אלעד

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-7/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

חשמונאים

טבריה

 ארוח לרוויה - בגליל ארוח 
פאר, בריכה, ג'קוזי, ח.אוכל, 

ערסלים, 050-2230470,
04-7230470 ,050-2230470)16-16/17(_____________________________________________

 סוויטות מפוארות 
מאובזרות קומפלט + ברכה 

מחוממת מוצנעת + חצר 
מרהיבה. אתר "צימר דן" 

052-4481113)17-43(_____________________________________________

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)24-23/17(לקייטרינג, 054-5747012

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

2 חד', ג'קוזי + בריכה 
מחוממת ומוצנעת כל 

השנה לכ"א, 
050-6752875)25-27/17(_____________________________________________

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

050-4133082 ,050-4133098)25-24/17(_____________________________________________

■ הנופש המושלם - "סולם 
יעקב": צימרים ממוזגים, נוף, 

גינה, בריכה וג'קוזי ענק,
054-2273670)52-51/16(_____________________________________________

■ צימרים חדשים + ג'קוזי 
ובריכה סגורה + מרפסת נוף 

_____________________________________________)37-38/16(לרשב"י . 052-6990764

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-17/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

לזוג, לקצרות/ ימים/ שבתות/ 
שמחות 052-7133052 כמו"כ 

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-3/17(ולמשפחות

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

04-6987547 ,052-3771789)31-30/17(_____________________________________________

אשדוד

■ מתחם נופש מדהים - 8 
ח' + ברכה סגורה ומחוממת 

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-24/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

 יחידת נופש ממוזגת 
ומאובזרת, מתאימה למשפחה 

גדולה, מחירים נוחים!
052-3201927)33-36(_____________________________________________

 בקרית שמואל, דירה 
גדולה, מאובזרת, ממוזגת עם 

נוף וקרובה לכנרת,
_____________________________________________)33-36ל(054-8499100

 בקרית שמואל, 4.5 
חד', לשמפחות או 1.5 לזוג, 

_____________________________________________)33-36ל(050-4103173

 דירת פנטהאוז נקיה, 
ממוזגת, נוף מרהיב לכינרת, 

052-4669881 ,054-8475006)33-36(_____________________________________________

 דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לנופש בין 

הזמנים בטבריה, 
_____________________________________________)35-46(לפרטים: 052-7149402

 בקרייה )צמוד 
לשטיבלאך(, 11 מיטות, 5 

חד', ממוזגת, לביה"ז.
_____________________________________________)35-36(054-8490625, ראובן

 דירה עם נוף פנורמי 
לכינרת, 10 מיטות, באזור 

צאנז', מרפסת ענקית,
_____________________________________________)35-36ל(052-7602887

לפרטים: 054-6699330

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00

לשומרי שבת בלבד!
בית הכנסת בקרבת מקום

להשכרה בקיסריה
לימות החול, חגים ושבתות

וילה מפוארת, מרוהטת ומאובזרת
7 חדרים + בריכה גדולה

מתאימה גם למס' משפחות

מתכננים 
חופשה?
שבת גיבוש 
משפחתית?

 בבר אילן, 2.5 חד', 
ק"ק, 5 מיטות + מזרונים, 

מאובזרת, מחיר מציאה, 
_____________________________________________)35-38ל(052-7631763

 קרוב לגאולה, 2 חד' + 
הול ענק, 9 מטות + מזרונים, 
054-6811436 ,054-8400445)35-36(_____________________________________________

 "תיווך נופשים"- מאגר 
של דירות נופש באשדוד בכל 

_____________________________________________)36-37(האזורים. 054-8495745

 יח"ד חדשה וממוזגת 
לבין הזמנים, על בסיס יומי, 
קומה נוחה. 054-8420107 

050-4161760)36-36(_____________________________________________

 2 וילות סמוכות אחת 18 
מיטות, שניה 12 מיטות, סה"כ 
_____________________________________________)36-36(10 חד' ובימ"ד. 055-6790151

 דירות נופש מטופחות 
ומאובזרות, בריכה פרטית+ 

ג'קוזי, ללא הגבלת ילדים. 
054-8441841)36-37(_____________________________________________

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, 500 ש"ח לזוג, 

_____________________________________________)36-32/17(80 ש"ח לילד. 052-7150124

 בצור- הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, נוף, 
אטרקציות בסביבה, עד 18 

איש, 1,500 ש"ח ללילה. 
054-6987004)36-34/17(_____________________________________________

■ בגאולה - דירות קיט 
מפוארות, על בסיסי יומי/

שבועי + כל הנוחיות,
053-3184783 ,02-5384783)7-37/16(_____________________________________________

 מבנה חדש- לשבתות 
חתן, שמחות ושבתות 
נופש כולל בית כנסת 
מפואר, בית מדרש, 2 
אולמות, 2 מטבחים, 

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

■ בבית ישראל - בוכרים: 
דירה חדשה 2-4 חד', ק"א, 
להשכרה לשבתות ולחגים, 

050-2638641)14-52(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-3/17(בסיס יומי, 052-6134378

■ בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)37-40/16(ובית מדרש, 052-7646764

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)37-40/16(_____________________________________________

■ דירות קיט בירושלים לבין 
הזמנים וימים נוראיים החל 

מ- 350 ש"ח ללילה
052-  7690412)33-36(_____________________________________________

 בגאולה קרוב לכיכר 
השבת, 4 חד', 8-10 מיטות, 
משופצת וממוזגת, ע"ב יומי/

_____________________________________________)33-36ל(שבועי, 050-4106620

כלנית

 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

מכל רחבי הארץ למקום, 
054-6242965)28-27/17(_____________________________________________

 8 דק' מטבריה 2 צימרים 
חלומיים+ ג'קוזי ובריכה 500 

_____________________________________________)35-39(ש"ח ללילה. 050-2565636

לפרסום
בלוח

03-6162228

 נופש ברמה! מושקעת 
ומאובזרת + ג'קוזי מפואר, 

מרפסת נוף, לזוג + 4
052-8187700)36-37(_____________________________________________

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

כפר שמאי
 3 צימרים על מתחם 

של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! 

