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דמי פתיחת תיק

אפליית כיתות הלימוד
כפי שנחשף בשבוע שעבר בקו עיתונות: במסגרת כינוס 
מיוחד של ראשי המפלגות החרדיות עם ראשי הערים 

יצאה לדרך תוכנית החומש להקצאת ובינוי כיתות 
למגזר החרדי ● סגן שר החינוך פרוש: מטרת הפגישה 

היא להציב את הדרישה במסגרת תוכנית החומש 
ממשרד החינוך וממשרד האוצר שהציבור החרדי יקבל 
את החלק המגיע לו ● שר החינוך נפתלי בנט: רואה 
עין בעין את מצוקת הכיתות במגזר החרדי / עמ' 12-13

סערת הסמינרים: מה מסתתר מאחורי אי קבלת בנות לסמינרים / עמ' 13

 ראשי המפלגות החרדיות וראשי הערים נפגשו עם שר החינוך

"השילוט 'גרוטאה' 
פגע בכבודי"

ראש העיר בת ים 
סייר באלעד

תושב חולון תבע 
לאחרונה את העירייה 
על הוצאת לשון הרע 
 לדבריו, "למכוניתי 

הוצמד שילוט 'גרוטאה' 
שפגע בכבודי"  אלא 

שמחאתו נדחתה - 
והתביעה נמחקה / עמ' 4

במהלך הסיור באלעד, הופתע 
ראש העיר יוסי בכר לראות 
את מספר התלמידים הרב 

השוקדים על תלמודם בישיבת 
'תורה בתפארתה', כשהוא 

  לא מסתיר את התפעלותו
"אתה אמנם צעיר", אמר יוסי 
בכר לראש העיר אלעד ישראל 
פרוש, "אבל יש מה ללמוד 

ממך" / עמ' 4
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בחולון בת ים י"ט באלול תשע"ו 422/9/16 121//1 תש"ע בא " בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן,  בת שבע אילוז.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: אהרן נצר

ראש העיר בת ים מר יוסי בכר, הגיע השבוע 
העיר  ראש  של  כאורחו  אלעד,  בעיר  לביקור 

אלעד הרב ישראל פרוש.
את  לראות  האורח  הופתע  הסיור,  במהלך 
תלמודם  על  השוקדים  הרב  התלמידים  מספר 
בישיבת תורה בתפארתה, כשהוא לא מסתיר את 

התפעלותו מקול התורה שנשמע ברמה. 
הערים  ראשי  שני  סיירו  מכן  לאחר 
בפארק  השאר  בין  בעיר,  בינוי  אתרי  במספר 
הארכיאולוגי ובכביש הגישה החדש הנסלל זה 

עתה לעיר.
כמו כן הם המשיכו לסייר גם בפארק העירוני 
יחד  מקצועי,  דיון  התקיים  שם  הידיים,  רחב 

אופי  על  לוי,  איזק  הר'  שפ"ע  אגף  מנהל  עם 
במרכז  ביקור  התקיים  עוד  הנדרש.  המתקנים 
ההפעלה שם שמעו המשתתפים סקירה ממנהל 

המוקד ויחידת האכיפה ר' אפי שטרן.
למד  שם  הנוער,  בבית  היה  מרגש  ביקור 
האורח על הפעילות הרבה הנעשית לאורך כל 

השנה בקרב בני הנוער המתמודד.
"אתה אמנם צעיר, אבל למדתי ממך הרבה", 
אלעד  העיר  לראש  ים  בת  העיר  ראש  אמר 
ישראל פרוש בסיכום הביקור בישיבת העבודה 
שהתקיימה בלשכה. "יש פוטנציאל גדול לעיר 
הזו. היא עיר בצמיחה. אבל מה שהכי נהניתי זה 
לראות את הפרויקטים שאתם עושים עם הנוער, 
כולל העסקתם בפרויקטים עירוניים כמו גינון, 
שאני  דבר  זה  וכדומה.  תרבות  אירועי  הפעלת 

אעתיק גם אלינו לבת ים".

ראש העיר בת ים סייר באלעד
במהלך הסיור באלעד, הופתע ראש העיר יוסי בכר לראות את מספר התלמידים הרב השוקדים על תלמודם בישיבת 'תורה 

בתפארתה', כשהוא לא מסתיר את התפעלותו  "אתה אמנם צעיר", אמר יוסי בכר לראש העיר אלעד ישראל פרוש, "אבל יש 
מה ללמוד ממך"

בלשכת ראש עיריית אלעד

מאת: יעקב פלדמן

תושב חולון תבע לאחרונה את עיריית חולון 
שפקחי  לאחר  זאת  הרע,  לשון  הוצאת  על 
על  "גרוטאה"  השלט  את  הדביקו  העירייה 
שמשת רכבו, שחנה בחניית הנכים שליד ביתו. 
"העירייה הדביקה על הרכב שלי הודעות שיש 
בהן לבזות ולהשפיל אותי", טען התושב, צורי 
בית- כפיצוי.  שקלים   33,800 שדרש  שחורי, 
המשפט, מה לעשות, חשב אחרת והמליץ לו 

למחוק את התביעה.
פיאט  מסוג  ברכב  מדובר  שחורי,  לדברי 
פונטו משנת 2001 שרכש לפני כעשור. בעדותו 
משרתת  המכונית  כי  אמר  המשפט  בבית 
לה  עושה  "אני  רעייתו.  ואת  אותו  בקביעות 

טסט כל שנה", טען.
לדברי שחורי, הוא נוהג להחנות את הרכב 
 2015 בנובמבר  שלו.  הנכה  בחניית  כחוק 
פקחי עיריית חולון החליטו שמדובר במכונית 
חסרת שימוש והדביקו על שמשת החלון את 
ההודעה: "לסילוק רכב גרוטאה: רכב זה חונה 
ללא תנועה זמן ממושך. הנך נדרש לפנות את 

הרכב".
פועלים  הם  כי  בהודעה  ציינו  הפקחים 

ולשמירה  מפגעים  למניעת  העזר  חוק  מתוקף 
על הסדר ועל הניקיון.

שחורי טען בבית המשפט כי הצמדת השלט 
שכניו.  בקרב  לבושה  לו  גרמה  "גרוטאה" 
האוטו  שעל  הפתק  על  מסתכלים  "אנשים 
ואומרים 'מה קרה לשכן הזה, אולי משהו לא 

בסדר איתו'. זה פוגע בכבודי". 
פעלה  כי  להגנתה  טענה  חולון  עיריית 
ולפיו  הניקיון,  שמירת  ולחוק  לדין  בהתאם 

לאחר שנשלחה אל התובע דרישת כתב לפינוי 
הרכב בטרם סילוקו, מחויבת הרשות להדביק 

הודעה בדבר הסילוק במקום הנראה לעין.
לבסוף התובע ועיריית חולון ליבנו ביניהם 
את העניין: שחורי חזר לבית המשפט והודיע 
בית  המלצת  את  כבד  בלב  מקבל  "אני  כי 

המשפט ומוחק את התביעה". 
נציגי העירייה מצידם הודיעו שהם מסכימים 

לוותר על הוצאות משפט.

"השילוט 'גרוטאה' 
פגע בכבודי

תושב חולון תבע לאחרונה את העירייה על הוצאת לשון הרע  לדבריו, "למכוניתי הוצמד 
שילוט 'גרוטאה' שפגע בכבודי"  אלא שמחאתו נדחתה - והתביעה נמחקה

נעלב. הרכב של שחורי

מאת: אהרן נצר

בבוקר יום שני האחרון העניק שר הפנים, 
אריה דרעי, תעודת הוקרה בגין ניהול כספי 
ששון,  למוטי   ,2015-2014 בשנים  תקין 
העירייה,  ולמנכ"לית  חולון  עיריית  ראש 
שהתקיים  חגיגי  בטקס  הרצמן,  חנה 

בירושלים. 
הפרס ניתן לעיריית חולון זו הפעם השש 

עשרה.
מוטי ששון: "הענקת הפרס לחולון שוב 
מוכיחה  אובייקטיבי  גורם  ידי  על  ושוב 
הנכונה  היא  מנוהלת  חולון  בה  הדרך  כי 
סדרי  על  שמירה  רק  ביותר.  והיעילה 
יעיל  תקציבי  ניהול  תוך  נכונים  עדיפויות 
בכל  צורכי התושבים  כי  ואחראי מבטיחה 
העירוניים  החיים  תחומי  ובכל  הגילים 

ימולאו לשביעות רצונם ולרווחתם".
משרד  מנכ"לית  הוזמן-בכור,  אורנה 
הפנים: "אני מאחלת לעיריית חולון הצלחה 
בשימור ההישגים בשנים הבאות וכן שיפור 
הקפדה  הכספית,  המערכת  בניהול  מתמיד 
רווחת  וקידום  התקין  המינהל  כללי  על 

התושבים, במסגרת התקציב הנתונה".
משרד הפנים מעניק את הפרס לרשויות 
כספיים  לנתונים  בהתאם  בארץ  מקומיות 
לפרמטרים,  המתייחסים  ומנהליים 
ניהול  לגבי  בנהלים  עמידה  שעיקרם: 
להכנסותיה  ביחס  הרשות  גרעון  התקציב, 
לתקציב.  בהתאם  הארנונה  גביית  ואחוז 
את  להוקיר  שנועד  חשוב  בטקס  מדובר 
הרשויות המקומיות שזכו בתעודה ולעודד 
באופן  לפעול  נוספות  מקומיות  רשויות 
דומה, על מנת לזכות בפרס בשנים הבאות.

ניהול תקין 
בפעם ה-16



חגיגת הטבות מדהימה לחגים

הטבה מקסימלית 625 ₪. תוקף המבצע עד 2.10.16 או/ו עד גמר המלאי. 
מלאי מינימלי: 1000 שוברים ע"ס ₪125. אין כפל מבצעים והנחות. תוקף 
מימוש ההטבה עד 30.12.2020. בכפוף לתקנון המבצע שמופיע בחנויות.

מיקסר

לדוגמא מתוך מאות מוצרים:

מקרר
נפח ברוטו 480 

לי’, NF, נפח 
תא הקפאה 

127 לי’, נפח תא 
 מזון 338 לי’, 

B  דירוג אנרגטי
באישור 

משמרת השבת

רק ב-רק ב- רק ב- רק ב-

1200 סל”ד, 
הנעה ישירה, 

A  דירוג אנרגטי

 מכונת 
כביסה 8 ק”ג

₪ 1,100₪ 2,100₪ 3,090₪ 2,590

 תנור 
משולב 
דו תאי

₪250 
הטבה

₪250 
הטבה

₪125 
הטבה

₪375 
הטבה

מהדרין, 
A :דירוג אנרגטי
לבן, תא אפייה 
עליון 35 ליטר, 

תא אפייה 
תחתון 44 ליטר

מנוע רב 
עוצמה, 7 

מהירויות + 
 פולס, 

 נפח קערה
6.7 ליטר + 

אביזרים

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219



י"ט באלול תשע"ו 22/9/16בחולון בת ים126

מאת: עוזי ברק

מאות מתושבי העיר ראשון לציון אברכים בני 
השתתפו  ישראל  ועמך  ישיבות  תלמידי  תורה, 
שנים  תשע  במלאת  התעוררות  בעצרת  השבוע 
זצ"ל  יגאלי  שלמה  רבי  הגאון  של  להסתלקותו 

שהתקיימה ברחבת מוסדות 'אשר לשלמה'. 
את העצרת כיבדו בנוכחותם, חבר מועצת חכמי 
התורה הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, הגאון רבי 
הגאון  פוניבז',  ישיבת  מראשי  שליט"א  לוי  דוד 
רבי יאיר ישראלי שליט"א ראש הישיבה הגדולה 
'תפארת ישראל' ראשון לציון, הרה"ג שלום צדוק 
שליט"א רבה של בני עייש, הרה"ג משה נחשוני 
יצחק  הרה"ג  ראשל"צ,  העיר  מרכז  רב  שליט"א 
גוריון בחולון, הרה"ג  דיין שליט"א רב קרית בן 
ורעות,  שלום  כולל  ראש  שליט"א  ידעי  שלמה 
'אשר  מוסדות  ראש  שליט"א  יגאלי  דוד  הרה"ג 
כולל  ראש  שליט"א  והב  ירון  הרה"ג  לשלמה',  
מחזיק  שליט"א  כהן  אריה  הרב  מציון',   'תורה 
תיק חינוך ותרבות חרדית,  רבני הקהילות בעיר, 
רמי"ם בישיבות בעיר, גבאי בתי כנסת וציבור רב.
אודות  הרבנים  מפי  שמע  הגדול  הציבור 
זצ"ל  יגאלי  הגר"ש  מו"ר  של  הכבירים  מפעליו 
למען כלל ישראל  והעיר ראשל"צ בפרט כשכיתת 
במסירות  הארץ  ברחבי  בישובים  רבות  רגליו 
להשיב  הראשונות  המדינה  בשנות  ממש  נפש 
לב אבות על בנים ולהציל נפשות בקרב העולים  
ולקרבן לאביהם שבשמים. במהלך הדברים העלו 
לכתוב  יש  בו  ספר  להוציא  הצורך  את  הרבנים 
הרב שאינם  פועלו של  על  הרבים  הסיפורים  את 
וחכמה  הצלה  סיפורי  בימינו  כך  כל  מצויים 

החינוך  בתחום  כבירות  להצלחות  הובילו  אשר 
דוגמא  שהיוו  הארץ  ברחבי  התורנית  והפעילות 
הצעיר  בדור  רחוקים  לקירוב  הפעילים  לארגוני 

יותר. 
המלגות  חלוקת  מעמד  החל  מכן  לאחר 
חידושי  ששלחו  הרבים  התורה  ובני  לאברכים 
כל   ,'5 בידו  'ותלמודו  מבצע  במסגרת  תורה 
טובי  של  ויגיעה  בעמל  שנכתבו  התורה  חידושי 
האברכים ובני התורה בעיר נשלחו לבדיקה אצל 
ממוספרים  שם,  וללא  באנונימיות  הרבנים  גדולי 
התורה  חידושי  את  ודירגו  בדקו  והרבנים  בלבד, 
והיגיעה  העמל  את  מאוד  העריכו  הרבנים  כשגם 

שניכרת בכל אחד מחידושי התורה, 
גדולה עברה בקהל לקראת הקראת  התרגשות 

שנתרמו  נכבדות  כספיות  במלגות  הזוכים  שמות 
זצ"ל,  הרב  משפחת  בני  ע"י  זה  למבצע  במיוחד 
ותורמים נוספים, שראו כבוד גדול וזכות עצומה 
שעליהם  תורה  לומדי  חכמים  תלמידי  בהחזקת 

נאמר 'ותומכיה מאושר'.
החידושים  וכותבי  התורה  לומדי  עידוד  למען 
קיבלו כל הכותבים מענק כספי מכובד, מהרבנים 
הגאונים רבי דוד לוי שליט"א, רבי יאיר ישראלי 
שליט"א, רבי דוד יגאלי שליט"א, ורבי אריה כהן 
הרב  בהם  הסגנים  ארבעת  עלו  כשאז  שליט"א, 
ישראל  הבחור  המלך,  שער  מכולל  נעמת  דניאל 
אליהו  הבחור  שלמה,  עטרת  מישיבת  דרובינר 
יצחק  והבחור  ישראל,  תפארת  מישיבת  פלישמן 
מהסגנים  אחד  כשכל  תבונה,  שערי  מישיבת  לוי 

קיבל מענק בסך אלף שקלים.
הרגע הגדול הגיע עת הוכרז חתן התורה במקום 
מרחבי  אביחי  הרב  החשוב  האברך  הראשון 
שליט"א, שקיבל את המענק הגדול בסך 3,000 ₪ 
, אותו העניקו ראשי הישיבות הגר"ד לוי שליט"א 
הציבור  תשואות  לקול  שליט"א  ישראלי  והגר"י 
ששמחו בשמחתו ובשמחת כל הזוכים, כארבעים 
במספר, כ"י,  להגיע לכתיבת חידושי תורה שיעלו 

בס"ד על ספר שייכתב בהמשך לע"נ הרב זצ"ל.
בסיום הערב הוכרז על מבצע 'ותלמודו בידו 6' 
יוגשו חידושי תורה על  בו  לקראת שנת תשע"ז, 
סדר 'נזיקין' כשבהילולת העשור למו"ר הרב זצ"ל 

באלול תשע"ז יוכרז על הזוכים לשנה הבאה.
גדול היה המעמד לכבודה של תורה ולומדיה.  

מאות במעמד 'ותלמודו בידו 5'
ראשון לציון על מפת עולם התורה: מאות השתתפו במעמד 'ותלמודו בידו 5'  בראשון לציון לכותבי חידושי תורה 

- לזכרו של הגאון רבי שלמה יגאלי זצ"ל 

החתן והסגנים עם הרבנים חתן התורה הרב אביחי מרחבי

"השתדלות"
בלחיצת כפתור

לא תאמינו, אבל מסתבר כי בפיקדונות ובחשבונות בנק רבים, 
מצויים מיליארדי שקלים נשכחים!

 הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, מאפשר לכם לבדוק
 ב"הר הכסף 2" ולגלות האם גם לכם יש כספים בחשבונות

בנק נשכחים.
מעוניינים לבדוק בקלות וללא כל עלות אם חלק מהכספים 

שייכים לכם או לקרובי משפחה שנפטרו?

ניתן לבדוק באתר המקוון "הר הכסף 2"
של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל,

ואולי תגלו אם גם הכסף שלכם נמצא שם.

כספים בחשבונות 
בנק נשכחים

ח
ט.ל.

שה בלבד 
ח
מ

ת לה
מונו

ת
ה

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

פותחים את תשע"ז
באשפר!

פותחים את תשע"ז
עם מבצעים חבל"ז...

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!
 03-6718300 טל:   17 המלך  שלמה  ברק:  בני 
 02-5812885/6 טל:   14 מוסיוף  ירושלים: 
בכניסה  שלו  דלק  תחנת  ליד  אתא:  קרית 
04-8436969 טל:  רכסים  מכיוון  אתא  בשר אורגינללקרית 

טרי/קפוא

טרי/קפוא

קפואטרי/קפואטרי/קפוא

קפוא

פקנטי/חריףקפוא

החלק הטוב של הצלעות
קפוא

פילה מושט

קרטון עוף

המבורגר/קבבשוקיים הודו

לב הצלעות

1990

25901790

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

במקום

במקוםבמקום

2390

319020902980 במקום

3490

3890 במקום

4790

בקניית 2 יחי'
500 גר'

קרטון בשר 
קומפקטי

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר ארגנטינאי משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחדמרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
כ-0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

4290
לק"ג

במקום

4890

ראש כבש לשון וריאה
הכמות מצומצמת כל הקודם זוכה!
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

25252020500500

ראש כבש לשון וריאה
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג שמח
חדש! ניתן להשיג ב'אשפר' עופות 'בני מלכים'
בכשרות גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א

טרי/קפוא

1190
לק"ג

במקום

1690

קפוא
כנפיים עוף

בקניית 3 ק"ג

קפואקפוא



דג ישראלי טרי, תמיד בראש!
הכי ישראלי- גדל בבריכות הגידול בארץ: קרפיון, בורי, אמנון )מושט(.

הכי טרי – כי הוא עשה את הדרך הקצרה ביותר מהבריכה לצלחת.
הכי מפוקח – כי הוא עבר פיקוח וטרינרי מוקפד ועל פי התקן.

הכי בריא - כי הוא שומר על ערכו התזונתי.
הכי טעים – פשוט כי הוא... טרי!

 "25 שנה אני מוכר דגים בבני ברק.
 אני יודע בדיוק מתי דג הוא טרי, איכותי וללא תוספות. 
זו גם הסיבה שבגללה בבית שלי אוכלים רק דגים 

ישראלים טריים. למה? כי אני יודע מהיכן הם מגיעים, 
שיש עליהם פיקוח כשרותי ווטרינרי, מה הם אכלו, ובעיקר... 
יודע איזה טעם, הבדל של שמים וארץ בינו לבין כל השאר.

אין תחרות לדג ישראלי טרי,
הכי טעים, הכי בריא, הכי בשבילי.

בשבילי רק 
דג ישראלי טרי!

אריה הלוי
הדגים של הלוי, בני-ברק



י"ט באלול תשע"ו 22/9/16בחולון בת ים128

מאת: בני יחזקאלי

מיוחד  פגרה  דיון  קיימה  הכנסת  מליאת 
ח"כים,  מ-25  למעלה  של  בקשתם  בעקבות 
עבודות  השבת  חילולי  סביב  המשבר  בנושא 
חברי  מרבית  הבקשה,  למרות  בשבת.  הרכבת 
הכנסת נעדרו מהדיון. בהם ח"כי ש"ס שבחרו 
ניסיון אופוזיציוני לנגח  להעדר בנימוק כי זה 

את הממשלה.
הצעות  ארבע  הגישו  האופוזיציה  חברי 
לסדר בנושאים הבאים: "ביזוי השבת ופגיעה 
הרכבת"  משבר  סביב  ובאזרחים  בחיילים 
חסון,  ויואל  גלאון  זהבה  הכנסת  חברי  של   –
"ההתנהלות הפוליטית של הממשלה והעומד 
בראשה הביאה לפגיעה קשה ברבבות חיילים 
ואזרחים" – של חברי הכנסת יעל גרמן ואילן 
הרחב  בציבור  פוגע  הממשלה  "ראש  גילאון, 
על  לשמור  וכדי  אישיים  כוח  מאבקי  בגלל 
וחיים  חנין  דב  הכנסת  חברי  של   – שלטונו" 
ילין, ו"התנהלות היסטרית, חוסר תכנון ובזבוז 
מיליונים בגלל שיקולים פוליטיים אישיים" – 

של חברי הכנסת אחמד טיבי ורויטל סויד.
הדיון:  בפתח  אמרה  גלאון  זהבה  ח"כ 
את  לעצור  ההוראה  את  נתן  מי  שואלת  "אני 
בנושא  עתירה  הגישה  מרצ  סיעת  העבודות? 
שאומר  מביש  במסמך  והפרקליטות  לבג"ץ 
הסתיימו,  העבודות  כי  רלבנטי  לא  שהדיון 
רלבנטי.  ולא  לתיאורטי  בדיון  מדובר  ובכלל 
תגובה  מן  נותנת  נוקבת  תגובה  לתת  במקום 
השתכנע  לא  המשפט  ובית  כזו  פתלתלה 
מהתשובה הזו. למה בתשובת הפרקליטות לא 

נאמר שהשר חיים כץ נתן את ההוראה?
"בגלל מריבות פוליטיות בין ראש הממשלה 
בסיעות  שהפעלתם  הלחץ  ובגלל  כץ  לשר 
ניצול הכוח  החרדיות על ראש הממשלה תוך 
הפוליטי שלכם, ראינו את ראש הממשלה נכנע 

סחיט ולחיץ כמו שהוא יודע".
ח"כ יעל גרמן: "זו התנהגות אופיינית לראש 
זה  ושהמדינה  קיסר  שהוא  שחושב  ממשלה 
על השבת  את המשבר  להלביש  הניסיון  הוא. 
הוא ניסיון ציני של ראש הממשלה שהשתמש 
בחרדים כשעיר לעזאזל כדי להסיח את הדעת 
פוליטית  והתנהלות  למשבר  האמיתי  מהמניע 
נקמנות  ציבורית,  אחריות  וחסרת  קטנונית 
מכוערת כלפי מי שלדעתו של ראש הממשלה 

ניסה לעשות לו פוטש, כשזו הפעם הראשונה 
שראש הממשלה חושב שמישהו מנסה לעשות 

לו פוטש".
כי  הממשלה  בשם  השיב  לוין  יריב  השר 
מנושאי  אכפת  היה  כאן  למישהו  באמת  "לו 
הרי  החיילים,  או  הישראלי  הציבור  הרכבת, 
יצא מצב שדווקא היום אנחנו נכנסים לתהליך 
מישהו  ימים.  לשמונה  הרכבת  השבתת  של 
רק  אתכם  מעניין  בכלל?  זה  על  דיבר  ממכם 
דבר אחד, לנסות לעשות רווח פוליטי ולזרוע 

פירוד. הכל דמגוגיה.
שמעתי  לא  מה  משום  לפיד?  ח"כ  "איפה 
כל האמירות שלו מהעבר?  בזמן האחרון את 
מישהו יודע לאן הוא נעלם ומה עמדותיו? או 
שהאג'נדה היא עניין שמחליפים לפי מה שטוב 

בסקרים.
"לגופו של עניין, אנחנו פועלים על פי שני 
עוד  ארוכות  שנים  לאורך  שנקבעו  עקרונות 
לפני שהליכוד עלה לשלטון– הראשון  הרבה 
אופייה  על  לשמור  מאמץ  כל  לעשות  הוא 
היהודי של מדינת ישראל, והשני הוא שבמקום 
שאין ברירה והדבר הכרחי, שם ניתנים היתרים 
בדרך  לפעול  נמשיך  אנחנו  בשבת.  ועובדים 

הזו".
"אין  כי  בדיון  אמר  אייכלר  ישראל  ח"כ 
לכלי  טענות  לי  יש  לאופוזיציה.  טענות  לי 
לאומית  פאניקה  ליצור  שהתגייסו  התקשורת 
סביב נושא השבת, כשאזרחי ישראלי עומדים 
במקום  הציבורית.  בתחבורה  שעות  יום  יום 
לבוא ולחזק את התחבורה הציבורית מדברים 
זה  על  וזעק  קם  לא  אחד  אף  השבת.  על 
שמשביתים את הרכבת לשמונה ימים. צבועים 
את  פעם  אף  מעלים  לא  שאתם  בתקשורת 
הבעיות בתחבורה הציבורית אבל כשזה הופך 

לנושא השבת כולם מתעסקים בזה".
לדעת  מבקש  "אני  הוסיף:  גפני  משה  ח"כ 
ביום ראשון הבא  גם  לצפון  נוסעת  האם מרצ 
רוצה  שאני  מה  ברכבת?  עבודות  כשיהיו 
לשאול זה איך זהבה גלאון, מה שהיא מבקשת 
עותר  הייתי  אני  אם  מקבלת?  היא  מבג"ץ 
לבג"ץ על דבר שלא קיים הוא היה זורק אותי 
מכל המדרגות, אבל לזהבה גלאון הוא מוציא 
לעתור  ארצה  שאני  הבאה  בפעם  מניעה.  צו 

לבג"ץ אני אעשה את זה דרך זהבה גלאון"...

