
בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

328  8/9/16 גיליון מס'  בס"ד  העיתון המרכזי לציבור החרדי בבית שמש  יום חמישי ה' באלול תשע"ו 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:17
18:34
18:13

19:27
19:29
19:29

פרשת שופטים

חוקי העזר שמאפשרים פתיחת 
עסקים בשבת יאושרו

סערת השבת – אחרי הרכבות, מגיעות החנויות, ובמפלגות החרדיות חוששים:

פרסום ראשון: בעקבות הסערה הציבורית 
שחולל משבר הרכבת מסרב נתניהו להחזיר 

את הסמכות לאישור ודחיית חוקי העזר 
העירוניים לידי שר הפנים ● במפלגות 

החילוניות מבהירים כי לא יתנגדו בממשלה 
לאישור חוק המרכולים של עיריית תל אביב 

● המשמעות: תופעת החנויות הפתוחות 
בשבת תקבל גושפנקה משפטית ● בכיר 

בליכוד לחברי הכנסת החרדים: "מדוע אתם 
מתעקשים להקפיץ את לפיד בבחירות הבאות 
לשלושים מנדטים?" ● לראשונה - ביקורת 

חרדית פנימית על סערת רכבת השבת: "ניהלנו 
מאבק על חילול השבת הלא נכון" / אבי 

בלום, בי"ס לפוליטיקה

פרסום ראשון - מחיר השבת: היועמ"ש מנדלבליט הזהיר את רה"מ: עצירת 
העבודות בחוסר סמכות חושפת אותך אישית לתביעה ייצוגית / בי"ס לפוליטיקה

נתניהו עם ראש ממשלת הולנד, השבוע

כולנו מנסים לחסוך בעלויות
ולהפחית את ההוצאות השוטפות..

נהיה שם בשבילך, בנאמנות!
LOYALTY

התחייבות!!!

חייגו עכשיו 073-7077555

שימו לב! מדובר בחיסכון של אלפי שקלים ללא מאמץ.

אנו מתחייבים להציע לכם
את ההצעה הזולה ביותר בביטוח המשכנתא!

אנו מתחייבים לבצע
את כל התהליך עבורכם, ללא כל מאמץ 

אנו מתחייבים להעניק לכם
5700*חווית שירות מעולה, מקצועיות ואמינות.

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?

אלרגיה לחלב?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק
ללא צורך בגיהוץ 

דוחה כתמים
ניתן להשיג ברוחב 
2.10 / 2.40 / 2.80

לסיטונאים
בד לבן 

מיוחד לסוכה
דיאולן כותנה

054-8000659

נפתח מחלף שמשון החדש
בסוף השבוע נפתח מחלף 

שמשון החדש שיקצר 
את הדרך לבית שמש ● 
לקראת פתיחת המחלף 
החדש, חלו שינויים 

בהסדרי התנועה במקום 
והתנועה הוכוונה על ידי 
משטרת ישראל ופקחי 

תנועה ● שילוט הכוונה 
הוצב במקום ● עמ' 4



ברשת  שונים  פריטים   5 מינימום   .14.9.2016 עד  בתוקף   www.payngo.co.il המבצע:  לתקנון  בכפוף 
מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  של  ההטבה  סכום  המקסימלית.  ההטבה  את  מקבלים  שעליהם 
ובאתר.  הרשת  בחנויות  חוזרת  בקניה  יתבצע  באתר  ו/או  בחנויות  לקונים  ההטבה  מימוש  ובאתר.  בסניפים 

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש ממחזרים ישןבחסות

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30
למציאת הסניף הקרוב אליכם כנסו לאתר www.payngo.co.il או הורידו את האפליקציה �מחסני חשמל�

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

כסף כסף כסף מתנה
עד ₪2,000

לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, 
על כל המוצרים

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)

בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל  מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 

מכונת כביסה  6 ק"ג
נפח 6 

ק"ג, 15 
תכניות, 

צג דיגיטלי גדול, טיימר 
השהייה עד 6 שעות, דרוג 

A אנרגטי צג דיגיטלי
דירוג 
אנרגטי
A

₪999

צג דיגיטלי גדול, טיימר 

₪200
מתנה

₪299
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק 

700W, חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון
₪150

מתנה

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
מכונת 

תספורת נטענת
סכיון איכותית לחיתוך 
מדויק במיוחד, מטען, 

מברשת ניקוי, שמן

₪119

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
₪30
מערכת גילוח בעלת מתנה

שלושה ראשי גילוח 
צפים וגמישים 

במיוחד,  מנגנון העובד בשיטת 
CloseCut, לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  

₪249
, לגילוח קרוב ויעיל.

שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

מכונת גילוח נטענת פיליפס  
₪70
מתנה

קומקום נירוסטה 
כד 

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, גוף 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 360 מעלות, 
פילטר לסינון המים

₪89

₪20
מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה אלקטרה

נפח 7 ק"ג

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

 No-
Frost

₪3,290 מחיר מוזל לכל החבילה

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

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר
₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה

נפח 6 ק"ג

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה אלקטרהחבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

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

מקרר מקפיא עליון 
שארפ 

נפח 473 ליטר, 
טכנולוגיית קירור ההיברידי,

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

מערכת סינון ריחות
B :דרוג אנרגיה

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

נפח 8 ק"ג

הלכתי

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

 SHARP מהדריןטכנולוגיית

דירוג 
אנרגטי
A

₪6,990 מחיר מוזל לכל החבילה

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
נפח 313 ליטר, 

 Multi Air Flow
 NO מערכת

FROST, מדפי זכוכית, מגירות 
לאחסון פירות וירקות,  תאורה פנימית

D דרוג אנרגטי

₪2,190  No-
Frost

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
₪500

מתנה

 Whirlpool מכונת כביסה
  ,A :דירוג אנרגטי

.A :טיב כביסה
18 תוכניות 

כביסה שונות המבוקרות לרמת 
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

האריגים
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

₪1,990

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

  ,₪500
מתנה

תנור דו תאי משולב סאוטר
תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול 
ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני 
התאים. 4  מבערי גז יצוקים ומערכת 

גז מתוצרת SABAF איטליה.

₪3,290

תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

₪500
מתנה

שעון שבת  
יונדאי

₪29
שעון שבת  

₪10
מתנה

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר 

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

₪129

₪30 לחצנים, קלה 
מתנה

₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

₪20
מתנה

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות 

גבוהה, מהירות בינונית ומהירות 
נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 

שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99

₪20 דרגות מהירות: מהירות 
מתנה

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם 
טלפון 

אלחוטי 
דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון 
אלחוטי 
דיגיטלי 
DECT

₪30
מתנה

₪119

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

99
₪20
מתנה

₪50
מתנה

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן 
בקלות וביעילות את כל סוגי הקמח.  

איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 
שאינו מנופה. חוסך זמן 

ומאמץ ומקצר את תהליך 
הלישה. שתי מהיריות הפעלה 

וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

₪50
מתנה

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע 
חזק מאוד 450 וואט, 

מושלם לערבוב, 
ערבול וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה 

בנפח של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪199

בלנדר מקל בעל מנוע 
 וואט, 

₪75
מתנה

מנוע חזק 
במיוחד, 

אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪199

₪75מנוע חזק 
מתנה

₪399

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם 

דיגיטלי 
900גרם 

חוברת מתכונים 
בעברית, אופה מגוון לחמים- 

לחם לבן, חיטה מלאה, 
ללא גלוטן , אפייה מהירה 

- בפחות משעת עבודה, 3 
גדלים של כיכרות לחם

חוברת מתכונים 

₪100
מתנה

15.6" ASUS מחשב נייד
₪150

מתנה

₪1,149

 1.35GHZ מעבד ליבה כפולה
4GB DDR3 זכרון פנימי

500GB דיסק קשיח בנפח
FREE DOS – ללא מערכת הפעלה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית 

DE FROST, מדחס שקט וחסכוני, 
בקרת טמפרטורה ווסת מכני, מתאים 

F :לבית, משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
₪200

מתנה

₪599

מערכת פיזור האוויר 
Multi Flow מדחס 

  ,No Frost  ,אינוורטר
B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

₪1,000
מתנה

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪2,490 ₪1,390 7 מגירות₪999 6 מגירות 3 מגירות

-No חסכוני
Frost

NO-FROST

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות להקפאה 
עמוקה, משטח קירור לכל מגירה בנפרד לקירור אחיד.

₪300
₪300מתנה

מתנה
NO-FROST

₪500
מתנה

מזגן עילי טורנדו
 ,22A CH Legend :דגם

BTU-H 18,824 :תפוקת קירור
A :3.79    דירוג אנרגטי -COP

₪ 2,880
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 

אנרגטי
A

₪300
מתנה

מזגן עילי 2.5 כ�ס - טורנדו
 TORNADO -A30 (CH) 

BTU-H 25,537 :תפוקת קירור
B :3.75    דירוג אנרגטי -COP

₪ 3,950
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

₪200
מתנה

Cool AIR 10  מזגן עילי
BTU/h  9,300 תפוקת קירור

A 3.78 דירוג אנרגטי Cop

דירוג 
אנרגטי
A

₪ 1,290

₪200
מתנה

מזגן עילי 1 כ"ס –SAGA מבית טורנדו
SAGA-11A (TD)

BTU-H 9,246  - תפוקת קירור
 BTU-H 8,881  - תפוקת חימום

₪ 1,190

₪100
מתנה

BTU-H 8,881  881  881 תפוקת חימום -

1 190
דירוג 
אנרגטי
A

שיווק, שירות ואחריות

   Multi Air Flow
קירור נפרד לכל 

 ,Ice Maker ,מדף
קירור מוגבר בהקפאה, מדפי 

זכוכית, מווסתי לחות, 
A דרוג אנרגטי

  LG  מקרר מקפיא תחתון

₪6,590 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

   

,
₪600

מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪449

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית 

מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי 
כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

סמסונג
₪100

מתנה

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי 
המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית לעמדת 
טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

האבק המקורי

המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

למניעת נפילה,

₪200
מתנה

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות 
כלים, 

6 תוכניות 
הדחה, כולל תוכנית הדחה 

מהירה ב-30 דק', מנגנון הגנה 
AAA :מפני הצפה, דירוג

דירוג 
אנרגטי
A

₪400 מערכות 
מתנה

מכונת כביסה בקו

₪1,190

מהירות 
סחיטה 

משתנה 
מגוון תוכניות,  תוכנית 

"s" מהירה 30 ד',  טכנולוגית
פאנל 

הפעלה 
שנות אחריותבעברית

על המנוע 5

₪200
מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 
ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג 
אנרגטי A, מערכת תרמית 

חכמה ThermiC°Air להולכת 
האוויר, סקירה אלקטרונית של 

מצבי פעולת התנור.
מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3

₪1,990
תוצרת גרמניה דירוג 

אנרגטי
A

, מערכת תרמית 

₪300
מתנה

15 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

אוטומטית, 
תוכנית מהירה ב- 30 דקות, 

.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490 מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

₪500
מתנה

חיישני 
בטיחות 

בכל 
מבער למניעת 

דליפות גז, מבערי גז בעלי 
ראשי גז יצוקים, מבערים 
חדישים 2 חלקים לניקוי 
קל ולהגנה בפני נזילות 

SAUTER כיריים גז 4 מבערים

₪999

מבער למניעת 

₪500
מתנה

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,690
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 10 שנים 
אחריות בכפוף לתקנון היבואן ˆ הדרכה 
בבית הלקוח  ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪200
מתנה

נפח 565 ליטר, 
טכנולוגיית קירור 

היברידית-שומרת 
על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

טמפרטורה אלקטרונית פנימית 
ננו-מסנן לנטרול ריחות בתא המקרר, 

B דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון שארפ

₪5,490 7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

גימור זכוכית 
סילבר

על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

₪1,500
מתנה

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ 

₪4,490
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

רוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 
SABAF, כולל מבער 

טורבו WOK, תא אפיה 
ענק בנפח 107 ליטר,

 ס"מ 

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

₪1,000
מתנה

נפח 468 ליטר, 
 Multi Cooling

מערכת זרימת אוויר 
מעגלי, לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

  Inventer מדחס
A דרוג אנרגטי

SBS  מקרר האייר 4 דלתות

₪5,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 7

מערכת זרימת אוויר 

₪1,000
מתנה

גימור זכוכית 
סילבר

מזגן נייד פמילי עוצמתי 10,000btu ללא התקנה!
תפוקת קירור 
 10,000btu

 BIO מערכת
פילטרים, 

מערכת יוניזטור להשבחת אוויר 
- להקלה בנשימה, טכנולוגיה 

מתקדמת של גז ירוק, פונקציית 
מצב שינה, 

₪2,390

 ללא התקנה!
₪300תפוקת קירור 

מתנה

 4
משטחי 

בישול,  9 
רמות חום,  לחצני מגע, 

 , countup טיימר
מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪2,590 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 

9
רמות חום,  לחצני מגע, 

₪300
מתנה

תנור בנוי סאוטר מולטיסיסטם
טורבו 

אקטיבי 
לאפיית 2 

תבניות במקביל. 
10 תוכניות הפעלה, 

דלת 3 שכבות זכוכית,
 A דירוג אנרגטי

₪1,950
דירוג אנרגטי 

דירוג 
אנרגטי
A

,

₪300
מתנה  4 מוקדי 

חימום, 
עוצמה 

גבוהה, לוח פיקוד 
(TOUCH), תצוגת דרגת 

החום, מנגנון הגנה, 

SAUTER 'כיריים קרמיות טאצ

₪1,390
TOUCH הפעלת

 מוקדי קרמיות
SAUTER

₪300
מתנה

מדיח כלים על השיש אלקטרה

בעל 
קיבולת 

גדולה במיוחד. כולל 
תכנית קצרה ב-30 דקות, 

טמפרטורות שונות להדחה 
כולל 70 מעלות לכלים 

מלוכלכלים במיוחד. 