054-4385580)29-40(_____________________________________________

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

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

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/16(_____________________________________________

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

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

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

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

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

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

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

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

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

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

7 דק' לרשב"י, אפשרות 
לקבוצות + חדר אוכל, מש' 

שלג, 04-6980744, 
050-8989641)16-17/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

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

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

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו! נותרו תאריכים 

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

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

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

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

סטנדרט גבוה,פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)30-41(_____________________________________________

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

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

מצפה יריחו

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

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

מרכז הארץ

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

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

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

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

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

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

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

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

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

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

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

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

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

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-6/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

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

ונקיה, ממוזגת ומאובזרת + 
מרפסת גדולה + נוף מדהים, 

050-4148184)14-39(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

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

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

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-52(_____________________________________________

קצרין
■ בקצרין וילה גדולה, דירות 

משפחתיות ודירות זוגיות, 
מאובזרות וממוזגות, קרוב 

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

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

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

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

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

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

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

נתניה

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

נהריה

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

■ בספסופה, אירוח כפרי, 
נגיעות בגליל, 4 יחידות, 

מתאים עד 24 אורחים, בריכת 
גלים מחוממת 3X4 + בריכה 

רגילה גדולה, חדר אוכל, 
_____________________________________________)32-5/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

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

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

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

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

■ סמוך לרשב"י 
צימרים יפיפיים 

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

ביכנ"ס מפואר,בריכת 
שחיה. 050-2004839

04-6980959)15-41(_____________________________________________

ספסופה

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

ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 12 

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

052-6460451)29-40(_____________________________________________

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

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

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

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

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

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

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

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

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

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

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)33-37(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

קריית שמונה

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

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

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

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

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

 *בק. צאנז חדשה, נקייה, 
מרווחת, 2 מרפסות נוף לים, 

_____________________________________________ג'קוזי, לזוג 058-3234001 )33-36(

עמנואל
 מבחר דירות נופש 

באוירה פסטורלית 
בעמנואל, מוקד המידע 
_____________________________________________)33-36ל()חינמי(, 052-7694298

צפון

צפת

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

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

לילות - תחבורה ציבורית מכל 
הארץ עד המקום,

054-5742965)27-52(_____________________________________________

 מאגר של צימרים, 
דירות נופש ווילות באזור 

צפת, כל הקודם זוכה!!! 
_____________________________________________)33-36ל(053-3165108

 בבריה - בין צפת למירון: 
סוויטה מאובזרת, 2 חד'+ 

סלון, 2 ז'קוזי, בריכה וסאונה, 
מחירים נוחים! 052-2617816  

052-8650222)33-44(_____________________________________________

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

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

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

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

058-3245275/2)16-42(_____________________________________________

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

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

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

■ בית פרטי מאבן 
כולל 2 צימרים + חצר 

גדולה, בצלע ההר, צופה 
לנוף מדהים+ בריכה, )על 

עמודים(052-7155422, 
053-3147542)36-38/16(_____________________________________________

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

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

)דירות למכירה והשכרה + 
וילה למכירה(, 

050-4250702/3)23-36(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-45(מהעתיקה. 052-3455254

 וילה לכ-20 איש + חצר 
גדולה + מתקנים, ,מתאים 

למשפחות, מחיר מיוחד, 
למזמינים עכשיו! 

054-2833145)34-37(_____________________________________________

פקיעין החדשה

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-45(_____________________________________________

 בצפת, 3 מיטות, נקייה 
ומסודרת, נוף מרהיב,

_____________________________________________)35-36ל(050-6512094

 דירות נופש להשכרה 
לימים בנות ארבעה חדרים 

בקרית שמונה לבית הזמנים. 
_____________________________________________)35-36(אבי גז, 050-2442421

לפרסום
בלוח

03-6162228

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

058-3257592
052-7644916)36-35/17(_____________________________________________

 דירת 3.5 חד' לחופשה 
משפחתית, ממוזגת 

ומרווחת, נוף גלילי 
_____________________________________________)36-47(מדהים! 050-4770781/2

 דירות אירוח בצפת סמוך 
לעיר העתיקה, חדשות, מזגן, 

חצר, חניה, לזוג 400 ש"ח 
וכל ילד נוסף 70 ש"ח. יהודית 

0507-697594)36-36(_____________________________________________

 בעיר העתיקה ובמרכז 
העיר, מספר יחידות נופש 

ברמה גבוהה לזוגות 
ומשפחות, חצר, מחירים 

_____________________________________________)36-36(נוחים. ערן 0504-666-403

 בעיר העתיקה )האר"י( 
דירות נופש ממוזגות 

ומאובזרות, נוף ומרפסות. 
052-8484726 050-2572577)36-36(_____________________________________________

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

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

עורכי דין

04-6920082

הסעות סגל צפת 
אוטובוסים ומיניבוסים 

חדישים לכל הארץ.
טיולים לק. צדיקים                                                           

שירות ואמינות!