הכנסת דנה במשבר הרכבת 

"מנסים לזרוע 
פירוד בעם"

הכנסת דנה בנושא המשבר סביב חילולי השבת ברכבת, 
זאת בעקבות בקשת האופוזיציה, שבחרה לתקוף 

את ראש הממשלה  אייכלר: "יש לי טענות לכלי 
התקשורת שהתגייסו ליצור פאניקה לאומית סביב נושא 

השבת"  בש"ס בחרו להעדר מהדיון

"אפנה לבג"צ דרך גלאון". גפני

לידיעת הטסים לאומן
בחגי תשרי תשע״ז

נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון

נוסעים נכבדים,
נמל התעופה בן גוריון נערך עם צוות מתוגבר ומיומן ליציאת אלפי המאמינים לאומן בימים 
יבוצעו  לטיסות  הדרכונים  וביקורת  הבטחוני,  הבידוק  הרישום,  הליכי  השנה.  ראש  שלפני 
בטרמינל 1 ובטרמינל 3. חשוב לבדוק מבעוד מועד מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה, לפי חברת 
לשדה  להגיע  מתבקשים  הנכם  הטיסה  תהליך  על  להקל  מנת  על  הטיסה.  ומספר  התעופה 

התעופה 4 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן. החזרה לארץ הינה לטרמינל 3.

על מנת להבטיח רמת שירות גבוהה ושמירה על הסדר הציבורי
הנכם מתבקשים להישמע להוראות משטרת ישראל והסדרנים בטרמינל, ולהנחיות על גבי השילוט.

לנוסעים מומלץ לבצע צ'ק-אין לטיסה מהבית באתר חברת התעופה או באתר נמל התעופה בן גוריון.

הנהלת נתב"ג מאחלת טיסה נעימה ושנה טובה לכם ולכל בית ישראל!

לתשומת לבכם:
לפני •  כשעה  ייסגרו  לטיסה  הרישום  דלפקי 

מועד ההמראה המתוכנן.

חובה להגיע לטרמינל עם כרטיס טיסה ודרכון • 
אישי בר-תוקף.

 • 1 בטרמינל  דרכון  להאריך  או  להוציא  ניתן 
ובטרמינל 3 בנתב"ג.

של •  בעלות  שירות  הינו  חדש  דרכון  הוצאת 
1,120 ₪ לבוגר ו-560 ₪ לקטין, ועל פי היתר 

משרד הפנים.

עיכוב •  צו  לגבי  מקדימה  בדיקה  לבצע  ניתן 
יציאה מהארץ בטלפון מס' 3450*.

לשימוש הנוסעים הותקנו מעברים אוטומטיים • 
להצטייד  מומלץ  ביומטרי.  דרכון  למחזיקי 

בדרכון ביומטרי.

נוסע רשאי לשלוח מזוודה תקנית אחת •  כל 
לקחת  ניתן  ובנוסף  ק"ג   20 עד  במשקל 
במשקל  סטנדרטי  בגודל  יד  תיק  למטוס 

8 ק"ג. שלא יעלה על 
לא יאושרו לטיסה ארגזי קרטון או ״קלקר״ או • 

כבודה לא תקנית.
הטסת •  לגבי  הקבוצות  למארגני  לפנות  ניתן 

מסופי  דרך  כמטען  יותר  גדולים  משלוחים 
המטען בנתב"ג.

מתחת •  ילדים  לטיסה  להעלות  המבקש  הורה 
16, חייב לבדוק עם סוכני הנסיעות את  לגיל 

ההליך הנדרש.
בנמל התעופה בן גוריון עומדים לרשותכם בתי • 

כנסת, מסעדות כשרות ומגוון חנויות.
רק •  ולעשן  לאכול  מתבקש  הנוסעים  ציבור 

במקומות המיועדים למטרה זו.
שרותי •  ארוך,  לטווח  חנייה  הנוסעים  לרשות 

ללא  וחזרה,   1 לטרמינל   3 מטרמינל  הסעה 
תשלום.

לפני שמכניסים 
מדביר הביתה 
בודקים!

בסיום 
ההדברה

המדביר מגיע 
הביתה

האם יש לו רישיון בתוקף מטעם 
המשרד להגנת הסביבה? 

בקשו את מספרו  

האם המדביר מגיע בעצמו   
או שולח עובד מטעמו

מומלץ לבקש את השם ומס’   
הטלפון של העובד

בתוקף?  רישיון  אין  למדביר 
הזמינו מדביר אחר!

באחריות המדביר:
לבדוק האם ניתן לפתור את   
הבעיה ללא שימוש בתכשיר 

הדברה

לזהות את סוגי המזיקים אותם   
יש להדביר

לתת הנחיות בטיחות:
האם יש לסגור חדרים וחלונות,    
האם ולכמה זמן יש לעזוב את 

הבית

האם יש הוראות מיוחדות כמו:    
ניקוי, אוורור, החלפת מצעים, 

שטיפת כלים

האם יש הנחיות מיוחדות לגבי    
תינוקות, ילדים, חיות מחמד 

בבית ובחצר

מבקשים מהמדביר העתק פנקס 
ביצוע( של פעולת  )יומן  רשום 

ההדברה שנעשתה, כולל:

שם התכשיר בו בוצע שימוש   

שם החומר הפעיל וריכוזו   

סוג המזיק  

שם מבצע ההדברה בפועל   
וחתימתו

 שואלים
את המדביר

למידע נוסף מוקד המשרד להגנת הסביבה: 6911 *



סיבות†מצוינות
להתחיל†ללמוד†את

ßהדף†היומי†בהלכהß
ßמשנה†ברורהßב

±

≤

≥

°ßאורח†חייםß†כדי†לדעת†את†הלכות
Æßהמשנה†ברורהß†גם†השאיפה†שלך†תמיד†הית†לדעת†את†Æהרוצה†לחיות†כיהודי †≠†עליו†לדעת†את†המשנה†ברורה

 

כדי†להרבות†זכויות†ליום†הדין°
קבל†על†עצמך†קבלה†טובה†הטומנת†בחובה†גם†קביעת†עיתים†לתורה¨
Æוגם†קבלה†ללמוד†הלכות†מעשיות†שיהפכו†אותך†ליודע†ומקיים†הלכה

 

¨ßספר†הגיבוריםßכדי†ששמך†יוזכר†ב
°ßהחפץ†חייםß†על†ציונו†הקדוש†של

ßספר†הגיבוריםß†עם†שמות†הלומדים†והמצטרפים†יונח†על†הציון†הקß†ביומא†דהלולא¨
  Æכ¢ד†אלול¨†להזכר†לחיים†טובים†ולהכתב†בספרן†של†צדיקים

 

כוח†הרבים†של†לימוד†ותפילה†≠†שאין†חזק†ממנו
משלחת†הרבנים†של†ßדרשוß†תעלה†על†ציונו†של†ßהחפץ†חייםß†ביומא†דהלולא†כ¢ד†אלול¨†ובכוח†הרבים†של†רבבות†לומדי
ßהדף†היומי†בהלכהß†ויחד†עמם†רבבות†אלפי†ישראל†ותינוקות†של†בית†רבן†שילמדו†באותו†יום†את†תורתו†ויתפללו†לזכות
Æכלל†ישראל¨†יזעקו∫†¢רבי¨†את†תורתך†אנו†למדים¢¨†כמובא†בגמרא†ובספרים†הקדושים†שסגולה†זו†מסוגלת†לקבלת†התפילה

למסירת†שמות†ללומדים†ותיקים∫
dirshur@gmail.com† Æמייל†† † †∞∑∑≠¥∑∞¥μ≤±† Æפקס††† † †∞≤≠π¥±∞±∞±† Æטל
∞≤≠μ∂∞π∞∞∞†∫ולקבלת†לוח†לימוד† ßהדף†היומי†בהלכהß†להצטרפות†ללימוד
dirshudaf@gmail.com †∫®לקבלת†דפי†לימוד†ליום†ההילולא†©מתחילים†סימן†ק¢ס
∞μ¥≠∏¥∞≤∞±≤† ∫ ßבהלכה† †היומי †בßדף † †חדשים †שיעורים לפתיחת



י"ט באלול תשע"ו 22/9/16בחולון בת ים1210

טראמפ קורץ למוסלמים?
אחרי שורת ההתבטאויות של המועמד לנשיאות ארה"ב דונלד 
טראמפ נגד המוסלמים, אמר השבוע המועמד לנשיא מצרים 
א-סיסי כי הוא "רוחש כבוד למוסלמים שוחרי שלום" ● 
טראמפ והילארי קלינטון נפגשו שניהם בנפרד עם א-סיסי, 

שהגיע לניו יורק לרגל העצרת הכללית של האו"ם 

מאת: חיים בנשק

עצרת  יורק  בניו  נפתחה  )שלישי(  אתמול 
דונלד  ארה"ב,  לנשיאות  המועמדים  האו"ם: 
המעמד  את  ינצלו  קלינטון,  והילרי  טראמפ 
את  להציג  במטרה  העולם  מנהיגי  עם  ויפגשו 
החלו  כבר  השניים  שלהם.  החוץ  מדיניות 
מצרים,  נשיא  עם  נפגשו  שני  וביום  במפגשים 

עבד אל פתאח א-סיסי.
הייתה  הנשיא  עם  טראמפ  של  פגישתו 
המועמד  של  הצהרותיו  לאור  במיוחד  מעניינת, 
בעבר כי יש לאסור על כניסת מוסלמים למצרים.
עם  הפגישה  לפני  פרסמו  הרפובליקני  במטה 
א סיסי הצהרה שיועדה לאוזניו לפיה "המועמד 
שוחרי  למוסלמים  רב  כבוד  רוחש  הרפובליקני 
שלום". טראמפ הבטיח לא-סיסי שכאשר ייבחר 
של  נאמנה"  "חברה  תהיה  ארה"ב  לנשיאות, 
והדגיש בשיחה את העובדה ש"מצרים  מצרים, 
ואת  משותף  אויב  חולקות  הברית  וארצות 
הטרור  בהבסת  פעולה  שיתוף  של  החשיבות 

האסלאמי".
הסנאטור  יועצים,  שני  הצטרפו  לטראמפ 
צבא  בכיר  פלין,  ומייקל  סשנס  ג'ף  מאלבמה 

לענייני  המועמד  של  היועץ  וכיום  לשעבר 
הנשיא  אמר  השניים  בין  בשיחה  חוץ.  מדיניות 
המצרי שהעולם סובל ממשבר של אידיאולוגיה 
על  שוחחו  השניים  אם  ידוע  לא  קיצונית. 
לאיסור שהוא  בנוגע  טראמפ  של  התבטאויותיו 
לארצות  מוסלמים  כניסת  על  להטיל  מתכוון 

הברית.
כאמור, גם הילרי קלינטון נפגשה עם א-סיסי. 
על  המצרי  הנשיא  דיבר  קלינטון,  עם  בשיחה 
ל"חברה  קדימה,  מצרים  את  להוביל  רצונו 
את  שאוכפת  מודרנית  מדינה  חדשה,  אזרחית 

שלטון החוק ומכבדת זכויות אדם וחירויות".
ראש  עם  גם  נפגשה  הדמוקרטית  המועמדת 
אוקראינה,  נשיא  ועם  אבה  שינזו  יפן  ממשלת 

פטרו פורושנקו.
על  קלינטון  את  טראמפ  תקף  יותר  מוקדם 
"החולשה  כי  ואמר  המדינה,  כמזכירת  ימיה 
הנכונות  את  חיזקה  בתפקיד  שהיתה  בעת  שלה 
את  לתקוף  העולם  בכל  הטרוריסטים  של 
מקווים  הם  אדמתנו.  על  אפילו  הברית,  ארצות 
 – הנשיאה  תהיה  קלינטון  שהילרי  ומתפללים 
וברציחות  בברבריות  להמשיך  יוכלו  שהם  כדי 

שלהם".

של  בסקרים  התחזקותו  רקע  על  כך,  ובתוך 
הרפובליקנית  המפלגה  הכריזה  טראמפ,  דונלד 
מפקד  קיום  על  אי-פעם  לראשונה  בישראל 
אינם  היעד  קהל  בישראל.  תומכים  לרישום 
בישראל,  האמריקנים  הבוחרים  אלף   300 רק 
חלק  לקחת  המעוניינים  ישראל  אזרחי  כל  אלא 
בקמפיין ולתרום את חלקם להצלחתו של דונלד 

טראמפ בבחירות.
רב  מספר  בעקבות  לדרך  יצא  המפקד  הליך 
אמריקנים,  שאינם  ישראלים  מצד  בקשות  של 
אשר יצרו קשר עם מטות הבחירות של המפלגה 
ברחבי הארץ וביקשו להשתתף בקמפיין ולסייע 

ככל שניתן.
לאפשר  הוחלט  בישראל  המפלגה  בהנהלת 
המפלגה  לידידי  ולהפוך  להתפקד  להם 
את  לשלב  ובנוסף  בישראל,  הרפובליקנית 
התומכים שיירשמו באירועים פומביים, מפגשים 
עם אורחים מחו"ל, לאפשר להם העברת רעיונות 
לקמפיין בארץ ובחו"ל, ושיתופי פעולה נוספים.
הנרשמים, שיקבלו גם תעודה כידידי המפלגה, 
אך  שקלים,   33 בגובה  הרישום  דמי  את  ישלמו 
יכולים לתרום גם סכומים גבוהים יותר אם ירצו 

בכך.

בשלושת הימים הראשונים של הליך הראשון 
אמריקנים,  שאינם  ישראלים  אלפי  נרשמו  כבר 
והיעד הסופי הוא להגיע לעשרות אלפים נוספים 
כמה  ולהביא  בטראמפ  התמיכה  את  לחזק  כדי 
בבחירות  להשתתף  ישראלים-אמריקנים  שיותר 

ולסייע בכך לקשר בין ישראל לארה"ב.
צל,  מארק  עו"ד  בישראל,  המפלגה  יו"ר 
שאינם  ישראלים  של  אדירה  כמות  "יש  כי  ציין 
הזה. הם  אמריקנים שרוצים לקחת חלק בהליך 
אובמה  מורשת  את  תמשיך  שהילארי  חוששים 
התרומה  את  לתת  רוצים  והם  שנים,   4 לעוד 
שלהם למאמץ שנועד למנוע את זה – ולהכניס 

לבית הלבן ידיד אמיתי של ישראל".
כי  ציין  ארזי,  רוני  בקמפיין,  הדיגיטל  מנהל 
הנשיאותי  הבחירות  בקמפיין  תמלאת  "הרשת 
שהקמנו  ההתפקדות  אתר  ביותר.  מרכזי  תפקיד 
מאפשר לגולש הישראלי, לראשונה בהיסטוריה, 
ושינוי  כל סקר  דרוך אחר  לא להסתפק במעקב 
בקמפיין  רשמית  מעורב  להיות  גם  אלא  מגמה, 

הבחירות האמריקני".

מתקרב 
למוסלמים? 
טראמפ

 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט
  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 

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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



3,190₪
מחיר מומלץ לצרכן

BKDM22100X | תנור בנוי דו תאי

2,490₪
מחיר מומלץ לצרכן

KCDM62110DW | תנור משולב דו תאי

4,790₪
מחיר מומלץ לצרכן 3,690₪

מחיר מומלץ לצרכן

DN156821W | מקרר מקפיא עליוןCN160231W | מקרר מקפיא תחתון

תנור משולב דו-תאי מדגם  KCDM 62110DW , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 44 
ל'. תנור בנוי דו-תאי מדגם  ODM 22100 X , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 65 ל'.

מקרר מקפיא עליון:  DN156821W , דירוג אנרגטי:  B , נפח כללי: 520 ל', נפח אחסון תא קירור: 383 ל', נפח אחסון תא 
הקפאה: 122 ל'. מקרר מקפיא תחתון:  CN 160231W  דירוג אנרגטי:  A , נפח כללי: 590 ל', נפח אחסון תא קירור: 394 ל', 
נפח אחסון תא הקפאה: 160 ל', צבע לבן. התמונות להמחשה בלבד. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי המקרר הישן הינו 

ללא חיוב. ללקוחות שרכשו אצל משווק מורשה ברשימה המתעדכנת באתר ברימאג. ט.ל.ח.

בחג הזה
כל הבית                !

*4512www.brimag.co.il
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"אני חייב לטוס לדרום", אמר אריה דרעי לנוכחים. "כשאתה 
טס, תראה את המחסור בכיתות מלמעלה", השיב לו גפני ודרעי 
כתזכורת  נמוכה",  "טיסה  על  ודיבר  מבודחת  בנימה  החזיר 

לנסיעה במהירות מופרזת שבה נתפס נהגו של גפני.
של  המיוחדת  הישיבה  במהלך  המבודחים  הרגעים  היו  אלו 
ציבור  נציגי  שים  הערים.  ראשי  עם  החרדיות  המפלגות  ראשי 
איחר  כשגוטרמן  בכמויות.  הומור  ותקבל  אחד  בחדר  חרדים 
ליצמן  הבריאות  שר  לו  אמר  התוצאות,  מה  לשמוע  וביקש 

בדייקנות גוראית, דיברנו על זה כשלא היית.
צחוק לחוד ורצינות לחוד. אם מנטרלים לרגע את רעשי הרקע 
של הסמינרים, לא היתה תקופה טובה יותר של שיתופי פעולה 
בין ש"ס ליהדות התורה כמו בתקופה האחרונה. השבוע זה בא 
לקידום  עיתונות,  בקו  לראשונה  שנחשף  במפגש  ביטוי  לידי 

תוכנית החומש לבינוי מוסדות חינוך למגזר. 
אירח  וליצמן  הערים,  לראשי  גיבוי  העניק  דרעי  יזם,  פרוש 
שהביע  החינוך  שר  את  גם  לפגישה  כשהביא  והפתיע  בלשכתו 

מחויבות.
המפגש  הממשלה  ישיבת  לאחר  ראשון  ביום  התקיים  וכך, 
בהשתתפות  בירושלים,  ליצמן  יעקב  השר  בלשכת  המיוחד 
השרים דרעי, ליצמן, שר החינוך נפתלי בנט, יו"ר ועדת הכספים 
הערים  וראשי  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן  גפני,  משה  משה 
לימוד  כיתות  להקצאת  החומש  תכנית  מימוש  בנושא  החרדיות 

למגזר החרדי.
את תוכנית החומש הוביל כזכור סגן השר מאיר פרוש, יחד עם 
פורום ראשי הרשויות בראשותו של ראש עירית ביתר עילית הרב 

מאיר רובינשטיין.
עמל  שנה  חצי  מזה  כי  בדבריו  שסיפר  פרוש  פתח  הדיון  את 

ראשי  כל  עם  יחד  החומש  תוכנית  גיבוש  על  מקצועי  צוות 
של  חומש  תוכניות  כלל  שבדרך  "למרות  החרדיות.  הרשויות 
תוכנית  בלבד,  עתידי  בצפי  עוסקות  והאוצר  החינוך  משרדי 
בצפי  עוסקת  היותה  מלבד  בזאת,  המוצגת  הנוכחית,  החומש 
הקיים  הגדול  בחוסר  אף  עוסקת  היא  הקרובות,  השנים  לחמש 

כיום בכיתות לימוד במגזר החרדי". 
פרוש תיאר את הפריסה הרחבה של עבודת השטח שנעשתה 
ל-40  קרוב  כללה  החומש  "תוכנית  התוכנית:  גיבוש  בטרם 
להציב  היא  הנוכחית  הפגישה  מטרת  ומעורבות.  חרדיות  ערים 
את הדרישה במסגרת תוכנית החומש ממשרד החינוך וממשרד 

האוצר שהציבור החרדי יקבל את החלק המגיע לו".
מאיר  הרשויות  ראשי  פורום  וראש  ביתר  עיריית  ראש 
אפליית  אודות  שהכין  מסמך  הנאספים  לפני  הציג  רובינשטיין 
תקצוב,  נושא  ועד  מחינוך  נושאים,  בשלל  המקומיות  הרשויות 
לצד הצעה לקיים סקר כלכלי מקיף במגזר החרדי כפי שנעשה 

במגזר הערבי.
השווה את תנאינו לערבים, ונהיה מסודרים.

 כבוד למגזר

יו"ר ש"ס אריה דרעי, בכובעו כשר הפנים, שם את האצבע על 
הפליית הערים החרדיות וקרא למסד את פורום ראשי הרשויות 
ולתת לו שיניים. "צריך להבין שרק ברשויות של המגזר החרדי, 
מאות  משש  למעלה  יש  המעורבות,  הערים  על  מדבר  לא  ואני 
אלף תושבים, שהם במעמד הסוציו אקונומי הנמוך ביותר. לא 
ולמגזר החרדי  יכול להיות שתהיה תכנית חומש לכל המגזרים 

לא יהיה".
הקיימת  האפליה  לתקן  דרש  ליצמן  הבריאות  שר  המארח 

החרדי  לציבור  הלימוד  כיתות  "מצוקת  החרדי.  הציבור  לרעת 
בערי הארץ ידועה ולצערינו אף מחמירה. לראשונה יש הזדמנות 
לתקן את העוול הזה ואני משבח את שר החינוך בנט וסגנו הרב 
פרוש על ההתגייסות למען הנושא החשוב כל כך לילדי ישראל 
מה  איתנו,  הערים שמשתתפים  ראשי  לכל  מודה  אני  החרדיים. 
אנחנו  יחדיו.  המאבק  לצורך  המשותפים  הכוחות  את  שמבטא 
נפגש כאן שוב מיד אחרי החגים, בכדי לעקוב אחרי התקדמות 

התכנית מצד משרד החינוך".
יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב גפני אמר כי "נעשתה כאן עבודה 
יסודית של תכנית מקצועית. המגזר החרדי הופלה לרעה במשך 
שנים", גפני פנה לשר החינוך בנט ואמר: "אתה שר החינוך, אתה 
יכול לצמצם את הפער. אני אעזור ככל שאוכל בוועדת הכספים".

החינוך  שר  לעזור.  נכונות  עם  בא  שהוא  הבהיר  מצידו  בנט 
שהפתיע בעצם נוכחותו במפגש אמר כי "לכבוד הוא לי להשתתף 
עמכם כאן. אני רואה עין בעין את הצורך בשינוי המצב הקיים 
מול המחסור בכיתות לימוד בערים החרדיות. הצוות המקצועי 
ייצר תכנית חומש תוך כששה שבועות - על בסיס  של המשרד 

התכנית שהכינו כאן".
והן מטעם  רשימת המשתתפים הן מטעם הרשויות החרדיות 
בן  תמיר  הרצינות:  על  והעידה  מכובדת  הייתה  החינוך  משרד 
חנוך  ב״ב  רה״ע  החינוך,  במשרד  ופיתוח  בינוי  אחראי  משה 
עילית  ביתר  ר"ע  גוטרמן,  יעקב  עילית  מודיעין  רה״ע  זייברט, 
מאיר רובינשטיין, רה״ע בית שמש משה אבוטבול, רה״ע אלעד 
ישראל פרוש, ראש מועצת רכסים יצחק רייך, ראש מועצת קרית 
יערים אברהם רוזנטל, ראש מועצת עמנואל עזרא גרשי, מחזיק 
תיק חינוך בבית שמש שעיה ארנרייך, יהודה לוי סגן ראש אגף 

החינוך בב"ב, וגזבר עיריית ביתר עילית ישראל שוויבל.
כבוד למגזר יש. עכשיו ניתן להמתין ולראות האם גם תהיינה 

תוצאות. 