₪1,190

₪300
מתנה

HP מדפסת אלחוטית משולבת

₪355

מדפסת HP6830 הזרקת דיו 
אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום 
המדפיסה, 3 שנים אחריות

HP

, כוללת סורק ומכונת צילום 
₪30
מתנה

DC45 שואב אבק אלחוטי

₪1,990

שואב אבק ציקלוני 
אלחוטי, מנוע דיגיטלי 

עוצמתי, לניקוי מלא 
מהרצפה ועד לתקרה

יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי
שנות אחריות 2 ערכת 

אביזרים 
בשווי ₪450 
מתנה

₪500אלחוטי, מנוע דיגיטלי 
מתנה

טכנולוגייה מהפכנית 
למעקב אחר קווי המתאר 

של הפנים, נעה ב-8 
Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

Ion המאפשרת 50 דק' של שימוש אלחוטי 
לאחר שעת טעינה, כולל קוצץ לפאות ושפם

מכונת גילוח נטענת פיליפס 

₪990 שנות אחריות 2

למעקב אחר קווי המתאר 

Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

₪400
מתנה

₪599

  SpeedCare מגהץ קיטור
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור 

Bar4 לגיהוץ מהיר, מיכל מים עם 
אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 

לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 
אבנית, ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 

₪150
מתנה

נפח 603 ליטר, 
 Multi Cooling
מערכת זרימת אוויר 

מעגלי,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 
 LED תאורת, Inventer מדחס

B פנימית, דרוג אנרגטי

מקרר SBS דלת ליד דלת 

₪4,690 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

מערכת זרימת אוויר 
,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

₪600
מתנה

LG מקרר מקפיא עליון
 Inverter - מדחס

 Linear Compressor
שקט, חסכוני 

,Multi Air Flow ,באנרגיה
BIO SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי

 ,LED נפח 381 ליטר, תאורת
A :דרוג אנרגיה

₪3,490
 ,LED תאורת

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

Linear Compressor
₪800

מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, סימנס , סאוטר מקרר האייר

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

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

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה סימנס
 ,LED מהירות סחיטה עד 1000  סל"ד, תצוגת

 ecoPerfect ,שקילה אוטומטית, דלת רחבה
לחסכון חשמל ומים, תכנית מהירה- 15 דקות

A נפח 7 ק"גדירוג אנרגי

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

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

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

₪250
מתנה

₪₪400
מתנה

₪
₪700

מתנה

₪
₪800

מתנה

מוזלת של 99 ש"חשנות אחריות בתוספת  5
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לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

כסף כסף כסף מתנה
עד ₪2,000

לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, 
על כל המוצרים

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)
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מכונת כביסה  6 ק"ג
נפח 6 

ק"ג, 15 
תכניות, 

צג דיגיטלי גדול, טיימר 
השהייה עד 6 שעות, דרוג 

A אנרגטי צג דיגיטלי
דירוג 
אנרגטי
A

₪999

צג דיגיטלי גדול, טיימר 

₪200
מתנה

₪299
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק 

700W, חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון
₪150

מתנה

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
מכונת 

תספורת נטענת
סכיון איכותית לחיתוך 
מדויק במיוחד, מטען, 

מברשת ניקוי, שמן

₪119

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
₪30
מערכת גילוח בעלת מתנה

שלושה ראשי גילוח 
צפים וגמישים 

במיוחד,  מנגנון העובד בשיטת 
CloseCut, לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  

₪249
, לגילוח קרוב ויעיל.

שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

מכונת גילוח נטענת פיליפס  
₪70
מתנה

קומקום נירוסטה 
כד 

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, גוף 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 360 מעלות, 
פילטר לסינון המים

₪89

₪20
מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה אלקטרה

נפח 7 ק"ג

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

 No-
Frost

₪3,290 מחיר מוזל לכל החבילה

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

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר
₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה

נפח 6 ק"ג

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה אלקטרהחבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

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

מקרר מקפיא עליון 
שארפ 

נפח 473 ליטר, 
טכנולוגיית קירור ההיברידי,

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

מערכת סינון ריחות
B :דרוג אנרגיה

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

נפח 8 ק"ג

הלכתי

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

 SHARP מהדריןטכנולוגיית

דירוג 
אנרגטי
A

₪6,990 מחיר מוזל לכל החבילה

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
נפח 313 ליטר, 

 Multi Air Flow
 NO מערכת

FROST, מדפי זכוכית, מגירות 
לאחסון פירות וירקות,  תאורה פנימית

D דרוג אנרגטי

₪2,190  No-
Frost

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
₪500

מתנה

 Whirlpool מכונת כביסה
  ,A :דירוג אנרגטי

.A :טיב כביסה
18 תוכניות 

כביסה שונות המבוקרות לרמת 
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

האריגים
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

₪1,990

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

  ,₪500
מתנה

תנור דו תאי משולב סאוטר
תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול 
ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני 
התאים. 4  מבערי גז יצוקים ומערכת 

גז מתוצרת SABAF איטליה.

₪3,290

תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

₪500
מתנה

שעון שבת  
יונדאי

₪29
שעון שבת  

₪10
מתנה

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר 

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

₪129

₪30 לחצנים, קלה 
מתנה

₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

₪20
מתנה

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות 

גבוהה, מהירות בינונית ומהירות 
נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 

שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99

₪20 דרגות מהירות: מהירות 
מתנה

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם 
טלפון 

אלחוטי 
דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון 
אלחוטי 
דיגיטלי 
DECT

₪30
מתנה

₪119

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

99
₪20
מתנה

₪50
מתנה

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן 
בקלות וביעילות את כל סוגי הקמח.  

איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 
שאינו מנופה. חוסך זמן 

ומאמץ ומקצר את תהליך 
הלישה. שתי מהיריות הפעלה 

וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

₪50
מתנה

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע 
חזק מאוד 450 וואט, 

מושלם לערבוב, 
ערבול וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה 

בנפח של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪199

בלנדר מקל בעל מנוע 
 וואט, 

₪75
מתנה

מנוע חזק 
במיוחד, 

אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪199

₪75מנוע חזק 
מתנה

₪399

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם 

דיגיטלי 
900גרם 

חוברת מתכונים 
בעברית, אופה מגוון לחמים- 

לחם לבן, חיטה מלאה, 
ללא גלוטן , אפייה מהירה 

- בפחות משעת עבודה, 3 
גדלים של כיכרות לחם

חוברת מתכונים 

₪100
מתנה

15.6" ASUS מחשב נייד
₪150

מתנה

₪1,149

 1.35GHZ מעבד ליבה כפולה
4GB DDR3 זכרון פנימי

500GB דיסק קשיח בנפח
FREE DOS – ללא מערכת הפעלה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית 

DE FROST, מדחס שקט וחסכוני, 
בקרת טמפרטורה ווסת מכני, מתאים 

F :לבית, משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
₪200

מתנה

₪599

מערכת פיזור האוויר 
Multi Flow מדחס 

  ,No Frost  ,אינוורטר
B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

₪1,000
מתנה

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪2,490 ₪1,390 7 מגירות₪999 6 מגירות 3 מגירות

-No חסכוני
Frost

NO-FROST

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות להקפאה 
עמוקה, משטח קירור לכל מגירה בנפרד לקירור אחיד.

₪300
₪300מתנה

מתנה
NO-FROST

₪500
מתנה

מזגן עילי טורנדו
 ,22A CH Legend :דגם

BTU-H 18,824 :תפוקת קירור
A :3.79    דירוג אנרגטי -COP

₪ 2,880
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 

אנרגטי
A

₪300
מתנה

מזגן עילי 2.5 כ�ס - טורנדו
 TORNADO -A30 (CH) 

BTU-H 25,537 :תפוקת קירור
B :3.75    דירוג אנרגטי -COP

₪ 3,950
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

₪200
מתנה

Cool AIR 10  מזגן עילי
BTU/h  9,300 תפוקת קירור

A 3.78 דירוג אנרגטי Cop

דירוג 
אנרגטי
A

₪ 1,290

₪200
מתנה

מזגן עילי 1 כ"ס –SAGA מבית טורנדו
SAGA-11A (TD)

BTU-H 9,246  - תפוקת קירור
 BTU-H 8,881  - תפוקת חימום

₪ 1,190

₪100
מתנה

BTU-H 8,881  881  881 תפוקת חימום -

1 190
דירוג 
אנרגטי
A

שיווק, שירות ואחריות

   Multi Air Flow
קירור נפרד לכל 

 ,Ice Maker ,מדף
קירור מוגבר בהקפאה, מדפי 

זכוכית, מווסתי לחות, 
A דרוג אנרגטי

  LG  מקרר מקפיא תחתון

₪6,590 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

   

,
₪600

מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪449

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית 

מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי 
כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

סמסונג
₪100

מתנה

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי 
המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית לעמדת 
טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

האבק המקורי

המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

למניעת נפילה,

₪200
מתנה

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות 
כלים, 

6 תוכניות 
הדחה, כולל תוכנית הדחה 

מהירה ב-30 דק', מנגנון הגנה 
AAA :מפני הצפה, דירוג

דירוג 
אנרגטי
A

₪400 מערכות 
מתנה

מכונת כביסה בקו

₪1,190

מהירות 
סחיטה 

משתנה 
מגוון תוכניות,  תוכנית 

"s" מהירה 30 ד',  טכנולוגית
פאנל 

הפעלה 
שנות אחריותבעברית

על המנוע 5

₪200
מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 
ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג 
אנרגטי A, מערכת תרמית 

חכמה ThermiC°Air להולכת 
האוויר, סקירה אלקטרונית של 

מצבי פעולת התנור.
מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3

₪1,990
תוצרת גרמניה דירוג 

אנרגטי
A

, מערכת תרמית 

₪300
מתנה

15 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

אוטומטית, 
תוכנית מהירה ב- 30 דקות, 

.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490 מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

₪500
מתנה

חיישני 
בטיחות 

בכל 
מבער למניעת 

דליפות גז, מבערי גז בעלי 
ראשי גז יצוקים, מבערים 
חדישים 2 חלקים לניקוי 
קל ולהגנה בפני נזילות 

SAUTER כיריים גז 4 מבערים

₪999

מבער למניעת 

₪500
מתנה

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,690
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 10 שנים 
אחריות בכפוף לתקנון היבואן ˆ הדרכה 
בבית הלקוח  ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪200
מתנה

נפח 565 ליטר, 
טכנולוגיית קירור 

היברידית-שומרת 
על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

טמפרטורה אלקטרונית פנימית 
ננו-מסנן לנטרול ריחות בתא המקרר, 

B דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון שארפ

₪5,490 7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

גימור זכוכית 
סילבר

על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

₪1,500
מתנה

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ 

₪4,490
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

רוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 
SABAF, כולל מבער 

טורבו WOK, תא אפיה 
ענק בנפח 107 ליטר,

 ס"מ 

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

₪1,000
מתנה

נפח 468 ליטר, 
 Multi Cooling

מערכת זרימת אוויר 
מעגלי, לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

  Inventer מדחס
A דרוג אנרגטי

SBS  מקרר האייר 4 דלתות

₪5,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 7

מערכת זרימת אוויר 

₪1,000
מתנה

גימור זכוכית 
סילבר

מזגן נייד פמילי עוצמתי 10,000btu ללא התקנה!
תפוקת קירור 
 10,000btu

 BIO מערכת
פילטרים, 

מערכת יוניזטור להשבחת אוויר 
- להקלה בנשימה, טכנולוגיה 

מתקדמת של גז ירוק, פונקציית 
מצב שינה, 

₪2,390

 ללא התקנה!
₪300תפוקת קירור 

מתנה

 4
משטחי 

בישול,  9 
רמות חום,  לחצני מגע, 

 , countup טיימר
מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪2,590 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 

9
רמות חום,  לחצני מגע, 

₪300
מתנה

תנור בנוי סאוטר מולטיסיסטם
טורבו 

אקטיבי 
לאפיית 2 

תבניות במקביל. 
10 תוכניות הפעלה, 

דלת 3 שכבות זכוכית,
 A דירוג אנרגטי

₪1,950
דירוג אנרגטי 

דירוג 
אנרגטי
A

,

₪300
מתנה  4 מוקדי 

חימום, 
עוצמה 

גבוהה, לוח פיקוד 
(TOUCH), תצוגת דרגת 

החום, מנגנון הגנה, 

SAUTER 'כיריים קרמיות טאצ

₪1,390
TOUCH הפעלת

 מוקדי קרמיות
SAUTER

₪300
מתנה

מדיח כלים על השיש אלקטרה

בעל 
קיבולת 

גדולה במיוחד. כולל 
תכנית קצרה ב-30 דקות, 

טמפרטורות שונות להדחה 
כולל 70 מעלות לכלים 

מלוכלכלים במיוחד. 

₪1,190

₪300
מתנה

HP מדפסת אלחוטית משולבת

₪355

מדפסת HP6830 הזרקת דיו 
אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום 
המדפיסה, 3 שנים אחריות

HP

, כוללת סורק ומכונת צילום 
₪30
מתנה

DC45 שואב אבק אלחוטי

₪1,990

שואב אבק ציקלוני 
אלחוטי, מנוע דיגיטלי 

עוצמתי, לניקוי מלא 
מהרצפה ועד לתקרה

יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי
שנות אחריות 2 ערכת 

אביזרים 
בשווי ₪450 
מתנה

₪500אלחוטי, מנוע דיגיטלי 
מתנה

טכנולוגייה מהפכנית 
למעקב אחר קווי המתאר 

של הפנים, נעה ב-8 
Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

Ion המאפשרת 50 דק' של שימוש אלחוטי 
לאחר שעת טעינה, כולל קוצץ לפאות ושפם

מכונת גילוח נטענת פיליפס 

₪990 שנות אחריות 2

למעקב אחר קווי המתאר 

Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

₪400
מתנה

₪599

  SpeedCare מגהץ קיטור
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור 

Bar4 לגיהוץ מהיר, מיכל מים עם 
אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 

לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 
אבנית, ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 

₪150
מתנה

נפח 603 ליטר, 
 Multi Cooling
מערכת זרימת אוויר 

מעגלי,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 
 LED תאורת, Inventer מדחס

B פנימית, דרוג אנרגטי

מקרר SBS דלת ליד דלת 

₪4,690 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

מערכת זרימת אוויר 
,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

₪600
מתנה

LG מקרר מקפיא עליון
 Inverter - מדחס

 Linear Compressor
שקט, חסכוני 

,Multi Air Flow ,באנרגיה
BIO SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי

 ,LED נפח 381 ליטר, תאורת
A :דרוג אנרגיה

₪3,490
 ,LED תאורת

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

Linear Compressor
₪800

מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, סימנס , סאוטר מקרר האייר

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

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

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה סימנס
 ,LED מהירות סחיטה עד 1000  סל"ד, תצוגת

 ecoPerfect ,שקילה אוטומטית, דלת רחבה
לחסכון חשמל ומים, תכנית מהירה- 15 דקות

A נפח 7 ק"גדירוג אנרגי

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

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

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

₪250
מתנה

₪₪400
מתנה

₪
₪700

מתנה

₪
₪800

מתנה

מוזלת של 99 ש"חשנות אחריות בתוספת  5



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, אתי שניידר

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

 ה' באלול תשע"ו 8/9/16   בבית שמש124

מאת: יעקב פלדמן

התחדשות  של  ברוח 
פתיחתה  עם  והתרחבות 
מכינה   – ז'  כיתה  של  המרגשת 
לישיבה, נפתחה שנת הלימודים 
'תפארת  תורה  בתלמוד  תשע"ז 

שמואל' חב"ד בית שמש.
הצוות  ואנשי  התלמידים 
כיתת  את  לראות  התרגשו 
שנפתחה  החדשה  הלימוד 

לישיבה.  המכינה  תלמידי  עבור 
מחדש  נצבע  כולו  המבנה 

ושודרג ברהיטים איכותיים.
נוספים  צוות  אנשי  גם 
הצטרפו  הראשונה  מהשורה 
שמואל'  'תפארת  למשפחת 
והתקבלו בברכת הצלחה לבבית 
שלא  וההורים  התלמידים  ע"י 
הרב  פועלו  את  לשבח  פוסקים 
חיליק  הרב  המסור  המנהל  של 

קופצ'יק.