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

■ קונה לפירוק + נסיעה 
כל המכוניות, משאיות, 
טרקטורים, אמינות + 

אישורים, 052-5752933, 

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

סובארו

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

050-5957522)35-38(_____________________________________________

 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

 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

 טויוטה אונסיס- 2002 
אוטומט 150,000 ק"מ טסט 

9 חודשים דירה חדשה!! 5 
מקומות 15,000 ש"ח.

052-9678475)36-36(_____________________________________________

 מיצובישי לנסר מודל 
2000 אוטומט 1600 סמ"ק 
טסט ל- 11 חודשים במצב 

מצוין, 8,000 ש"ח.
052-6917491)36-36(_____________________________________________

 סובארו 2006, 1600, 
אוטומטית, ראשונה, 

צורה חדשה, מכני 
מעולה, שמור ומסודר+ 

טסט לשנה.
054-8402332)36-36(_____________________________________________

 קיה ריאו 2011 אוטומט 
שמורה וחסכונית, נוסעת גם 

על גז טסט חצי שנה, 38,000 
_____________________________________________)36-36(ש"ח. 052-6918692

איפור
 גמ"ח איפור - מותגים 

במחירים מסובסדים, 
למשפחות בני תורה.

053-3121293)36-39(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! 03-6199567 רח' 
_____________________________________________)36-43(עזרא 66 בני ברק

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

קורסים
 למודי תעודה בייעוץ 

נישואין בתל-אביב, מיטב 
המרצים! לנשים בלבד. 

_____________________________________________)35-46(מלכה, 050-5448894
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■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

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

שידוכים

קייטרינג
 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-36(ס"ת(

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

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

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

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

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

אבידות

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

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(_____________________________________________

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

0544-919299)35-38(___________________________________________
 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

 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

 ביום רביעי כ"ח תמוז 
נמצאו טבעות זהב ליד אחת 

הברזניות בפארק הירקון 
בתל אביב. אשמח להחזירן 

למאבדת ע"פ סימנים מזהים. 
_____________________________________________)36-37ח(דבורה 050-6243734

 אבד ביום ראשון י"ז באב 
בקו 969 מטבריה לב"ב שקית 

אשפתון עם נעליים. המוצא 
_____________________________________________)36-36(נא להתקשר 050-4167177

 דרוש מחשב נייד ופלאפון 
אפי' תקולים לחלקי.

_____________________________________________)36-37ח(054-8497182

 דרוש מזגן בחינם 1.5/1 
_____________________________________________)36-37ח(כ"ס. 054-8497182

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1000 ש"ח. ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)36-37ח(בתרומה. 054-8432271

 דרוש מקרר קטן ומזגן 
חלון קטן בתרומה לבן ישיבה. 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 דרוש חלקים של מעבד 
_____________________________________________)36-37ח(מזון מולינקס. 02-5868095

 לאברך דרוש בדחיפות 
תכולת דירה ריהוט ומוצרי 

_____________________________________________)36-37ח(חשמל. 050-4191774

 דרוש ארון ספרים גדול 
_____________________________________________)36-37ח(במחיר סביר. 03-6196165

 דרוש שולחן וכסאות לסלון 
_____________________________________________)36-37ח(במצב מצוין. 03-6196165

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי בפסולה- 

ישנה- קרועה, גניזה.
_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 דרוש שעון מעורר לשבת 
קודש לבחור ישיבה, אפשרי 

_____________________________________________)36-37ח(מקולקל. 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר נשמח לקבלו.

_____________________________________________)36-37ח(054-7432035

 מבקשת לקנות עגלת 
תאומים מונסטרס בייבי או 

_____________________________________________)36-37ח(מאונטיין באגי. 050-4110613

 למשפחה גדולה דרושה 
_____________________________________________)36-37ח(ספה. 050-4125549

 מעונין לקבל מקרר במצב 
מצוין עבור בחור ישיבה במחיר 

מוזל או במסירה.
_____________________________________________)36-37ח(052-7163334

 מעוניינת לקנות נגן 
סאנדיסק במצב מעולה במחיר 

מוזל מאד 50 ש"ח. בי-ם או 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב. 052-7163334

 דרוש ג'אמפר לתינוק 
לתליה על משקוף.

_____________________________________________)36-37ח(052-7171045

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 054-6983461

 מדפסת + פקס + סורק 
HP שחור/לבן וצבעוני במצב 

מצוין, 190 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7651383

 מערבל קנווד בירושלים, 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח, 054-8423405

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3463482

 מיחם לשבת, 60 כוסות 
)חב' י.ל(, מנרוסטה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-3463482

 מקרר אמקור 470 ליטר 
במצב טוב, 500 ש"ח, -052

_____________________________________________)36-37ח(7151045

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3463482

 תנור 2 תאים + כיריים, 
רנקו צבע חום, מצב מצוין - 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח, 053-3167477

 מזגן חלון מצוין, 3/4 כוח 
_____________________________________________)36-37ח(סוס, 400 ש"ח, 053-3167477

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, נייד, 052-2437292

 כיריים גז חדשים בצבע 
לבן, 60 ש"ח, ר"ג,

_____________________________________________)36-37ח(054-4980062

 מקרר בקו לבן מצוין 500 
ליטר 300 ש"ח. בירושלים 

_____________________________________________)36-37ח(054-8481830

 כחדש! מייבש כביסה 500 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. בב"ב 052-3073826