החינוך החרדי – המופלה ביותר 
ביחס של מספר תלמידים לכיתה
כפי שנחשף בשבוע שעבר בקו עיתונות: במסגרת כינוס מיוחד של ראשי המפלגות החרדיות עם ראשי הערים 
יצאה לדרך תוכנית החומש להקצאת ובינוי כיתות למגזר החרדי ● סגן שר החינוך פרוש: מטרת הפגישה היא 
להציב את הדרישה במסגרת תוכנית החומש ממשרד החינוך וממשרד האוצר שהציבור החרדי יקבל את החלק 

המגיע לו ● שר החינוך נפתלי בנט: רואה עין בעין את מצוקת הכיתות במגזר החרדי

ראשי המפלגות החרדיות וראשי הערים נפגשו עם שר החינוך:

"קשה לנו מאוד לקבל החלטות"

 פגישת ראשי המפלגות החרדיות וראשי הערים עם שר החינוך בנט
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במעמד רבנים, סגן השר מאיר פרוש ובכירי משרד החינוך, 
הושק פרויקט החונכים 'חנוך לנער' אתמול בצהריים בבני ברק. 
מדובר בפרויקט ארצי ראשוני, רחב היקף וארוך טווח, לסיוע 
לימודי ורגשי בקרב תלמידי הישיבות הקטנות בכל רחבי הארץ, 

אשר זקוקים לחונכים במסגרת הישיבתית.
הפרויקט 'חנוך לנער' צפוי להעסיק מאות חונכים שיתפרסו 
הזקוקים  בחורים  לאלפי  סיוע  ויעניקו  הקטנות,  הישיבות  בכל 
מוסד  כל  של  מתלמידיו  אחוזים,  עשרה  עד  של  בהיקף  לו, 

שיבחר להשתתף בפרויקט.
במהלך המשא ומתן הקואליציוני, פנו לסגן שר החינוך מאיר 
פרוש, גדולי וצדיקי הדור חברי מועצת גדולי התורה בבקשה 
מיוחדת, שיפעל לסייע לבחורים הזקוקים לסיוע לימודי ורגשי 
בהיכלי הישיבות לצעירים. "מדובר בדור העתיד של עם ישראל 
כי  והדגישו  בפנייתם  ישראל  גדולי  אמרו  לסיוע",  שזקוקים 

מדובר בהצלת נפשות לכל דבר ועניין.
יהדות  בין  הקואליציוני  ובהסכם  למערכה,  נרתם  פרוש 
עם  זה.  נושא  המתקצב  סעיף  נכנס  הליכוד,  לסיעת  התורה 
כניסתו לתפקיד כסגן שר החינוך, במצוותם של גדולי ישראל 
היגוי  וועדת  הוקמה  כך  הנושא המשרד. לשם  את  לקדם  החל 

חינוכית רבנית, המורכבת מטובי אנשי החינוך בציבור החרדי - 
על כל מגזריו וקהילותיו. על פי בקשת הרבנים הועמדו בראש 
הפרויקט הגאון רבי יהושע פינק רב דביהמ"ד בעלזא בבני ברק, 
הגאון רבי משה בלוי מראשי 'תושייה' והגאון רבי אשר בן נעים 
מראשי ישיבת 'ברכת אפרים'. המוכרים כאישי חינוך מובחרים 

ובמיוחד בתחום רגיש זה.
הרבנים ישבו במשך חודשים רבים עם אנשי משרד החינוך 
מתוך מטרה לגבש תכנית מתאימה ומיוחדת להיכלי הישיבות. 
ייחודית,  תכנית  על  הוחלט  ומעמיקים  נרחבים  דיונים  לאחר 
על  מיוחד שנבחר  צוות  ידי  על  נעשים  והליווי  התכנים  כשכל 

ידי הרבנים שליט"א.  
בראש הצוות המקצועי הועמד יוסף גרליץ, איש אמונם של 
גדולי ישראל הפועל בשליחותם, האחראי על המהפך שנעשה 
והרווחה  החינוך  בתחום  האחרונות  בשנים  ברק  בני  בעיר 
בתלמודי תורה והישיבות, ומי שהקים מספר תכניות חינוכיות 
ומשמש  לסיוע,  הזקוקים  נוער  בני  המסייעות להתמודדות של 

אף כיועץ ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט. 
חברי הצוות הם הרכזים הארציים: הרב שלמה ריין מראשי 
לנוער  והסיוע  ההשמה  תחום  כל  על  ואחראי  שומע'  'לב 
הזקוק לעזרה, הרב אברהם יוסף נוימן ממקימי אחת הישיבות 
המצליחות ביותר לנוער הזקוק לסיוע והרב ישראל מאיר דרהין, 

ר"מ בישיבה בבני ברק ומלווה פרויקטים חינוכיים שונים. 
החונכים  למאות  השכר  ותשלום  הפרויקט  תפעול  לצורך 
לשנת  שקלים  מיליון   12 של  תקציב  החינוך  משרד  הקצה 
וראשי  המוסדות  שמנהלי  נקבע  כמו"כ  תשע"ז.  הלימודים 
הישיבות הם שיחליטו מי התלמידים הזקוקים לחונך, בהתאם 
לקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי של הרבנים והצוות 

המקצועי. 
עבור  הגדול  ההישג  את  סיכם  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
היא  לסיוע  הזקוק  לנוער  "הדאגה  ואמר:  לכך  הזקוק  הנוער 
הבעיה המשמעותית ביותר בתחום החינוך בימינו, והגיע הזמן 
את  ותשקיע  פרטני  באופן  לכך  תתייחס  החרדית  שהנציגות 
שהטילו  ישראל  גדולי  בהוראת  בנושא.  הדרושה  האנרגיה  כל 
פעלתי  החינוך,  למשרד  בכניסתי  הכבדה  המשימה  את  עלי 
רבות כדי לזכות להגיע למקום הזה, ממנו נוכל לסייע ולהציל 
בנט  נפתלי  החינוך  לשר  גם  הודה  השר  סגן  רבות".  נפשות 
ולכל המעורבים בפרויקט על חלקם ובפרט לד"ר סער הראל, 
מנהל לילדים ונוער בסיכון, שנרתם לבקשת מנכ"לית המשרד 
ונטל עליו לבצע את המשימה המורכבת ולהוציאה מהכוח אל 

הפועל.
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את כמויות הדמעות שנשפכות בבתי ישראל, בכל שנה מחדש, 
בתקופת הרישום לסמינרים, ולאחריה בתחילת שנת הלימודים - 
קשה לכמת ולאמוד. מה לא נכתב על התופעה הכואבת הזו? על 
הקושי הרב של ההורים, על מצוקתן הקשה של התלמידות, ועל 
השאלה התלויה תמיד בחלל האוויר – למה? למה לא קיבלו 
אותה? הרי היא ילדה כל כך מצוינת, מוכשרת ובעלת מידות, 

אז איך קרה שהיא בחוץ?
בשיחה  אומרת  הזו",  לשאלה  תשובה  לנו  יש  תמיד  "ולא 
ל'קו עיתונות' הגב' חנה, מחנכת מוכרת מאוד באחד הסמינרים 
הגדולים והידועים בירושלים, אשר משמשת מזה שנים בצוות 
ועדת הקבלה. "הציבור אינו מבין", היא טוענת, "אבל מנהלי 
הסמינרים באמת מצויים במצוקה קשה מאוד, כי כאשר מדובר 
בסמינרים הגדולים והנחשקים, יש בכל שנה מחדש מאות רבות 
של בנות שמבקשות להתקבל אליהם, מעבר לאלו שהתקבלו. 
רבות מתוכן הן בנות איכותיות וטובות, מבתים באמת מעולים, 
אבל מה אפשר לעשות שאין מקום לכולן? הסברתי פעם להורה 
שהגיע אליי: 'חשוב על כך שיש לי בית קטן ובחוץ משתוללת 
סופת שלגים. אני מכניסה לבית אלף אנשים, כדי להגן עליהם 
מפני הקור. כולם עומדים צפופים, צמודים זה לזה. ומה לעשות 
מובן  הרי  נוספים?  אנשים  אלפים  חמשת  עוד  נשארו  שבחוץ 
שאין לי מקום, גם אם אני מאוד רוצה להכניס אותם לביתי, ואני 

באמת רוצה".

 דיני נפשות

במהלך  פעם  מידי  הנושא.  על  חנה  הגב'  עם  לשוחח  קשה 
השיחה קולה נשבר, כי היא באמת מכירה במצוקה של הבנות, 
הקבלה  לוועדת  הצטרפה  שנים  מספר  "לפני  הוריהן.  של  וגם 
שלנו מחנכת של אחת מכיתות ח' בארץ", היא מספרת, "ובזמן 
את  עצמי  על  לוקחת  'אני  לי:  הודיעה  היא  הצטרפה,  שהיא 
לגרום  אצליח  אני  הבנות,  של  הדמעות  את  להפסיק  התפקיד 
רגע  באותו  חפצה'.  היא  שבו  לסמינר  תתקבל  אחת  שכל  לכך 

לקחתי דף ועט וחתמתי לה על כך שאם היא מצליחה לפתור את 
הבעיה בתוך חמש שנים אני משלמת לה מיליון דולר. ובאמת, 
כעבור שנתיים היא פרשה מהמרוץ... כי לצערי, אין לי באמת 

פתרון אופרטיבי".
עוד  פשוט  יפתחו  לא  המובילים  שהסמינרים  למה  אבל 

כיתות?
מנקודת  נצא  אם  "גם  משיבה,  היא  אפשרי",  בלתי  "זה 
הנחה שאפשר לפתוח בכל סמינר עשר כיתות מקבילות, ובכל 
תהיה  עדיין  האפשרי,  המקסימום  שזה  בנות   44 נכניס  כיתה 
שלסמינרים  בזמן  וזאת  בלבד,  בנות   440 לקבל  אפשרות  לנו 

המובילים נרשמות לפחות 700 בנות ומה נעשה עם היתר?" 
שכאן  מסתבר  היתר,  על  לדבר  עוברת  חנה  הגב'  וכאשר 

באמת טמונה הבעיה הגדולה. "מאוד כואב לי על כל אלו שלא 
מתקבלות, כי על פי החישוב שעשינו נשארות בהכרח 260 בנות 
בחוץ, מתוכן יש 130 שבאמת לא מתאימות מבחינה רוחנית או 
לימודית, אבל יש גם 130 בנות מצוינות ומעולות שפשוט אין 

להן מקום, ואיך נבחר בין כולן?" 
כאן, לדבריה, נמצאות הדמעות האמתיות – גם של ההורים 

וגם של הצוות, "כי קשה, קשה לנו מאוד לקבל החלטות".
ואיך באמת מתקבלות החלטות כאלו?

"אני יכולה להעיד מקרוב על כך שבכל הסמינרים הגדולים 
יש וועדות קבלה שבראשן יושבים תלמידי חכמים גדולים, כמו 
גם צוות של מחנכות ולפניהם מובאים כל הנתונים, עד הפרטים 
גלויים  היו  הוועדה  חברי  של  השמות  בעבר  ביותר.  הקטנים 
כי הם פשוט חוששים. על  היום פחות,  וידועים בציבור, אבל 
כל פנים, מדובר בתלמידי חכמים גדולים ממש. באחת הוועדות 
שבהן השתתפתי בשנה שעברה הגיע מהם ואמר לנו: במשך כל 

היום אני צמתי, כי רק כך אני יכול לגשת להחלטה". 
ויש לה גם מסר: "מאוד כואב לנו על כך שגופים חיצוניים 
מנסים להתערב בשיקולי הקבלה לסמינרים, וגם אסביר מדוע – 
לצורך ההמחשה, אם נבקר אצל הירקן - מי יהיה זה שימיין את 
נצטרך מיון  ביותר, אבל אם  העגבניות בחוץ? הפועל הפשוט 
של יהלומים, למי נפנה? בוודאי שלא נסמוך על הפועל הפשוט 
גם  כך  ערך.  יקרי  ביהלומים  היטב  שמבין  למי  רק  נפנה  אלא 
בנושא החינוך, רק מי שמלמד ומתעסק עם הניואנסים הדקים 
ביותר, הוא זה שיכול למיין בין יהלומים, ובשום אופן אסור לנו 

להעביר את התפקיד לפקיד חיצוני כזה או אחר".
יצויין כי השבוע פורסם מכתבם של גדולי ישראל ובראשם 
הגר"ח  ומרן שר התורה  הגראי"ל שטיינמן  הישיבה  ראש  מרן 

קנייבסקי, המחזק את מנהלי הסמינרים. 
במכתבם כותבים גדולי ישראל שליט"א: "באנו בזאת לגלות 
תלמידות  בקבלת  והחלטה  שהסמכות  דנא  מקדמת  דעתנו  את 
הינם של מנהלי הסמינרים בלבד ואין לשום גורם חיצוני כגון 
כל  רשות  גורם  כל  או  מועצות  ראשי  עיריות,  החינוך,  משרד 
שך  הגרא"מ  מרנן  של  דעתם  היה  וכך  בדבר  להתערב  שהוא 
הינו  חיצוני  גורם  של  שהתערבות  זצוק"ל  אלישיב  והגרי"ש 

חורבן החינוך". 

לראשונה: פרויקט חונכים לנערים חרדים במימון המדינה
משרד החינוך השיק את פרויקט המיוחד 'חנוך לנער' למוסדות חינוך חרדים ● פרויקט החונכים הייחודי קודם ביוזמת 

סגן שר החינוך מאיר פרוש ● הפרויקט מלווה על ידי אישי חינוך וראשי הישיבות, וזוכה לברכתם של גדולי ישראל

סערת הסמינרים

"קשה לנו מאוד לקבל החלטות"
דמעות רבות נשפכות על הבנות שלא התקבלו לסמינרים, ורבים מנסים לסייע להן, אך האם יש פתרון? ומיהם 
אלו שמחליטים את מי לקבל ואת מי לא? בשיחה עם אחת המחנכות הגדולות והידועות, היא מספרת על מה 

שמסתתר מאחורי, ויש לה גם מסר להורים

 בס"ד, כ"ח אב תשע"ו

 

באנו בזאת לגלות את דעתינו מקדמת 

דנא שהסמכות והחלטה בקבלת 

תלמידות הינם של מנהלי הסמינרים 

בלבד ואין לשום גורם חיצוני כגון משרד 

החינוך, עיריות, ראשי מועצות או כל 

גורם רשות כל שהוא להתערב בדבר וכך 

היה דעתם של מרנן הגרא"מ שך 

אלישיב זצוק"ל שהתערבות של  והגרי"ש

 גורם חיצוני הינו חורבן החינוך.
 

מכתב גדולי ישראל
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מאת: אלי שניידר

דבר  של  בסופו  השניים,  בין  המשברים  חרף 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ייפגש היום )יום 
אובמה.  ברק  הברית,  ארצות  נשיא  עם  רביעי( 
של  הכללית  העצרת  בשולי  תתקיים  הפגישה 
האו"ם, ככל הנראה במלון בו ישהה אובמה. על 
פי הערכות, זוהי הפגישה האחרונה שתהיה בין 

השניים בזמן כהונתו של אובמה.
שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, שוחח בנושא 
כי  וסיפר  בישראל  התקשורת  כלי  עם  השבוע 
ועדיין  הביטחון,  בתקציב  מקצצים  "בארה"ב 
מיליארד  ארבעה  כמעט  מקבלת  ישראל  מדינת 
נראה  זה  צניעות.  קצת  צריכים  אנחנו  בשנה. 
ואנחנו  עתק  סכום  מקבלים  שאנחנו  מוזר  לי 

מתלבטים אם זה טוב או לא".
על פי הודעה שיצאה השבוע מלשכת נתניהו, 
על  אישי  באופן  לנשיא  יודה  הממשלה  ראש 
שעבר,  בשבוע  שנחתם  הביטחוני  הסיוע  הסכם 
"הסכם שמבטא את עומק היחסים האסטרטגים 
והברית בין ישראל לבין ארה"ב", נכתב בהודעה. 
עם  בפגישתו  לשוחח  מתכוון  נתניהו  בנוסף, 
הנשיא אובמה על האתגרים וההזדמנויות במזרח 

התיכון והדרך לקדם יחד שלום וביטחון.
רגעים  מעט  לא  גם  בוודאי  יהיו  בפגישה 
הבנייה  סביב  להניח  סביר  רובם  מתוחים. 
בהתנחלויות. בשבועות האחרונים ארצות הברית 
החריפה את הטון בכל מה שנוגע לבנייה מעבר 
לקו הירוק, כאשר דוברי מחלקת המדינה מכנים 
את הרחבת ההתנחלויות 'פרובוקציה', ומציינים 
סימני  מעלות  בשטחים  ישראל  של  שהפעולות 
של  העתידיות  התוכניות  לגבי  גדולים  שאלה 
ישנם  הזה  הרקע  על  ושומרון.  ביהודה  נתניהו 
האחרונים  בחודשים  ינסה  שאובמה  חששות 
לכהונתו להביא הצעת החלטה למועצת הביטחון 

נגד ההתנחלויות.
נתניהו המריא אתמול  ראש הממשלה בנימין 
אתמול  שנפתחה  האו"ם  לעצרת  )שלישי( 
הנשיא  עם  הפגישה  לקראת  הברית,  בארצות 

אובמה.
"אנחנו בתוך שבוע מדיני חשוב מאוד למדינת 
אני  הברית,  לארצות  עכשיו  יוצא  אני  ישראל. 
אפגש שם תחילה עם הנשיא אובמה ואני אודה 
לו על הסיוע הביטחוני הגדול והחשוב למדינת 
ישראל בעשור הקרוב", אמר נתניהו עם עלייתו 

למטוס. 
"לאחר מכן אני אשא דברים בעצרת האו"ם, 
האמת  את  ישראל,  של  דברה  את  אגיד שם  אני 
את  וגם  ישראל  של  הצדק  את  ישראל,  של 
"הגבורה  נתניהו.  הוסיף  ישראל",  של  הגבורה 
והשוטרות  השוטרים  של  שלנו,  החיילים  של 
שלנו, של האזרחים והאזרחיות שלנו, שנאבקים 

מאבק בלתי מתפשר בטרור האכזר".
מהקהילה  מצפה  הוא  כי  ואמר  סיכם  נתניהו 
במלחמה  אחידה  מידה  ל"אמת  הבינלאומית 
הבינלאומית  הקהילה  "כל  כדבריו.  בטרור", 
בנחישות  בטרור  להילחם  שצריך  היום  אומרת 
ובאופן בלתי מתפשר. ובכן, הם חייבים לתמוך 
בטרור,  מתפשר  והבלתי  הנחוש  במאבק  גם 
להילחם  כדי  נחוצה  הזאת  המוסרית  והבהירות 

בטרור וגם כדי לנצח אותו".

מסורת של ביקורים

בעצרת  יורק  בניו  נתניהו  של  השנתי  הביקור 
אצל  מסורת  של  עניין  הוא  האו"ם  של  הכללית 
וחלק  בעבר  ממשלה  ראשי  הממשלה.  ראש 
לעתים  ובוחרים  בחרו  כיום  העולם  ממנהיגי 
בניו  השבוע  שנפתח  הזה  האירוע  על  לוותר 
יורק, שבו מתקבצים מדי שנה כל ראשי המדינות 
יש  לבם.  על  אשר  את  לדבר  בארגון  החברות 
כמו  החוץ,  שר  את  לשלוח  שמעדיפים  כאלה 
השנה  שיגר  הוא  פוטין.  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
במקומו את שר החוץ שלו כדי לייצג את מדינתו 

על הבמה העולמית, אבל לא נתניהו.
ב-2009,  הממשלה  ראש  ללשכת  שחזר  מאז 
מלבד  שנה,  מדי  כמעט  יורק  לניו  הגיע  נתניהו 

דאז  החוץ  שר  את  במקומו  שלח  אז  ב-2010, 
אביגדור ליברמן. בשל החפיפה בין מועדי החגים 
בישראל לתאריכי כינוס העצרת, הוא נאלץ בדרך 
מאחר  והוא  יורק,  לניו  הגעתו  את  לדחות  כלל 
והמנהיגים  הברית  ארצות  נשיא  בעוד  כי  מעט, 
של  הראשונים  בימים  נואמים  בעולם  הבולטים 
כינוס העצרת וכבר עוזבים את העיר, נאומיו של 
נתניהו נערכים לקראת סופה של המליאה. אבל 
השנה הוא מגיע בדיוק בזמן להתחכך עם שועי 

עולם במסדרונות האו"ם.
זו, לנתניהו נקבעו פגישות מלבד  נכון לשעה 
האו"ם  מזכ"ל  עם  גם  אובמה,  ברק  הנשיא  עם 
טורנבול,  מלקולם  אוסטרליה  ממשלת  וראש 
ואירוע עם ראשי מדינות מאפריקה. בלשכת ראש 
הממשלה לא נידבו מידע על פגישות נוספות, אך 
ישנם לא מעט שמות ברשימת האנשים שנתניהו 
בשולי  במקרה,  שלא  או  במקרה  לפגוש,  עשוי 
העצרת. הלשכה הכחישה את הדיווח על פגישה 
ארדואן,  טייפ  רג'פ  טורקיה  נשיא  עם  מתוכננת 
במסדרון  להיתקל  ימהר  לא  גם  שנתניהו  ונראה 

בנשיא איראן חסן רוחאני.
אך בין אורחי העצרת נמצאים גם נשיא מצרים 
בריטניה  ממשלת  ראשת  א-סיסי,  פתח  אל  עבד 
צרפת  של  הממשלות  ראשי  מיי,  תרזה  החדשה 
נשיא  רנצי,  ומתאו  הולנד  פרנסואה  ואיטליה 
ארגנטינה מאוריציו מכרי ורבים אחרים שנתניהו 

ירצה לפגוש.
תהיה  המדינית  הכותרת  גולת  מקרה,  בכל 
פגישתם  זוהי  אובמה.  הנשיא  עם  הפגישה 
הראשונה של שני המנהיגים מאז נובמבר בשנה 
שעברה, וככל הנראה גם האחרונה כאמור לפני 
שאובמה עוזב את התפקיד. אחרי חתימת הסכם 
הסיוע הביטחוני בשבוע שעבר לשני המנהיגים 
יהיה קל לברך ולחייך מול המצלמות, אך בתוך 
אובמה  שבו  המלון  בבית  שתתקיים  הפגישה, 
שוהה, ירחפו הסוגיות הטעונות, שילוו את יחסי 
שני המנהיגים בחודשים שעוד נותרו להם ביחד.
)דאעש(  האסלאמית"  ש"המדינה  אף  על 
הנושא  את  דחקו  בסוריה  והמלחמה  באירופה 

עדיין  הסכסוך  העולמי,  היום  מסדר  הפלסטיני 
נתניהו  היום של  נכבד מסדר  עשוי לתפוס חלק 
בעצרת. ביום שאחרי הפגישה עם אובמה, צפוי 
הרשות  ויו"ר  כשנתניהו  מעניין  מילולי  דו-קרב 
הפלסטינית אבו מאזן יישאו דברים בהפרש של 

שעות.
של  פגישה  להתקיים  צפויה  העצרת  בשולי 
חברות הקוורטט – ארצות הברית, רוסיה, האו"ם 
והאיחוד האירופי – שפרסם לאחרונה דוח מקיף 
להניע  בניסיון  הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  על 
למורת  בינתיים,  המדיני.  התהליך  את  מחדש 
רוחן של כל החברות, לא נרשמו למסמך הזה כל 
תוצאות. בנוסף לכך, המשלחת הצרפתית לאו"ם 
הצרפתית,  ביוזמה  לדיון  פגישה  לכנס  צפויה 
גם  האחרון  ביוני  בפריז  הוועידה  כינוס  שמאז 

היא לא צברה תאוצה.
נתניהו להצגת "האמת של  למסע השנתי של 
ישראל" כפי שהוא נוהג להצהיר בפתח ביקוריו, 
מתלווים לא מעט אישים. נתניהו הזמין את שר 
האוצר משה כחלון להצטרף לביקור, והוא צפוי 
ג'ק  האמריקני  עם מקבילו  רביעי  ביום  להיפגש 
לו. גם סגן השר במשרד ראש הממשלה, מייקל 
השרים  הממשלה.  ראש  לטיסת  הצטרף  אורן, 
צחי הנגבי ואופיר אקוניס וסגנית שר החוץ ציפי 
משרד  מנכ"ל  יורק.  בניו  שוהים  כבר  חוטובלי 
החוץ דורי גולד ושגריר ישראל בארצות הברית 
רון דרמר ילוו את נתניהו בביקור, שיובל על ידי 
שגריר ישראל באו"ם דני דנון והקונסול הכללי 

בניו יורק דני דיין.
את  שמנצל  א-סיסי,  מצרים  לנשיא  בניגוד 
ביקורו בארצות הברית גם למפגש עם המועמדים 
לנשיאות, נתניהו כנראה בחר להימנע מכל מראה 
להיפגש  כעת  צפוי  ולא  בקמפיין  התערבות  של 
עם הילרי קלינטון ודונלד טראמפ. אך בכל זאת 
פגישה  לתיאום  מגעים  נעשים  כי  נודע  השבוע 
לידיד  קומו, שנחשב  אנדרו  יורק,  ניו  עם מושל 
גדול של ישראל ואף ביקר בישראל בעיצומו של 

מבצע "צוק איתן" לפני כשנתיים.