מאת: אהרן נצר

הקווים  את  התחבורה  משרד  הפעיל  השנה  לראשונה 
הקווים  וחזרה.  באשדוד  הנפרד  הים  לחוף  ו-453   452
משתי  הזמנים  בין  תקופת  של  השבועות  בשלשת  פעלו 
חברת  של  בשרות  התבצע  השרות  בעיר.  יציאה  מוקדי 
במתן  פסגות חברה המתמחה  ובאמצאות חברת  אפיקים 

שרותי תחבורה.
תקופת בין הזמנים הינה תקופה בה השימוש בתחבורה 
הציבורית במגזר החרדי מגיע לשיא, כאשר משפחות רבות 
ומשתמשים  עניין  ומוקדי  נופש  באתרי  לנפוש  יוצאות 

רבים בשירותי התחבורה הציבורית.
לאור העומסים הרבים שמאופיינים בתקופה זו ופעמים 
חברת  האוטובוס,  בתחנות  צפויים  לא  בעומסים  מדובר 
פסגות העניקה גיבוי כקבלן משנה למספר מפעילי תח"צ 
בין היתר בקו 400 מירושלים לבני ברק ובקו 454 מבית 

שמש לאשדוד וניכר היה כי השרות תוגבר ושופר באופן 
ניכר. כמו כן חברת פסגות הפעילה את השרות של קווי 
בהצלחה  בהרצליה  הנפרד  הים  לחוף  ברק  מבני  הים 

מרובה.
הקווים היעודים לחוף הים הנפרד הינם קווים מבורכים, 
בריכוזים  המשפחות  אלפי  לעשרות  מענה  המעניקים 
החרדיים, אשר מבקשות להינפש ולחדש כוחות במקומות 
על  ושומרים  החרדי  המגזר  עבור  מראש  מוכשרים  אשר 

קדושת הערכים היהודיים.
לפעילותם המבורכת  הודות  הינה  הללו  קווים  פעילות 
גונן  דרור  מר  התחבורה  במשרד  בכיר  אגף  מנהל  של 
ויועץ משרד התחבורה הרב שלמה רוזנשטיין, בפעילותו 
הנמרצת של סגן ראש העיר וממונה התחבורה בעיר הרב 
שמואל גרינברג ובסיוע מבורך של חברת אפיקים וחברת 
פסגות אשר נכונו להוביל את המהלך בפועל ולסייע ככל 

האפשר בהתארגנות מהירה לטובת הנוסעים.

מאת: יעקב פלדמן

סאטמר  לחסידי  בשורה 
האדמו"ר  הודעת  לאחר  בישראל: 
אלפי  בניית  על  מסאטמר  מהר"א 
מונרו,  יואל  בקרית  דיור  יחידות 
ענק  שטח  השבוע  בסוף  נקנה 
על  שמש  בבית  דירות  לבניית 
של  בברכתו  סאטמר  חסידי  ידי 
שיכון  ייקרא  והוא  האדמו"ר, 
האדמו"ר  של  לזכרו  יואל"  "קרית 

בעל ה'ויואל משה' זצ"ל. 
נרשמה  בחסידות סאטמר בארץ 
האחרונות,  בשנים  דיור  מצוקת 
עקב  דירות  קנו  לא  צעירים  וזוגות 

מחסור. 
כי  נודע,  האחרונים  בימים 
מיני  כל  עלו  השנים  במהלך 

הצעות לפתרונות שונים במקומות 
עלו  ההצעות  רוב  אך  מסוימים, 
צריכים  שהחסידים  כך  עקב  וירדו 
כסף  לוקחים  שלא  מוסדות 
מהמדינה וחינוך על טהרת הקודש. 
מדובר בשטח ברחוב שפת אמת 
כ-100  ייבנו  שעליו  שמש  בבית 
דירות בגודל של כ-110 מטר רבוע 
והן תימכרנה למי שיעמוד בתקנות 
ש"ח  אלף  ב-700  רק  האדמו"ר 
אפילו  אפשרות  ותהיה  ליחידה, 
 - מפתח  בדמי  בדירות  שמדובר 

להוציא עליהן משכנתא. 
הודיע  החדשה  הבשורה  על 
הנגיד ר' זלמן לייב ולדמן בהילולא 
בבית  זצ"ל  מסאטמר  הרבי  של 
שמש ואף סיפר כי יש כבר אישורי 

בניה לשיכון החדש.

מאת: אהרן נצר

בשורה טובה לנוסעים לבית שמש: משרד התחבורה 
וחברת נתיבי ישראל פתחו ביום חמישי האחרון לתנועה 
המרומזר  הצומת  את  שיבטל  החדש  שמשון  מחלף  את 
שמש  בית  לעיר  אביב  ותל  מירושלים  הדרך  את  ויקצר 

ולישובים שסביבה.
כביש  שדרוג  במסגרת  בוצעה  שמשון   מחלף  הקמת 
של  בעלות  שמש,  לבית  הגיא  שער  שבין  בקטע   ,38
במלאכה,  העוסקים  לדברי  מיליון שקלים.  מ-800  יותר 
על  ויקל  רמזורים  ללא  רציפה  נסיעה  יאפשר  המחלף 

עומסי התנועה באחד הצמתים העמוסים ביותר באזור.
שמש  לבית  הנסיעה  זמן  את  יקצר  הכביש  שדרוג 
הבטיחות  רמת  את  וישפר  משמעותי  באופן  והסביבה 
של הכביש. בנוסף לכך, הוא יהווה מנוף לפיתוח תכניות 
אלף  כ-15  של  בפיתוח  מדובר  שמש.  בבית  המגורים 

יחידות דיור המתוכננות בעיר בית שמש.
לקראת פתיחת המחלף החדש, חלו שינויים בהסדרי 
משטרת  ידי  על  הוכוונה  והתנועה  במקום  התנועה 
ישראל ופקחי תנועה. שילוט הכוונה הוצב במקום. ניתן 

להתעדכן על שינויי התנועה באתר חברת נתיבי ישראל 
ובמוקד כוכבית 2120.

שער  שבין  בקטע  הכביש  מורחב  הפרויקט  במסגרת 
לכל  נתיבים  שני  בעל  דו-מסלולי,  לכביש  לנחם  הגיא 
כיוון. הכביש יואר לכל אורכו ויכלול בין השאר הקמת 
הגיא,  שער  בחאן  בורמה,  בדרך  מפרידנים:  חמישה 
והר טוב. בין מסילת ציון  במסילת ציון בצומת שמשון 
לבעלי  מעבר  שישמש  אקולוגי  מעבר  יוקם  לאשתאול 
חיים ובכניסה לבית שמש תבוצע הפרדה מפלסית מעל 

מסילת הרכבת.

נפתח מחלף שמשון החדש
בסוף השבוע נפתח מחלף שמשון החדש שיקצר את הדרך לבית 
שמש  לקראת פתיחת המחלף החדש, חלו שינויים בהסדרי 

התנועה במקום והתנועה הוכוונה על ידי משטרת ישראל ופקחי 
תנועה  שילוט הכוונה הוצב במקום

כביש 38

סאטמר רכשו 
שטח בבית שמש

חסידי סאטמר רכשו שטח ענק עם 
רישיונות בניה לדירות בבית שמש, בו 

יתגוררו כמאה משפחות חדשות מהחסידות

עם סיום תקופת בין הזמנים

הצלחה רבה לקווי התח"צ 
לחוף הים

סיפוק רב בקרב תושבי העיר בית שמש לאור הצלחת קווים 452 
ו-453 לחוף הים הנפרד בימי בין הזמנים  הקווים הופעלו 

באמצאות חברת פסגות ובשרות חברת אפיקים לטובת תושבי העיר 
בימי בין הזמנים 

תנופת התחדשות 
בת"ת חב"ד

במסגרת ההתחדשות נפתחה כיתה ז' - 
מכינה לישיבה

תלמידי הת"ת



₪ 25,000
שותים קפה עלית וזוכים!

יכולים להיות שלכם!

עכשיו
בכשרות

בד״צ העדה
החרדית

בכל יום 2 זוכים 
נוספים ב 1,000 ₪ 

איך משתתפים?
 קונים

2 מוצרי קפה 
עלית * ושומרים
את החשבונית

מתקשרים 
לטלמסר

 03-9411433 
ונכנסים להגרלה 

על 25,000 ₪

רוצים עוד? 
משתתפים

באתגר הטלפוני 
של קפה עלית

בכל יום
השניים שענו

הכי מהר ונכון 
זוכים ב-1,000 ₪

*המבצע יתקיים בין התאריכים א' - י״ט אלול )4-22.9.16(, בימים א׳-ה׳, יש לשמור את החשבונית כהוכחה במקרה של זכייה.
בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי שטראוס. המבצע חל על מוצרי קפה עלית המשתתפים במבצע. התמונות להמחשה בלבד ט.ל.ח.



        ה' באלול תשע"ו 8/9/16בבית שמש126

מאת: אלי שניידר

"אני יודע מה זה אירועים, יכול להיות אולם 
כמות קטנה של משתתפים, אבל  עם  גדול אבל 
מה שאני רואה כאן זה מפתיע, אולם גדול המלא 
מפה לפה כולל במעברים, מה שאומר שהצוות 
יודע  מצויינת,  עבודה  עושה  שמש  בבית  כאן 
לקלוע לטעם של הציבור, יודע מה מעניין ומה 
נחוץ, ולכך אני ממליץ לכל מנהלי התרבות בארץ 
עושים  כיצד  מקרוב  וללמוד  שמש  לבית  לבוא 
תרבות", כך אמר יו"ר ועדת הכספים חה"כ הרב 
משה גפני בביקור שערך בימים האחרונים בבית 

שמש.
חה"כ גפני הגיע לבית שמש כאורחו של סגן 
ראש העיר שמואל גרינברג הממונה על אגף ח-ן 
גרינברג  שמש.  בבית  למתנ"סים  והחברה  חרדי 

שהפיק  המהודרת  האירועים  חוברת  את  הציג 
אירועים  בכמה  סיור  ערך  גפני  והרב  האגף, 
לעמוד  בכדי  שמש  בבית  יום  באותו  שנערכו 
אליה  שמושכת  הנפלאה  הפעילות  על  מקרוב 

קהל אלפים.
בביקור במתנ"ס גוונים ברמת בית שמש אליו 
גם נלוו נציגי דגל התורה הנוספים בבית שמש, 
יו"ר ועדת תכנון ובניה משה מונטג ומחזיק תיק 
הבריאות ישראל סילברסטין, גילה ח"כ גפני את 
העשייה הברוכה הנעשית במקום לאורך כל ימות 

השנה, אך במיוחד בתקופת הקיץ.
מלא  היה  גוונים  מתנ"ס  של  המרכזי  האולם 
לאחד  שהגיעו  רבים  במשתתפים  עת  באותה 
האירועים, וחה"כ גפני הוזמן ע"י סגן ראש העיר 
עמד  בהם  ברכה,  דברי  לשאת  גרינברג  שמואל 
ח"כ גפני על ההתפחות הברוכה בבית שמש, ועל 

כך שפרנסי העיר בבית שמש הם דוגמא לעשייה 
למען הציבור עם כל הלב. "הגעתי לכאן, הייתה 
הנה  אבל  משתתפים,  מאה  אולי  שאמצה  בטוח 
יש  כאן מאות רבות, כל האולם מלא, מה שאומר 
כבוד  זה  לציבור,  מותאמת  הנעשית  שהפעילות 
העיר  ראש  סגן  ולידידי  חרדי  ח-ן  ולאגף  לעיר 
הזו  הפעילות  מאחורי  העומד  גרינברג  שמואל 
יחד עם הצוות שלו, אבל זה גם מחייב להרחיב 
את הפעילות ולהקים מתנ"סים נוספים לציבור", 

אמר גפני.
נוספים  אירועים  על  גפני  ח"כ  עמד  בהמשך 
בקריה  זה  אם  שמש,  בבית  יום  באותו  שנערכו 
החרדית, ואם זה אירועים לבני ישיבות, ואמר כי 
הוא לוקח עמו את החוברת של בית שמש בכדי 
ויש  אחר  הארץ,  מכל  לנציגים  אותה  להראות 

הרבה מה ללמוד ממה שנעשה בבית שמש.

לח"כ  הודה  גרינברג  שמואל  העיר  ראש  סגן 

הרב גפני על ביקורו באירועי הקיץ של אגף ח-ן 

כי  ואמר  והחברה למתנ"סים בבית שמש,  חרדי 

עסוק  ציבור  נציג  איך  לראות  הלב  את  מחמם 

כמו הרב גפני יורד עד לפרטים הקטנים ולרמת 

אבוטבול  משה  העיר  לראש  הודה  כן  השטח. 

דרך  בכל  ומסייע  האגף  פעילות  את  המלווה 

להרחבת הפעילות בכל שכונות העיר.

ראש  סגן  הביע  הקיץ  אירועי  משתתפי  בפני 

'שירותי  לראשי  מרובה  הערכה  גרינברג  העיר 

אירועי  על  חסותם  את  שפרסו  כללית'  בריאות 

הקיץ בבית שמש, כחלק בלתי נפרד ממעורבותם 

בחיי הקהילה בבית שמש.

"סמל של איכות ומצויינות"
יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני: "מרגש לראות איך אירועי הקיץ בבית שמש הפכו לסמל של איכות ומצוינות" 

 את הדברים אמר גפני בביקור בבית שמש כאורחו של סגן ראש העיר שמואל גרינברג, במהלכו עמד מקרוב על 
אירועי התרבות בשכונות החרדיות  למעלה מ-20,000 תושבים השתתפו במגוון אירועי הקיץ

ילדי בית שמש באחד האירועים בקיץנושא דבריםגפני בביקורו בבית שמש עם נציגי העיר

הצטרפו לאחד מהמסלולים המקצועיים שלנו ובואו להצליח!ומה אתכם?

*מדגם מייצג מתוך מאות עסקים

 רק בפרוג - מערכת השמה בטכנולוגיה מתקדמת!