 *מחשב שולחני מהיר 
אינטל + מסך, עכבר ומקלדת, 

לשימוש ביתי, 450 ש"ח. 
*מחשב שולחני להקלדות + 

מסך עכבר ומקלדת + טינדוס 
ותוכנות, 280 ש"ח. *דיסק און 

קי, 750 ג'יגה, מהיר, חיבור 
USB עם סרטים, 399 ש"ח, 

058-4231189)36-36(_____________________________________________

 הליכון ריצה חשמלי 
למכירה, 500 ש"ח, פל':

_____________________________________________)36-37ח(050-7283327

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016 ותוספות, 

_____________________________________________)36-37ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מסך מחשב עבה - 90 
ש"ח. טלפון חוגה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 טאבלט כשר, מצב טוב, 
_____________________________________________)36-37ח(210 ש"ח, 054-9852454

 אוזניית סטריאו בלוטוס 
 ,BLUEDIO חדשה מקצועי
_____________________________________________)36-37ח(ב- 130 ש"ח, 054-9852454

 רמקול נייד בלוטוס 
לוג'ייטק, 85 ש"ח,

_____________________________________________)36-37ח(054-9852454

 מערכת סוני חדש, שלוש 
דיסקים MP3, USB + שלט 

בהזדמנות, 450 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(053-3121020

 36V אופניים חשמלי 
בלי סוללה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-5823874

 מקרר לבן 500 ליטר, 
מצב מעולה, ב- 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4145023

 מקרר לאדם יחידי, קטן, 
עובד טוב מאוד, ב- 220 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-5823874

 מכונת כביסה חברת 
EAG, פ. תחתון, 6 קילו, ב- 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 054-5823874

 מערכת סטריאו מדהימה 
כחדשה, רמקולים מצויינים, 
_____________________________________________)36-37ח(רק 380 ש"ח, 052-7111982

 ,PHICIPS מייבש כביסה 
מצב טוב, 5 קילו, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(058-7384429

 מגהץ אדים 
KENWOOD, חדש, 150 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(054-4906526

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 מכונת כביסה, צרה, 
פתח עליון, כחדשה, מקרר 
אמקור מעוהל, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8408278

 מקרר משרדי כחדש, 400 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8408278

 מקפיא שש מגירות, 500 
ש"ח. מייבש כביסה שבע 

ק"ג, 500 ש"ח במצב טוב, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6256846

 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

 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

 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

 כסא מנהלים בעיצוב 
מודרני, עולה ויורד ומתנדנד 

במצב מעולה, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7651383

 ארונית מצעים במצב 
מצוין למכירה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(054-6983461

 ארון תריס מתכת + 
גלגלים 150 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(052-3463482

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

_____________________________________________)36-37ח(052-3804646

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל חדשה מהאריזה 
_____________________________________________)36-37ח(499 ש"ח. 052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא עיטור ידית קריסטל 

חדשה מהאריזה 299 ש"ח. 
_____________________________________________)36-37ח(052-7633316

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח. 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
_____________________________________________)36-37ח(מלא 250 ש"ח. 052-3463482

 כורסאת מנהלים 
משומשת במצב טוב עם 

משענת גבוהה ונדנוד, 200 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בב"ב. 054-4992952

 מיטות חדר שינה+ 
שידה+ ראש + מזרונים 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כ"א. 054-8408278

 שולחן עץ מלא )חום( ליד 
הספות בסלון 60/120 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 052-7112123

 סלון עור, פינת אוכל+ 
6 + קומודה תואמת, ארון 

נסיכות יוקרתי, מיטה 3 
_____________________________________________)36-39(נפתחת. 052-7060235 )ב"ב(

 שולחן ו- 6 כסאות מעץ 
מלא, שחור וריפוד שמנת 
מנוצנץ, שנתיים בשימוש, 

כחדש, אורך 1,80 על מטר, 
3.100 ש"ח גמיש )כולל 
_____________________________________________)36-39(משלוח(. 058-4561789

 חדר ילדים, ארון מיטה 
ושידה בצבע ג'ינס בנים בנות, 
_____________________________________________)36-37ל(במחיר מציאה. 050-8253734

 חדר שינה קומפלט מעץ 
מלא, 2 מיטות+ ראש+ 2 

מזרנים, יפה אורטופדיים+ 2 
שידות+ ארון 5 דלתות, כחדש. 

_____________________________________________)36-37(052-8571371 ג. שמואל

 מיטת נוער על- קל 
כחולה, כשפתוחה הגובה כ- 

40 ס"מ, 200 ש"ח.
_____________________________________________)36-37ח(052-5320820

 שולחן חום 0.52*1.50 
נפתח ל- 2 מטר, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8481830

 ספה דמוי עור 2 מקומות 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח. ב"ב. 052-3073826

 למכירה ספה דו מושבית 
480 ש"ח עור שחור נוחה 
_____________________________________________)36-37ח(מאד. בב"ב 052-5737813

 למכירה מיטת עץ 
מתרוממת עם ארגז מצעים, 

מצב טוב 220 ש"ח. בב"ב 
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער 500 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(054-7863538

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות סנדויץ 220 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 053-3114819

 שולחן פ. אוכל 4 כסאות 
עץ מלא וונגה ב- 250 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(053-3114813

 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

תינוקות

 מזרון לול, 60 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים, 054-8423405

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(בני-ברק, 054-4906526

 עגלה + טיולון צבע אדום, 
כחדש, 490 ש"ח במצב מצוין, 

_____________________________________________)36-37ח(058-3234562

 מציאה! קשתות )שלדה( 
שך גגון בוגבו B, ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד!! 054-8455030