היום יפגש נתניהו עם 
הנשיא היוצא אובמה

רה"מ בנימין נתניהו צפוי להודות בפגישה לנשיא ארה"ב ברק אובמה באופן אישי על הסכם הסיוע הביטחוני, במפגש 
שייתכן שיהיה האחרון בזמן נשיאותו  השגריר דנון: "למרות הקיצוץ בארה"ב ישראל עדיין מקבל 4 מיליארד בשנה" 
 נתניהו צפוי להיפגש גם עם שורת מנהיגים נוספים מרחבי העולם, שמגיעים גם הם לעצרת האו"ם השנתית בניו יורק

 אובמה ונתניהו
בפגישתם הקודמת
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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

אין כמו ארצנו הקדושה 
אלוקיך  ה'  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבוֹא  ִּכי  "ְוָהָיה 
)דברים  ָּבּה"  ְוָיַׁשְבָּת  ִויִרְׁשָּתּה  ַנֲחָלה  ְלָך  נֵֹתן 

כו, א(.
אמר  והיה(  )ד"ה  הקדוש  החיים  אור  כותב 
והיה לשון שמחה, להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת 
הארץ, על דרך אומרו ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחוֹק ִּפינּו ּוְלׁשוֵֹננּו ִרָּנה 

)תהילים קכו, ב(.
אין שמחה אלא בישיבת ארץ ישראל, גדולי ישראל 
ישראל  לארץ  להגיע  וציפו  קיוו  הדורות  כל  במשך 
הדר  כל  הארץ,  ישוב  של  הזו  היקרה  במצווה  ולזכות 
קי  )כתובות  אלוָק  לו  כמי שיש  דומה   - ישראל  בארץ 
ע"ב(, וכל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון )שם קיא 
ע"א(, אך לא תמיד אנו יודעים ומכירים במעלת ארצנו 
הקדושה וממהרים חלילה לצאת ממנה, לפי שאין בעל 
צריכים לשמוח  אנו  ע"א(,  לא  )נידה  בניסו  מכיר  הנס 
בארץ  להתגורר  לנו  שנתנה  הזכות  על  גדולה  שמחה 

ישראל. 
מגדולי  )היה  זצ"ל  הכהן  דוואק  שאול  חיים  רבי 
הגאון  עם  יחד  ולמד  שנה,  כשמונים  לפני  המקובלים 
אברהם  רבי  הגאון  ועם  זצ"ל  הלוי  ידיד  טוב  יום  רבי 
עדס זצ"ל- חבורת מקובלים קדושי עליון, וחיבר פירוש 
על ספר"אוצרות חיים" למהרח"ו וקרא לו בשם"איפה 
שלימה"(, לעת זקנתו חלה במאור עיניו והוצרך לעבור 

ניתוח על ידי רופא מומחה בצרפת.
את  יעבור  לא  שאם  ואמרו  לרב  זאת  כשהודיעו 
הרב:  ענה  עיניו,  מאור  את  לאבד  ח"ו  עלול  הניתוח 
ישראל  מארץ  לצאת  שלא  ובלבד  שיתעוור  לו  מוטב 
כמת  חשוב  שסומא  אף  על  העמים.  ארץ  לטומאת 
)נדרים סד ע"ב(, ולמרות שהפצירו בו רבות, הרב לא 
תקופה  ולאחר  ישראל  ארץ  מאדמת  לצאת  מוכן  היה 
שנות  עשרה  כחמש  במשך  בעיניו  סומא  נעשה  קצרה 
חייו האחרונות. אולם כל התורה והקבלה היו מונחים 
בכיסו ועל אף שהיה סגי נהור היה מתקן את הקוראים 

מתוך הספר שצריך לקרוא ולכוון כך ולא כך.
שדרי"ם  באים  שהיו  במרוקו  מילדותי  וזכורני 
מארץ ישראל כדי לגבות כספים עבור תלמידי חכמים 
רבות  ופעמים  תלמודם,  על  השוקדים  ישראל  בארץ 
אבי  שמר  לפי  הורי,  בבית  מתארחים  השדרי"ם  היו 
ישראל,  ארץ  את חכמי  ומעריך מאוד  אוהב  היה  ע"ה 
ומתאר לנו את מעלת ישיבת הארץ בהתרגשות, כשהיו 
מגיעים השדרי"ם הייתה שוררת בבית שמחה מיוחדת, 
כל  שכולנו  הקודש  מארץ  ישראל,  מארץ  אורח  'הגיע 
מבקשים  היינו  ואחיי  ואני  אליה',  להגיע  חושקים  כך 
בנעליהם  הדבוק  העפר  את  לגרד  מהשדרי"ם  רשות 
ושותים  התה,  בכוס  או  המרק  בצלחת  אותו  ושמים 
בשמחה מעפרה של ארץ ישראל. וכפי שכתב המשורר 
רבי יהודה הלוי בשבח ארץ ישראל באומרו"הלא את 
אבניך אחונן ואשקם, וטעם רגביך )בוץ קשה של אדמת 
יותר  לי  )יהיה מתוק  יערב"  לפי, מדבש  ישראל(  ארץ 

מדבש(, כך הרגשנו. 
אחד  בגיל  ישראל  ארץ  לאדמת  להגיע  וכשזכינו 
נישקנו  הקדושה,  האדמה  על  השתטחנו  מיד  עשרה, 
והתרגשות,  שמחה  של  ודמעות  בבכי  ופרצנו  אותה 
'זכינו להגיע לארץ הקודש, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך ּדֵֹרׁש 
ֲחִרית  ֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֽ אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ָּבּה ֵמֽ

ה' )דברים יא, יב(.  ָׁשָנֽ


רנ"ד(  מצווה  תעשה,  )לא  המצוות  בספר  הרמב"ם 
מבאר את ציווי התורה ֹֽלא ַתְסִּגיר ֶעֶבד ֶאל ֲאדָֹניו )דברים 
מחו"ל  שברח  עבד  להשיב  שלא  הזהירנו  טז(,  כג, 
לארץ ישראל לאדוניו, לפני שאין להשיב בשום פנים 
בקבוץ  הנבחר,  טהור  במקום  מהסתופפות  העבד  את 
ישראל,  ארץ  מופלאים,  אלו   הרמב"ם  דברי  הנכבד. 
הוא המקום הטהור, הוא המקום הנבחר, הוא הקיבוץ 

הנכבד! 
כל  במשך  ישראל  ומאורי  גדולי  מדוע  מובן  ולכן 
הדורות חרפו נפשם לעלות לארץ ישראל, אור החיים 
כל  עם  יחד  הקודש  לארץ  לעלות  ליבו  נתן  הקדוש 
אף  על  שבמרוקו,  סאלי  בעיר  שלו  הקדושה  הקהילה 
וכן  בדרכם,  להם  שאירעו  וההרפתקאות  התלאות  כל 
מאיר  ישראל  ורבינו  מווילנא  הגאון  טוב,  שם  הבעל 
בארצנו,  כבוד  לשכון  השתוקקו  זצ"ל  מראדין  הכהן 
לפי שידעו והכירו את ערכה ומעלתה של ארץ ישראל. 
ואנו, שנמצאים כבר בארצנו הקדושה, כמה צריכים אנו 
לאחוז במצווה זו בכל כוחנו ולשמוח וליקר את הזכות 
שניתנה לנו, ִיְׂשַמח ַהר ִצּיוֹן ָּתֵגְלָנה ְּבנוֹת ְיהּוָדה )תהילים 

מח, יב(.


שנו רבותינו )דברים רבה- ראה ד, ה("אמר הקדוש 
ברוך הוא לבני ישראל: בני, שמעו לי, שאין אדם שומע 
מצוות  על  לוותר  מוכן  אדם  לפעמים  ומפסיד".  לי 
שדואג  מחמת  לתורה,  עתים  קביעת  ועל  מסוימות 
צריך  אך  יכול להסתדר,  בליבו שלא  וחושב  לפרנסתו 
האדם להאמין ולדעת נאמנה שה' יתברך לא ישיב פניו 
ריקם, ויסובב שיקבל בדיוק את מה שמגיע לו, ְוַהּבוֵֹטַח 

בה' ֶחֶסד ְיסוְֹבֶבּנּו )תהילים לב, י(.
בני ברק  ירא שמים מהעיר  יהודי  נספר,  זה  ובעניין 
שקנו  קבועים  קליינטים  לו  והיו  נסיעות  כסוכן  עבד 
ממנו כרטיסי טיסה לכל רחבי העולם. לאותו יהודי היה 
אחיין שהיה איש עסקים ומיליונר גדול, כל כמה ימים 
היה מזמין כרטיסים מדודו וטס ברחבי העולם לצורך 
היה  הנסיעות  סוכן  של  מפרנסתו  גדול  חלק  עסקיו. 

בזכות הנסיעות שהיה מארגן לאחיינו.
היה שיעור קבוע עם חבורת  הנסיעות  לסוכן  והנה, 
 ,15:00 שעה  עד   14:00 משעה  היומי  בדף  אנשים 
לא  הוא  יעבור,  ובל  כחוק  בעבורו  היה  הזה  השיעור 
חמש  שבעולם,  הון  בשום  עליו  לוותר  מוכן  היה 
דקות לפני השעה 14:00 היה סוגר את משרדו, תולה 

לשיעורו  לבית המדרש  והולך  צהריים"  שלט"הפסקת 
הקבוע. לפני כניסתו לשיעור היה מכבה את הפלאפון 

כדי שלא יטריד אותו שום אדם באמצע לימודו.
יום אחד התקשר האחיין בשעה 13:30 וביקש למצוא 
בדחיפות טיסה לניו יורק לאותו יום בערב, הלוך ושוב. 
משימה זו הייתה קשה במיוחד, כל הטיסות לניו יורק 
מצא  חיפושים  לאחר  אך  מקום,  אפס  עד  מלאות  היו 
סוכן הנסיעות טיסה בחברת"סוויס-אר", מיד התקשר 
הוא  אם  לשאול  מהמזכיר  וביקש  אחיינו  של  למשרד 
מעוניין לטוס באותה חברת נסיעות. המזכיר ענה שכעת 
הוא נמצא בפגישה חשובה ואינו יכול לדבר, ובינתיים 

הלך סוכן הנסיעות לבית המדרש לשיעורו הקבוע. 
את  הנסיעות  סוכן  הדליק  השיעור  שנגמר  לאחר 
הפלאפון ושמע את ההודעות שהשאיר לו אחיינו:"יוסי 
הטיסה  את  לי  שתזמין  לך  להגיד  רוצה  אני  לי,  תענה 
אתה  למה  בדחיפות.."."יוסי,  לנסוע  חייב  אני  הזאת.. 
עסקים!",  איתך  לעשות  אפשר  אי  לי?!  עונה  לא 
סוכן  יוסי-  אך  פעמים,  מספר  האחיין  אליו  צלצל  כך 

הנסיעות, לא ענה, הוא היה באמצע שיעור תורה.
אבדה  שפרנסתו  לחשוש  התחיל  הנסיעות  סוכן 
וחשב  יותר לעבוד עמו,  יסכים  לא  ממנו, אחיינו כבר 
ולהעביר  הקבוע  שיעורו  את  לבטל  צריך  הוא  שאולי 
אותו לשעות הערב, כדי שלא להפסיק באמצע העבודה 

ולאבד קליינטים כל כך חשובים. 
הכעוס  אחיינו  התקשר  שעות  כמה  לאחר  ובאמת, 
נפלאה  ביולוגית  ידידות  לנו  יש  דוד,  ואמר:"תשמע 
מאוד, אבל לא לעסקים. אין לי יותר עסק איתך, גמרנו. 
בעסקים  טוב  שמבין  אדם  בתור  לך  מציע  אני  אבל 
שתיזהר, תשמור על קליינטים שלך, תדע איך להתנהג 
אמרתי  איתי,  שהתנהגת  כמו  איתם  תתנהג  ולא  איתם 
את  לבטל  צריך  היית  דחופה,  נסיעה  צריך  שאני  לך 

הקביעות שלך ולהזמין לי את הטיסה".
והנה, לאחר כמה רגעים מקבל סוכן הנסיעות הודעה 
שמטוס של חברת"סוויס-אר" התרסק כולו ונפל בים! 
לאחר בירור הדברים גילה שזה היה אותו מטוס שאחיין 
שלו היה צריך להיות בתוכו, 229 נוסעי המטוס נהרגו 

במקום, נורא ואיום.
קרה?  מה  לו:"שמעת  ואמר  לאחיינו  הסוכן  צלצל 
הטיסה שדחקת אותי לקבוע לך וכל כך כעסת עלי על 
אני  נהרגו,  הנוסעים  כל  התרסקה.  זאת,  עשיתי  שלא 
מודה לה' שלא נסעת באותה טיסה, אבל תדע לך, זה 
לא בזכותי, אלא זה בזכות השיעור תורה הקבוע שלי, 

בזכות התורה שלמדתי הקב"ה הציל את חייך!".
לשיעור  דודו  עם  יחד  הצטרף  כבר  האחיין  למחרת 
וסיפר לכולם שבזכות השיעור הקבוע ניצלו חייו. כמה 
גדול ונעלה כוחו של קביעות עיתים לתורה הקדושה, 
הקדושה,"  התורה  מלימוד  האדם  מפסיד  לא  לעולם 

בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד".

"
"

שמעת מה קרה? הטיסה שדחקת אותי לקבוע לך וכל כך כעסת עלי על שלא עשיתי זאת, 
התרסקה. כל הנוסעים נהרגו, אני מודה לה' שלא נסעת באותה טיסה אבל תדע לך, זה לא בזכותי, 

אלא זה בזכות השיעור תורה הקבוע שלי, בזכות התורה שלמדתי הקב"ה הציל את חייך!



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

י”ח - כ’ אלול
תשע”ו           
21-23/09/2016 
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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(_____________________________________________

■ הורדנו את המחיר 
בתחילת ריינס בק"ג, 

דופלקס 3+3, 120 
מ'+גג, ללא מעלית, 

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

050-5308742 23
03-5797756)13-13(_____________________________________________

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

+5 חדרים

■ ברח' מהר"ל השקט, 
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 
_____________________________________________)39-42(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

משתלמת "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)39-42(_____________________________________________

■ 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 

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

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

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב 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)39-42(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

מ"ר, נוף, 710,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)39-42("אדר נכסים" 052-4834706

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

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

053-3157272)38-41(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

052-4834706)39-42(_____________________________________________

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

במשרד, 900,000 ש"ח . תיוך 
_____________________________________________)39-42("אדר נכסים" 052-4834706

 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' ר' עקיבא/
מהרשל, חזית, 3 

חד' ומעליה 2 יחידות 
מושכרות ב-5,000 ש"ח, 

2,350,000.תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23  

050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

אופקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ במציאה באדמור 
מרוזין, בית יפה עם 

כניסה פרטית, ענקית 
10 חד', 400 מ"ר, הסלון 

והחדרים ענקיים, 6 מיליון 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

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

 בלנדאו, פנטהאוז 6 וילות ובתים
חד', לחזית, ק"6, 155 

מ"ר מפלס אחד, 
מרפסת 70 מ"ר, מחסן, 
חניה, מסודרת קומפלט, 

דרום-מזרח-מערב, 
כניסה: ט"ו בשבט 

תשע"ז, 3,800,000 
ש"ח. תיווך זילברברג,

,03-5754412
 .052-2236671

Zlbr54@gmail.com)38-41(_____________________________________________

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

3 כ"א, חזית וחניה, 
ברח' הרב קוק, מיידי, 

2,070,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

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

_____________________________________________)39-42(נכסים, 052-4834706

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

_____________________________________________)39-42(לפרטים: 03-5785777

 דירה ברבי עקיבא, 5 חד' 
+ גג, כ- 100 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ד, 2,650,000 
_____________________________________________)39-40ל(ש"ח, לל"ת, 052-2503911

 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(_____________________________________________

■ ברח' עוזיאל קרוב לבן 
דוד, 5 חד' משופצים 

בבנין חדיש עם מעלית, 
3 כ"א, ק"א, חזית עם 

סוכה גדולה+ חניה 
צמודה, 2,300,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

■ ברח' אלוף שמחוני, 
5 חד' גדולים, ק"א, 

משופצת, 2,500,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הר' קוק 23 

 050-5308742
03- 5797756)38-38(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 מבחר דירות ונכסים 
למכירה/השכרה בכל 

רחבי העיר "אלמוג 
נכסים" רבי עקיבא 56, 

,03-6166105/4
058-7878784)40-40(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן: 
קניה - מכירה - השכרה, 

מבחר דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)40-40(_____________________________________________

וילות ובתים
 המרכז לניהול נדל"ן - 

וילה 320 מ"ר, קרוב לקהילה, 
מטבח חדש, ארונות, מקלחת, 
שרותים ברמה גבוהה + יח"ד 

בקרבת הקהילה החרדית, 
2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)40-40(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן 
- קוטג' 5 חד' כולל ממ"ד 
בקרבת הקהילה החרדית 

החדשה, יחידת הורים, מצב 
מצוין, 1,180,000 ש"ח. עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)40-40(_____________________________________________

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בחרדי, 4 חד', מרווחת + 
נוף + מרפסת מהסלון, 

1,250,000 ש"ח. ישראל, 
052-3251213. אהובה,

050-5886828)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בר' 

מאיר, בחסידי - ליטאי, 4 חד' 
+ נוף פתוח. ישראל,

052-3251213. אהובה,
050-5886828)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - בבן-

עוזיאל, 4 חד', 1,300,000 
ש"ח. ישראל, 052-3251213. 

_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון המבוקש, דירת 3 חד' 
+ גג בטאבו + 2 מרפסות, 

מדרגות חיצוניות, נוף מרהיב, 
054-9422194)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה!! דירת 3 חד', מרווחת, 

קומה א', אופ' להרחבה, רק 
1,220,000 ש"ח, גמיש,

052-5752500)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בעליון! חדש בשוק! 3 חד' 
+ גג בטאבו + מעטפת, 

1,350,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

במשכנות נריה, 3 חד' + 
אופציה 30 מ"ר בקומה + גג 

בטאבו לבניה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
בהזדמנות! בעליון 3 חד' 
אפשרות למימון % 90. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 בשכונה ב', קומת קרקע, 
מחולק ת ומושכרת ב- 4,200 

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)40-40(תיווך רומן, 052-7731832

4-4.5 חדרים
 מציאה! בבאר שבע, 

למגורים/השקעה, 4 חדרים 
+ מחסן פנימי בגודל של 

כ- 100 מ"ר, שמורה, ממוזגת, 
מרוהטת, חנייה בשפע, 

תשואה מצויינת למשקיעים. 
יוני צדוק, אקסקלוסיב שיווק 
_____________________________________________)40-40(וניהול נדל"ן, 054-5233623

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

_____________________________________________)40-40(רומן, 052-7731832

 בבר-אילן, 5 חד' + 2 
מרפסות, אפשרות לחלוקה 

ל- 2 יחידות, משוקעת! 
1,350,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)40-40(_____________________________________________

 ברח' מעפילים, ק"א, 
3חד', משופץ במיוחד, כניסה 
מיידית! 870,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(יעקב, 054-4901948

 בבלעדיות, בשד' רמז, 
ק"ק, 1/4 מחולקת ל- 3, 
מכניסה 11,000 ש"ח, ב- 
3,400,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)40-40(נכסים" 052-8555594

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

סלון גדול!! מטבח גדול! ק"ב, 
חזית!! 2,140,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בבן זכאי!! 115 מ"ר, 
מחולק ל- 2, ק"ב, חזית, 
2,000,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בדב גרונר, 230 מ"ר 
בנוי + 70 מ"ר חצר, הכול 

חדש, מתאים למעון, אופציה 
לחלוקה בטאבו, 4,100,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)40-40(_____________________________________________

 מציאה בהזדמנות!!! 
כ- 25 מ"ר + אופציות, רק 

755,000 ש"ח. נדלן הקריה, 
054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבירנבוים מחולקת, 
4.5 חדרים, 90 מ"ר + 

3 יחידות דיור משופצות 
ומרוהטות, כולם 

מושכרות, תשואה של 
13,000 ש"ח בחודש 

+ אופציות הרחבה 
נוספת, 3,000,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)40-40(_____________________________________________

 מציאה, בקרית הרצוג, 
כ- 100 מ"ר, מיועדת לפינוי 
בינוי, גמיש, לא למתווכים, 

_____________________________________________)40-43ל(053-3104856

 בלעדי!! בסוקולוב, 
3.5חד', משופצת 
+ 15מ' להרחבה. 

***בשיכון ה' בבניה!! 
דירת 4חד', אחרונה, 

ק"ב, 1,850,000. "יאיר 
_____________________________________________)40-40(נדלן" 052-7633978

 בנועם אלימלך, 5 חד' 
גדולה! ק"א, מעלית, 

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

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

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)40-41(_____________________________________________

 בתחילת ר' עקיבא כ- 
90 מ"ר, ק"א ואחרונה, 

אופציה לחלוקה מתאים 
ליזמים!!! תיווך אשכנזי, 

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 מציאה!! 5 חד' 
גדולה, בתחילת רח' 

מיימון, ק"א, מעלית, 
חזית. תיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-יושב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

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

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

052-3344721)40-40(_____________________________________________

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

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

052-3344721)40-40(_____________________________________________

 חדש!!! בגולומב 
פנטהאוזים, 6חד' ודירות 

3-4חד', מ- 1,600,000 ש"ח. 
תיווך-יושב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות בהזמנות 
נדירה!!!!!!!! "וילה 
הכי יוקרתית באלעד" 
מושקעת מליון שקל 
בפנים!!!! 300/600 

מגרש, הכול ברמת 
פרימיום, גינה מושקעת 
ומתוחזקת, לבעלי יכולת 

בלבד 3 מפלסים + 
ביסמנט, אופציה ליחידות 

+ אופציה לבניית עוד 
קומה, פרטיות מוחלטת! 

לרציניים!!! "ידידיה 
ומאור נכסים" יאיר,

054-4242449)40-40(_____________________________________________

 למבינים!! באנילביץ, 
בית פרטי, 600 מ"ר, 

מפואר ומושקע אדרכלי 
+ אופ' ליחידת דיור גדולה 

בק"ק + מעלית וחניות, 
מיידי, 7,500,000 ש"ח, 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 בהר-שלום, ב- 3 
מפלסים, כ- 400 מ"ר 
+ נוף מהמם + חניה 

פרטית, 6,390,000 ש"ח. 
"חמד נכסים"
053-3357316)40-40(_____________________________________________

נדל“ן הקריה 

שנה טובה 
כתיבה וחתימה  טובה   

מאחלת לכל לקוחותיה 
054-847222   050-3000122

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

+ חניה + מחסן + אופציה 
לבניה 2 יחי' בתשלום, 

3,200,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 058-6010060

 פנטהאוז ענק! 5 בבן 
פתחיה, כ- 160 מ"ר, ק"ז, 

נוף מדהים, 2,600,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 בלנדא חזו"א!!! 
פנטהאוז יחודי!! 240 מ"ר 

במפלס אחד!! מושקע!! ק"ו, 
חזית + מעלית + מחסן 15 

מ"ר + חניה, 3,700,000 ש"ח. 
"אפיק נכסים" 03-5791514, 

053-3128884)40-40(_____________________________________________

 ברמת אהרון, איזור 
יוקרתי, דופלקס 170 מ"ר 

+ גג מרוצף, 4 דיירים, בנין 
מטופח + חניה, מצב מצוין, 
3,800,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)40-40(_____________________________________________

 בסוקולוב מרכז דופלקס 
מחולקת ל- 2 דירות 140 מ"ר 
75+65 משופצת, 2,200,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות!!! בשיכון ה' 
המבוקש - דופלקס 180 מ"ר 
+ גג ענק + יחידה 70 מ"ר, 

לרציניים, רק 4,135,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בחזון איש )קרית-
משה(, דירת גג, קומה ד' 
+ מעלית, 3 מפלסים, 8 

חדרים, 280 מ"ר, שמורה 
ומטופחת, גג ענק + 

אופ' לחלוקה בקלות ל- 2 
דירות )מדרגות חיצנויות( 

+ חניה, 3,400,000 
ש"ח, גמיש. "סלומון-

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)40-40(_____________________________________________

 בבן גוריון, עורפית, 
שקטה לחלוטין, ק"ד )עם 
מעלית(, דופלקס ענק, 5 
חדרים, 230 מ"ר, 3 כ"א, 

3,000,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)40-40(_____________________________________________

 בהצבי, ק"ד, מעלית, 
דופלקס ענק, 250 

מ"ר, מושקע ויפהפה, 
פוטנציאל השקעה ענק, 

3,500,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)40-40(_____________________________________________

 ברב קוק, דופלקס 200 
מ"ר, סלון ענק, חזית + 

מעלית, בנין שקט, ב- 
2,400,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)40-40(נכסים" 052-8555594

 באברבנאל, דופלקס 
140 מ"ר, 3 כ"א, ק"ד, 
עורפית ב- 1,750,000 
ש"ח. "דלוקס נכסים" 

052-8555594)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות, בבירינבוים, 
דופלקס 5 חד', 160 מ"ר, 
משופצת, יפיפיה, חזית, 

ב- 2,200,000 ש"ח. 
"דלוקס נכסים"
052-8555594)40-40(_____________________________________________

 ברמת אהרון, ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

חד', 215 מ"ר, לחזית, 4 
דיירים, חניה, פינוי גמיש, 

3,800,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בגבול ר"ג/ב"ב, ברח' 
בן גוריון פונה לבית 

הכנסת אורייתא, דופלקס 
6 חד' על שתי קומות, 
150 מ"ר נטו, מרפסת 

סוכה, מעלית שבת, 
מפוארת, מזגנים, דוד 

שמש, ארונות קיר, פינוי 
גמיש, במחיר מציאה, 

2,500,000 ש"ח. תיווך 
זילברברג, 03-5754412, 

052-2236671
Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בדב הוז, 5חד', משופצת 
וממוזגת, 3 כ"א, דוד"ש, חניה 

בטאבו, 1,350,000 ש"ח, 
050-4102467)40-40(_____________________________________________

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

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

עשיר, קבלן אמין, 2,300,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן זכאי, דופלקס 5.5 
חד', 150 מ"ר, ק"ג, שמורה, 
חזית, מאווררת, 2,650,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבעלי מלאכה קרוב 
לויז'ניץ, 5 חד', 120 מ"ר, 

ק"א + מעלית + חניה, חזית, 
מושקעת, 2,300,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 באזור בעלי מלאכה, 7 
חד', 145 מ"ר, קומה שלמה, 

ק"ב + מעלית + חניה, 
יחידת הורים, סוכה גדולה, 5 

דיירים בבנין, 4 כ"א, משופצת 
כחדשה, 3,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 בפרדו, מפוארת מאוד, 6 
חד', 140 מ"ר, קומה נוחה, 
נדירה מאוד, רק 3,050,000 