הבית של היוצרים

והופכים את היצירה שלהם - לפרנסה ולמשמעות! עוד ועוד בוגרים של פרוג מקימים עסקים הם כבר הצליחו!

חיים טויטו, בת ים
צילום

מנדי אייזן, ביתר
עיצוב גרפי, פרסום וקרייאטיב, מיוז

מינה ראטה, צפת
צילום

גרפיקה | ספרים | דפוס

רעות זנזורי, בני ברק
פרסום

אתי אהרונסון, רכסים
עריכת וידאו

מבינים עיצוב, מבינים אותך.

צוריאל גביזון, שעלבים
בניית אתרים, עיצוב, פרסום

פרסום, מיתוג ודיגיטל

שרית פדידה, בית שמש
עיצוב ובניית אתרים

גיל קוליוק, מודיעין עילית
 תלת מימד

ישראל ודבי דהן, טבריה
פרסום ובניית אתרים

שושי סירקיס, ירושלים
צילום מזון

ריקי רכניצר
הדמיות תלת מימד

ריקי רכניצר, אשדוד
תלת מימד

דוד דנברג, ביתר
 צילום

ציפי ורשואר
פנים עיצוב   | עסקי  חלל  מיתוג 

טל. 052.715.0001
zipizw@gmail.com .מייל

ציפי ורשואר, אשדוד
עיצוב פנים

שושי אלטמן, ב"ב
עריכת סרטים

גיטי וינברגר, חיפה
עיצוב פנים

אבי אשר, אלעד
תלת מימד

חדווה רוזנבלום, עפולה
צילום

איציק אפללו, נתיבות
עיצוב גרפי

נועה צביאלי, בני ברק
תלת מימד

פרסום  הפקות  שיווק  אסטרטגיה  יח"צ

תלת מימדשמחי רובינשטיין, י-ם פרסום, 

נפתלי קרמיזי, י-ם
עיצוב גרפי

  •     •   

עיצוב גרפי, פרסוםבועז שרון, קרית מלאכי

שמואל שרייבר, פתח תקוה
עימוד פראדי אנגלרד, בני ברק

עיצוב פנים

מאיר מימון, אילת
עימוד מקצועי

עיצוב גרפירפאל בן זיקרי, קרית יערים

מילכי אורטנר, בני ברק
 צילום

שירה נבטי, באר שבע
עיצוב גרפי

מירי נשיא, ירושלים
תלת מימד

עיצוב גרפיאליעזר אביחיל, מבוא חורון

תהילה עמר, בני ברק
עיצוב גרפי

ר. ברנדויין - בני ברק
עיצוב פנים

P h o t o g r a p h y  |  0 5 2 - 7 6 0 2 3 3 8

טובי כץ, אלעד
צילום מקצועי

בתיה גישייד, בני ברק
איור

אסתי צין, בית שמש
פרסום

בני קרליבך, ירושלים
עימוד

עריכה  | מקצועי  עימוד   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

www.prog-school.co.il | 072-2201433  בית פרוג
מלגות
לזכאים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו בבית שמש

Yakov@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהל מכירות
דרוש



לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031
 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט

  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 
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מאת: הילה פלאח

בניה  באתר  קומות   4 בן  קרקעי  תת  חניון 
ברחוב הנחושת ברמת החייל בתל אביב קרס 
ואבק  חול  מנוף,  עם  יחד  השבוע  שני  ביום 
ותוך שניות  היתמרו אל-על כפטרייה ענקית 
ששהו  אזרחים  באדמה.  נפער  גדול  חור 
תחתם  רועדת  האדמה  את  הרגישו  באיזור 
והיו בטוחים כי מדובר ברעידת אדמה. הרעש 
הרחוב  אל  יצאו  וכולם  לבלבול  גרם  החזק 
הבנייה  בענף  גורמים  קרה.  מה  להבין  בכדי 
מעריכים כי החניון קרס עקב תופעה הנקראת 
תקרת  משמעותה:  )ניקוב(,  "פאנצ'ינג" 
התמיכה  עמודי  דרך  חודרת  הכבדה  הבטון 
בשל עומס יתר וקורסת, אך עמודי התמיכה 

נשארים לעמוד. 
קריסת  מאסון  שלישי  הרוג  של  גופה 
החניון בתל אביב חולצה אחר הצהריים ביום 
שלישי מבין ההריסות על ידי צוותי החילוץ 
ישנם  עדיין  השורות  כתיבת  בשעת  במקום. 
לכודים שנותרו מתחת לאדמה. פיקוד העורף 
הזעיק לאתר צוותים ראשוניים מגדוד תבור, 
בפיקוד  כעת,  וההצלה.  החילוץ  ויחידת  רם 
העורף עומדים בפני הכרעות גורליות בנוגע 
שקרס  בחניון  בהריסות  הטיפול  לשיטת 

ברמת החייל. 
באופן  פועלים  וההצלה  החילוץ  צוותי 
מדויק  מודיעיני  מידע  בסיס  על  כירורגי 
רז,  יונתן  משנה  אלוף  לכודים.  לאתר  כדי 
זו  כאן  רואים  שאנחנו  "מה  העורף:  פיקוד 
לא  מלא,  היה  החניון  אם  מוחלטת,  קריסה 
הוסיף,  עוד  ניצולים",  הרבה  מוצאים  היינו 
של  לנקודות  ללכת  תמיד  שלנו  "ההנחיות 
וגם  אדמה  ברעידות  גם  הבניין.  של  החוזק 
בקצוות,  שהיו  הלכודים  טילים,  בנפילת 

ניצלו".
הפועלים  היו  מכולם  יותר  שפחדו  מי 
ימים  כמה  לפני  הזהירו  כי  שטענו  במקום, 
מפני האפשרות שהחניון יתמוטט. "הקומות 
הקירבה  בשל  במים,  התמלאו  התחתונות 
היו  בקירות  "וגם  מהם,  אחד  אמר  לירקון", 

נזילות".  
כי  העריכו  למקום,  שהגיעו  מהנדסים  גם 
כשל  שמישהו  "ייתכן  תכנוני.  בכשל  מדובר 
הקונסטרוקציה,  הבטון,  בחישובי  בתכנון, 
לא  שהביצוע  גם  יתכן  החוזק.  או  הברזלים 

בחומרים".  חיסכון  ונעשה  בדרישות  עמד 
הקלסרים  את  יאספו  והחוקרים  המהנדסים 
ועל  החישובים  על  ויעברו  והמסמכים, 
תוכניות הביצוע בכדי לקבל תשובות ברורות 

יותר.

הפקרות בענף הבנייה 
בישראל

מנתונים שאספה ועדת העבודה של הכנסת 
שיעור  עלה  ל-2014   2009 בין  כי  עולה 
 50% בכ--30%  עבודה  בתאונות  ההרוגים 
מההרוגים בתאונות עבודה הם עובדים בענף 
נובעות  הקטלניות  מהפגיעות   70% הבניין. 

מנפילה מגובה או ממכה.
 4.4 שנה  מדי  משלם  הלאומי  הביטוח 
עבודה.  תאונות  בעקבות  שקלים  מיליארד 
הפגיעה של תאונות העבודה במשק מוערכת 
שנה  בכל  בשנה.  שקלים  מיליארד  בכ-10 
בעבירות  תיקים  ל-25   10 בין  נפתחים 
גרימת  עבירת  ובגין  בנייה  באתרי  רשלנות 
מוות ברשלנות באתר בנייה ומתוכן מוגשים 

לא יותר מ-4 כתבי אישום בשנה.
הכלכלה  במשרד  הבטיחות  מינהל 
להגיע  שאמורים  מפקחים,   18 כיום  מעסיק 
הארץ  ברחבי  בנייה  אתרי  מ-13,000  ליותר 

כשברשותם חמש מכוניות.
דניה  הבנייה  חברת  מנכ"ל  גינזבורג,  רונן 
הרבה  לביקורת  להגיב  כה  עד  סירב  סיבוס, 
קריסת  אסון  בעקבות  החברה  על  שנמתחה 
החניון ברמת החייל בתל אביב. בשיחה עם 
מתמקד  הוא  כי  גינזבורג  הבהיר   2 חדשות 
להתעסק  צריך  "אני  החילוץ:  במאמצי 
אני  לחלץ  כשיסיימו  הפצועים,  את  בלחלץ 
אדבר ואני אגיד את כל מה שיש לי להגיד". 
גינזבורג הסביר כי החברה מסייעת למאמצי 

החילוץ: "לא עצמנו עין".
הוא  לפיהם  הפרסומים  את  דחה  גיזנבורג 
על  במקום מהנדס  אדריכל  בפרויקט  העסיק 
ברור  שטויות,  "זה  בעלויות:  לחסוך  מנת 
שזה שטויות. הכתב שפרסם זאת לא הבין מה 
לדברי  עגבניות".  במיץ  שטויות  זה   – דובר 
המנכ"ל, "המאמצים שלנו מתמקדים בלעזור 
לכוחות חילוץ לחלץ כמה שיותר מהר אנשים 

בחיים".

המחדל שגבה 
חיי אדם

חניון תת קרקעי בן 4 קומות ברחוב הנחושת ברמת 
החייל בתל אביב קרס ובור ענק נפער באדמה  עד 
סגירת הגיליון חולצו שלוש גופות מההריסות, 23 

פצועים ברמות שונות פונו לבתי החולים ועדיין ישנם 
כמה נעדרים ולכודים  אי אפשר לדמיין את גודל 

האסון במידה וזה היה קורה לאחר הפעלתו של החניון

כוחות החילוץ השבוע באתר                                                )צילומים: פלאש 90(

www.health.gov.il

 רפורמת "הסדר החזר" -
כל הפרטים לזכאויות בביטוח 

המשלים בקופת החולים
 יש לך ביטוח משלים?

 רוצה להתייעץ עם רופא מומחה?
 מהיום יש יותר רופאים מומחים

שעולים לנו פחות
בחודש יולי האחרון החלה לפעול רפורמת "הסדר-החזר". הרפורמה 

מתייחסת לזכאויות בביטוח המשלים בקופת החולים. להלן כל 

הפרטים החשובים למבוטחי קופות החולים. 

מה היה לפני הרפורמה? 

התייעצות עם רופא מומחה - ברוב קופות החולים, הרופאים לא 

ישירות  התקשרו עם קופת החולים. המטופלים שילמו מכספם 

לרופא וקיבלו החזר מוגבל בסכום. 

עם  הסדר  במסלול  היו  המנתחים  מהרופאים  חלק   – ניתוחים 

ניתוח  עצמית.  להשתתפות  כפוף  היה  והניתוח  החולים  קופות 

אצל מנתח אחר, חייב תשלום מלא לרופא המנתח, לבית החולים 

מוגבל מקופת  וקיבל החזר  זה המטופל שילם  ולאביזר. במקרה 

החולים בהתאם לביטוח המשלים.

מה שינתה הרפורמה? 

צמצום בירוקרטיה והפחתת עלויות

התייעצות עם רופא מומחה - קופות החולים חתמו על הסדרי 

ישלמו  והמטופלים  בארץ,  ביותר  הטובים  הרופאים  עם  יעוץ  

לציין,  חשוב  המקרים.  ברוב  יותר  נמוכה  עצמית  השתתפות  רק 

בהתאם  נשמרה,  החזר,  במסלול  גם  ייעוץ  לקבל  שהאפשרות 

לכללי הקופה.  

הרופאים  עם  הסדרים  על  חתמו  החולים  קופות   – ניתוחים 

הטובים ביותר בארץ, והמטופלים ישלמו רק השתתפות עצמית 

נמוכה יותר ברוב המקרים, אשר תכלול את כל רכיבי הניתוח )שכר 

מנתח, עלות אשפוז ואביזר מושתל(. 

על המטופלים לפנות לקופת החולים, שם יקבלו הדרכה מתאימה. 

חולה שנזקק לחוות דעת שנייה, או להתייעצות עם מומחה 

לו ביטוח משלים, מה  ויש  ניתוח או מכל סיבה אחרת  לפני 

עליו לעשות?

האם  לברר  שייכים,  אליה  החולים  לקופת  לפנות  המטופלים  על 

העצמיות  ההשתתפויות  גובה  לוודא  בהסדר,  נכלל  הרופא 

ולהתעדכן באופן מתן השרות.

והאתרים  הטלפוניים  במוקדים  מופיע  הנדרש  המידע  כל 

קופות  כל  בסניפי  וכן  החולים,  וקופות  הבריאות  של משרד 

החולים.



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-
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מאת: יעקב פלדמן

תתעוררו!  מפרנס?  מקצוע  על  "חולמים 
של  המקצועיים  לקורסים  עכשיו  הירשמו 
תקומו  אחד  בוקר  ובעז"ה  החרדי׳  ׳המרכז 
אנשי מקצוע מבוקשים!". זה המסר מ'המרכז 
ההרשמה  כאשר  מקצועית'  להכשרה  החרדי 
הלימודים  לשנת  הקורסים  למגוון  בעיצומה 
לימודי  מגוון  תמצאו  החרדי  במרכז  הקרובה. 
מקצוע בתחומי הנדסאות, מינהל, חשבונאות, 
טובה  הכי  הדרך  מכאן  וטכנולוגיה.  מחשבים 

למקצוע ופרנסה.
הליך  בכל  לתלמידים  מסייע  החרדי  המרכז 
המקצועי  הייעוץ  משלב  החל  הלימודים, 
עזר  בשיעורי  סיוע  דרך  מקצוע,  בבחירת 
ותעסוקה  בהשמה  סיוע  ועד  למתקשים 
נערכות  זו  במסגרת  הלימודים.  תום  לקראת 
סדנאות לכתיבת קו"ח והכנה לראיונות עבודה 
והתלמידים מקבלים הצעות עבודה קונקרטיות 

במגוון מקצועות.
של  הלימוד  במסלולי  כי  לציין  חשוב 
בכפוף   - מלא  מימון  קיים  לגברים  הנדסאים 
שכר  כולל  המימון  מה"ט,  של  לקריטריונים 
והגנת  הנחיית  בחינות,  עלות  מלא,  לימוד 

במחיר  קורסים  קיימים  לנשים  גם  הפרויקט. 
מסובסד. 