 מציאה! גגון בובגו B ב/ 
+ רצועות - כחדש, ב- 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד!! 054-8455030

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)36-37ח(050-4127708

 מיטת תינוק עם מזרן, 
צבע לבן, מצב מצוין, 350 

ש"ח בלבד, בני-ברק,
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מזרון מיטת תינוק, מצב 
מצוין כמו חדחש, 140 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד, בני-ברק, 052-5737813

 עגלה )מוצי(, אמבטיה 
)תכלת(, טילון )ירוק( + 

שילדה, כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7112123

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב" 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק, 
מצב מצויין, של "שילב" 400 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)36-37ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 

70 ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)36-37ח(052-3073826

 טיולון COMBI, מצב 
_____________________________________________)36-37ח(טוב, 150 ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(058-7384429

 שידת החתלה "סגל" צבעי 
שמנת/סגול במצב מצוין, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 053-3103049

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, מצ 
במצוין, 250 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)36-37ח(ברק, 054-4906526

 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

 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 
ש"ח, צבע עץ, טל':

_____________________________________________)35-36ח(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

 עגלת תינוק ממבא, 250 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 לול מפלסטיק חדיש + 
מזרון + צופצה, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)35-36ח(טלפון: 052-8969770

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

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

תקשורת
 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

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

 נטסטיק מודם סלולרי של 
חברת אוקיימייל+ סים 180 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 054-8416200

 אוזנית בלוטוס חדשה 
וטובה ב- 40 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(052-7663109

 מטען סמסונג מצוין 2 - 
_____________________________________________)36-37ח(10 ש"ח. 052-7663109

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 -חדש מהקופסא 

■ מציאה! פאה חדשה _____________________________________________)36-37ח(149 ש"ח. 054-4783220
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(_____________________________________________

 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(

 חיסול! הקודמת זוכה! 
שמלות ערב לנשים/נערות/

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

_____________________________________________)28-38()י-ם(

 "עלי כותרת" - ספר 
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(

 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(

 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(_____________________________________________

 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(

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

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)34-37(_____________________________________________

 הליכון למבוגרים מתקפל, 
גובה 92, רוחב 48 + מתלה, 

150 ש"ח, במצב מצוין,
054-4919299)35-38(_____________________________________________

 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(

 לרגל מעבר דירה למכירה 
ריהוט לחדרי ילדים יד שניה + 

ויטרינות לסלון 
_____________________________________________)36-37(טל': 052-8900573

 למכירה 3 זוגות אופני 
ילדים, כולם במצב מעולה, 
בגדלים שונים, כל זוג 100 

ש"ח. ברמת גן גבול בני ברק. 
_____________________________________________)36-36(מיטל 0544-980062

 הכנסת כלה? מחלה 
רח"ל? במצוקה כלכלית? 

ארגון "חסדי אליהו" המתמחה 
בתחום גיוס כספים יגייסו 

בשבילכם תרומות ע"י צוות 
מקצועי ללא מטרות רווח כלל. 

תוצאות מובטחות. לפרטים: 
_____________________________________________)36-36ל(058-3246721

 למכירה אורגנית מחברת 
 PA-900 בדגמים korg

PA-600 במחירים טובים. 
053-3177969)36-37(_____________________________________________

 טיולון צ'יקו ורוד אפור 
במצב טוב מאד, 130 ש"ח. 

*פאת קסטם קצרה דגם 
"דורה" מותג "לאה שוירץ" 

_____________________________________________)36-37ח(480 ש"ח. 052-7640530

 חבילת טיטולים של מבוגר 
מידה מדיום "חוגלה" ב- 38 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 050-4103801

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין 70 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(052-3463482

 כל הציוד המיועד לעבודות 
ויטראז' 500 ש"ח.

_____________________________________________)36-37ח(052-5858631

 100 שקי חול קטנים 
מיועדים לעדניות/ עציצים 400 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 052-3463482

 פאקט מארלברו דיוטי פרי 
ישראל 260 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(058-3234562

 בגד אלגנטי למחותנות 
מידה 46 פעם אחת בשימוש 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח. 050-9742004

 סורג מגולוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח. 052-7633316

 למכירה ילקוט בנות הלו 
קיטי חברת מודן במצב מצוין 

_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח. 052-7168127 י-ם

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה( מבחר גדול, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון מדביר מוסמך 

_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח. 052-3463482

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה 500 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154392

 כוס הנהרות מכסף 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 052-7154392

 בירושלים למכירה מכשיר 
אדים קר 120 ש"ח. חדש 

_____________________________________________)36-37ח(050-6256846

 בירושלים למכירה מיכלי 
ריסוס קוטלי חרקים 50 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(050-6256846

 ספת משקולות שחורה 
כחדשה, צבע שחור, 420 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(גמיש. 052-4619-858

 למכירה כובע לנשים 
בצבע שחור עם שוליים 

רחבים, אלגנטי, 70 ש"ח. 
_____________________________________________)36-37ח(054-6565388

מ. ראשי: 09-9584862 סניפים: 02-5333862
03-5445901 04-8361130 

המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות

תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי



6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: כ’ - כ”ב אב תשע”ו  24-26/08/16 

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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

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

חולצות  טריקו-בנים/בנות
ועוד מבחר פריטי קיץ 

מקסימים!!
חדש! קולקציית ארועים מרהיבה!