ש"ח. נדלן הקריה,
054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בכהנמן, 
קומה ג', 5 חד', כ- 150 

מ"ר + יחידה 70 מ"ר + גג 
70 מ"ר, משופצת כחדשה, 

מעלית + חניה בטאבו, 
3,050,000. נדלן הקריה,

050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 5 חד', 
מסודרת ומפוארת + גינה + 

יח"ד מושכרת, 2,590,000 
_____________________________________________)40-43(ש"ח סופי, 052-7124186

 גבול ב"ב/ר"ג האיזור 
המבוקש בסמיכות 

לשיכון ג', קומה 5, דירה 
חדשה מקבלן, בשלבי 

סיום ממש, דירת 5 
חדרים, מרפסת ממד, 

מעלית, 2,250,000 ש"ח. 
א.י נכסים והשקעות 
_____________________________________________)40-40(נדל"ן, 052-6321306

 בבלעדיות!! בקושניר, 
דירה מחולקת כ- 115 מ"ר, 

מעלית.  ##בצבי, 8 חדרים, כ- 
240 מ"ר בנוי, מעלית. תיווך, 

050-4144602)40-40(_____________________________________________

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

חזית, 2,550,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

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

ש"ח. איצקוביץ נכסים, 
058-6010060)40-40(_____________________________________________

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

כ- 130 מ"ר, 2,150,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)40-40(_____________________________________________

 בלעדי, בשיכון ג', 5.5 
חד', בנין חדש, מפרט 

יוקרתי + מרפסת + חניה 
+ מחסן, ב- 2,850,000 

ש"ח. "דלוקס נכסים" 
052-8555594)40-40(_____________________________________________

 באזור דסלר!! 6ח', 
חדשה, יפהפיה, ק"ג + מעלית 

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

053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בלנדא!! 5 חד', 127 מ"ר, 
מחולקת! ניתן לחבר בקלות, 

ק"ג, עורף + חניה, 2,390,000 
ש"ח. "אפיק נכסים"

053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 9, 
דופלקס/פנטהאוז, 5 חדרים, 

200 מ"ר + מרפסות 60 מ"ר 
+ אופצ'י, 2,870,000. דוד 

גרוס רי/מקס ספיריט,
050-4122744)40-40(_____________________________________________
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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 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 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)37-40(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(_____________________________________________

חריש

טבריה

ירוחם

■ 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

■ 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. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

 050-5308742 23
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 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-3157272

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

1,730,000 ש"ח, גמיש. 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)28-28(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי! באזור רח' אבטליון 
המבוקש, 4.5 חדרים, ענקית, 
110 מ"ר, פלוס חניה בחצר, 

זקוקה לשיפוץ. תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-315-72-72

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

נוף פתוח ואוויר צח, 72 מ"ר, 
פינוי בעוד כשנה וחצי, רק 

1,542,000 ש"ח. תיווך "חנוכת 
_____________________________________________)37-40(הבית" 053-315-72-72

 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)37-40(_____________________________________________

 באזור חבקוק, כ- 100 4-4.5 חדרים
מ"ר, משופצת מדהים, 4 חד', 
חזית, 2,150,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)39-42ל(054-8442705

דימונה

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

חולון
 בהדר, ת"ג, 4 ח', 95 

מ"ר, ממוזגת + מרפסות + 
אופציה, 1,900,000 ש'. "נדל"ן 

_____________________________________________)39-42(כהלכה" 055-6688111

 בפרוייקט איכותי בבניה, 
3 חד', 80 מ"ר + מרפסת 
סוכה + אופציה 3 כ"א, 2 

דירות בקומה, 770,000 ש"ח, 
_____________________________________________)39-42ל(050-5954095

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

 בק.שמואל )רח' 
מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

600,000 ש"ח,
,054-8416754
052-7606968)39-8/17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בגן ורשא 3 חד', 80 
מ"ר+ סלון ענק+2 מרפסות, 

תיווך, 054-8458932
_____________________________________________)39-40ל(053-3187013

 במינץ, דירת 2.5 חד', 
משופצת, חזית, 3 כ"א + 

אופציה, רק 1,250,000 ש"ח, 
גמיש. "אלמוג נכסים" ר"ע 56 

ב"ב,  058-7878784,
03-6166105/4)40-40(_____________________________________________

 ברח' טבריה ליד רח' 
עמי 2.5 חד' מאוד 

מושקעים, 1/2 קומה 
לעלות, 1,400,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

 050-5308742
03- 5797756)40-40(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)38-41("חנוכת הבית" 053-3157272

■ 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(_____________________________________________

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס, 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'. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
95 מ"ר + חלל לחדר חמישי, 

ק"ג + מעלית + חניה + 
מחסן, עורף, פתוח לרחוב, 

3 כ"א, מצב חדש. א.פנחסי, 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 באזור חזו"א/לנדא, בנין 
חדש, 4 חד', 110 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית, חזית, משופצת, 
מושקעת, סלון וחדר שינה 
גדולים, 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 בהחלוצים, כ- 4 חד' + 
סוכה + מרפסת גדולה + 

אופציה, משופצת, הכול חדש, 
קומה נוחה, רק 1,350,000 

ש"ח, גמיש. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בדב הוז, דירת 4 חד', גדולה 

ומרווחת, מושקעת מאוד, נוף 
פתוח, קומה א', 

054-9422194)40-40(_____________________________________________

 בקובלסקי מפוארת, 4 
חד', 100 מ"ר, חזית, אופציות, 
קומה נוחה, 1,600,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בלעדי!! בפרל בבנין-
חדש, 4 חדרים, חדשה, 
ק"ב,חזית, משוקעת + 
מעלית + חניה כפולה, 

מיידי, 1,910,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)40-40(_____________________________________________

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

2,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חד', 90 מ"ר, 
מחולקת ל- 3 + יחידה, ק"א 
+ חצר 25 מ"ר, 1,800,000 

ש"ח. *במימון, 4 חד', 90 
מ"ר, מחולקת 3 + יחידה, 

1,900,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 4 באיזור קוטלר, ק"א 
משופצת ומטופחת, חזית, 

1,900,000 ש"ח, מיידי. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

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

בנין מחודש, 1,880,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות! בקרית 
הרצוג, 4.5 חד', 105 

מ"ר, קומה 1, מקסימה, 
משופצת מהיסוד! מתן 

נסטל רימקס יהלום,
050-6795813)40-40(_____________________________________________

 באזור יצחק ניסים באמצע 
בניה, 4חד', ק"ד, חזית! 
1,790,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', ק"ג 
+ מעלית!! הכל חדש!! 
1,890,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בצירלזון - ברויאר!! 
בבניה, 4 חד', ק"א, עורף, 
1,790,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

חדרים, כ- 115 מ"ר, 
קומה שלישית ואחרונה 

+ גג בטון, פוטנציאל 
ענק!!! ב- 1,950,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)40-40(_____________________________________________

 ברבי יוסי, 4 חדרים, 
90 מ"ר בשיפוץ, חלוקה 

ע"פ בקשת לקוח, 
ק"ק, כניסה פרטית, 

1,558,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 בוגטמכר, 4 חדרים, 
100 מ"ר בבניה + 

מ.שמש + מעלית, קבלן 
אמין, מפרט יוקרתי, 

1,850,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 בלעדי!! בנויפלד, 
4 חדרים, 90מ"ר, 

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

+ אופציה להרחבה, 
1,550,000 ש"ח. "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)40-40(_____________________________________________

 באבטליון, 4חד', ענקית, 
ק"א, 3כ"א + מחסן, 

2,000,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בשח"ל, 4חד' מפוארת, 
110מ"ר, מפרט גבוה, 

1,900,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)40-40(_____________________________________________

 במרכז זכרון מאיר, 
בבנין חדש, קומה 5, 

חזית, 4 חד', כ- 95 מ"ר, 
יפה במיוחד, נוף מדהים, 

2,060,000 ש"ח. תיווך 
חמד נכסים,

052-7741000)40-40(_____________________________________________

 בלעדי בתחילת ר"ע, 4 ח' 
+ מעלית 90 מטר + חניה, 

1,500,000. תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' באזור יואל, 
קומה ב', חזית, 100 מטר 
בטאבו, משופצת + סוכה, 

2,050,000, מפתחות במשרד 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בלעדי ב"כ במתחרדים, 
דירת נכה לנכה בלבד, 4 ח' 

+ חצר בטאבו, 80 מטר, בנין 
חדש ומפואר, 1,350,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 באזור הושע!! 3.5 חד', 
בנין חדיש! ק"ב + מעלית, 

3 כ"א + מחסן 10 מ"ר 
מושכר, 1,820,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 3 חד', 75 
מ"ר, ק"א + אופציה גדולה, 

מצב מצוין, 1,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', 3 חד', 100 
מ"ר + מרפסת גדולה, ק"א 

+ חניה בניין מיקום מצוין 
+ סוכה, 1,800,000 ש"ח. 

_____________________________________________)40-40(א.פנחסי, 03-5799308

 סוקולוב 12, 85 מ"ר, 
ק'3, משופצת, 3 חדרים. 
"חניתה" 03-9337985, 
054-4723517 "רימקס 

_____________________________________________)40-40(עוצמה"

 בנורוק, 3.5 חד', כ- 80 
מ"ר, קומה נוחה, חזית + 

אופציות, רק 1,320,000 ש"ח. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 3 חד', 60 
מ"ר, הכול חדש, קומה נוחה, 
טאבו משותף, רק 850,000 

ש"ח, גמיש. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 באזור הפלמ"ח, 3 חד', 60 
מ"ר, הכול חדש, קומה נוחה, 
טאבו משותף, רק 750,000 

ש"ח, גמיש. נדלן הקריה,
050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! באברבנאל, 
דירת 3 חדרים, כ- 60 מטר, 

משופצת, 3 כיווני אויר, קומה 
ג' עם אופציה לבניה של עוד 

100 מ"ר, רק 1,350,000. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 באחיה השילוני, 
3.5 חדרים, כ- 85 מ"ר, 

מטופחת + מעלית וחניה 
+ אפשרות הרחבה, 

מיידית, כ- 15 מ"ר, ב- 
1,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 050-4177750

 באברבנאל אזור 
החלוצים, 3 וחצי 

חדרים, כ- 85 מ"ר, 
קומה ראשונה וחצי + 

אפשרות הרחבה כ- 45 
מ"ר + חניה בשפע, 

ב- 1,395,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 050-4177750

 בלעדי! ברח' רבי 
יהושע בבנין חדש ומיוחד, 

3 חדרים, מפוארת + 
חניה, 1,700,000. "בנין 

_____________________________________________)40-40(עד" 050-4152330

 מושקעת במיוחד! 3.5 
באבטליון, ק"ב, חזית, כ- 90 

מ"ר + חניה, 1,900,000 ש"ח. 
איצקוביץ נכסים, 

058-6010060)40-40(_____________________________________________

 3.5 ביונה הנביא, ק"ג, 
אחרונה, 67 מ"ר, עורף + 

אופציה, מטופחת במיוחד, 
1,550,000 ש"ח. איצקוביץ 

_____________________________________________)40-40(נכסים, 058-6010060

 3 במימון בבניה, חזית, 
ק"ד + מרפסת שמש, 

1,500,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)40-40(נכסים, 058-6010060

 ברב קוק, חדש 
מקבלן, ק"ב, 3 חד', 70 

מ"ר, מפרט עשיר, ב- 
1,450,000 ש"ח. "דלוקס 

_____________________________________________)40-40(נכסים" 052-8555594

 בגבול ר"ג/ב"ב ברח' 
נחמיה תמרי 5, ק"א 

חזית, דירת 3 חד', 68 
מ"ר נטו, מזגנים, דוד 

שמש, כיווני אוויר 
דרם-מערב, לכניסה 
מיידית, 1,650,000 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בפרדס כץ, מיקום 
מעולה!! 3 חד', גדולה בבניה, 

תוכנית ב"אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)40-40(_____________________________________________

 בלעדי!! בבורוכוב 
בבנין-חדש, 3 חדרים, 

ק"ב, חזית, כ- 80 מ"ר, 
מפוארת ומושקעת + 
מעלית + יחידת-דיור 

חדשה כ- 30 מ"ר 
)מושכרת ב- 2,400 
ש"ח(, 1,700,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חדרים, 
ק"א, 73מ"ר, משופצת 

חלקית + סוכה על 
רלסים, 1,490,000 ש"ח. 

"בתים נכסים"
052-2671133)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות! באליעזר, 
3חד', ענקית + אופציה 

מאושרת, ק"א, 1,680,000 
ש"ח. תיווך-יושב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 באיזור אבן-גבירול, 3חד', 
ק"ק + אופציה לחלוקה, 

1,600,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 באיזור דב-גרונר, 2חד', 
קומה אחרונה, מיידית, 
1,150,000 ש"ח. תיווך-

יושב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בדנגור, 2.5חד', קומה 
שניה, חזיתית, 1,200,000 

ש"ח. תיווך-יושב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בנורדאו, 3חד', משופצת 
+ אופציה בצד ובגג, 

1,240,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

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

1,380,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

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

שניה, 1,170,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5חד', 
שתי מרפסות + אופציה, 

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

0520-3034110)40-40(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 2חד', 
גדולה + אופציה בגג בטון, 

1,450,000 ש"ח. תיווך-
יושב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)40-40(_____________________________________________

 בלעדי, פלמח, 3 חד', 
משופצת כחדשה, קו' ג', 

הבניין חרדי, 1,270,000 ש"ח, 
גמיש. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

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

1,250,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

 בדוב גרונר!!! 3 חד' 
+ אופציה, ק"ב, אחרונה, 
1,200,000 ש"ח. "תיווך 
פרפקט" 03-5745877,

052-7649782)40-40(_____________________________________________

 בבניה!!! בהרב קוק!!! 
3חד' בסטנדרט גבוה וכן 

פנטהאוזים מפוארים ע"י קבלן 
אמין, החל מ- 1,430,000. 

"תיווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)40-40(_____________________________________________

 בלעדי בחידא, 3 ח' + 
גג בטון, קומה ג', חזית, כל 

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

054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות, בבר כוכבא 
5, דירת 2.5 חד', קומה א', 
מתאימה למגורים/השקעה, 

בתהליך פינוי בינוי, שיווק, 
1,400,000. דוד גרוס רי/מקס 

_____________________________________________)40-40(ספיריט, 050-4122744

 בלעדי, 2.5 ח' בפ"כ, 
60 מטר, חזית, קומה ב' + 
אופציה לסוכה, 1,160,000, 

מיידי. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)40-40(_____________________________________________

 בחברון, 2.5 חד', 
ק"ק, גבוהה, חזית, 67 

מ"ר, משופצת, פינוי מהיר, 
1,485,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! בבנימין 
אברהם, 2 חד', מפוארת, 

קומה ב' ואחרונה + אופציה 
גדולה, 1,250,000 גמיש. 

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 2.5 חד', 59 
מ"ר מושכרת, רק 1,130,000. 

נדלן הקריה, 054-8472222, 
050-3000121)40-40(_____________________________________________

 בבני אברהם, כ- 70 
מ"ר, קומה 2.5 ואחרונה 

+ תוכנית אדריכלית 
והיתרי בנייה!! בבניין 
איכותי, ב- 1,395,000 

ש"ח, מיידי. להב נכסים, 
050-4177750)40-40(_____________________________________________

 באזור בורוכוב, 2.5חד', 
שמורה ומסודרת, כ"א טובים 

+ א.לבניה, רק 1,140,000 
ש"ח, גמיש, בלעדי. "אלמוג 

נכסים" ר"ע 56, 
 ,03-6166105/4

058-7878784)40-40(_____________________________________________

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

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

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

_____________________________________________)40-40(אדוארד

1-1.5 חדרים
 פרסמו חינם! מוכרים/

שוכרים "באפיקי נדל"ן 
בועז" וקבלו שירות אמין, 

מהיר ומקצועי,
050-4156080)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשיכון 
ה', יחי' דיור 35 מ"ר 

בטאבו משותף, מושכרת 
ב- 2,500 ש"ח, ב- 

6,000,000 ש"ח. "דלוקס 
_____________________________________________)40-40(נכסים" 052-8555594

 מציאה! 2 דירות: 
1חד', ו- 2חד', מושכרות 
יחד ב- 2,200 ש"ח, ק"ד 
)ללא עמודים(, 520,000 
ש"ח. תיווך ברכת-הבית, 

050-4199643)40-40(_____________________________________________

 קוטג', 5 חד', 140 
מ"ר + חניה וגינה 

פרטית, ממוזגת, מחיר: 
1,070,000 ש"ח. שכירות 
4,000-4,500 ש"ח. תיווך 

ברכת-הבית,
050-4199643)40-40(_____________________________________________

 דירת ארבעה חדרים, 
קומה ב', משופצת ויפה, 

מושכרת ב- 2,100 ש"ח, רק 
ב- 450,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)40-40("אבני דרך" 054-3255667

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

ש"ח לשנתיים, מחיר: 
430,000 ש"ח. תיווך 

ברכת-הבית, 
050-4199643)40-40(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 
קומה ב', משופצת מהיסוד, 
משוכרת ב- 1,900 ש"ח, רק 
435,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)40-40("אבני דרך" 054-3255667

 דירת שלושה חדרים, 
קומה ג', משופצת, מושכרת 

ב- 1,750,000 ש"ח, רק ב- 
400,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)40-40("אבני דרך" 054-3255667

 בית דו משפחתי צמוד 
לקרליץ, מחולק ל- 2 בתים, 

יושב על חצי דונם, 1,650,000, 
גמיש, מצויין להשקעה! 
_____________________________________________)40-40("רימקס" 050-2442446

 בקריה החרדית )צמוד 
לשטיבלאך(, 5 חד', 150 מ"ר, 
ק"א + 2 מרפסות, מסודרת, 

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)40-40(_____________________________________________

 מצוין להשקעה! הרח' 
ברנר, 4.5 חד', 118 מ"ר, 

ק"ד, ללא מעלית, נוף מרהיב 
לכינרת, 450,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)40-40("רימקס" 050-2442446

 בק.שמואל, דירת גן, 
110 מ"ר, 4 חד' + יח"ד 45 

מ"ר, גינה ענקית, נוף לכינרת. 
_____________________________________________)40-40("רימקס" 050-2442446

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', 

משופצת מהיסוד, ליד קרית 
_____________________________________________)40-43ל(שמואל, 052-7646819

 מבחר דירות להשקעה 
עם השבחה עתידית מובטחת 

באכלוס הגדול של עיר 
הבה"דים באפריל 2017. משה 

אלוש "אבני דרך" 
054-3255667)40-40(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 60 
מטר, מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 
ב- 405,000 ש"ח. משה אלוש 

_____________________________________________)40-40("אבני דרך" 054-3255667

 דירת שלוש וחצי חדרים, 
78 מטר, קומה ב', 425,000 
ש"ח. משה אלוש "אבני דרך" 

054-3255667)40-40(_____________________________________________

 דירת שני חדרים, 
מושכרת ב- 1,700 ש"ח, 

קומה ב', רק 355,000 ש"ח. 
משה אלוש "אבני דרך" 

054-3255667)40-40(_____________________________________________
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ברכפלד

 תעצור דקה !! 
מעוניין להרוויח ?? 
השקעה סבירה!! 

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-20-17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

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. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
 050-5308742
03- 5797756)35-35(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

■ להשכרה ברח' הרב 
קוק / חברון, 3.5 חד', 

משופצת כחדשה, ק"א, 
חזית, ללא מדרגות, 

מתאימה גם למוגבלים, 
מיידית, אפשרות לרהוט 

חלקי, 4,600 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 050-5308742
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 ברח' צירלזון בב"ב, 2 חד', 
ק"2, מושקעת, כניסה מיידית, 

_____________________________________________)37-40ל(052-4491995

 דירת 2 חד' ברח' הרב 
קוק ב"ב, ק"1 + מעלית, 

סורגים, דוד"ש, מיידי,
_____________________________________________)37-40ל(052-2770834

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' אהרונסון 
בבניינים של 4 דירות, 
2 חד' גדולים עם הול 

ומרפסות, מטבח חדש, 
פרקטים בכל הדירה, 

ממוזגת, מיידית, 3,200 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

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

צפת

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

4-4.5 חדרים

דופלקסים

■ מיידי בר' עקיבא ליד 
הרב קוק, דופלקס, 3 

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(_____________________________________________

נצרת עילית

ערד

 בצפת, וילה מדהימה, 
12 חד', 750 מ"ר, בריכה, 

מרתף + 3 צימרים פעילים, 
052-8379996)37-40(_____________________________________________

אלעד

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

■ מציאה ברח' פוברסקי 
4 חד' גדולים, מושקעים, 

כמו חדש, נדירים ביופיים, 
בק"ג, ללא מעלית, 

4,800 ש"ח, מיידי. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23  5308742 -050

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 בהרצוג/ קוק, 2 חד', 
ק"ק, מסודרת, 2,800 ש"ח. 

_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 דירה במצב חדש, 2 חד', 
ממזוגת, כ.פרטית, 2,500 
ש"ח באזור גן ורשא, רח' 

_____________________________________________)38-41(שקט, 054-6804376

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)38-41(2,300 ש"ח, 052-6160852

 בויז'ניץ, דירת חדר 
כחדשה, ליחיד/ה, מרוהטת, 
ממוזגת ויפה, 1,650 ש"ח, 

_____________________________________________)38-41ל(052-3073826

 ברח' רשב"י, 2 חד' + 
מרפסת סגורה, דוד"ש, מזגן, 

מרוהטת קומפלט, 1,900 
_____________________________________________)38-41(ש"ח, מיידי! 052-7101756

 ברחוב פרנקפורטר, 
יחידה בת 2 חד', 

חדרים גדולים ומרווחים, 
משופצת וממוזגת, 2 

כיורים, כניסה מיידית, 
052-7171222)38-41(_____________________________________________

מגדל

+5 חדרים

 1.5 חד', בקארו משופצת, 
מרפסת, מעלית, חניה, מזגן, 

_____________________________________________)39-42ל(מיידי, לל"ת, 052-7656922

 3.5/2 חד' ברח' רמח"ל, 
ק"ג + מעלית, 050-5239716, 

03-6182420)39-40(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
חזית, מעלית )מתאים גם 
לנכה(, למשפחה קטנה/

זוג מבוגר, 
_____________________________________________)39-42ל(03-5709011, להשאיר הודעה

 באבוחצירא, 3 חד', ק"א, 
משופצת, מאווררת, מזגנים, 

_____________________________________________)39-42ל(דוד"ש, פלדלת, 052-7109275

 יח"ד חדישה, בר' יהודה 
הנשיא, מיידית, 2,300 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40(לזוג, 052-7124186

 יח"ד ליחיד, מרווחת, 
מרוהטת וממוזגת, בהרב 

רוזובסקי, 1,800 ש"ח,
_____________________________________________)39-42ל(050-4113074

 להשכרה יחידת 
דיור, מפוארת, חדשה, 

מרוהטת וממוזגת ברח' 
מוהליבר ב"ב,
052-4783640)39-43(_____________________________________________

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

_____________________________________________)39-40ח(050-6840553

 דרושה דירה 100 מ' בב"ב 
- לא משופצת, עד 1,500,000, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7610075

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/לא משופצת, 

_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

■ להשכרה ברח' עובדיה 
השקט, 4 חד' יפים, ק"א 

עם חניה, 5,600 ש"ח, 
יש אפשרות לקבל ריהוט 
חלקי. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 לזוג"צ, במימון + 
מרפסת גדולה משופצת 
וחדישה, עם ריהוט מלא. 

_____________________________________________)40-41(מיידי.052-7640407

 מציאה, בבעש"ט, +1.5 
גלריה, מרווחת, כולל ארנונה 

ומים+דוד"ש, 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)40-43ל(054-8435119/7

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! 

למכירה/ השכרה 
2-3-4-5 חד' + אישורי 

בניה להרחבה!!! דירות 
בפיסגת זאב צ. פת, 

קרית מנחם, עיר גנים 
וקרית יובל! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

_____________________________________________)38-11/17(נכסים" 02-6763740

ירושלים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 בגבעת זאב, באתרוג, 
לולב ועוד! מבחר דו 

משפחתי/וילות + יחידות 
דיור מניבות, בגדלים שונים 

ובמגרשים גדולים עם נגישות 
מעולה החל מ- 2,760!!! 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)40-40(_____________________________________________

 מציאה! ברמות א' 
במדורגים של מורגנטאו, דירת 
גן, 5 חד', 120 מ"ר, כ.פרטית, 

חצר/גינה 50 מ"ר, מ.סוכה, 
ק"א, יח' הורים, גדולה, 

משופצת, נוף מהמם, רק - 
2,195,000 ש"ח, בלעדיות 

_____________________________________________)40-40(בנדל"ן אריאלי, 02-5714636

דופלקסים
 בקריית משה, דופלקס 

ברחוב גת, 6 חדרים, מהממת, 
אחרי שיפוץ כללי, במיקום 

מצויין, לפרטים: קבוצת 
פרפקט, 052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)40-40(_____________________________________________

 בסנהדריה המורחבת 
5 חד' ענקית, 2 מרפסות 

סוכה, קומה ב', מיקום 
ובניין מעולים + יחידת 

דיור מניבה. תיווך ישיר, 
02-6510266)40-40(_____________________________________________

 בגבעת שאול 5 חד' + 
2 חניות ומחסן, פתוחה 
לנוף, מרפסת סוכה, רק 
2,400,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(ישיר, 02-6510266

 מציאה!!! ברמות 
א', 5.5 חד' + מרפסת 

פתוחה לנוף, 3 כ"א, רק 
1,890,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(ישיר, 054-8451177

 בתפארת רמות, 5 
חד', ענקית ומשופצת, 
חדר שישי צמוד לבית 
+ יח"ה, חצר, כניסה 

פרטית ומחסן, רק 
2,250,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)40-40(ישיר, 054-8451177

 גבעת זאב, באתרוג! קו 
ראשון לנוף, כניסה פרטית ל- 
5 ענקית + גינה גדולה לנוף, 

מרפסת, יח' הורים ואופצ' 
לחלוקה, רק 1,590,000 ש"ח. 