החרדי  המרכז  מנכ"ל  הורן,  מרדכי  אברהם 
ההרשמה  לכבוד  אומר  מקצועית  להכשרה 
החרדי  במרכז  "אצלנו  ההנדסאות:  ללימודי 
של  חלום  מגשימים  לא  מקצועית  להכשרה 
קריירה, כבוד או תואר לשם תואר. בוקר אחד 
לתלמידים  ההבטחה  זו  מקצוע,  בעלי  תקומו 
ולתלמידות איתה יצאנו בימים אלו, ומשמעותה 
שמכאן יוצאים היישר לשוק העבודה. לומדים 
והוא  בבוקר  קם  שאדם  התחושה  לעבוד.  כדי 
לא יודע מאיפה יביא פרנסה הביתה ומה הכלים 
במרכז  מקצועי  קורס  אחרי  תיפסק  לו,  שיש 

החרדי. בוקר אחד תקומו בעלי מקצוע".
המרכז החרדי מקפיד בכל התנהלותו לקבל 
כאשר  הרבנים  של  והדרכתם  הכוונתם  את 
מותאמים  הלימודים  ותכניות  המסלולים  כל 
ניסיון של  עתיר  הינו  החרדי,  למגזר  בקפדנות 
בשוק  והשמה  בהכשרה  שנה  עשרים  מעל 
שלוחות  שש  באמצעות  ופועל  העבודה 
חיפה,  אשדוד,  ברק,  בני  בירושלים,  הקיימות 
החרדי  'המרכז  שמש.  ובית  עילית  מודיעין 
במקומות  ראשון  ממוקם  מקצועית'  להכשרה 
הלימוד במגזר החרדי לצורך תעסוקה ופרנסה.

הדרך הנכונה 
ללימודי מקצוע

ההרשמה בעיצומה למגוון הקורסים לשנת 
הלימודים הקרובה במרכז החרדי להכשרה מקצועית 
מגוון לימודי מקצוע בתחומי הנדסאות, מינהל, 

חשבונאות, מחשבים וטכנולוגיה

מאת: אהרן נצר

במרכז  שנפתח  מוסמך  חשמלאי  קורס 
'כיוון' לפני זמן לא רב, היה רק קדימון לסיפור 
התחיל  הכל  בעקבותיו.  שהגיע  ההצלחה 
כשבמרכז 'כיוון' חיפשו להציע לציבור הפונים 
משפחותם  את  לפרנס  יוכלו  שבו  נוסף  תחום 
תעסוקתי  פוטנציאל  בו  שיש  תחום  בכבוד, 
השוק",  את  "בדקנו  העבודה.  בשוק  וביקוש 
כי  "וגילינו  'כיוון',  ממרכז  ישראל  מספר 
דווקא.  מוסמכים  לחשמלאים  רב  ביקוש  קיים 
למעשה, קיימים בשוק חשמלאים ללא רישיון 
וודאי  שירות,  לספק  יכולים  ואינם  שכמעט 
הדרישה  ומאידך-  מסודרות.  לחברות  שלא 
בניה,  חברות  גבוהה:   - בתקן  לחשמלאים 
זקוקים  ועוד  פרטיים  אנשים  תחזוקה,  חברות 
ומתקשים  מוסמך  חשמלאי  לשירות  בהחלט 
משתפים  בכיוון  אנו  תמיד  וכמו  כזה.  למצוא 
השמה  סיכויי  בעלות  הכשרות  עם  פעולה 
בית  עם  קשר  ליצירת  שהביא  מה  גבוהים, 
להכשרה  האגף  של  מקצועית  להכשרה  הספר 
פעולה  ובשיתוף  הכלכלה,  במשרד  מקצועית 
מוסמך  חשמלאי  קורס  במרכז  פתחנו  מלא 
במכניקה  טובים  שנמצאו  ירושלמים  לגברים 

ומתחברים לתחום". 
הקורס  את  סיימו  משתתפים   15 כ-
לאיתור  והכוונה  ליווי  וקיבלו  בהצטיינות, 
משרה. במרכז טיפלו בהשמתו של כל תלמיד, 
עובדים בתחום החשמל במשרות  כולם  וכיום 

מצוינות. 
יונתן מוזס, ממצטייני הקורס, בחר להפתיע. 

הוא דילג על תהליך ההשמה בחברה המקובל 
עצמאי  עסק  אצבעותיו  בעשר  והקים  יותר, 
בתחום החשמל. ואם לא די בכך, צירף לצוות 
ובכך  הקורס  ממסיימי  שניים  המתפתח  העסק 
גם סייע להשמתם. ברגע של הפוגה מן העסק 
יונתן לשיחה קצרה  הצובר תאוצה, עצרנו את 
והוא ניאות לשתף בסיפור הקמת העסק שלו- 
סיפור הצלחתו האישית שהוא גם הצלחתו של 

מרכז 'כיוון'. 
'כיוון'  במרכז  מוסמך  חשמלאי  קורס  "את 
יונתן,   כך  שעברה",  בשנה  בספטמבר  סיימתי 
 .M.B.T חברת  של  ובעליה  כיוון  תלמיד 
אני  שנים  מספר  שכבר  לאחר  פניתי  "לקורס 
מחקרעל  עבודת  לאחר  בתחום,  מתעניין 
בשבת.  מהודרת  חשמל  לצריכת  פתרונות 
לרכוש  בכדי  'כיוון'  של  בקורס  השתלבתי 
כדי  הנדרש  והידע  המקצועיים  הכלים  כל  את 
למדתי  בקורס  בחרתי,  בו  התחום  את  לפתח 
טיבן  על  ובטיחותיות,  איכותיות  התקנות  על 
ועוד.  השונות,  המערכות  של  הרבים  וסוגיהן 
כל  את  לי  העניק  והמקיף  המקצועי  הקורס 
מסיום  השם,  וברוך  זקוק,  אני  שלהם  הכלים 

הקורס לפתיחת החברה היתה הדרך קצרה".
עם הרבה תמיכה וייעוץ מנציגי המרכז הקים 
בחברה  המתפתחת.   M.B.T חברת  את  יונתן 
עצמאי  חשמל  ייצור  בפתרונות  מתמקדים 
הלקוחות  לציבור  מענה  לספק  ע"מ  בשבת, 
החברה  צברה  משנה  פחות  בתוך  המחמירים 
לגלגל  וצפויה  הארץ,  ברחבי  לקוחות  עשרות 

בשנה הקרובה מיליון שקלים לפחות. 

הצלחה לקורס החשמלאים
קורס "חשמלאי מוסמך" שנפתח במרכז 'כיוון' 

לפני זמן לא רב, היה רק קדימון לסיפור ההצלחה 
שהגיע לאחר מכן

פיקוד העורף

"אין סומכין על הנס"!
מתכוננים ומשתתפים 

בתרגיל הארצי
יופעלו   20.9.2016 באלול,  י״ז  ג׳,  ביום 
אזורים  לפי  מדורג,  באופן  תרגול  אזעקות 
בבוקר.  11:15 עד  מ-11:05  הארץ,   ברחבי 

וב-19:05 בערב תופעל אזעקה נוספת.
איך מתרגלים? 

אם  מוכנים.  שאתם  ומוודאים  הקרוב  המוגן  למרחב  נכנסים  פשוט 
לבחור מרחב  וכיצד  יודעים מהו המרחב המוגן שלכם  אינכם  עדיין 

מתאים,  זה הזמן לעשות זאת!  

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לפיקוד העורף בטלפון 104, 
חיוג חינם מכל טלפון. מענה אנושי 24 שעות ביממה. 
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"מזל טוב"
יו"ר ועדת הכספים ביקר וסייר ב'מעיני הישועה' בבניין החדש המפואר לבריאות הנפש 
ולאחר מכן קבע מזוזה במחלקה החדשה - יולדות ג', לשם הגיע לביקור משפחתי לרגל 

הולדת נכדתו החדשה, ולשם סקירת הפאר והחשיבה שהושקעה במחלקה שהינה המפוארת 
בישראל אשר הושקע בה תכנון וחשיבה מיוחדת לנוחיות היולדות 

מאת: יאיר קורן

יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ויו"ר 'דגל התורה' 
במרכז  מקצועי  סיור  קיים  גפני  משה  הרב  ח"כ 
אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  הישועה,  מעיני  הרפואי 
בשנים  החולים  בית  של  המדהימה  ההתפתחות 
מייסד  רבה  בהערכה  קיבלו  פניו  את  האחרונות. 
המרכז הרפואי הד"ר משה רוטשילד והנהלת המרכז 

הרפואי בראשות המנכ"ל הרב שלמה רוטשילד.  
הסיור נפתח במרכז בריאות הנפש - הבניין הגדול 
והמפואר שנחנך באחרונה במעמד מרנן ורבנן גדולי 
מהמחלקות  התרשם  גפני  הרב  שליט"א.  ישראל 
המרפאות.  וקומת  המיון  קומת  לאשפוז,  השונות 
יום שכבר שוכנת במרכז  במחלקה לטיפול ואשפוז 
ד"ר  המחלקה  ממנהל  מפורט  הסבר  קיבל  החדש 
משה לוי. הרב גפני התרשם מהפעילות האינטנסיבית 
לפתיחת מחלקות האשפוז במהלך החודש הקרוב.  

לאחר מכן סייר בבניין המרכז הרפואי המיתולוגי 
רביד.  מוטי  פרופ'  הרפואי  המנהל  של  נוסף  בליווי 
אשר  יולדות  ומיון  לידה  חדרי  באגף  החל  הביקור 
והביקוש  היולדות  לרווחת  מחדש  ונבנו  שופצו 
נשים  אגף  פעילות  על  מיוחדת  סקירה  הגובר. 

ומיילדות קיבל ממנהל האגף פרופ' יוסי לסינג.     
סקירה מיוחדת קיבל האורח בסיור מקצועי במכון 
ובהיקף  קצרים  בחודשים  שהוקם  החדש    MRI
השקעות עתק, בסמוך למכון הדימות המתקדם של 
את  הציגו  המכון  ומהנדסי  רופאי  הרפואי.  המרכז 
פעילות המכשיר המתקדם בעולם שכבר פועל ועשוי 
השבועות  במהלך  הרחב  הציבור  לשירות  להיפתח 

הקרובים. 
התפעלות ניכרת הייתה מנת חלקו של יו"ר ועדת 
הגיע  לשם  ג',  יולדות  החדשה  במחלקה  הכספים 
לביקור משפחתי לרגל הולדת נכדתו החדשה, ולשם 
סקירת הפאר והחשיבה שהושקעה במחלקה שהינה 
המפוארת בישראל אשר הושקע בה תכנון וחשיבה 
מיוחדת לנוחיות היולדות. הרב גפני התכבד בקביעת 

מזוזה בחדר חדש ובירך בשם ומלכות. 
וישיבה  פנים  קבלת  מעמד  התקיים  הסיור  בתום 
מקצועית בהשתתפות מנהלי מחלקות בית החולים, 
רופאים ופרופסורים בכירים בעלי שם, רואי החשבון 
והניהול.  הכספים  אגפי  ומנהלי  החולים  בית  של 
בישיבה קיבל הרב גפני סקירה מקצועית מרו"ח הלל 
המחושבת  הכלכלית  ההתנהלות  אודות  שטיינברג 

של בית החולים. 
נשיא ומייסד המרכז הרפואי הד"ר משה רוטשילד 
העלה על נס את פעילותו רבת הפנים ורבת השנים 
בימים  עוד  הרפואי  המרכז  למען  גפני  הרב  של 
"הרב  ישים.   בלתי  כקוריוז  נדמה  היה  שהדבר 
החלום  מימי  הרפואי  המרכז  ידיד  הוא  גפני  משה 
נמרצות  פעל  השנים  בכל  החזון.  להתגשמות  ועד 
וביסוסו  הקמתו  למען  ישראל  גדולי  של  בשליחות 

של המוסד הרפואי", אמר.  
בסיום המעמד מסר הד"ר רוטשילד לאורח מזכרת 
ואות הוקרה מטעם המרכז הרפואי, תוך שהוא מציין 
'מעיני  מטופלי  מ-150,000  למעלה  של  בשמם  כי 
גפני  משה  להרב  מאחל  הוא  שנה,  בכל  הישועה' 

המשך הצלחה רבה בתפקידו הרם.   

ח"כ  משה גפני בקביעת מזוזה במחלקה החדשה

בסיור במחלקת היולדות

מיקרוגל
שארפ
דיגיטלי

מעבד 
מזון

+ בלנדר + 
מ. תבלינים 

900 וואט
או

או

או
מגהץ 
קיטור
מקצועי

טוסטר 
אובן

45 ליטר

בשווי ₪550
בשווי ₪550

בשווי ₪550

בשווי ₪550

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

שת
שתתפים במבצע בסניפי הר

שימת המוצרים המ
שור חברת ern | ר

שראי עד 12 צ'קים באי
שלומים ללא ריבית בכ. א

שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת
ט.ל.ח. התמונות להמח

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

36
תשלומים!

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
סה"כ: 2990 ₪המחיר הזול ביותר!

₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקררי
בלומברג
וסמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

מקרר
df 450 ליטר

50
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪ ל-36 חודשים
₪ רק:

מקרר
שארפ
4 דלתות

רק: 4990 ₪
138

מתנה!במבצע משתתף 

מבחר ענק 
של תנורים
דו תאיים!

58
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 2090 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

מתנה!במבצע משתתף 
מתנה!במבצע משתתף 

מתנה!במבצע משתתף 

מגוון
ענק של

מקפיאים

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

תנור
משולב

35
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1290 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

מבחר ענק 
של תנורים

בילד אין

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

44
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1590 ₪

5 שנות אחריות מלאות 
מתנה!במבצע משתתף בתוספת 99 ₪

קונים מוצרי חשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים

מתכוננים לחגים עם מגוון עצום של מוצרים המשתתפים במבצע! לדוגמא:

שיא המתנות
בשיא החשמל!

ובוחרים מתנה משתלמת בשווי מאות שקלים!