ירושלים 59 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

 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

■ 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(

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

 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

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

 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

 שק שינה, כיור, לול, 
100 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)36-37ח(054-8423405

 למכירה 3 סורגי בטן )לכן( 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 500 ש"ח. 052-7179962

 למכירה קונסולת 
משחקים כשרה+ נגן+ 

מצלמה, 200 ש"ח.
_____________________________________________)36-37ח(054-8497182

 מכונת צילום סורק פקס 
_____________________________________________)36-37ח(לייזר 400 ש"ח. 054-8497182

 נגן mp3 של 4 ג'יגה כולל 
הקלטה חברת פילוט 50 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(054-8497182

 כיריים גז דקה צבע שחור 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח. 054-8497182

 נגן כשר חברת לדינג 
עברית, 2 ג'יגה הרחבה, 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 054-8497182

 נעלי ניו בלנס שחור, 43, 
חודש וחצי בשימוש בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח. 052-7168623

 קרש גיהוץ עם נילון חדש 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 60 ש"ח. 052-7663109

 תיק סמינר איכותי חדש 
_____________________________________________)36-37ח(רק 70 ש"ח. 054-8421707

 פאקט מלבורו )אדום 280 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד! 050-4125224

 חגז חדש באריזה 250 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 054-5981054

 קופסא לאקורדיון במצב 
_____________________________________________)36-37ח(מצוין 40 ש"ח. 02-6522251

 3 מעילים לילדות חדשים 
ואיכותיים, מידות 8-12 75 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כ"א. 052-3805386

 כובע אלגנטי, עם שוליים, 
חדש, במקום 200 ש"ח ב- 

100 ש"ח. לבירורים
_____________________________________________)36-37ח(058-3230569

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת+ מזרון 190*80 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח. ב"ב 052-3073826

 בריכה מתנפחת ענקית 
חדשה + משאבה חשמלית 

_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח. 054-8413465

 למכירה תיק נסיעות/ 
מזוודה חדשה עם גלגלים ב- 

_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח. 054-7619616

 תנור גז עגלה אמבטיה 
ספה 500 ש"ח. 054-8432773 

_____________________________________________)36-37ח(ב"ב

 למכירה עגלת קניות 
כחדשה מיוחת  ונוחה לשימוש 

ניתן לכבס 200 ש"ח.
_____________________________________________)36-37ח(0544-906526

 כובע אלגנטי לכיסוי מלא/ 
וחלקי שחור, 150 ש"ח במקום 

300 ש"ח. בב"ב
_____________________________________________)36-37ח(054-4906526

 2 כסאות תינוק לרכב, 
מצב טוב, 120 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)36-37ח(גבעת שמואל 052-8571371

 אופניים BMX לילד, 
במצב טוב מאד, 210 ש"ח. 
_____________________________________________)36-37ח(גבעת שמואל 052-8571371

 טוסטר אובן פילוט גדול 
במצב מעולה 150 ש"ח. גבעת 

_____________________________________________)36-37ח(שמואל 052-8571371

 למכירה פלטת שבת 
כפולה 80 ש"ח באריזה. בב"ב 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 כסאות פינת אוכל 60 
ש"ח כל כסא במצב טוב. 

_____________________________________________)36-37ח(בב"ב 052-5737813

 מסך מחשב סמסונג גדול 
19 אינץ' 190 ש"ח+ צג קטן 

סוני, 100 ש"ח. בב"ב
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 ספרי תנ"ך הוצאת "יבנה" 
עם פירוש של "הרטום" מצב 

מעולה, 150 ש"ח. בב"ב
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 למכירה מזוודה במצב טוב 
_____________________________________________)36-37ח(80 ש"ח. בב"ב 052-5737813

 למכירה כוננית ספרים 
גדולה וחזקה אורך 2 מטר 
גובה 1.55 ס"מ אורך צבע 

חום מחיר 220 ש"ח צבע חום. 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב 052-5737813

 למכירה כסא ישיבה עם 
משענת וגלגלים 110 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(בב"ב 052-5737813

 למכירה שולחן כתיבה 
100 ש"ח במצב טוב צבע חום 

_____________________________________________)36-37ח(בהיר. בב"ב 052-5737813

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי במצב טוב 120 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. בב"ב 052-5737813

 למכירה כסא תינוק לרכב, 
90 ש"ח במצב טוב. בב"ב 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם 23 כרכים 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 052-4831449

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 מנורה כחולה בצורת 
קוביה, חדש האריזה, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה 

_____________________________________________)36-37ח(65 ש"ח. 052-4831449

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי 250 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(052-5543055

 פלטת גריל לצליה 
)פלנצ'ה( חדשה באריזה 60 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח. 050-4551056

 קופסאת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

_____________________________________________)36-37ח(דמיון, 40 ש"ח. 052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח. 

_____________________________________________)36-37ח(052-4831494

 כיסוי מהודר לפלטה 
לשבת, עבודת יד, חדש 

באריזה, 100 ש"ח.
_____________________________________________)36-37ח(052-4831449

 מתפנה אקדמאי חרדי+ 
נסיון בניהול והקמת צוותי 

מכירות וטלמרקטינג עסקי! 
_____________________________________________)36-37ח(050-4160-390

 התפנה מגייס כספים, 
תרומות, קרנות, מלגות, 

תקציבי ממשלה עזבונות 12 
_____________________________________________)36-37ח(שנות ניסיון. 052-7633316

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

מרכב"ה מס"ב 12 שנים. 
_____________________________________________)36-37ח(052-7633316