תיווך מאור, 050-5500323, 
02-5730077)40-40(_____________________________________________

 גבעת זאב, במרכז! 
מיידית! דירת גן 5 גדולה + 
פינת אוכל, גינה 100 מ"ר, 

קרוב לכל דבר, מגורים/
השקעה, כל הצעה תישקל!!! 

תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 בגבעת מרדכי, כניסה 
פרטית וגישה נוחה לדירת 

גן 5 + גינה ו- 32 מ"ר 
להרחבה נוספת, מרכזית 

ושקטה ואופצ' ליחידת דיור, 
במציאה!!! תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 מיידי!!! חדש! בגבעת 
זאב, אבן! קוטג' 6 + חצר, 
מרפסת גדולה לנוף, חניה, 

מחסן, 14 מ"ר כחדר עבודה 
ואופצ' ל- 2 חד' נוספים, רק 

2,280,000 ש"ח. תיווך מאור, 
02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 בגילה, ברחוב מבוקש, 
אבן! קוטג' 6 חד' + 2 
מרפסות סוכה גדולות, 

במיקום מרכזי ושקט, גישה 
נוחה, משופץ ושטוף שמש, 
טוב מראה עיניים!!! תיווך 

מאור, 050-5500323,
02-5730077)40-40(_____________________________________________

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

ואופצ' להרחבה, מלאת 
פרטיות ושטופת שמש, ירדו 

במחיר!!! תיווך מאור,
02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברמות ב' 
בסמטה פנימית של צונדק 
3 חד', 65 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, מ.סוכה גדולה, 

ק"ג, נוף מדהים. א.להרחבה, 
א.למעלית, רק - 1,575,000 

ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)40-40(_____________________________________________

 בלעדי ברמות א' 3 
חד' + מרפסת סוכה 

+ אופציה גדולה 
להרחבה, קומה נוחה, רק 

1,530,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-40(ישיר, 054-8451177

 בלעדי ברמות ג', 3 
חד', משופצת קומפלט 

ומרפסת גדולה + אופציה 
ענקית להרחבה, קומה 

נוחה, פתוחה לנוף 
מדהים! תיווך ישיר, 

054-8451177)40-40(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' - 
מינץ, במיקום מעולה, 

3 חד' + מרפסת סוכה, 
3 כ"א, פתוחה לנוף + 
תב"ע מאושרת לבניה 

על כל הגג! תיווך ישיר, 
054-8451177)40-40(_____________________________________________

 מיידית! גבעת זאב 
המתחרדת לזוג צעיר/השקעה,  

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

לנוף וחלל 60 מ"ר במחיר 
קטן!!! תיווך מאור,

02-5730077 ,050-5500323)40-40(_____________________________________________

 דו-משפחתי 80 מ"ר, 
4חד' על מגרש 400 מ"ר + 

שצ"פ, פינתי, 1,150,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח. "רימקס" 050-2442446

מירון
 ביישוב כפר שמאי )5 

דקות ממירון(, וילה פרטית, 3 
חד' + מעטפת לעוד 2 חד', 
קו ראשון ונוף מרהיב, גינה 

מטופחת, מתאים גם לדירת 
_____________________________________________)40-40(נופש "רימקס" 050-2442446

מצפה רמון
 להשקעה!!! דירת 
4 חד' ק"ב, 100 מ"ר, 

מסודרת, מרוהטת 
קומפלט, ברח' נחל 

מישר, לכניסה מיידית, 
מציאה!!! 750,000 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 מציאה! בהר יונה, 
למכירה/השכרה, 4 חד' + 

מרפסת, משוקעת, פונה לנוף, 
_____________________________________________)40-43ל(052-7175961

עפולה

 3 חד', 86 מ"ר, ק"א, 
במחיר מציאה! תיווך רומן, 

052-7731832)40-40(_____________________________________________

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומוסדרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)40-40(סכסון, 03-9301122

 בתקומה, קומה רביעים 
עם מעלית, שמורה, רק, 

052-5562748 ,1,200,000)40-40(_____________________________________________

 במרטין בובר, קוטג', 
מגרש 280 מ', חניה פרטית, 
חצר ואופציה לבניה נוספת. 
_____________________________________________)40-40(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

03-9301122)40-40(_____________________________________________

 בגבעת שמואל 
הוותיקה, דופלקס גג, 7 חד', 

2 מרפסות. אנגלו סכסון, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 בעמינוח, נחמיה, דופלקס 
4 חדרים, קומה ראשונה, 

מעלית וחניה. אנגלו סכסון, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 באחים יפה, דירת-גג, 
5 חדרים, גדולה עם אופציה 

להרחבה לעוד 60 מטר. אנגלו 
_____________________________________________)40-40(סכסון, 03-9301122

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

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

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,200,000 

ש"ח, גמיש. א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)40-40(_____________________________________________

 במרכז העיר, דירה 
מניבה, 11,500 ש"ח לחודש, 
קומה א', משוקעת, ממוזגת, 

מושכרת, 1,390,000 ש"ח, 
050-7505449)40-40(_____________________________________________

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)40-40(אנגלו סכסון, 03-9301122

 בוולף, דירת 4 חדרים, 
ממד, קומה א', 98 מטר, 
מרפסת שמש 15 מטר, 

חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 
03-9301122)40-40(_____________________________________________

 בכץ, דירת 4 חדרים, 
משופצת מהיסוד, קומה 

ראשונה, מעלית וחניה. אנגלו 
_____________________________________________)40-40(סכסון, 03-9301122

 בהזדמנות, בהרצל! 4 
חד', ענקית!! מסודרת, 

ממוזגת, רק 1,290,000. 
בלעדי רם-נכסים, 

054-5566145)40-40(_____________________________________________

 מציאה בפתח-תקווה, 
4 חדרים כחדשה, מחולקת, 

רק ב- 1,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)40-43(מלחי, 052-5674532

 ברוטשילד, דירת 3.5ח', 
קומה 1, 98 מ"ר, צפ/מע/מז, 

חניה מקורה, מעלית, דו"ש, 
2 שרותים, בקרבת: בי"ח 

השרון. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)40-40(_____________________________________________

 בכפר-אברהם, דירת 3ח', 
קומה 3, מזגנים, מעלית שבת, 

חניה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)40-40("גרים" עטרת, 050-4231133

 בכפר-אברהם, דירת 
4ח', קומה 7, 85מ"ר, דר/מע 
חניה,  דו"ש, מעלית שבת, 2 
שרותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)40-40(_____________________________________________

 מציאה!! ביוספטל 3 ח', 
קומה 3, אחרונה, מסודרת 

ויפה, רק 819,000 ש"ח, 
050-4811122)40-40(_____________________________________________

 ברוטשילד גן הנשיא, 
2 + 2, גדולה, משופצת, 

ק"ב, אחרונה, תשואה נאה!! 
_____________________________________________)40-40(1,175,000 ש"ח, 050-4811122

 בנורדאו, ק"ב, 
3 חדרים, 90 מ"ר, 

1,300,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)40-40(_____________________________________________

 3.5 חדרים, קומה 4 ללא 
מעלית, מסודרת ושמורה, רק, 

052-5562748 ,1,050,000)40-40(_____________________________________________

 בויסבורג, 2 חדרים, 
משופצת מהיסוד ויפיפיה, 

קומה 2, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)40-40(אנגלו סכסון, 03-9301122

 מצויינת להשקעה!!! 
2 חד' ברוטשילד, גדולה, 
ק"ק, אפשרות למשרד, 
1,030,000 ש"ח. בלעדי 
_____________________________________________)40-40(רם-נכסים, 054-5566145

 מציאה!! ברוטשילד/
קק"ל, 2ח', מסודרת - ק"ג, 
מיידית!! רק 925,000 ש"ח, 

050-4811122)40-40(_____________________________________________

 בקלישר/אחד העם, 
2.5ח', ק"ג, מסודרת ויפה, רק 
_____________________________________________)40-40(1,099,000 ש', 050-4811122

 בפרנקפורטר, 2.5 חדרים, 
קומה א', 1,270,000.

052-5562748)40-40(_____________________________________________

 ברוטשילד, 2 חדרים, 
קומה ג', 50מ"ר, 940,000, 

052-5562748)40-40(_____________________________________________

 בשפרינצק, 5.5 חד', 120 
מ"ר + מרפסת סוכה גדולה, 

930,000 ש"ח בבלעדיות! 
אסף- אנגלו סכסון

054-5331377)40-40(_____________________________________________

 באצ"ל, דירת 3 חדרים, 
קומת קרקע, חצר, נוף. תיווך 

_____________________________________________)40-40(סופר, 077-9170090

 בקרן היסוד, 3 חד', 60 
מ"ר, אזור חרדי, ליד העיר 

העתיקה, מושכר 1,700, סה"כ 
560,000 בבלעדיות! אסף- 
_____________________________________________)40-40(אנגלו סכסון 054-5331377

קריית אתא
 2.5 חד', משופצת 
וממוזגת, מרפסת, רק 

465,000 ש"ח, מציאה! תיווך 
_____________________________________________)40-40(אלפסי, 052-2790370

רחובות
 בבלעדיות ברח' 

הנוטר, ק"א, 4.5 חד', 
משופצת, 100 מ"ר, 

1,580,000 ש"ח. תיווך 
"ויזרע יצחק" 
_____________________________________________)40-41ל(052-7690238

 בבלעדיות! בשכ' הלל, 
בית פרטי מדהים + יחד' 
מרתף, 7 חד', 460 מ"ר, 

מגרש, 330 מ"ר בנוי. 
מתן נסטל רימקס יהלום, 

050-6795813)40-40(_____________________________________________

+5 חדרים

1-1.5 חדרים

וילות ובתים

 בבלעדיות! ברמת 
עמידר, דירת סטודיו, 26 
מ"ר, קומה 1, משופצת 
+ זכ' בניה. מתן נסטל 

רימקס יהלום,
050-6795813)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - גן 

ילדים כולל כל הציוד והריהוט 
לשעות הבוקר.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - לעסק 

כ- 60 מ"ר בעליון, מיידי. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

1-1.5 חדרים

 בלעדי!! בסוקולוב, 
3.5חד', משופצת 
+ מ.שמש 4,300. 

***בקלישר- בר אילן 4 
חד' משופצת+מ.שמש 

גדולה, ק"ב. "יאיר נדלן" 
052-7633978)40-40(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5/4 חד', 
חדש מקבלן, מיידי. 

"דלוקס נכסים"
052-8555594)40-40(_____________________________________________

 בחברון, 2 חד' גדולים 
+ מרפסות + הול + 

מטבח ומרפסת, ק"ב, 
חזית, מיידית, מפתח 
במשרד, 3,400. "יאיר 

_____________________________________________)40-40(נדלן" 052-7633978

וילות ובתים

פנטהאוזים ודירות גן

 באנילביץ דו משפחתי, 4 
חד', 110 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 

שמורה, 5,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)40-40(_____________________________________________

 בבית יוסף, חדשה 
מהקבלן, 4 חדרים + 

גינה 27 מ"ר בבנין 
חדש ומפואר, אפשרות 

לתקופה ארוכה, ב- 
5,500 ש"ח. להב נכסים, 

050-4177750)40-40(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5חד', 170 מ"ר, 7,000 

ש"ח. "חמד נכסים"
053-3357316)40-40(_____________________________________________

 בדב הוז, 5 חד', משופצת 
וממוזגת, 3 כ"א, דוד"ש, חניה 

בטאבו, 3,600 ש"ח,
050-4102467)40-40(_____________________________________________

 במינץ, 4 חד', בנין חדש 
+ מעלית, 4,500 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)40-40(_____________________________________________

 בלנדא, 4 חדרים, ק"ד, 
חזית, גדולה, מפוארת 

ומושקעת + מ.שמש + 
סוכה, ריהוט מלא, מיידי, 

5,500 ש"ח. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

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

052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 באזור מנחם, 4 חד', 
משופצת כחדשה וממוזגת 
)ניתן לקבלן גם כמרוהט(, 
כניסה מיידית בבלעדיות. 
"אלמוג נכסים" ר"ע 56,

 ,03-6166105/4
058-7878784)40-40(_____________________________________________

 באזור חתם-סופר!!! 4 
חד', חדשה מהקבלן, חזית, 

ק"ב + מעלית, מ- 4,500 
ש"ח, מיידי! "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)40-40(_____________________________________________

 בבני אברהם, 3 חד', 
מרווחת מאוד, 3 כיווני אויר, 

רק 3,450 ש"ח. נדלן הקריה, 
050-3000121 ,054-8472222)40-40(_____________________________________________

 בבלעדיות! ביוסי, 3חד' 
+ מרפסת, משופצת מהיסוד, 
4,000 ש"ח. תיווך-יושב-הארץ, 

050-3034110 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

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

תיווך-יושב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)40-40(_____________________________________________

 בלעדי, אברבנאל, 3 חד', 
50 מ"ר, קו' א' עורפי מסודרת, 

2,850 ש"ח. 077-2050410, 
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)40-40(אדוארד

 בר' עקיבא/ירמיהו!!! 3 
חדשה ומפוארת מהקבלן, ק"א 

+ מעלית, חזית, מ- 3,800 
ש"ח, מיידי. "תיווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)40-40(_____________________________________________

 בהרב שך - חיד"א!!! 
3.5 חד', יפה, ק"ג + מעלית, 
ארונות קיר + מזגנים, 4,400 

ש"ח, מה: 1-11-16. "תיווך 
פרפקט" 03-5745877,

052-7649782)40-40(_____________________________________________

 דירה יפה, 2.5 חד' גדולים, 
דוד"ש, סורגים, ברח' רימון 7, 

_____________________________________________)40-43ל(3,200 ש"ח, 054-4225158

 באבן שפרוט, 2.5 חד', 
משופצת, ממוזגת, 2,600 

ש"ח. בי.א. נדל"ן, 
054-8462882)40-40(_____________________________________________

 באיינשטין, 2 חד' + 
חצר, מרווחת ומשופצת, רק 

2,200 ש"ח, כולל ארנונה. 
נדלן הקריה, 054-8472222, 

050-3000121)40-40(_____________________________________________

 2.5 חד', טלפון, ע"ע, רח' 
_____________________________________________)40-41ל(אהרון דב 6, 03-5791643

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

ג', עורפי, 2,600 כולל ארנונה. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

 אברבנאל, 2 חד', קו' א', 
מזגן, 2,100 ש"ח.

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)40-40(אדוארד

 בשיכון ג', 2חד', 40 מ"ר 
+ מרפסת, ק"ק, מרוהטת 

כחדשה, ממזוגת, 3,000 
ש"ח, מיידי, 050-9627814, 

054-4627814)40-43(_____________________________________________

 בבית יוסף, לזוג צעיר, 
יחידה בבניין חדש, ממוזגת, 

ומרוהטת, מיידית, 2,800 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(עדיאל נדל"ן, 052-8963696

 באלתרמן, 3 חד', ק'4, 
ללא מעלית, 2,850 ש"ח, 

050-3528252)40-40(_____________________________________________

 מעוניינים לקנות בית 
קרקע או אחר למגורים, 3 ח' 
לפחות, חדשה סביב שכונת 

_____________________________________________)40-41ח("רמות". 054-6557040

 דרושה דירה לקניה באזור 
גוש דן/מרכז, ב- 1,200,000 

_____________________________________________)40-41ח(בערך, 054-8432271

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני-ברק/לא משופצת, 

_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 בבאר שבע בשכונה ג', 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

750,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 560,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 למכירה קניון בבאר שבע, 
שכירות חודשית כ- 200,000 

ש"ח, מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר-שבע, באברהם 
אבינו, 3 חד', ק"ב, משופצת, 
קרוב לאוניברסיטה, 620,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע, בשכונה ג', 4 
חד', משופצת ויפה, מחולקת 
ל- 2 יח', 680,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 
חד', במרכז גילט, קרוב 

לאוניברסיטה, 570,000 ש"ח, 
מושכר לתווך ארוך. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע, בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 
והאוניברסיטה, אפשרות 

בניה, 1,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בשכונה ד', ברח' 
אלכסנדר ינאי )ליד מעונות 
סטודנטים( 3 חד', קרקע, 

780,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 למבינים ורציניים 
בלבד!!! במגדלי בסר, 
קומה בשלמות, מניבה 

 ,AAA 7.5% - 7, לשוכר
חוזה ארוך, לפרטים:

inbeser@gmail.com)40-40(_____________________________________________

 מציאה להשקעה 
בלעדי למכירה!! חנות 

בר"ע במיקום מרכזי, 
קרובה לגן-ורשא, 100 
מ"ר, קומה א', חזית, 

משופצת כחדשה, 
מושכרת ב- 11,000 

ש"ח + מע"מ לתקופה 
ארוכה, 2,150,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)40-40(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)40-40(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכרת ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר: 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 דרושות דירות לקניה 
בבאר שבע יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 להשקעה  בקרית אתא, 
דירות עד 500,000 ש"ח, 

_____________________________________________)40-40(תשואה מעולה, 052-5562748

 יח"ד, 2 חד', ברח' 
בירנבוים, ק"ד עם מעלית, 

מושקעת, אפשרות לשבתות, 
_____________________________________________)40-41ל(2,450 ש"ח, 050-4110518

■ סוקולוב 12, 85 מ"ר, 
ק.3 משופצת,3 חד', 

"רימקס עוצמה"- 
חניתה 03-9337985 

)40-40(        054-4723517
_____________________________________________ 

PRESALE
משרד ב-111,000 ש“ח
למכירה מסחר / משרדים בעפולה

במרכז פארק ההייטק החדש 
צמוד לתחנת הרכבת

6000 ₪ למ“ר 

תיווך השקעה בטוחה 052-7130898
תשואה שנתית כ-    %10
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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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

מצפה יריחו

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

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

מרכז הארץ

נתניה

נהריה

 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

■ "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

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

052-7772913)48-48/16(_____________________________________________

ירושלים

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

 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 בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

■ בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

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

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 

_____________________________________________)40-51(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

 צימר חדש, מרווח, 2 
חדרי שינה + סלון מטבח, 500 

_____________________________________________)37-40(ש"ח ללילה, 052-7648264

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

ג'קוזי, לזוגות, גם לשבתות 
_____________________________________________)37-40(וחגים, 058-3234001  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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אור הגנוז

 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 מציאה להשכרה 
130 מ', ברח' ירמיהו/ 

רבי עקיבא, ק"ק,כניסה 
נפרדת, מתאים למשרד 

עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח, 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

  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(_____________________________________________

קיט 
ונופש

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

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

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

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

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

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

 בטבריה דירה משופצת 
כחדשה, ממוזגת, מאובזרת + 

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

 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(_____________________________________________

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

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

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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר
 דירות נופש מאובזרות 

וממוזגות לנופש בין 
הזמנים בטבריה, 

_____________________________________________)35-46(לפרטים: 052-7149402

■ וילה בעלמה למשפחות, 
עד 16 איש, ממוזגת, מטבח 
מאובזר, חצר גדולה וחניה+ 

בריכה, 1,600 ש"ח,
050-3804386)37-44(_____________________________________________

גליל

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-36/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה + סוכה כשרה,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)37-10/17(_____________________________________________

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-36/17(_____________________________________________

 מבצע קיץ ארוח בכינרת 
- עד 40 איש לקבוצות, 

משפחות וזוגות + סוויטה עם 
ג'קוזי לזוג + 2 דקות הליכה 

_____________________________________________)37-44(לכינרת, 050-7824909

 להשכרה משרד במרכז 
ר"ע, מאובזר ומרוהט, מושקע 
ברמה, 25 מ"ר, 3,700 ש"ח, 

050-2808022)38-41(_____________________________________________

 יחידות נופש ווילה לזוגות 
ולמשפחות, בריכה מחוממת 

4X8מ' + משחקי חצר + 
סוכה כשירה, 050-8566778, 
050-2187690 ,04-6980913)38-41(_____________________________________________

 צימרים ליחידים ולקבוצות 
- סוכה, מנגל, בריכה גדולה, 

סנוקר, כדורגל, פארק לילדים 
לשבתות ולחגים במחירים 

נוחים! 052-3540874,
052-3594875)38-51(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

משרדים

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
70 מ"ר, משופץ ומסודר, 
מתאים למשרד + מחסן, 
_____________________________________________)39-42ל(גישה לרכב, 052-7127207

 להשכרה בגני טל בחניה, 
חדר מפואר + שרותים, 

מקלחת, מטבחון, 25 מ"ר, 
_____________________________________________)39-40ל(מחיר מוזל, 052-7672580

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

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

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

■ 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

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(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לארוח 
מהנה במיוחד ופרטי, 4 חד' 
+ סלון, בריכת שחיה, גינה 

גדולה, סוכה, 077-5590283, 
054-5726412)38-10/17(_____________________________________________

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)40-51(_____________________________________________

■ בשד' גרשנקורן, 
משרד מפואר, מושקע, 

2 חד', ק"ק, 32 מ"ר, 
כניסה נפרדת, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

 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)37-40(_____________________________________________

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

עסקים

 בהזדמנות שותפות 
בעסק פעיל, חוזים 
חתומים מול גופים 

_____________________________________________)37-40(גדולים, 058-3261772

 מציאה! אולם אירועים 
מפואר, קרקע, לציבור הדתי 

באשדוד + רשיון + חניה, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3267692

 דירות להשקעה 
ולמגורים בצפת/טבריה החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)39-42(לציבור הדתי, 050-5766979

 מציאה! למסירה 
בטבריה 6 צימרים 
יפיפיים ופעילים + 

סוויטה וג'קוזי, מדשאות, 
ד' הליכה לכינרת, עבור 
_____________________________________________)39-42(דמי פינוי, 050-7824909

■ 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. 
_____________________________________________)39-43(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)37-40(_____________________________________________

מגרשים

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

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

מחסנים

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(_____________________________________________

 בירושלים ברמות 45 
דונם בטאבו כולל אפוטרופוס 

הכללי. פולטוב נכסים, 
052-3646632)39-43(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 גילוי מרצון - פוליסת 
ביטוח כנגד הליך פלילי, 

ליווי מקצועי ע"י משרד רואי 
חשבון מוביל בסודיות!!! 

050-7772250)37-40(_____________________________________________

 בירושלים להשכרה מקלט 
למטרה שקטה, 16 מ"ר 

במחיר 1600 ש"ח לחודש, 
052-7667000)37-40(_____________________________________________

 בר' עקיבא,חנות 
להשכרה כ- 60 מ"ר + 

_____________________________________________)38-41(חצר, 055-6683357

 להשכרה באלעד במרכז 
המסחרי נחלת יצחק, חנויות/

משרדים, 20-50 מ"ר, החל 
מ- 1,700 ש"ח כולל ארנונה 

)לא במותגים(. 054-6331700, 
052-7671305)38-40(_____________________________________________

 ברח' חברון חנות 
למכירה, 40 מ"ר, 
השקעה מעולה, 

בהזדמנות, 1,300,000 
ש"ח. תיווך זילברברג, 

 ,03-5754412
 .052-2236671

Zlbr54@gmail.com)38-41(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק 
לחנות/אולם, 300 מ"ר 

ואפשרות לעוד 400 מ"ר באזור 
_____________________________________________)38-41(האולמות, 0527-182182

 להשכרה בבני-ברק, 
בקרבת מפעל קוקה 

קולה 80 מ"ר/30 מ"ר, 
שטח מסחרי, משופץ 

ומסודר, מתאים לחנות, 
מחסן , משרד ולכל 

מטרה, שרותים וחניה, 
_____________________________________________)38-41ל(050-2935656

 להשכרה בר"ע מחסנים 
בגדלים מ- 10 מ"ר עד 260 

מ"ר, לפרטים: 053-3336823, 
_____________________________________________)39-40(יהודה

 מיידית, 2 חד' במצב 
מצויין, בטאבו כמחסן, בכפר 
אברהם, מושכרת ב- 2,500 

ש"ח, למכירה
_____________________________________________)38-40ל(052-7132120

 הזדמנות להכנסה 
נוספת!!!!! למכירה 

באלעד עסק פעיל 
בתחום הנעלים + חנות 

+ מוניטין + מיקום מרכז, 
כול הקודם זוכה!!!! 