הן
 כ

לי
גי

החל מ:החל מ:
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ 6033
החל מ: 2190 ₪

מבחר
מזגנים

החל מ- 1.5
כ"ס ומעלה

מזגן
לחדר 
שינה

מתנה!במבצע משתתף 

החל מ: 1190 ₪
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לכל שבת יש מוצאי שבת. בערב שבת, עוד נשמעה מהצד 
את  לפטר  פבלובי,  ברפלקס  לעולם  שבאה  הדרישה,  החרדי 
שר התחבורה. במוצ"ש, היו אלו החרדים שהצילו את השר 
ישראל כץ, רגע לפני שהרכבת שלו יורדת מהפסים – ומועברת 

לעבודות תחזוקה עד לקדנציה הבאה. 
קצת יותר מעשרים וארבע שעות חלפו בין פרסום ההודעה 
חסרת התקדים של לשכת נתניהו נגד שר התחבורה ש"מחזיק 
מהדורות  שידור  לבין  ערובה",  כבני  והחיילים  הנוסעים  את 
החדשות עם צאת השבת – הפעם ללא ראיון של כץ בתחנת 
ביטחון  ליתר  מעל,  חג  הרכבת  חברת  כשרחפן  השלום 

תקשורתי.
בשבתות מנוחה שוהה נתניהו מדי שבוע בסביבה לוהטת, 
בטמפרטורה של בסיס זינוק לחלל אחרי פיצוץ טיל השיגור. 
תחת  השבת  יום  את  מעביר  המנהיג  שבו  קיסריה'  'זמן  זהו 
השפעת בני המשפחה, באווירה שלא הייתה מביישת את ימי 
הנמל  עיר  של  ההיסטורי  מייסדה  הפראנויה,  רדוף  השליט 
החרדים  העיתונאים  עם  בפגישתו  הורדוס.   המלך  קיסריה, 
מדי  אבנר  בנו  עם  הפרשה  על  עובר  שהוא  נתניהו  סיפר 
ראייה  מזווית  זה  את  קורא  אליכם,  בניגוד  אני,  "אבל  שבוע 
מן  נתניהו  הרגיש  האחרונה  בשבת  אמר.  הוא  אקטואלית", 

הסתם על הר עיבל, כשקללות ניתכות על ראשו מכל עבר.
נתניהו  שמובילל  שהמהלך  התחבורה  שר  הבין  במוצ"ש 
במוצאי  שהוכנה  המכתב  לטיוטת  לדרך.  יצא  לפיטוריו 
ההשתלטות על מזכירות הליכוד - ונגנזה, צורף תאריך עדכני. 
החיילים  ותמונות  התארכו,  התורים  נקפו,  שהשעות  ככל 
ראש  שבבית  התחושה  נוצרה  האתרים,  בכותרות  נמרחו 

הממשלה, הרכבת כבר יצאה מהתחנה.
באותם רגעים פנה כץ דווקא לחרדים, אחרי נתק של מספר 
ימים. אנשים שהיו עמו בקשר באותן שעות חרדה, שמעו גם 
תשובות, לא בהכרח מלאות, אך בעיקר שאלות. כץ לא הצליח 
להבין, איך תוך פחות משבועיים, הוא הפך מהשר הלא דתי 

המקורב ביותר לחרדים - לאויב המגזר.
כץ ביקש להעביר לשרים ולחברי הכנסת החרדים מסר ברור 
הנאות.  הגילוי  למען  השורות,  כותב  באמצעות  השאר  בין   -
לחילופי  המשבר  של  בעיצומו  להיגרר  לנכון  מצא  לא  הוא 
האשמות למרות שהיה לו הרבה מה לומר בסוגיה העובדתית. 
החרדים  הכנסת  סוערים שחברי  רגעים  באותם  ביקש  רק  כץ 
יבהירו לראש-הממשלה כי אם יפוטר על רקע משבר השבת, 
הציבור החרדי יינזק לא פחות ממנו, וגם המשבר לא ייפתר עם 

הפיטורים, אלא רק ילך ויחריף.
לא  דרעי  לומר.  מה  הרבה  היה  מנגד  החרדים  לחברים 
שעבר  במוצ"ש  כץ  של  המיותרת  העיתונאים  ממסיבת  נרגע 
כשבקושי יצאו שלושה כוכבים. פרוש לא חלק על ההגדרה 
העצמית של כץ כ"ידיד גדול למגזר החרדי", אבל שאל מדוע 
השבת.  לכניסת  סמוך  המסילות  את  לפרק  צריך  היה  ולמה 

טרוניות הושמעו, אבל בשורה התחתונה המסר הופנם. 
מאותו רגע ואילך, שני הצדדים, גזרו על עצמם שתיקה כדי 
גג  כולם את  על הראש של  נוספת שתפיל  להימנע מהסלמה 
החניון. גפני שנתן 'שואו' אחרון ככוכב להקת הסימפוזיונים 
לירות  והמשיך  ברק  בבני  ישיבות  בחורי  מול  ישב  הנודדת, 
בכץ מהמותן, בצרורות ולא בבודדת. כץ נצר אש, וגם שאר 

החברים החרדים הקפידו שלא להיקלע לזירת הירי.
את נתניהו שכנעו שניים מבכירי הנציגים החרדים - שר וסגן 
שר, לא בהכרח מאותה מפלגה - "ככה שהוא יבין", כלשונו 
היו  אם  להכיר.  כך  כל  היטיב  שכץ  המנוח,  שרון  אריק  של 
מדברים על הקשר הישיר והעקיף עם כץ שנשמר גם בעיצומו 
של המשבר, אוזניו של נתניהו היו נאטמות ועיניו מפלבלות. 
התקשורתית,  מהרדיפה  החשש  על  דיברו  הם  זה  במקום 
טעות  תהיה  "זו  הציבורי.  ומהצונאמי  האנטי-חרדי  מהסחף 
קשה לפטר את כץ על רקע משבר השבת", אמר לנתניהו אחד 
המדברים, "תחשוב מה יהיו תוצאות הסקרים ביום שאחרי". 
יש בהחלט ערכים מקודשים במעון ראש הממשלה והיושבים 
בבית מקפידים לשמור על קלה כבחמורה. לא מדובר בשמירת 

שבתות וחגים אלא בהיצמדות לסקרים.

שניים שעשאוה
הממשלה  ראש  עם  החרדים  הפוליטיקאים  של  לשיחות 

סיעת  בתוך  כץ  שבנה  הביצורים  לקו  וגם  משמעות,  הייתה 
שעשו  הסקרים  אלו  היו  בסוף  אבל  השפעה,  הייתה  הליכוד 
את  ראה  החיילים,  קולות  את  שמע  נתניהו  העבודה.  את 
תמונותיהם כשהם צובאים על התחנות ונוהרים באוטובוסים 
– במקום ברכבות. הוא ראה בכץ אחראי ישיר אבל הבין היטב 

כי בסיטואציה שנוצרה בלתי אפשרי להגיש נקמה חמה. 
תוגש  עוד  שהנקמה  נתניהו  מבטיח  סגורות  בשיחות 
בהזדמנות  ייסגר  עוד  כץ  עם  והחשבון  הנכונה  בטמפרטורה 
ביבי  צה"ל,  דובר  של  המיתולוגית  בהודעה  כמו  הקרובה. 
עשוי  הוא  צה"ל,  כמו  לנכון.  שימצא  בזמן  להגיב  מבטיח 
יש  נקם  להבטחות  בחיים,  כמו  בפוליטיקה  לבסוף.  להבליג 
נשכח  בל  משתנים.  באינספור  תלויות  והן  קצרים  מדף  חיי 
ארבעים  שתוך  רה"מ  של  בסביבתו  הבטיחו  שבמוצ"ש, 
שבת  עוד  והנה,  תחבורה,  כשר  יכהן  לא  כץ  שעות,  ושמונה 

בפתח וכלום לא השתנה.
ניצח, מיותר גם לשאול מי  מיותר לשאול מי מהמעורבים 
הפסיד. בסיפור הזה אין מנצחים, רק מפסידים. הפסיד נתניהו 
אחוזי  עם  השבוע  עצמו  ומצא  הקהל  בדעת  קשות  שניזוק 
המפלגות  של  הזכוכית  לתקרת  התואמים   – ציבורית  תמיכה 
עוצמה  רב  אויב  לעצמו  שקנה  כץ  ישראל  הפסיד  החרדיות. 
לזרוק  הנכון  הפוליטי  העיתוי  את  ואילך  מעתה  יחפש  שרק 

אותו מתחת לגלגלים.
יזנק  אולי  יפוטר,  שאם  האמת  ברגע  הבין  התחבורה  שר 
שבועיים- בחלוף  עצמו  ימצא  אך  הקהל,  דעת  בסקרי  לרגע 
שלושה בשול הדרך, כמו בוגי וגדעון. הסקרים אומנם חייכו 
אליו לשעה קלה אבל כץ מבין לנפש הליכודית ויודע שבמחנה 
הלאומי – אי אפשר להיבנות מגל אנטי-חרדי. אחרי ההופעה 
גל  את  מללבות  והימנעותו  לפיד  של  הזהירה  הטלוויזיונית 
לפוליטיקה  תקפה  הזאת  שהמסקנה  לומר  אפשר  ההסתה, 

הישראלית כולה.
שנה  במשך  לבנות  שניסו  החרדים  הפוליטיקאים  הפסידו 
האוהדת  התקשורת  כלל-ישראלית.  חברתית  תדמית  ומחצה 
לסמל  אותו  והפכה  החרדי  הבריאות  שר  את  שהמליכה 
לאותו  ולהדביק  לעוינת  רגע  בן  להפוך  יכולה  הממלכתיות, 
תורים  שמקצר  חרדי  מאכער  של  תדמית  לאומי'  'מאמי 
במסדרונות. כאשר למעלה משמונים אחוזים מהציבור נגדנו, 
על  המסילה.  במפגש  האזהרה  נורות  כל  להידלק  צריכות 

הזווית הזאת עוד ידובר בהמשך, ובהרחבה.
מיותר גם לשאול מי אשם, היות ואיש מהמעורבים לא חף 
מאחריות. לחשבון הנפש המגזרי עוד נגיע – אך במה שנוגע 
למעורבותם של אחרים, הרי שעל נתניהו וכץ ניתן להחיל את 
ל"שניים  בנוגע  שבת  מהלכות  התלמודית  הסוגיה  מסקנות 
שעשאוה". הלכה היא, כי אם מלאכת האיסור יכולה להיעשות 
רק על-ידי שניים, שניהם חייבים, ולפיכך במקרה הזה, גם כץ 

וגם נתניהו אשמים. 
אם רוצים ללמד זכות אפשר לקבוע לכל הפחות שהמלאכה 
נעשתה בשוגג ולא במזיד. כשישבתי עם כץ לפני שבועיים, 
והאיש הסביר שהאחריות על העבודות נתונה לאישורו של שר 
ישב  כשנתניהו  התוצאה.  תהיה  שזו  שיער  לא  הוא  העבודה, 
למחרת היום עם העיתונאים החרדים ושמע לראשונה מעורך 
יתד נאמן הרב ישראל פרידמן על חילול השבת המתוכנן הוא 
הרי  מובן.  לא  "זה  כך הפטיר בסרקזם:  ואחר  לרגע  השתתק 
ישראל כץ מבין את חשיבות השבת". האירוע יצא משליטה. 
זו הייתה מיסקלקולציה שהובילה להתלקחות מלחמתית שאף 
צד לא רצה בה מלכתחילה. במקרה הזה, אף אחד מהמעורבים 

לא יכול לומר שהוא היה 'הראשון שזיהה'.

מעשה רב

נכון  הלא  בעיתוי  לנו,  יקר  הכי  הערך  על  מאבק  "ניהלנו 
השבועיים  אירועי  את  מסכם  נכון",  הלא  השבת  חילול  ועל 
במגעים.  מעורב  שהיה  )מאוד(,  בכיר  חרדי  ח"כ  החולפים 
ישראל  בקול  לשידור  עלה  לאו  הגרי"מ  לת"א  הראשי  הרב 
לפני שבועיים, בערב שבת, והסביר בכאב כי עבודות תשתית 
במהדורת  שבת.  הדוחה  נפש  פיקוח  אינן  השלום  ברכבת 
האקטואליה של קול ברמה שהריצה את קמפיין השבת במשך 
חודש ימים – שמחו לשמוע את קולו של הרב שסירב לעלות 

לשידור אצלם. הרב הראשי לישראל לשעבר, שנחשב לראש 
נוהג  אינו  ללבבות  ולחדור  מסילות  לכבוש  היודע  המדברים 
משום  נמנע  הוא  השבת  קדושת  בסוגיית  מראיונות.  להימנע 
התחייבויות  בשל  אולי  המשבר,  פרוץ  לרגע  עד  מלדבר  מה 
קדושי  לזכר  ראיונות  לקיום  שעה,  באותה  לו  שהיו  קודמות 

השואה.
חברי  מרבית  שבועיים,  לפני  עד  ועמו  סירב,  לאו  הגרי"מ 
רב. בצוק העיתים, מדינת ההלכה  ובצדק   – הכנסת החרדים 
היחידה שמתפקדת ברדיוס הקרוב היא 'החליפות האיסלאמית' 
)להבדיל אלף אלפי הבדלות בין 'פתווה' שמקדש מוות לתורת 
היו  החרדים  שהאזרחים  בטוח  לא  חיים(.  המקדשת  אלוקים 
שמחים לקבל מדינת הלכה אם העסקונה החרדית המסואבת 
הייתה מגיעה איתה בעסקת חבילה, אבל זהו כבר נושא נפרד 

שיכול לפרנס מאמרים שלמים.
ובמיוחד  הדתי  הציבור  המדינה,  של  קיומה  שנות  במשך 
מלחמותיו,  את  לברור  האפור.  בתחום  לחיות  למד  החרדי 
לאומיים  משברים  שמחוללים  לפני  מאבקיו.  את  למקד 
ומשגרים טילים בליסטיים תקשורתיים בגין הפרת הסטטוס-

קוו, יש לקחת בחשבון את מכלול השיקולים: עוצמת ההפרה, 
משמעת  אחרים,  מאבקים  על  ההשפעה  הקהל,  דעת  תגובת 

הפרת האיזון – לטובה ולרעה.
למלחמה.  לצאת  האם  וחשב  ישב  לא  איש  הזה,  במקרה 
התקשורת דרדרה את הסלעים מראש ההר, חברי הכנסת הגיבו 
אוטומטית, כל אחד ממקום חופשתו – בצפון ובדרום, בארץ 
ובחו"ל. כץ שהרגיש כי נעשה לו אמבוש בשיחת הוועידה עם 
הנציגים, גלגל את הכדור לפתחו של נתניהו. ביבי היה בטוח 
אירועי  יח"צ אובססיבי סטייל  'הפנינג שבת' עם  שכץ מפיק 
הקיץ בעיריית ירושלים, כדי לפגוע בשלמות הקואליציה. איש 

לא עצר להתבונן, לתכנן מסלול מחדש, לחשב רווח והפסד.
בגדרי פיקוח נפש על פי ההלכה – נופלות מלאכות חיוניות 
כמו 'לפקח את הגל' בחניון שקרס על יושביו, ולא להאיץ את 
הגלגל ולחסוך כמה דקות נסיעה. במדינת ישראל החילונית, 
הכללים אחרים. סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה שנחקק 
לחלוטין,  שונים  סטנדרטים  קובע  החמישים  שנות  בראשית 
"אם  בשבת,  עובד  העסקת  להתיר  העבודה,  לשר  ומאפשר 
הוא משוכנע שהפסקת העבודה עלולה לפגוע בהגנת המדינה 
או בבטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, 
בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעת שר העבודה, 
נותנת לשר  חיוניים לציבור או לחלק ממנו". ההגדרה הזאת 
הממונה מרחב פעולה ברוחב שישה מסלולים בנתיבי איילון.