 עורך ספרים וותיק ומיומן 
עם המלצות חמות פנוי 

לקבל עבודת עריכה רצינית: 
שיעורים/ שיחות/ וכן תרגום 

מאידיש ללה"ק.
_____________________________________________)36-37ח(0527-110-102

 טבח לישיבה צעיר ונמרץ+ 
המלצות לבוקר/ צהריים/ 

_____________________________________________)36-37ח(ערב. 050-4167909

 מעונין לטפל באדם זקן 
)אפשרי בלילה( 24 שעות+ 

_____________________________________________)36-37ח(מגורים. 054-7938941

 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

 שני כלובים גדולים: אורך 
90 ס"מ גובה 70 ס"מ עומק 

55 ס"מ אפשרות לתא הטלה 
_____________________________________________)34-35ח(בב"ב, 054-8412976

 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

 2 ארנבות חמודות ויפות 
_____________________________________________)34-35ח(ב- 50 ש"ח כ"א, 08-9765927

 שני מכשירי פקס 
"שראפ" טעון תיקון, 50 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(כ"א, 03-6199806 בערב

 גליל קופי לצילון באריזה 
 FO-600-650, "לפקס "שראפ

_____________________________________________)34-35ח(30 ש"ח, 03-6199806

 בירושלים שני מיכלי 
ריסוס, 100 ש"ח ו- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-3240093

 בירושלים מכשיר אדים 
כחדש בחצי מחיר, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-6256846

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154392

 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

 כובע אלגנטי לכיסוי 
מלא/חלקי, שחור, 150 ש"ח 
במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)34-35ח(054-4906526

 בירושלים, טוסטר חברת 
גולד ליין, גדול, חלבי, 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-7650103

 זיכוי ברשת חצי חינם, 500 
ש"ח, ב- 450 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(053-3109233

 אופניים הילוכים 26", 320 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, טל': 054-5385013

 מזרון מתנפח זוגי חדש, 
60 ש"ח, 02-6414194,

_____________________________________________)34-35ח(050-4189919

 סרפן לאירועים מחנות 
"מקימי" מידה 36, חדש, 140 

ש"ח, 02-6414194,
_____________________________________________)34-35ח(050-4189919

 מצבר לרכב במצב טוב, 
12v חב' וולטה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7151310

 ריפוד לרכב שחור/אפור 
כחדש, מתאים לכל הסוגים, 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח, 052-7151310

 אמבטיה אקרלית לבנה 
באורך 1.80 ס"מ, חדשה, 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש', 054-6479814

 זוג רמקולים לסטריאו, 
חדשים באריזה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(050-9340317

 אופניים לילד במצב 
מעולה! 150 ש"ח, טל':

_____________________________________________)34-35ח(050-9340317

 סוני חדש שלוש דיסקים 
MP3, VSB, שלט בהזדמנות, 

_____________________________________________)34-35ח(450 ש"ח, 053-3121020

 מאוורר תקרה, גודל 42, 4 
להבות, כולל גוף תאורה לבן, 

_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח, 050-6538266

 פקט סיגריות אלם אדום/
לייט דיוטי פרי, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(052-7693172

 מסך מחשב דק "19 
רמקולים מוגנים + כבלים, 

חדש - 200 ש"ח, טל':
_____________________________________________)34-35ח(02-6561606

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם תוכנת אייגו מעודכן, 350 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 054-8456714

 מתקן לכוס קפה לרכב, 
_____________________________________________)34-35ח(ב- 30 ש"ח, 054-8456714

 סנדלים אלגנטיות לנשים/
בנות, 25 ש"ח, טל':

_____________________________________________)34-35ח(03-9230315

 וילון לחלון וויטרינה לסלון, 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח, טל': 03-9230815

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 052-3463482

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 70 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-3463482

 כל הציוד במיועד לעבודות 
ויטראז', 500 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(052-5858631

 100 שקיות חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 400 

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

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)34-35ח(לפרטים: 054-8453370

 שעון חכם עם לוח שנה, 
מד צעדים, מד גובה, מחשבון, 

יומן, שעון מעורר ועוד, 199 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 058-3263264

 ערכת חילוץ לרכב כולל 
ג'ק וגלגל רזרבי, 150 ש"ח, 

סוכה 4 מטר מעץ, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)34-35ח(058-3263264

 קורקינט מאלומניום - קל 
וחזק כחדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(02-6561606

 מתקן למים קרים עם ברז 
"טבע גר" מתחבר לצינור מים 
_____________________________________________)34-35ח(- 150 ש"ח, טל': 02-6561606

 גליונות "מגדלור" - עיתון 
לילדים כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)34-35ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 סורג בטן בצורת חבית, 
מתאים לחלון גדול לחדר, 

מגלוון נגד חלודה, עבה וחזק, 
300 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)34-35ח(052-7600336

 מדפסת HP משולבת עם 
סורק, צילום מסמכים, פקס, 

_____________________________________________)34-35ח(250 ש"ח, 050-5343924

 שמלה מפוארת, לגיל 
2-3 ש', חדשה + ק.שיער, 50 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח!! 054-8455030

 קוטל יתושים וזבובים 
כחדש - 30 ש"ח, טל':

_____________________________________________)34-35ח(02-6561606

 ארבע כריות נוי 
30X30סמ', 2 ורודות, 2 

ירוקות, 50 ש"ח בב"ב,
_____________________________________________)34-35ח(052-7600336

 זיכוי של NYOU ע"ס 
175 ש"ח, ב- 130 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)34-35ח(052-7643565

 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

 פאה טבעית גלית אטליה 
8/1, חדשה, מעוצבת, 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 050-4131038

 חצאית שחורה חדשה 
מס' 44, 100 ש"ח,

_____________________________________________)35-36ח(050-4131038

 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,

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 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:

_____________________________________________)35-36ח(02-5812872

 תיק נסיעות חדש עם 
גלגלים, ב- 150 ש"ח, לפרטים: 

_____________________________________________)35-36ח(054-7618616

 אופנים במצב טוב, 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח. אלי, 052-4262221

 קשתות לגג לרכב, 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

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

 רמקול בלוטוס עם דיבורית 
כחדש, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 שעון יד לגבר חברת 
"כסיו" דיגיטלי עם חודש ויום, 

משוכלל, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)34-35ח(050-8776286

 עגילים גולדפילד מאוד 
יפות, חדשות, תלויות, ב- 80 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח, 050-8776286
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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

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 בתוקף 
ינתן מענק 3000 ש“ח

לחברת ש.נ.ל:

050-8220496

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(

 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!!!

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לכיתת 
תינוקות למעון בב"ב, תנאים 

_____________________________________________)35-36(טובים: 054-5558835

 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)35-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לבי"ס בפ"ת דרושה 
עובדת חרוצה ויסודית לנקיון, 
_____________________________________________)36-37(תנאים טובים. 054-8445427

 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

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה מאוד + בונוסים,
050-8266772)32-38(_____________________________________________

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

לרשת חינוך ארצית 
שמרכזה בבני ברק

דרוש נהג
מנוסה ואחראי

למשך כל שעות היום
להסעת אנשי הצוות

פרטים בפקס:
03-5702591

או במייל:
korotyeshiva@

gmail.com

 לחברה לוגיסטית 
מובילה בבני ברק

דרוש/ה מידי
מחסנאי/ת לקליטה ומיון

תפעול מפיצים
 משמרות:  

בוקר 05.00-14.00
ערב 12.00-21.00

052-3745777

לשיא החשמל והמיזוג

קו"ח לפקס:

דרושים
איש

מכירות
פקידת
הנה"ח

משרה מלאה
ראש גדול, אמביציה ונסיון בתחום

סניף ירושלים

077-3510410

 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(

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני ברק, 60 

_____________________________________________)36-37(ש"ח לשעה. 054-3607420

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן+ 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפ' לרווחים 

גדולים! ישראל 052-3251213 
_____________________________________________)36-36(אהובה 050-5886828

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
וותיק, תנאים טובים. קו"ח 

_____________________________________________)36-36(לפקס: 03-8007050

 לבית מסחר בת"א 
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות ידע 

בחשבשבת, למשרה מלאה. 
קו"ח: 

dov@hamefalef.co.il)36-39ל(_____________________________________________

 "ביחד"- הדרכה לשדכנות, 
עבודה מיידית מהבית, מחשב 

_____________________________________________)36-36(חובה. 072-2391111

 דרושים בתחום 
הביטוח- שכר גבוה, אפשרות 

למשרת אם, בפתח תקוה. 
 bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)36-39(פקס: 03-6182118

 לגן פרטי בגבעת שמואל 
דרושה עובדת למשרה מלאה/ 
צהרון )גילאי 1.5-2(. לפרטים: 

054-7721424)36-36(_____________________________________________

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)36-39(למתאימים! 052-5760284

 "אצל בתיה"- דרושות 
מוכרות בוקר/ ערב, 
מנוסות ואחראיות+ 
המלצות. התשלום 

_____________________________________________)36-39(בהתאם! 054-7212985

 דרוש משלוחן עם רכב 
מסחרי, לעבודה בב"ב בשעות 

_____________________________________________)36-37(הערב. 054-4326610

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
במתחם הבורסה בר"ג, 

דרושים/ות נציגי/ות 
שיווק. שירות יוצאות, 

לא מכירה, שכר 
גבוה, מתאים במיוחד 

לאימהות. 054-7425005
hr@dplus.co.il)36-39(_____________________________________________

 לרו"ח מזכירה עם ידע 
בהנה"ח לשעות: 12:00-17:00 

_____________________________________________)36-39(קו"ח לפקס: 03-5706330

 להפצת עיתוני בוקר בבני 
ברק, בעלי/ות קטנועים/ 

רכבים. 050-5322229
050-8822377)36-43(_____________________________________________

 דרושים מחלקים+ 
רכב ללילה 1:00-6:00 רמת 

השרון+ צפון תל אביב.
050-7932061)36-39(_____________________________________________

 למעון בפ"ת 
*מטפלות מסורות למלאה 
*מטפלת למ"מ עד סוכות 

_____________________________________________)36-37(חלקית. 054-8474393

 דרושה בחורה צעירה עם 
ראש גדול לצהרונית בפתח 

תקוה, 12:30-16:00.
_____________________________________________)36-37(052-3168162 מאיה

 דרוש ר"מ לישיבה לחינוך 
מיוחד לישיבה בירושלים, 

שכר גבוה. *דרוש/ה פקיד/ה 
לעבודה מהבית לעבודה 

משרדית ומתן מענה 
ללקוחות, 3-5 שעות ביום, 50 

ש"ח לשעה. *למשרד סמוך 
לבני ברק דרוש/ה עוזר/ת 

אישי למנכ"ל החברה, שעות 
גמישות, 8,000 ש"ח. קריירה 

072-22-22262)36-36(_____________________________________________

מנהל/ת פרויקטים:
מהות העבודה: ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות (הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו), קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות (ומעקב 

לעמידה בו), כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים (קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'), מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

העתיד שייך 
למצויינים ! 

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

yair@kav-itonut.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-
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