"ידידיה ומאור נכסים" 
יאיר, 054-4242449. 
_____________________________________________)40-40(ידידיה, 058-4664411

 בהזדמנות, למכירה 
מכולת ריווחית בבני-ברק, 

מיידי, לפרטים:
_____________________________________________)40-43ל(050-8677520

 מציאה! למסירה חנות 
מכולת פעילה ורווחית, כ- 

40 מ"ר באזור הרב שך, 
מוניטין כולל ציוד וסחורה, 
50,000 ש"ח, דמי שירות 

חודשים 2,500 ש"ח, 
לפרטים: "סלומון נכסים 

והשקעות"
052-7652801)40-40(_____________________________________________

 למבינים ורציניים 
בלבד!!! במגדלי בסר, 
קומה בשלמות, מניבה 

 ,AAA 7.5% - 7, לשוכר
חוזה ארוך, לפרטים:

inbeser@gmail.com)40-40(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, חנות 
בז'בוטינסקי, 40 מ"ר + גלריה 

35 לכל מטרה, 3,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)40-40(אדוארד

 להשכרה ללא תיווך, חנות 
בב"ב לכל מטרה בז'בוטינסקי 
על ציר הרב שך אזור מבוקש, 

16 מטר + רחבה, 2,400 
_____________________________________________)40-40(ש"ח, 054-5500263

 מבנה מסחרי בבאר-שבע, 
מושכר ב- 40,000 ש"ח 

לחודש, 5,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)40-40(_____________________________________________

 למכירה קרקע פינתית 
זמינה לבניה בנווה עוז 

 ,mbmestate .פ"ת
050-5483332)40-40(_____________________________________________

 קרקע להשקעה בהוד 
 ,mbmestate .השרון

050-5483332)40-40(_____________________________________________

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 2 חדרי משרד 

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

מתאים למשרד עו"ד 
ורו"ח, בהזדמנות, 3,600 

ש"ח. תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 4 חדרי משרד 

+ מזגנים + שרותים, 
לכניסה מיידית, מתאים 

למשרד עו"ד ורו"ח, 
בהזדמנות 6,200 ש"ח. 

תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 להשכרה! ברבי 
עקיבא אזור הרב קוק, 

40מ"ר מתאים למשרד/
לפאנית/סטודיו, מחולק 

לחדרים קומת קרקע, 
משופץ ומושקע כולל 
מזגנים, אופ' לריהוט, 

מיידי, 2,500 ש"ח, 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)40-40(_____________________________________________

בן זכאי

 דירת נופש 
מדהימה!!! לכל השנה 
+ שבתות וחגים )סוכה( 
_____________________________________________)40-40(בקרייה, 052-8187700

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-12/17(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

 נופי הירדן - "בנצימר" - 03-6162228
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף 
מדהימה ביישוב הדתי מצפה 

יריחו, כ- 15 דק מירושלים, 
050-2403750)40-51(_____________________________________________

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00
לפרטים: 054-7631362 (אתי)

וילה מפוארת, 
מרוהטת ומאובזרת

7 חדרים + בריכה גדולה
מתאימה גם למס‘ משפחות
בית הכנסת בקרבת מקום

ישוב שומר שבת

במושב בן- זכאי
בימי חול, שבתות וחגים



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  י”ח- כ’ אלול תשע”ו  21-23/09/16

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

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

שידוכים

■ 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! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

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

 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

■ 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

 מבצע צילום אירועים 
מקצועי, וידיאו ותמונות 

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

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

קורסים

סת”ם
 משקפת מגדילה 

לסופרי סת"ם, מקצועית 
_____________________________________________)37-40(ביותר, 054-8527470

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

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)37-40(_____________________________________________

■ בואו לימדו מקצוע 
משתלם! נשים וגברים בנפרד! 

קורס פדיקור מניקור רפואי, 
טיפול בפטרת כף הרגל 

והציפורניים לצמיתות, טיפול 
ביבלות עמוקות, קורס

אפילציה משתלם! הסרת 
שיער במחט חשמלית בפנים.
_____________________________________________)38-45ל(052-2538812 077-5177007

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

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

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

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

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

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

לימוד נהיגה

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(

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 

הקדימו הזמנותכם 
לחגי תשרי ללא תוספת 
עונה!!! פריסה ארצית 

03-523-66-50
050-333-222-8
054-700-50-66

)5-2/17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)39-51(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 
_____________________________________________)40-3/17(הכל!!! 03-6318999

 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

 מחיר החל מ-2,250 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)40-47ל(050-6666599

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

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

יעוץ ועזרה

מכירת רכבים

קיה

שברולט

סוזוקי

פורד

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

טויוטה

מרצדס

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

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

רהיטים, בכל הארץ,
_____________________________________________)38-45ל(052-3303187, 054-5572342

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

■ שברולט טראוורס 
2013, דגם מפואר, כל 
התוספות, 8 מקומות, 
צבע זהב עדין, שמורה 

מאוד, מחירון, 
050-4133075)37-40(_____________________________________________

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-44(_____________________________________________

 פורד פוקוס שנת 2000 יד 
שניה במחיר מציאה,

054-6105643)38-41(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-34/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-51(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-46(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

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

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-122 ש"ח ליום כולל מע"מ, 

סניפים בכל הארץ, 
_____________________________________________)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

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

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

 הפתרון החדש לשלום 
בית בהמלצת רבנים ומומחים, 

052-7668155)38-41(_____________________________________________

מכונות תפירה
 מעיין התפירה - מכירה 

ותיקון כל סוגי מכונות 
התפירה לתעשיה ולבית, 
_____________________________________________)38-41(באחריות! 050-4161920

 למכירה סת"ם 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

מסופרים יראי שמים, 
052-7623142)38-41(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-46(מלכה, 050-5448894

 כל סוגי השיפוצים 
פנים וחוץ, צבע החל 

מ- 1,400, איטום, נקיון 
_____________________________________________)38-41ל(ותריסים, 055-9886346

יונדאי

 ספרינטר מרצדס, 2010, 
51,000 קמ"ש, 8 מקומות, 

אוטומט, טורבו דיזל, מצלמות 
_____________________________________________)39-42ל(רוורס, 054-4494611

 סוזוקי בלנו, שנת 
2000, גיר ידני, חסכוני 
במיוחד, 5,500 ש"ח, 

_____________________________________________)39-42(לרציניים, 050-5957522

רנו
 רנו מגאן 2008, שמורה 

ומטופחת, 12,500 ש"ח, 
052-7124186)39-40(_____________________________________________

חזנות
 התפנה חזן בעל נסיון 

לימים נוראים, בנוסח מרוקאי 
וירושלמי, לפרטים:

055-2274156)39-40(_____________________________________________

סוכות
 ישירות מהיבואן, קישוטי 
פירות בגדלים שונים, פוסטרים 

מרהיבים לסוכות לסוחרים 
_____________________________________________)39-42ל(ובעלי דוכנים, 055-6687487

 נמצא כרטיס מצלמה עם 
תמנוות באזור שיכון ה' ב"ב, 

_____________________________________________)39-40ח(בפל': 054-8407360

 ב-יז' אב נמצא טיולון 
מחברת goye ברחוב עזרא 45 

_____________________________________________)39-40ח(ב"ב, 052-7114013

 אבד בכ"ח אב דיסק 
און-קי בקו 402 לירושלים, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7142601

 אבד עגיל זהב בחנות "זויה" 
ביפו י-ם ביום שישי, פ'-עקב, 

_____________________________________________)39-40ח(058-3228012

 אבד צמיד זהב של נערה 
)ילדה( ביום ו' פר' ראה,

050-4176775 או 
_____________________________________________)39-40ח(050-4140404

 נמצא פיטום הקטורת על 
קלף בשטיבלך רמת אהרון 
ב"ב, 052-7149117, ניתן 

_____________________________________________)39-40ח(להשאיר הודעה קולית

 נמצאה שקית ובתוכה 
טלית באזור רח' הרב שך ב"ב, 
052-7149117, ניתן להשאיר 

_____________________________________________)39-40ח(הודעה קולית

 נאבד שעון לגבר חברת 
וורסטייל כנראה באזור 

איצקוביץ, 052-7149117, ניתן 
_____________________________________________)39-40ח(להשאיר הודעה קולית

 נמצא תיק על ספסל 
ברחוב רוזנהיים בבני-ברק )ביום 

חמישי 9.1( ניתן לקבלו ע"פ 
_____________________________________________)39-40ח(סימנים בטל': 050-4102681

 נמצא מצלמה דיגיטלית 
בפארק הכט - חיפה )עפ"י 

_____________________________________________)39-40ח(סימנים(. משה, 050-2450783

■ 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

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

■ 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, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-10/17ל( 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 מחוממת 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(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

■ 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)40-51(_____________________________________________

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

■ 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(_____________________________________________

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

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

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

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

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-45(מהעתיקה. 052-3455254

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-45(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

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

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)38-41(_____________________________________________

 וילה מפוארת, 6 חד', נוף, 
מרפסות גדולות, ממוזגת 

ומאובזרת + סוכה כשירה, 
054-4846447)38-45(_____________________________________________

 מתחם הארחה חדש, 
חדרים + אולמות מפוארים 

במיוחד, עד 70 מיטות,
052-7655787)38-41(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)38-43ל(052-7113937

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

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

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

מכוניות

קניית רכבים

 טיוטה אונסיס 2002 
אוטמט 152,000 ק"מ טסט 9 

חודשים, 5 מקומות, מפואר, 
שמור מאוד! 14,500 ש"ח, 

052-9678475)40-40(_____________________________________________

 טיוטה אייגו 2012 ראשונה 
ידני, קטנה וחסכונית, 80,000 

ק"מ, חדשה!! בהזדמנות!! 
_____________________________________________)40-40(39,000 ש"ח, 052-6917491

סובארו

 יונדאי i30/i20, , יד 
שניה,2010, שמור, 120,000 

ק"מ + חלון בגג, 38,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח, 052-7220391

 סובארו אימפרזה 
2006, 1600, אוטומטי, 
ראשונה, צורה חדשה, 

מכני מעולה, שמור 
ומסודר + טסט לשנה, 

054-8402332)40-40(_____________________________________________

 קאיה ריאו 2011, אוטומט 
שמורה חסכונית נוסעת גם 

על גז טסט חצי שנה! 34,000 
_____________________________________________)40-40(ש"ח, 052-6918692

 התפנה חזן בנוסח 
ירושלים לימים נוראים, ותיק 

ומנוסה. 052-7124186, 
_____________________________________________)40-40(בני-ברק

 תמונות ופוסטרים 
מרהיבים לסוכה ולכיתה, 

גם בלמינציה, לחנויות 
ודוכנים, 054-8438502, 

www.kodesh1.com)40-42ל(_____________________________________________

מעגלים 052-8473222

 של קישוטים 
ושרשראות תאורה 
לחנויות ולדוכנים

קישוטים לסוכות
מבחר גדול

 אבדה בחוף הרצליה 
שקית חומה עם בגדי-ים של 

_____________________________________________)40-41ח(ילדים, 050-4188923

 בי"א אב נמצאו עגילים 
בשביל לאולבי קונקורד 

ונאות ירושלים, בני-ברק, 
_____________________________________________)40-41ח(03-6162229

 ביום רביעי כ"ח תמוז, 
תשע"ו )3/8/16(, נמצאו 

טבעות זהב ליד אחת הרזיות 
בפארק הירקון )גני יהושע( 
בתל-אביב, אשמח להחזירן 

למאבדת - על פי סימנים 
_____________________________________________)40-41ח(מזהים. דבורה, 050-6243734

 בתאריך כז' אב שכחנו 
כובע וחליפה בקו 402 

מירושלים לב"ב, להתקשר 
_____________________________________________)40-41ח(לטל': 052-7111828

 נמצאו לפני כשבועיים 
באוטובוס של היום נגן, 
_____________________________________________)40-41ח(לפרטים: 050-4008461

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)40-41ח(1-599-500-003

 מעוניין לקנות מדיח כלים 
שמשי, אפשרות להחלפה 
_____________________________________________)40-41ח(בשווה ערץ, 054-9985503

 דרושה קופה רושמת 
_____________________________________________)40-41ח(תקינה ותקנית, 050-5343924

 דרושים אופניים חשמליים, 
תקינים, תקולים או מיועדים 
לשיפוץ או לפירוק בתמורה 
_____________________________________________)40-41ח(למזומן, טל': 054-9985503

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINITY 996, תקין או 

_____________________________________________)40-41ח(תקול, 054-9985503

 לאברך בן תורה דרושה 
מכונת כביסה, 02-6540238, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7606057

 לאברך בן תורה, דרוש 
מיטה להורים, 052-7606057, 

_____________________________________________)40-41ח(02-6540238

 דרוש מקרר משרדי באזור 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב, 052-7637572

 מעונין תרומה טוסטר אובן 
במצב מצוין + תנור במצב 

_____________________________________________)40-41ח(תקין, 050-4160457

 דרוש שעון מעורר מכני 
)אפשרי מקולקל( לבן ישיבה 

_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)40-41ח(במצב תקין, 054-7432011

 למשפחה בב"ב דרוש 
טייפ לשמיעת קלטות למסיר 

או בתשלום סמלי,
_____________________________________________)40-41ח(050-4188923

 דרוש מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)40-41ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-8432271

 למשפחת אברך 
בירושלים דרוש בדחיפות מיטה 
לתינוק, שולחן + כסאות, חדר 
שינה, ארון בגדים וספריה, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(050-41917747
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ריהוט

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

ספות 3+2 מעור איטלקי 
052-4227714)37-40(_____________________________________________

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

0544-919299)39-42(___________________________________________

תינוקות

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

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

תקשורת

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

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

כללי

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

XL ומעלה, מהמותגים ראלף 
לורן, נאוטיקה, טומי ולקוסט 

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

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

_____________________________________________)30-40(054-2841250 )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(

 למכירה כנרים יפיפיים 
בהזדמנות,

054-8527470)37-40(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-6/17(_____________________________________________

 מעלון מדרגות לכסא 
גלגלים במצב חדש 

בהזדמנות, 
,052-7694114
053-9664767)38-41(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית 052-7171228. 
_____________________________________________)38-45(*ב"ש: 052-7155655

נה
טמו פמו

www.
pamotmuna.co.il

יש לך?

 שולחן משרדי, צורת ר, 
צבע אגוז בהיר, חדש לגמרי, 

450 ש"ח, גמשי, 
_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון, 80*190, 

ב- 400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 
_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 כסאות פלסטיק גדולים, 
נוחים ושמורים, מתאימים לגן, 
אפשר בודדים, 30 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)39-40ח(03-9307308

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטר 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(052-7633316

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

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)39-40ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)39-40ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
174X43/110X32/62X43

_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן חום, 1.50*0.52 
נפתח ל- 2 מטר, 300 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בירושלים, 054-8481830

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

_____________________________________________)39-40ח(054-6983461

 שולחן לסופר סת"ם 
ולמתייג, נוחות מרבית, במצב 

מצוין, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(052-7687197

 ספת עור שחורה, 3 
מושבים במצב טוב מאוד, ב- 

_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח, 9765927

 מיטת נוער על-קל במצב 
טוב, צבע כחול בפתח-תקווה, 

_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח, 052-5320820

 ספה דו-משובית, 350 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)39-40ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם מזרון + 
נפרד, מצב חדש, 380 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(בני-ברק, 052-5737813

 שולחן לסלון 2 + 1/2 
מטר מעץ, 500 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(052-9408833

 מיטת היירייזר נמוכה 
שנכנסת מתחת להיירזר, 

כחדש, למסירה, 
_____________________________________________)39-40ח(050-4190020

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

_____________________________________________)39-40ח(054-7863538

 למסירה מזנון, לפרטים: 
_____________________________________________)39-40ח(052-7644861

 4 כסאות לפינת אוכל 
יוקרתיות ומפוארות, מצב 

חדש, עור אמיתי, חום כהה, 
_____________________________________________)39-40(300 ש"ח כ"א, 054-2612980

 עגלת PEG אמבטיה + 
טיולון במצב מצוין, 150 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בלבד, 03-6195941

 סלקל ובוסטר לרכב, 80 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, טל': 050-5967114

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נילווים, ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(053-3180904

 טיולון COMBI, מצב 
_____________________________________________)39-40ח(טוב, 150 ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(058-7384429

 עגלת GRACO, ב- 150 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 058-7384429

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב", 400 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק, 
מצב מצויין של "שילב", 300 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 עגלת פג במצב טוב 
בצבע כחול במצב שכיבה 

לתינוק, 200 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(052-2655837

 מיטת תינוק בצבע שמנת 
כחדשה, מזרון אורטופדי, 

איכותי, ב- 500 ש"ח בלבד, 
052-7188251)39-40(_____________________________________________

 עגלת תאומים "בוגבו", 
אמבטיות + טיולונים כחדשה, 

ב- 3,200 בלבד, 
052-7188251)39-40(_____________________________________________

 עגלה לתינוק טיולון 
שנשכב פג פרגו, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4172197

 עגלת תינוק משולבת 
מאוד יפה במצב תקין, 250 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-7662125

 עגלת תינוק ממבא, 200 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 שלד מצוין של עגלת 
שכיבה MIMA במציאה, 

320 ש"ח עם אפשרות לקנית 
_____________________________________________)39-40ח(האמבטיה, 052-7110779

 מעמיד רגלים לאמבטיה 
של תינוק כחדש, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-9089110

 עגלת ג'וי חדשה בקיטון , 
380 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8447073

sk1  חדש מאושר 120 
_____________________________________________)39-40ח(בב"ב, 052-7679123

 סמסונג 1200, מצב לא 
ידוע, 50 ש"ח, ב"ב,

_____________________________________________)39-40ח(052-7679123

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 חדש! תוכנית עם 
מספר כשר, SMS ומייל, 

למכשירים תומכים בלבד, 
_____________________________________________)39-42ל(054-8419386

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

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)39-42(_____________________________________________

 ספר "יסודות הכתיב" 
לכיתה ג' במצב מצוין, 15 
_____________________________________________)39-42(ש"ח בלבד! 054-8063853

 וילון מפואר במיוחד לסלון, 
כחדש, לויטרינה גדולה + 2 
חלונות בינוניים, 2,000 ש"ח 

_____________________________________________)39-40(כל הסט, 054-2612980

 ,Korgpa900 אורגנית 
חדש, מתוכנת ברמה גבוהה 

_____________________________________________)39-40(במחיר טוב, 053-3177969

 Korgpa4 אורגנית 
חדש + אחריות במחיר מוזל, 

_____________________________________________)39-40(לפרטים: 053-3177969

 חדר שינה קומפלט מעץ 
מלא, 2 מיטות+ ראש+ 

2 מזרנים אורטופדיים+ 2 
שידות+ ארון 5 דלתות, כחדש. 

_____________________________________________)40-41ל(052-8571371 ג. שמואל

כמיטב המסורת
עם אוצרות חיים 
במלון המצודה צפת ובמלון עדן טבריה

לפרטים והרשמה אוצרות חיים: 03-6880091 | 050-3131740/1

שישי עד שלישי כ"ז אלול-ב' תשרי 30/9-4/10 

במחיר שאסור לפספס 
אפשרות לראש השנה בלבד!

מס' המקומות מוגבל    אל תחמיצו טיול לקברי צדיקים     הפעלות לילדים    עונג שבת מיוחד במינו

בהשתתפות:
הרב מרדכי איפרגן 

הרב שחר לוי 
הרב דרור יפרח 

הרב אמנון בן סימון 
הרבנית אוריאנה בן סימון 
והפייטן דוד שלמה שירו 

ראש השנה ראש השנה  בס"ד

גלאט
כשר

משגיח
צמוד 

הד העיר

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מערכת סטריאו גדולה 

Panasonic, איכותית 
מאוד, 4 חלקים, כניסת 

USB, ב- 500 ש"ח, 
052-7171222)38-41(_____________________________________________

 דרוש/ה מיטת מעבר 
וזמרון רוחב מקסימלי 68 ס"מ, 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון: 050-9412044

 דרוש שעון מעורר לשבת-
קודש לבחור ישיבה, אפשרי 

_____________________________________________)39-40ח(מקולקל, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)39-40ח(054-7432035

 מעוניין בקניית טייפ 
קומפקטי, משומש/חדש, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4113020

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים לחלקי 

חילוף, בתרומה, 
_____________________________________________)39-40ח(054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)39-40ח(050-6651365

 אברך דרוש אופני כושר 
במצב טוב ובמחיר סמלי! 

_____________________________________________)39-40ח(054-7354625

 דרוש מקרר קטן מתרומה 
לבן ישיבה ומזגן חלון קטן, 

_____________________________________________)39-40ח(054-7938941

 דרושה מנורת שולחן 
פלורוסנט, 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)39-40ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)39-40ח(בתרומה, 054-8432271

 למכון חוסים דרושים 
בדחיפות כלי עבודה שונים 

_____________________________________________)39-40ח(מכל הסוגים, 052-3240093

 מעוניין לקנות פלאפון 
_____________________________________________)39-40ח(כשר, 052-716777

 כיריים חשמליים שני 
ראשים לבישול או פלטה 

לשבת, מצויין - 80 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)39-40ח(02-6661606

 מקרר משרדי אל.ג'י 
מעולה, 400 ש"ח, גובה 85 

ס"מ, בפתח-תקוה,
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 תנור אפיה בילדאין, 
סאוטר טורבו צבע לבן, מחיר: 
350 ש"ח בלבד, מצב מצויין, 

כמעט חדש, חלבי,
_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 מקרר משרדי, 150 ליטר, 
דגם דלתא, מצוין, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 ,PHILIPS מייבש כביסה 
מצב טוב, 5 קילון, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(058-7384429

 תנור גז, 490 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)39-40ח(054-8447073

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 טוסטר, 20 ש"ח,
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח, כחדש,

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזרה עמוד, 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)39-40ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מכונה למיץ גזר ומיצים 
קשים במצב מעולה, 100 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3466398

 מקרוגל קריסטל עם 
אופציות, 250 ש"ח, )בשווי 
_____________________________________________)39-40ח(700 ש"ח(, 052-7110779

 רולים מקצועיים רמינגטון, 
_____________________________________________)39-40ח(45 ש"ח, 052-7110779

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)39-40ח(052-3073826

 מקרר בקו לבן, מצוין, 500 
ליטר, 300 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8481830

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(טל': 054-6983461

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(בירושלים, 054-8423405

 מדיח כלים גדול, קינג, 
_____________________________________________)39-40ח(200 ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור, 
זק"ש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(054-4273857

 בייביליס מקוצעי מארה"ב, 
חדש באריזה + מגהץ שיער 
איכותיים במצבע, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7110779

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)39-40ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)39-40ח(052-5543055

 תנור במצב מצוין במבע 
ניקל, ב"ב, 500, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7676402

 מכונת גילוח חשמלית 
כחדשה ממש, חזקה ואיכותית 

במחיר 150 ש"ח, כל הקודם 
_____________________________________________)39-40ח(זוכה: 054-8452961

 מייבש כביסה עובד, 300 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 03-5700422

 למשפחת אברך דרוש 
בדחיפות טיולון במצב מצוין 
ומזוודה גדולה במצב מצויין, 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 050-4191774

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעונין לתרום:

_____________________________________________)40-41ח(052-7652286

 מבקשת לקנות כסא 
אוכל לתינוק, אפשרי פלסטיק 
_____________________________________________)40-41ח(במצב טוב, טל': 03-6185569

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

_____________________________________________)40-41ח(קטן בתרומה, 054-8432271

 מענויין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)40-41ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 מעונין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה, במחיר סמלי, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7163334

 בחורי ישיבה מעוניינים 
במקרר קטן במצב מעולה וכן 
מאוורר או מזגן נייד בירושלים, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7163334

 דרוש באופן דחוף מיטת 
נוער נפתח, בירושלים:

_____________________________________________)40-41ח(052-7197544

 למשפחת אברך דרוש 
אופנים לידל בן ארבע במחיר 

_____________________________________________)40-41ח(סמלי, 052-7635530

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)40-41ח(050-6651365

 c2 מעונין לקנות נוקיה 
tu נוקיה 208 ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7617697

 תנור אפיה בילדאין סאוטר, 
טורבו, צבע לבן, כמעט חדש, 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח, טל': 050-4116075

 מקרר משרדי, 150 לטר, 
דגם דלתא, מצויין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(לבן, טל': 050-4116075

 מזגן חלון 1-1.25, ב- 500 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-4128920

 מקרר מצוין, 480 ליטר, 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח, בב"ב, 03-6779446

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)40-41ח(052-3073826

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(טל': 054-6983461

 PIOLT טוסטר אובן 
גדול במצב מעולה, 170 ש"ח. 
_____________________________________________)40-41ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור, 
זק"ש, 100 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)40-41ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 054-4273857

 חצובות בלרס + ראשי, 
להבות במחיר סמלי, 190 

ש"ח, פסחיים כחדשים,
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 מקרוגל קריסטל איכות, 
מעולה, גדול, 320 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בייביליס + מגהץ מקצועי, 
חדש באריזה מארה"ב, מחיר 

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בירושלים מאוורר חדיש, 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 050-6256846

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון כחדש לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)40-41ח(052-5543055

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס + 
מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס )טוב 

לסוכה(, מקרר אמנה, תנור + 
_____________________________________________)40-41(כיריים, כחדש, 052-2530036

 GMAIL שירותי מייל 
למחשבים ללא גישה 

לאינטרנט, החל מ- 25 ש"ח 
_____________________________________________)40-6/17(לחודש, 052-7611936

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם, 

שירות בב"ב ובירושלים,
052-7611936)40-52(_____________________________________________

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 שולחן עץ מלא )חום( ליד 
הספות בסלון, 60/120, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח, 052-7112123

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-4992952

 למסירה, ארון קודש שמור 
במצב טוב )פגמים קלים(, דגם 

_____________________________________________)40-41ח(ישן, 050-4087927

 זוג מיטת חדר שניה + 
שידה, כחדשות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-2626987

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירת מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7633316

 מיטת מעבר מצוירת + 
מזרון שילב, אורך 1.35 בבני-

ברק, 250 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-8457681

 מסירת ארון קודש 
בחינם, לפרטים - גיא, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(052-7153359