שעת הסין

נתון  השבוע  חשף  היהודי  מהבית  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
מדהים כשדיבר על כרבע מיליון עובדים בשבת בעלי היתרים, 
בכל התחומים. כץ שמקפיד לא לרדת מהגלגל הפוליטי – לא 
הכנסת,  לחברי  נודע  גם  השבוע  השבתי.  הגלגל  את  המציא 
את  יהודים.  עובדים  לגבי  רק  רלוונטיים  הללו,  שההיתרים 
ת"א-ירושלים,  המהירה  הרכבת  בקו  המואצות  החפירות 
בשבוע,  ימים  שבעה  שעובדת  סינית  חברה  בכלל  מבצעת 
גם  בהיתרים.  צורך  בלי  צ'יינה,  אין  מייד  פועלים  ומעסיקה 
החפירות המתוכננות של הרכבת הקלה בתל-אביב, שיבוצעו 
על ידי חברה זכיינית מסין, לא יזדקקו להיתר. זה מה שנקרא, 

שניים סינים עם צינור גדול. 
"השינוי המשמעותי היה בהיקפי העבודה שתוכננו ברכבת 
היה  כבר  זה  גם  להם.  שניתנה  בפומביות  ובעיקר  השלום 
שבועיים,  לפני  שבת  כשבמוצאי  טעה  כץ  אבל  מאחורינו 
הסכימו  כביכול,  החרדים,  שגם  ולספר  להתראיין  רץ  הוא 
ישבנו  לזה,  "מעבר  ומגלה,  לעבודות", מסכם הבכיר החרדי 
עם גב' מקובר שהיא אישה חרדית, ושמענו נתונים מדהימים. 
מתברר שעבודות התיקון מתבצעות כל השנים, יש אולי עלייה 
הארצי  העבודות  בהיקף  העלייה  בגלל  האחרונות  בשנתיים 
בתחום התחבורה, אבל לא מדובר בקפיצה דרמטית כפי שזה 

הוצג לנו וכפי שאנו הצגנו זאת לראש הממשלה".
בגרף העבודות בשבת שהציגה מקובר לא נראו קפיצות כלפי 
מעלה או ירידות תלולות כלפי מטה למעט תקופת ספטמבר-

בדיוק  מה  לברר  ניסו  כשהמשתתפים  שנה.  מלפני  אוקטובר 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

שלום לשבת
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אירע באותה תקופה, התברר כי לא מדובר בהפחתה יזומה של 
בתשובה.  חזרה  של  כאקט  התשע"ה,  אלול  בחודש  העבודות 
באותו מועד הוציא שר הכלכלה דאז, אחד בשם אריה מכלוף 
ולפיה בקשות לעבודות  דרעי, הנחייה שנחשפה כאן בשעתו, 
בשבת יידונו רק לאחר שייחתמו על ידי השר או מנכ"ל המשרד 

הרלוונטי. 
המשרדים  ולמנכ"לי  כשלשרים  עבד  דרעי  של  התרגיל 
שחששו מזעם החרדים לא התאפשר להסתתר מאחורי בקשות 
ששיגרו  לפני  פעמיים  לחשוב  החלו  והם  זוטרים  פקידים  של 
בקשות. מי שהוציאה את הערמונים מהאש עבור שאר משרדי 
הממשלה הייתה רכבת ישראל שעתרה לבג"ץ. כשדרעי עזב את 
המשרד, התייתרה העתירה מאליה ונתניהו כשר הכלכלה הורה 

לחתום על ההיתרים. ביבי היה אפוא, הראשון שחתם.
אחרי  רק  נתניהו  גילה  השבת  עבודות  היסטוריית  את 
הוטעה  הייתה שהוא  שההיסטריה שככה מעט. המסקנה שלו 
זאת  קלט  הורביץ  יואב  הסגל  ראש  מדויק.  לא  ממידע  וניזון 
באיחור אחרי סבב דיונים במסגרת הוועדה המשותפת שהקים 
השבת  ועדת  מזכיר  של  במחיצתו  שעות  שרף  הורביץ  רה"מ. 
להחזיק  והתקשה  רשמי,  כחבר  גולדקנופף שמונה  יצחק  הרב 
כמשגיח   - הרב  של  האלוליות  המוסר  הטפות  לשמע  מעמד 

לתלמידיו. 
היועמ"ש  כשמלשכת  התגברה  נתניהו  בלשכת  התבהלה 
שנתקעו  נוסעים  של  ייצוגיות  תובענות  מפני  בפניהם  התריעו 
להיות  עלולות  הללו  שהתביעות  הסביר  מנדלבליט  בדרכים. 
בחוסר  שהורה  הממשלה,  ראש  נגד  האישית  ברמה  מוגשות 
סמכות לעצור את העבודות. צו הביניים שניתן בבג"ץ בצהרי 
יום שלישי שהבהיר כי רה"מ אינו מוסמך להפסיק את עבודות 
לנתק  ההנחיה  את  וחידד  הפאניקה  מידת  את  הגביר  הרכבת, 

מגע.
בפעם הזאת נתניהו היה האחרון שזיהה. ביום שני הוא גלגל 
כץ,  חיים  והלאה לפתחו של שר העבודה  את האחריות ממנו 
כי מרגע שהוא  יודע  ביבי  להולנד. אלא שגם  על טיסה  ועלה 
רכבת  הכרטיסן,  הקסקט של  כובע  את  וחבש  הרציף  על  עלה 
כציפור  ונדד  טוס  גם אחרי שהרחיק  השבת תדהר בעקבותיו. 
דרור לבירת המתירנות האירופאית, הוא נאלץ להתייחס משם, 
שהגיעו  הסקרים  על  השבת.  לרכבת  בנוגע  הבג"ץ  לפסיקת 
שלפיד  ששמע  אחרי  לדבר.  מיותר  יום,  של  בערבו  מישראל 
להירדם למרות המיטה המפנקת  הוא התקשה  פניו,  על  חולף 

והמלון המפואר.

שבת לעצמם

ההסבר  עצמה.  השבת  היא  מהמאבק  הגדולה  המפסידה 
הזה",  "המאבק  עצמו.  בעד  מדבר  הבכיר,  החרדי  הח"כ  של 
האמיתי  והקרב  היות  נכון,  הלא  בעיתוי  "התנהל  אומר,  הוא 
במסילות  תחזוקה  עבודות  נגד  להתנהל  צריך  לא  השבת  על 
ריקות, אלא נגד חילולי השבת ההמוניים במרכולים, בקיוסקים 

ובקניונים הומי האדם".
החנויות והמתחמים שנפתחים בשבת כפטריות רעילות אחרי 
גשם חומצי – הם מכת השבת האמיתית. רבבות עובדים, רבים 
לעבוד  מאולצים  החלשות,  מהשכבות  רובם  מסורתיים,  מהם 
לעשות  נאלצים  הם  כורחם  בעל  המעסיקים.  בלחץ  בשבת 
הקופה  לפתיחת  בזמן  להגיע  כדי  מהירה  וארוחה  זריז  קידוש 

במרכול או בקניון. העצמאים שומרי השבת מתבוננים בעיניים 
עובר מימי החולין לשבתות. הרשויות  זרם הקונים  איך  כלות 
שמתפרנסות מהארנונה עוצמות עיניים במקרה הרע, וקורצות 
קדושת  לשבוע,  ומשבוע  מתרחבת  התופעה  הגרוע.  במקרה 

השבת מחוללת.
ביום ראשון הנוכחי הממשלה אמורה הייתה לדון במסקנות 
אישור  בעניין  לגבש את המלצותיה  כדי  גרונר שמונתה  ועדת 
חוקי העזר העירוניים, ובראשם חוק העזר העירוני לת"א-יפו. 
הסערה הזאת החלה בתקופתו של גדעון סער, "החוזר בתשובה, 
כולו  התהליך  לאחרונה.  נתניהו  שכינהו  כפי  השבת",  שומר 
החל להתגלגל על רקע פסיקת ביהמ"ש שחייבה את העירייה 
להפעיל את סמכותה בנחרצות ולסגור את המרכולים הפועלים 

בשבת ללא היתר, בניגוד לחוק. 
במועצת  חולדאי  העירייה  ראש  הוביל  הפסיקה,  בעקבות 
העיר את הליך אישור חוק העזר החדש, שהכשיר באקט גורף 
יחסית פתיחה של חנויות ומרכולים. שר הפנים דאז גדעון סער 
שאישור חוקי העזר העירוניים היה בסמכותו, סירב לאשר את 
רק  ואישר  בו,  שנכללו  הגורפים  ההיתרים  כלל  על  העזר  חוק 
בנמל  המסחריים  המתחמים  לפעילות  הנוגעים  הסעיפים  את 
תל אביב, נמל יפו, מתחם התחנה בנווה צדק וחנויות הנוחות 

הצמודות לתחנות הדלק. 
מהפלייליסט של התל-אביבי הממוצע הוסר כבר מזמן השיר 
'מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת', אבל גם תל-אביבי מוצהר 
התל- הטיפוס  ברחוב.  שספג  מהתגובות  הופתע  סער  כמו 
אביבי יפה הנפש, שדוגל בחיים קלילים של 'חיה ותן לחיות' 
האידיאולוגיים  המאבקים  הסנסציוניות,  הכותרות  לכל  אדיש 
והסערות הפוליטיות, עד לרגע בו הוא מגלה שמישהו הזיז את 

הגבינה שלו, מהמרכול השכונתי בשבת.
לאישור  הסמכויות  וגם  השרים  התחלפו  היום  ועד  מאז 
על  הממשלה.  למליאת  הפנים  משר  שהועברו   – העזר  חוקי 
כונסה  מתהפכת,  כחרב  שמרחף  הבג"ץ  מפסיקת  החשש  רקע 
להביא  כדי  גרונר  אלי  רה"מ  משרד  מנכ"ל  בראשות  ועדה 
ובמיוחד  ועדות,  של  כדרכן  הממשלה.  למליאת  המלצתה  את 
נתניהו,  בנימין  הידוע בהתלבטותו הנחרצת,  בתקופת המנהיג 

החליטה הוועדה שלא להחליט.
האחת,  חלופות.  שלוש  הוועדה  הציעה  להחליט  במקום 
לאשר את חוק העזר באופן גורף. השנייה, לאשר אך לצמצם 
בשיעור של עשרות אחוזים את מספר החנויות שיקבלו היתר. 
העזר  חוק  את  לדחות  סער,  של  בעמדתו  לדבוק  השלישית, 
ולהותיר על כנם רק את ההיתרים בשלושת המתחמים ובסמוך 

לתחנות הדלק.
החרדים  הנייר.  על  אופציות  הן  כמובן,  החלופות  שלוש 
גורפת  פתיחה  רשמית  שמאשרת  בממשלה  לשבת  יכולים  לא 
חנויות  מאות  כיום  פועלות  אומנם  בפועל  בשבת.  חנויות  של 
אבל  לאשר,  העירייה  שמבקשת  ממה  יותר  הרבה   – בשבתות 
אחרי פסיקת הבג"ץ שהגדירה את הפעילות כבלתי חוקית, אי 
בממשלה,  יישבו  חרדים  שנציגים  הדעת  על  להעלות  אפשר 

שנותנת לתופעה תעודת כשרות רשמית. 
לא  החילונים  הנציגים  הרכבת,  משבר  אחרי  השני,  מהצד 
כניעה  על  נוספות  כותרות  לספוג  לעצמם  לאפשר  יכולים 
ליברמן  הפסקה.  ללא  העיר  של  בשבתות  וסגירתה  לחרדים 
ומדינה,  דת  ליחסי  שנוגע  מה  שבכל  השבוע  הוכיח  אומנם 
הפתיל הארוך מחזיק מעמד, אבל גם פתיל באורך מסילת רכבת 
לא יאפשר לו להצביע נגד חוק העזר של עיריית תל אביב. אחד 

משרי הליכוד )ולא ישראל כץ(, שאל השבוע את החרדים על 
הרקע הזה, האם הם מתעקשים להקפיץ את יאיר לפיד בבחירות 
הבאות לשלושים מנדטים. אכן נראה לאחרונה, שמישהו אצלנו 

שכח איפה היינו לפני שנתיים.

אחריות בע"מ

הדבר  ראשון,  יום  בעיתוני  הראשיות  הכותרות  רקע  על 
סוגיה  עוד  ביום  בו  להביא  זה  לנתניהו  חסר  שהיה  האחרון 
ראשי  בישיבת  הממשלה.  במליאת  להכרעה  נפיצה  שבתית 
שב  נתניהו  הממשלה,  ישיבת  לאחר  שהתקיימה  הקואליציה 
הממשלה  ולפיה,  לוין  יריב  של  הפשרה  הצעת  את  והעלה 
בדיחה",  "זו  להחלטה.  להגיע  בידיה  עלה  לא  כי  תבהיר 
השיב לו דרעי שהגיע מצויד בחוות דעת משפטית של היועץ 
המשרדי יהודה זמרת, "אם הממשלה לא תדחה את חוק העזר, 
היא למעשה תאשר אותו. המשמעות תהיה שאנחנו נותנים יד 
להפרה משמעותית של הסטטוס-קוו, ומה שיתחיל בתל אביב 

ייגרר לשאר הרשויות".
זלגה  התל-אביבית  התופעה  מדבר.  הוא  מה  על  יודע  דרעי 
לרשויות אחרות, ופרצה ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ואף לערים 
שמאוכלסות ברבבות תושבים חרדים דוגמת אשדוד. הדילמה 
של דרעי כפולה לאור התביעה שהועלתה, תחילה מצד יהדות 
התורה, להחזרת הסמכות לאישור חוקי העזר לידי שר הפנים. 
נימה  ניכרה  בקולו  אך  הדרישה,  את  לבסוף  השמיע  דרעי  גם 
רפה של מי שעדיין לא החליט האם זה טוב או רע. יש מלאכות 
שטוב להותיר אותן בידי חילוני של שבת. אם שר חרדי יהיה 
אחראי על דחיית היתרי העבודה או פסילת חוקי העזר – נקל 
לשער איך יגיב הציבור, כיצד יפסוק הבג"ץ ואיך נהפוך כולנו 

לשק החבטות הלאומי. 
על  מומחיות בהטלת אחריות  חרדים שפיתחו  יש אשכנזים 
השליטה  במרחב  לאף  מתחת  מועברים  כשמיליונים  אחרים. 
שלהם, ומוזרמים לבניית מקוואות לרפורמים, הם לא יודעים, 
ובוועדות  ולא שומעים. כשחילולי שבת במשרדים  רואים  לא 
שתחת אחריותם מאושרים בלי להניד עפעף ולברור בין נפש 
לרפש, הם מכסים את עצמם - ולא באצטלה רבנית אלא בחלוק 
רופאים. רק כשמדובר בכץ, דרעי וכל השאר, הם נעמדים על 
 – מחייבת'  'האחריות  געוואלד.  וצועקים  האחוריות  הרגליים 

את כולם, רק לא אותם.
נתניהו אמור לנחות ביום חמישי אחרי קפיצה קטנה להולנד, 
היישר להכנות לקראת השבת הקרובה. בלשכתו תולים תקוות 
ביועץ מנדלבליט שיעשה עבורם את העבודה ויאפשר לדחות 
את ההצבעה בממשלה על סוגיית המרכולים, למרות הבג"ץ. עד 
לפני שבועיים קיוו כמה מהמעורבים כי את סוגיית המרכולים 
ניתן יהיה להציג מהזווית הסוציאלית – ולגייס קשת חברתית 
רחבה, כמו ח"כ יחימוביץ' ושות'. התקווה הזאת נגוזה ולכולם 
ברור שאחרי השבתות האחרונות, אף פוליטיקאי שפוי לא יעז 

להשמיע קול אוהד. 
ייצא  השוממות  הרכבת  במסילות  השבת  שמירת  שכר  אם 
בהפסדה של השבת בקניונים ובמרכולים – אפשר יהיה לומר 
השבת  שמירת  של  לפרהסיה  להתראות  ולא  שלום  רב,  בצער 

בישראל. לא שבת שלום, אלא שלום לשבת. 
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ינחת מהולנד היישר להכנות לשבת. רה"מ נתניהו בביקורו בהולנד, השבוע
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"הסוד שלנו: עבודת 
צוות משותפת"

בני ברק היא כנראה העיר החרדית היחידה ששנת הלימודים בה נפתחה בצורה חלקה ● למהלך שותפים שלושה 
גורמים העומדים בראשות העיר, ראש העיר הרב חנוך זייברט )אגודת ישראל(, מ"מ רה"ע ומזכיר מועצת גדולי 

התורה הרב אברהם רובינשטיין )דגל התורה(, וסגן ראש העיר הרב אליהו דדון )ש"ס( ● כעת, ימים ספורים אחרי 
פתיחת השנה הם מתכנסים לראשונה לראיון משותף ל"קו עיתונות" ומגוללים את המהלכים שהובילו לפתיחה חלקה 
של שנת הלימודים ● "שיתוף הפעולה בין שלושתנו הוא מודל מוצלח ללימוד לכל הערים", אומרים השלושה ● 

וגם: מהן הבשורות עבור מחפשי הדירות לקניה בעיר? והאם כבר יש דיבורים על הקדנציה הבאה?