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

_____________________________________________)40-41ח(054-6983461

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

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-3463482

 שולחן משרדי חדש, יפה 
ומפור, צבע אגוז בהיר בצורה 
ר' מתפרק בקלות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש, 050-4115075

 ספה דו מושבית, מצב 
טוב, 240 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 ספה תלת מושבית דמוי 
עור במצב טוב, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(מחיר גמיש, 052-5078585

 ספה עגולה בודדת, יפיפיה 
כחדשה, בצבע חום, רק 220 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסאות כתר עם ידיות, 
רק 20 ש"ח כ"א, ב"ב, -077

_____________________________________________)40-41ח(3004602

 מיטת בסיס רוחב 90 
ס"מ, 450 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7677306

 ,1X1 שולחן קפה לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית, 290 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 ספה תלת מושבית בצבע 
חום כהה במצב מצוין - 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טלפון: 03-7514127

 בהזדמנות! שולחן 
סופרים דגם "ינאי" מסיבי, 
מתכוונן, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8423645

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)40-41ח(7863538

 שולחן לסלון 2+1/2 מטר 
מעץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-9408833

 ספה דמוי עור צבע חום 
כחדשה, ב- 450 בלבד! -054

_____________________________________________)40-41ח(8429260, 054-8457079

 כסאות מברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ יפיפיה, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח,054-4273857

 מיטת מעבר מעץ ב- 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7635530

 6 כסאות לפינת אוכל, 
מצב מצוין, 580 ש"ח,
_____________________________________________)40-41(054-5467979 )ב"ב(

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)40-41ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)40-41ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)40-41ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 מעוניינים במיטת קומתים 
למסירה או ת.סמלי בירושלים, 

_____________________________________________)39-40ח(054-8434883

 כסאות מברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ יפיפיה, 200 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 054-4273857

 טיולון בייבי, ג'וקר בצבע 
כחול במצב חדש, עדי טלפון: 

_____________________________________________)40-41ח(050-5726864

 ירד המחיר!! עגלת 
 EVO שכיבה + טיולון מוצי
שלדה כסף ובד חום מבריק, 

הכול 500 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-7115028

 עגלת אמבטיה נהפך 
לטיולון, צבע אדום, כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(490 ש"ח, 058-3294562

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)40-41ח(350 ש"ח, 054-8423405

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נכרי, 30 ש"ח בלבד, שלב 1, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8495952/3

 אמבטיה לתינוק + מעמד, 
כחדש, צבע וורוד - 70 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 נדנדה לתינוק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 לול לתינוק כמעט חדש + 
גלגלים עם בעיה קטנה, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 03-9307308

 כסא אוכל לתינוק + 
2 מגשים, מצב מצוין, חבר 
PEG בבני-ברק, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8457681

 משאבת חלב חשמלית 
מדלה מיני אלקטריק, 

חדשה באריזה, 320 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(0504144949

 עגלת תינוק פרוג, רק 
390 ש"ח, צבע אדום, בני-

_____________________________________________)40-41ח(ברק, 052-5737813

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(050-6990740

 סימילאק, שלב 3, חלב 
ישראל, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-9667588

 עגלה )מוצי( אמבטיה 
)תכלת(. טיולון )ירוק( + 

שלדה, כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7112123

 עגלת ד"ר בייבי, חדשה, 
בצבע שחור, ידית מתהפכת, 
במציאה, 390 ש"ח במקום 

_____________________________________________)40-41ח(900, ב"ב, טל': 077-3004602

 סל-קל לרכב, כולל גגון 
לשמש במצב מצון, רק 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסא אוכל צ'יקו כולל מגש 
נשלף ללא רצועות, רק 60 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 בגדי תינוקות מותגים 
בנים/בנות, קיץ/חורף, בגדי 
גוף, אוברולים ועוד, בין 5-15 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 עגלת פג טיולון, אפשרות 
לתוספת אמבטיה, בתשלום, 

רק 500 ש"ח כולל תיק תואם, 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב, 077-3004602

 מיטת תינוק מעץ, צבע 
אגוז, כחדשה + מזרון, 450 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7117487

 2 כסאות לתינוק לרכב, 
מצב טוב, 120 ש"ח כל אחד. 
_____________________________________________)40-41ח(גבעת שמואל, 052-8571371

 עגלת תינוק ממבא, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיסא לרכב לפעוט, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת, בסך: 390 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4176661

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-50(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 בייבי ג'וגר על 4 גלגלים, 
אדום/שחור, 350 ש"ח,

_____________________________________________)40-40(052-8378727 )ב"ב(

 הקסניום SIM 2 במצב 
טוב + אביזרים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7117487

 סמסונג כשר, 2 סים, חדש 
+ אחריות + אביזרים, 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד, 052-7117487

C2  מצוין תומך כשר כל 
החברות, 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7869008

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 פאות קצרות כהות, 
קאסטם, ייבוש טבעי, יד-שניה, 

במצב מצוין, 600 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)40-40(052-7128580 )י-ם(

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-52(תמונה במייל/ווצאפ

 "מסלולים" לכיתה ח', 2 
חלקים 50 ש"ח, גם לכיתה 

ו' + אביזרים, 20 ש"ח, מצב 
_____________________________________________)40-40(מצוין! 052-7128580 )י-ם(

storyland" " ב- 15 ש"ח, 
_____________________________________________)40-40(052-7128580 )י-ם(

take it easy" ", ב- 30 
ש"ח, מצב חדש! 

_____________________________________________)40-40(052-7128580 )י-ם(

 שעון לונג'ין מלבן, דגם 
דולצ'ה ויטה, 2 שורות 

יהלומים, מתאים לחתן-
כלה, חצי מחיר, 7,000 
ש"ח, חדש + תעודת 

_____________________________________________)40-41ל(אחריות,.054-4741373

 כספת פלדה חיצונת + 
קוד + מפתח חכם, 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(בלבד, טל': 050-4116075

 גגון לרכב + מפתחות, 
_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח, טל': 0504116075

 שטיח לחדר ילדים, כחדש, 
שטיחי כרמל, 70 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-6140800

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 

ב- 400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 
_____________________________________________)40-41ח(052-3073826

 כסאות כתר עם ידיות, 
רק 20 ש"ח כ"א, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(0773004602

 10 זוגות נעלים לנשים 
מארה"ב מעור, נוחות במיוחד, 

מותגים, מידה 40-41 ללא 
_____________________________________________)40-41ח(עקבים, 077-3004602

 כלוב לתוכים חדש, 
בירושלים רק ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(הקודם זוכה, 054-8083230

 אופניים BMX מתאים 
לילד בן 6 במצב טוב, 180 

ש"ח. גבעת שמואל,
_____________________________________________)40-41ח(052-8571371

 אופניים לילדים במצב 
מצוין, ב- 150 ש"ח בלבד, כל 

הקודם זוכה, לפרטים:
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 בלון גז קטן, ריק, ב- 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7126106

 בהזדמנות, מסחטת 
פירות וירקות, רב עוצמה, 

חדש באריזה, 200 ש"ח, נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 סיר טיגון 5 ליטר חשמלי, 
חדש באריזה, 200 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 כלי בית, סירים, מחבתות, 
_____________________________________________)40-41ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגג, 100 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(לרכב, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 טלית חדשה, תימני, גודל 
_____________________________________________)40-41ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 נרתיק לספר תורה, 250 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 סט תאג' תורה מפורשה, 
חדשה, 120 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלדי, 20 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, 50 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857
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■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)37-40(מבוגרת, טל': 050-5952474

 מעוניין לעבוד במשרד 
עו"ד באזור פ"ת-ר"ג-ב"ב 

והסביבה הקרובה,
054-5663798)39-42(_____________________________________________

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

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

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

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

 מעוניין לטפל באדם זק 
)אפשרי ללילה(/חלק משעות 

_____________________________________________)39-40ח(היום, 054-7938941

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה 

חלקית, ללילה/יום,
_____________________________________________)39-40ח(054-3102412

 יש לך יכולות 
במכירות? מקומך 
איתנו!!! ל"איחוד 

הצלה" דרושות מוקדניות 
לפרויקט התרמה בבני-
ברק ובירושלים, שכר 

ובונוסים, אווירה נעימה, 
03-6001411)40-41(_____________________________________________

 לגן מקסים עם אווירה 
ביתית בהוד-השרון, לגילאי 3 
חודשים - 3 שנים, מטפלת 

אחראית ורצינית למשרה 
מלאה, 8:00-16:00, שכר טוב 

למתאימות! מיכל,
09-7604352 ,054-4331646)40-41(_____________________________________________

 דרוש סוכן נדל"ן לערב 
+ רשיון תיווך, למשרד 

תיווך מרכזי בב"ב, מיידי! 
03-5702323)40-40(_____________________________________________

 לתחום התכשיטים, 
דרוש עובד 5-7 שעות ביום, 

להתקשר משעה 19:00-21:00 
_____________________________________________)40-40(לפלא': 054-3452172

 דרושים מתרימים בדוכנים 
לארגון חסד ידוע, בער"ה 

_____________________________________________)40-41ל(ובעיו"כ, 052-7633347

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בנקיון ובישול, 3 פעמים 
בשבוע, בשעות 16:00-20:00, 

_____________________________________________)40-43ל(050-5957951

 עובד מעל גיל 24, 
לעבודות בגובה, 30 ש"ח 

לשעה בב"ב, 052-7190990, 
_____________________________________________)40-41ל(03-5783170

 לאדם מוכר ומשפיע 
בירושלים מזכיר/ה ועוזר/ת 
אישי/ת, עם ידע בכתיבה, 

9,000 ש"ח. *למנכ"ל חברה 
באיזור בני ברק, דרוש/ה 

מזכיר/ה ועוזר/ת אישי, ללא 
נסיון שכר 9,000 ש"ח, עם 
נסיון - שכר 12,000 ש"ח. 
_____________________________________________)40-40(*קריירה, 072-22-222-62

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)40-43(לניסיון, 054-7771118

 למעון ברמת אביב סייעת/
אחראית קבוצה, לגילאי 2-3, 
גישה לילדים חובה + נסיון, 

_____________________________________________)40-43(מיידי! 050-4088034

 דרושים אנשים נמרצים 
לעבודה בעמדות התרמה 

במקומות מרכזיים במרכז, 
בסופ"ש ובחגים לארגון חסד, 

052-7117085)40-41(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בב"ב, דרוש 
עובד נקיון יסודי ל- 5 שעות 

יומיות, שכר נאה, 
_____________________________________________)40-43ל(058-4119973

 דרושים מתרימים 
להכנסת כלה, 50%,

_____________________________________________)40-41ל(058-3274454

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 
אוטובוסים ומיניבוסים, 

תנאים טובים,
050-4030501)40-43(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות חליפות 
ברבי עקיבא בב"ב, בין השעות 

16:00-22:00 נסיון יתרון, 
_____________________________________________)40-41ל(053-3391691

 למוסד תורני בב"ב, דרושה 
עובדת טלמרקטינג, גמישות 
בשעות, 03-5779500, ניתן 

_____________________________________________)40-41(להשאיר הודעה

 ל"אשל אברהם" 
דרושים בחורים לגיוס 
כספים בערב הימים 

הנוראים, 
_____________________________________________)40-41(1700-503-502 שלוחה 4

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד, סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה אפ' לרווחים 

גדולים. ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)40-40(אהובה, 050-5886828

 לפלאפל נחום 
)השומר(, דרוש עובד 

מטבח דינאמי, -08:00
13:00, 30 ש"ח לשעה 
+ כל התנאים )אין צורך 

_____________________________________________)40-41ל(בנסיון(, 052-2452278

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, גננת/

סייעת, מהשעה 11:00 
בבוקר עד 4:30 בצהריים, 

מיידי! 052-3651355, 
_____________________________________________)40-41(חנה

 לצהרון ברמת-אביב )ת"א( 
דרושה סייעת ל- 10 ילדים, 

13:30-16:30, 5 ימים בשבוע, 
שכר נאה! 052-7906460, 

_____________________________________________)40-41(ענת

 באזור המרכז דרושה 
עובדת אדמינסטרטיבית 

עם יכולת ניסוח מכתבים,  
 8:00-16:00

Adi31@ritghtscenter.
co.il

)40-43(                         050-2436777_____________________________________________

 דרושה גננת/ מטפלת 
לגילאי שנתיים, לגן 

בפ"ת, לפרטים בשעות 
_____________________________________________)40-41(הערב 050-4107739                      

 למחסן יבואן, דרושה 
פקידה עם ידע בישומי 

המחשב, לעבודות משרד 
וטלמרקטינג, לחצי 

משרה בבני ברק
)40-43(                           050-6964424_____________________________________________

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 054-3076560

דרושות
עובדים/ות נמרצים/ות

בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה+ בונוסים

שעות עבודה:
14:00-9:00 או 21:30-17:30

העבודה בבני ברק

לארגון ארצי

סביבת עבודה נעימה 
ומיוחדת!

בס"ד

03-6164444

ל"ערכים"

לעמידה בדוכנים 
בערב ר"ה ויוה"כ

050-4119446

דרושים בחורים

לפרטים:

קו עיתונות דתית / 8063182 /

לרשת"אפטר סקול"
דרושים/ות

לפרטים: 052-7799634

מדריכים/ות - סייעים/ות
לצהרונים: ת"א, גבעתיים, פ"ת

מדריכים/ות: שכר של 40-60 ₪ לשעה
סייעים/ות: שכר של 30-40 ₪ לשעה

 למשרד רו"ח דתי בת"א, 
דרושה מנה"ח + נסיון חובה 

בחשבשבת חלונות למילוי 
מקום, קו"ח לפקס:

03-5379105)40-41(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)40-41(לפקס: 03-8007050

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

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7633316

 אקדמאי חרדי, מומחה 
בהקמת צוותי מכירות 

והפעלתם, תוצאות 
_____________________________________________)40-41ח(מדהימות!! 050-4160390

 בחור ישיבה מעונין לעבודה 
בעבודה מס' פעמים בשבוע 

בירושלים בשעות הצהרים 
והערב, ללא תלוש,

_____________________________________________)40-41ח(053-3318897

 מעוניין לעבוד כל יום, 3-4 
שעות בירושלים בכל תחום, 

_____________________________________________)40-41ח(053-318897

 חרדי פנוי לכל הצעת 
עבודה בירושלים: 

_____________________________________________)40-41ח(052-7197544

 מעונין לעבוד פעמיים 
בשבוע בירושלים בעבודה 

_____________________________________________)40-41ח(מעניינת, 052-7163334

 חרדי אחראי ורציני, 30 
נשוי, רשיון מאש 12 טון + 
מלגזה ועוד... מעוניין בכל 

תחום, עדיפות באזור י-,
_____________________________________________)40-41ח(054-8083230

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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ש"ח

חיסולי קיץ
פריטים מקסימים!

שבוע אחרון
"אצל בתיה"

ירושלים 59 ב"ב 03-5792841

*הגיעה קולקציה 
מהממת לחגים וארועים

10-20-30

 פאקט מלברו דיוטי פרי 
ישראל, 260 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(058-3234562

 טוסטר אובן הימלטון, 
42 ליטר חדש מהאריזה, 250 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-7157485

 אופניים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור, 50 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שטיח 2X3, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(גמיש, 054-4273857

 גיטרה אקוסטית, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 נעליים חדשות באריזה, 
אלגנטיות לשבתות ואירועים,ב 

- 110 בירושלים, 
_____________________________________________)40-41ח(054-8464166

 מיקרופון אלחוטי איכותי 
חב' מיקסטק במצב מצוין, 

490 ש"ח בלבד, ב"ב,
_____________________________________________)40-41ח(054-3132330

 מגפון נייד עוצמתי, חדש 
באריזה כולל מיקרופון עם 

חוט, מחיר יבואן, 280 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-3132330

 רמקול איכותי בידורית, 
3 כניסות, 100 וואט, מתאים 

לאירועים עד 150 איש, קל 
לנשיאה, במצב מעולה, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 054-3132330

 עט קוויקשלרי, סורק 
טקסט מאנגלית לעברית עם 

קול, חדש, 450 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)40-41ח(054-3132330

 שואב אבק 90 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(בירושלים, 054-8423405

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8423405

 מחשב נייח פנטיום 4 
במצב מצוין!!! כולל מקלדת 
+ עכבר + רמקולים!!! 400 

ש"ח, טל': 052-8401909 
_____________________________________________)40-41ח(בפתח-תקווה

 שמלת אירועים בצבע 
נחושת מידה 48 למחתנת, 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח, 054-8487627

 חליפת נוער אלגנט 
תוצ"ח מידה 14, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 מעיל לגבר תוצ"ח, מידה 
XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8487627

 מכונת תספורת מאובזר 
כחדשה, 80 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7663458

 פינת אוכל כחדשה 
בהזדמנות, מציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 צלחות פורצלן כחדשה 
_____________________________________________)40-41ח(בשקל, 054-4273857

 מסך 17 אינצ' 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מסך 24 אינצ', 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 אופנים לנער 24", ב- 250 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח כחדש, 054-4273857

 ז'קט כחדש, מידה 
58-60 בהזדמנות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(0504160457, ירושלים

 כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
360 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)40-41ח(03-9074725

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)40-41ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)40-41ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרנות כספים לעמותו 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7633316

 סורג מגולוון חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 052-7633316

 בבני-ברק, משחקי קופסא 
במצב מצויין, 10-25 ש"ח 
לגילאים שונים, טל': -054

_____________________________________________)40-41ח(8457681

 להשכרה שמלת אירועים 
מפאורת )ארוך( למחתנת, 
מידה L, ב- 350 ש"ח, -054

_____________________________________________)40-41ח(8487627

 LG ,מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 70 ש"ח, -052

_____________________________________________)40-41ח(3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות /עציצים, 
_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח, 052-3463482

 דפנות עץ לסוכה 
3.20X1.90, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7663458/7

 דלת פנדור כחדשה, צבע 
אגוז, 64 ס"מ )למשקוף 70(, 

_____________________________________________)40-41ח(ב- 100, 052-7679123

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לגרם, 0527154392

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 
ש"ח, דגם MISSION, נייד: 

_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 מגבר סטריאו ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמור, 

_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מי קלף איכותי! 10 ליטר, 
ב- 300 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)40-41ח(050-4171350

 תרנגולים ננסיים יפהפיים 
בצבעים יפים לא מרעישים, 70 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לאחד, 03-6779712

 תוכי חבר מאובזר, ב- 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7635530

 אורגנית ב- 300 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7635530

 נעלי בית אורטופדיות 
לאישה, ב- 100 ש"ח, בלבד, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7635530

 רולים לשיער רמינגטון 
מקצועי, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)40-41ח(7110779

 ג'ל מעולה לפאות בניםלא 
משאיר פירורים לבנים, 15-35 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7110779

 תמיסה מינרלי להחזרת 
נוזלים לגוף במקום 78 

בקופ"ח, רק 55 ש"ח בהכשר 
העדה החרדית, 500 מל', 

_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 פקט סיגריות פרלמנט 
דיוטי פרי ישראל, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4170223

 חולצות נאוטיקה במחיר 
יבואן, מידות 16,16.5, ב- 160 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7693172

 גיטרה קלאסית חדשה, 
מגבר לנגינה ושירה, מכשיר 

אפקטים לגיטרה, סאז תורכי, 
500 ש"ח. 052-2913522, 

_____________________________________________)40-41ח(משה

 כל סוגי עצי פרי ונוי, 
_____________________________________________)40-41ח(140/190 ש"ח, 052-7693172

 מסך מחשב עבה - 50 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-6651365

 רדיו טייפ דיסק במצב 
חדש, 450 ש"ח + אופניים 
הילוכים )21( במצב כמעט 

חדש, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(050-9340317

 מציאה! שכמיות יפיפיות 
בצבע שחור חדשות! במחיר 

עלות בסך: 85 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(050-4176661

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, ב- 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 052-3463482

 מכשיר "קיטורן" חדש 
לחלוטין, 150 ש"ח, -054

_____________________________________________)40-41ח(8423402

 אופניים הילוכים 26", 
ב- 290 ש"ח, ב"ב, פל': -054

_____________________________________________)40-41ח(5385013

 ,BMX אופני ילדים 
ב- 100 ש"ח, ב"ב, פל': -054

_____________________________________________)40-41ח(5385013

 סט מחזורים מעור לבן 
כחדש, נעשה בחלקם שימוש 

פעם אחת, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7143602

 אופני הילוכים 24" ו- 
26", ב- 260 ש"ח כ"א ואופני 

ידלים BMX, ב- 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב, פל': 054-5385013

 בירושלים מגן נגד 
מים למצלמה וכלל סוגי 

הפלאפונים במצב חדש, 60 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 050-6256846

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(לפרטים: 054-8453370

 ספר השיאים של גינס 
מהדורת 1990, ב- 50 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8423402

 חומשים פרוש מלבים 
בששה כרכים ניויורק תש"י, 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 054-8423402

 12 מדריכי תיירות "לפיד" 
לערים החשובות שבעולם, 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 054-8423402

 7 כרכים מתוך 
אינצקלופדיה לרפואת 
המשפחה, 100 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-8423402

 8 כרכים ספרי בישול 
שונים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-8423402

 חמשה שעוני קסיו דגים 
שונים במצב עבודה, 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8423402

 כיסוי לפלטה לשבת, 
עבודה יד, רימונים, חדש 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 Brother תוף למדפסת 
שמתאים לאלפי דפידם, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-2103595

 טבלט סמסונג גלקסי, 
7 אניצ' כחדש, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 10 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 נברשת קריסטל יפהפיה, 
500 ש"ח, 054-8438824, 

_____________________________________________)40-41ח(03-6189006 אחה"צ

 פלטת שבת למכירה, 
תיקון קל, 30 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7616301

 קפסולה מקורי, 30 
ש"ח בב"ב, 050-4139164 

_____________________________________________)40-41ח(להתקשר בערב

 פליימוביל כבאית, 95 
ש"ח, פרטים בפאלפון בב"ב, 

050-4139164, להתקשר 
_____________________________________________)40-41ח(בערב

 פליימוביל משטרה! 85 
ש"ח, פרטים בפאלפון: -050

_____________________________________________)40-41ח(4139164, להתקשר בערב

 מכשיר הליכה יורק אקסל, 
צריך תיקון, 400 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7626001/2

 סרפן חגיגי/לאירועים, 
מידה 36, חדש לגמרי, 140 

ש"ח, טל': 02-6414194, 
_____________________________________________)40-41ח(050-4189919

 סוכה קומפלט 
3.60X4.20, דפנות, סכך, 

קורות, 50 ש"ח לדופן,
_____________________________________________)40-41ח(054-6481333

 נגן בלוטוס 8GB חדש, 
100 ש"ח, 052-7617697, 

_____________________________________________)40-41ח(03-6189714

 גז תנור, מייבש, שיש 
מטבח, עגלה, סל-קל, 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-8432773

 אורגן 5 אוקטבות, מצב, 
מצוין + נרטיק, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(פל': 054-8441509

 G.P.S מכשיר ניווט 
חדש באריזה, מפות 2016, 

ותוספות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(053-3120547

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2727474

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4177726

 מספר קוקטיילים ב- 80 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח לאחד, 08-9765927

 פאות סינטטיות דמוי 
קסטם, יפהפיות בכל הצבעים, 
מחיר 500 ש', 052-7163334, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4113558

 סרטי ילדים מפוקחים 
_____________________________________________)40-41ח(15-20 ש"ח, 052-7603865

 סרטי טבע מפוקחים 
באיכות HD, ב- 15-20 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7603864

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(בבני-ברק, 052-7600336

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופרוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 0524831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(50 ש", 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)40-41ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיות, 40 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-4831494

 גגון לרכב טלסקופי + 
מפתחות חדש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 כספת פלדה חיצונית, קוד 
סודי + מפתח חכם, התקנה 
קלה מאוד, 100 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4116075

 מציאה! 2 ברזי קיר 
חדשים, 60 ש"ח בלבד כ"א, 

_____________________________________________)39-40ח(03-6195941

 כלוב גדול + זוג 
קוקטיילים, ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(בהזדמנות, 9765927

 מערבל קנווד שף, 250 
ש"ח, בירושלים, טל':

_____________________________________________)39-40ח(054-8423405

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)39-40ח(054-8423405

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7154392

 CD מחשב נייד ללא כונן 
שימוש עם כבל בלבד, 300ש 

_____________________________________________)39-40ח("ח, 052-7662125

 קורקינט מאלומיניום - קל 
וחזק כחדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)39-40ח(02-6561606

 מאוורר שחור "20 - 
100W  על עמוד רוח חזקה, 

מציאה - 50 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)39-40ח(02-6561606

 סיגריות מרלבורו 2 
פקטים, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)39-40ח(050-7963899

 מכשיר הליכה תוצרת 
YORK, דרוש תיקון קל, 500 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 02-5379135

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)39-40ח(149 ש"ח, 054-4783220

 עשר בית מזוזות 
מעוצבים, נדירים מפרספקס, 

200 ש"ח, בפתח-תקווה, 
_____________________________________________)39-40ח(052-2786557

 אסלה בצבע בז' + ניאגרה 
מעולה בפתח-תקווה, 150 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-2786557

 אופניים הילוכים 26", 290 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, ב"ב, פל': 054-5385013

 סורג מגולוון חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)39-40ח(052-7154392

 ז'קט צמר כחדש מידה 
58-60 בהזדמנות, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(050-4160457, ירושלים

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכישר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 70 ש"ח,

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)39-40ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 400 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח, 052-3463482
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