בערים לא מעטות פתיחת שנת הלימודים היא שם נרדף דווקא 
לימים לא חגיגיים כל-כך. שביתות, הפגנות מול עיריות, עשרות 
רבים  חינוך  מוסדות  וסמינרים,  ספר  בבתי  מסודרות  שלא  בנות 

שלומדים בהם במבנים שאינם ראויים ועוד.
אבל דווקא בעיר עם מספר התלמידים החרדיים הגדול ביותר 
הלימודים  שנת   - ברק  בני   - ביותר  הצפוף  השטח  בעלת  והעיר 

נפתחה כראוי ובתנופה.
הרב  את  משותף  לראיון  כינסנו  הלימודים,  שנת  פתיחת  עם 
חנוך זייברט - ראש העיר בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין - 
ממלא מקום ראש העיר מחזיק תיק תכנון ובנייה ומזכיר מועצת 
גדולי התורה של 'דגל התורה', והרב אליהו דדון - סגן ראש 
לשמוע  וביקשנו  בעיר,  החינוך  אגף  וראש  ש"ס  מטעם  העיר 

מהם איך בעצם עושים את זה נכון. מה הסוד.


בניגוד  הלימודים.  שנת  פתיחת  אחרי  רגע  נמצאים  אנחנו 
למקומות אחרים, בב"ב שנת הלימודים נפתחה כפי שצריך וללא 

בעיות מיוחדות. בזכות מה? מה קדם לזה?
חריצות  נחישות,  כאן  "היתה  רובינשטיין:  אברהם  הרב 
ומסירות ועבודה לשם שמים, עבודה של כל הצוות העירוני וחברי 
המועצה. ראש העיר ניצח על המלאכה, יחד עם מחזיק תיק החינוך 
הרב אליהו דדון ואנוכי. כולנו יחד עבדנו כצוות באחווה, שלום 
ורעות. אני חושב שהצלחת המודל שלנו, היא העבודה המשותפת 

עד  נחושים  היינו  עליו  שהחלטנו  דבר  בכל  מופלאה.  באחדות 
הסוף, ולא התפשרנו. התקלות שקורות במקומות אחרים, קורות 
לעיתים בגלל אינטרסים חלוקים בהנהגת העיר. בבני ברק עבדנו 
כאחים לצוות מטרה מגובש הרואה את השליחות עין בעין. בגלל 
זה היתה ס"ד מיוחדת השנה, והשנה שנת הלימודים נפתחה כמו 

שצריך".
העיר  ראש  את  לשבח  שצריך  חושב  "אני  דדון:  אליהו  הרב 
הביאו  השנה,  כל  במהלך  שהיו  ההכנה  ישיבות  הזה.  בעניין 
למעשה את הפתיחה הכל כך מוצלחת של שנת הלימודים. ה לא 
רק השנה אלא כבר כמה שנים טובות שאנחנו פותחים את שנת 
בעיות  ישנן  תמיד  שנה  בתחילת  כמובן,  תקלות.  בלי  הלימודים 
כאלה ואחרות, אבל אלו דברים שבשליטה. אנחנו פרוסים בשטח, 

וראש העיר מנווט את העניינים בצורה מדהימה. אין ספק ששיתוף 
הפעולה בין ראש העיר, מ"מ רה"ע הרב רובינשטיין ואנוכי, הוא 

מושלם וזה יסוד ההצלחה שלנו".
הרב רובינשטיין: "אפשר להעיר אותנו ב-3 לפנות בוקר באמצע 
השינה, ולבחון אותנו על כל השמות של כל הילדות ברחבי העיר, 
הכתובות שלהן, ולאיפה כל ילדה שייכת, גם בבתיה"ס היסודיים 

וגם בתיכוניים. בפרט עם כאלה שלא הלך בקלות".
ראש העיר הרב חנוך זייברט: "אין ספק שנעשתה פה עבודת 
בני ברק התחילה  מוקדם מאוד בהיערכות  צוות מסודרת מאד. 
לשנת הלימודים החדשה, כשאנחנו יודעים שלפנינו כמה בעיות: 
והרובעים  מדהימה  בצורה  גדל  בעיר  הילדים  מספר  ראשית, 
שבעבר לא היה בהם כמעט גידול במספר הילדים, הפכו לרובעים 
צעירים עם הגידול הגדול ביותר, כמו במזרח העיר ועוד, והיינו 
מנחים  קווים  גיבשנו  המוקדמות  בישיבות  פתרונות.  חייבים 
ממרכז  'צביה'  אולפנת  של  ההעברה  למשל,  פעולה.  ועקרונות 
העיר, נתנה פתרון לבי"ס בית יעקב 'אהל תמר' הנושא את זכרה 
ע"ה,  תמר שטיינמן  מרת  הישיבה  ראש  למרן  א"ח  הרבנית,  של 
בי"ס שכל שנה מכניס 4 כיתות חדשות ולא היה לו פתרון לשנת 
קרוואנים  להציב  נאלצנו  שעברה  בשנה  הנוכחית.  הלימודים 
במקום, והשנה הצלחנו  להקצות מבנה קבוע וראוי כמקום הקבע 
של בית הספר. שנית, בנושא המחסור בגנים - הקמנו שני מתחמי  
גנים חדשים בעיר, האחד בתוך מתחם ביה"ס משואות מוהליבר, 
וכן במתחם 'דובק', היכן ששכן בעבר ביה"ס 'אוהל תמר' הסבנו 

ילדים. כך גם הגענו לשורה של הישגים כמו:  את המתחם לגני 
הוספת קרוואנים לביה"ס בית יעקב מסורת ישראל, פתיחת מספר 
כיתות בביה"ס ב"י נווה מאיר כדי לפתוח באופן מיטבי את שנת 
הלימודים החדשה; כך גם ביה"ס 'פנינת בית יעקב' כלל-חסידי 
באידיש, עבר למשכנו החדש והמרווח בבניין מכבי הישן ברחוב 
רבי עקיבא, ועוד מתחמים נוספים שהעירייה מפעילה בהשקעה 
ראוי  לימודים  מקום  להעניק  בכדי  תחילה  ובמחשבה  עירונית 

ואיכותי לכל תלמיד ולספק פתרון לכלל מוסדות החינוך בעיר. 
גיבוש  בשלבי  המצויים  מקומות  מספר  לפנינו  נותרו  "עדיין 
אחרונים של פתרונות מיטביים עבורם. אני יכול לומר לך בסיפוק: 
בשדרות  חדשים  גנים  מספר  האחרון.  הרגע  עד  הכל  על  עבדנו 
הנציב יהיו מוכנים בשבוע הקרוב אי"ה. שם העירייה איננה אשמה 

במכלול המרכיבים של סוגיית גני הילדים ובכל זאת עמדנו יחד 
בנחישות על כך שיש למצוא פתרון לילדים בתוך השכונה, לנצל 
במקום  לומדים  הם  כרגע  ילדים.  לגני  שמיועדים  המגרשים  את 
קשים  שם  שהתנאים  אפילו  קצרה,  לתקופה  להשכרה  שקיבלנו 
ולא מתאימים לכתחילה לגני ילדים. השיקול היה אם לפתוח שם 
את השנה באיחור של שבועיים, כשאנחנו יודעים שהאברכים כבר 
זמני  על פתרון  ולכן הכרענו  יקשה,  וזה  עובדות  והנשים  בכולל 
שהוא אמנם לא אידיאלי כבחירה לכתחילה, והעיקר שהילדים לא 

יישארו בבית. תקוותי ועמלי שעד ט"ו אלול כבר נהיה אחרי".

 "99 אחוז מההורים ב"ה מרוצים"
אנחנו מנסים לגעת בנושא הנחשב לנפיץ בכל רשות עירונית: 
שחי  רהוט,  עיר  ראש  מולנו  מוצאים  אנחנו  בגנים.  השיבוצים 
ליבו. "זה לא סוד שבעיר ישנם מספר גני  את הנושא הזה בכל 
ילדים הסובלים מצפיפות יחסית. ישנם  הורים שמבקשים בקשות 
נכונות ומסיבות אישיות  ספציפיות לשיבוצים והעברות מסיבות 
אלו,  לבקשות  להיענות  מחויבת  איננה  עירונית  רשות  שונות. 
בו,  לגעת  שש  לא  שאיש  ובפלונטר  אמיתי  ראש  בכאב  מדובר 
בפרט בעיר כמו בני ברק שנאלצת לנייד ילדים משכונה שהפכה 
לצעירה לשכונה וותיקה יותר. ועדיין, אני יכול לבשר לך שעשינו 
ולהיענות  ההורים  עם  להבנות  להגיע  המקסימום  את  בעירייה 

לבקשות בשימת לב אישית וברצון לסייע לכל תושב ככל הניתן
"99 אחוז מההורים ב"ה מרוצים, ותמיד יש אחוז אחד שפחות. 
אי אפשר היה לקבל את כל הבקשות. צוות מחלקת הגנים עשה 
שעות על גבי שעות ובחן כל בקשה של הורים אם אפשר למלא 
את  נשא  רובינשטיין  הרב  יסודיים,  ספר  בתי  בנושא  גם  אותה. 
צודקת.  תהיה  שהחלוקה  לראות  רבה  בתבונה  הזו  האחריות 
העומס רב מדי, ואם לא נמלא את כל בתי הספר לא יהיה מקום 
טבלת  את  מובילה  שעדיין  שנה   90 בת  בעיר  בעיר,  הבנות  לכל 
הערים הצעירות בישראל, נדרש תמרון רב ויצירתיות בין רחובות 
ולהקל על  זה  כיצד לפתור את בעיית השיבוץ במקום  ושכונות, 
של  הגילאים  חתך  בגלל  קטן  הביקוש  בו  אחר  באזור  השיבוץ 
שטחי  עתודות,  לנו  אין  ברק  שבבני  לשכוח  אסור  האוכלוסייה. 
מתן  של  אתגר  מול  מתמודדים  ואנו  הוותיקות,  בשכונות  ציבור 
פתרון למאות בנות בשכונה שמעולם לא  הכילה תשתית נרחבת 
כל כך של מוסדות חינוך. בגלל זה היה צורך לראות אלו תלמידות 
לאזור אחר.  יופנו  ואלו תלמידות  לאזור ההוא,  יופנו  זה  מרחוב 
ורבת אחריות, פסיפס קשה להרכבה הדורש  זו עבודה מאומצת 
מיומנות והבנה עירונית אדירה, ואני באמת מעריך את המסירות 
יכול  כי  מאד,  קשה  זה  לפעמים  בנושא.  רובינשטיין  הרב  של 
לבית  הופנו  הלכו  מסוים  מרחוב  תלמידות  אחת  ששנה  להיות 
הספר ההוא, ולאחר כמה שנים אנו מחליטים בהתאם למציאות 
בשטח להפנות אותן דווקא למקום אחר, מה שיוצר מצב שחלק 
מהאחיות לומדות כאן וחלק שם. זה בהחלט לא קל ולא פשוט 
גם עבורנו, אך ברגע שהאחריות שמוטלת על כתפיך היא עירונית 
כוללת - איך מוצאים מקום לכלל ילדי העיר - אתה חייב לקבל 
החלטות ולנווט את מערכת החינוך בצורה יציבה ובהתאם לסל 
ותוססת  רב-דורית  עיר  של  לרשותה  העומד  המצומצם  הכלים 
כמו בני ברק. בסופו של יום אני באמת חושב שגם אם בתחילת 
השנה נראה לחלק מההורים שהשיבוץ בבית ספר רחוק יותר קשה 
לעבור  רוצה  הבת  אם  כעבור שבועיים  אותם  אם תשאל  לבנות, 
התלמידות  של  הנכון  השיבוץ  תרצה.  לא  בת  אף  אחר,  למקום 

חנני בלייך

ח"כ הרב גפני ומנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין יחד עם קברניטי העיר בני ברק בפתיחת שנת הלימודים
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מוחלט.  באופן  עצמם  את  מוכיחים  הספר  בתי  של  והמצוינות 
אנחנו חוזרים לפעמים להורים שרצו לעבור מקום כדי לממש 

את הבקשה שלהם, והם אומרים: לא, זה בסדר...".
הרב רובינשטיין: "בכל מקרה, האוזן שלנו קשובה, אם ישנן 
באופן  נבחן  ואיננו  לפתחנו  שמגיע  אחד  מקרה  אין  מצוקות. 
אישי. ראיית הכלל לעולם לא תהיה במקום ראיית הפרט. שעות 

על גבי שעות מוקדשות לנושא הזה".
הרב זייברט: "אני רוצה להוסיף, שאנחנו זוכים כבר כמה שנים 
שכשנפתחת שנת הלימודים בסמינרים, 99% מהבנות מסודרות. 
זהו הישג עירוני חסר תקדים בכל היבט. תמיד ישנם תלמידות 
בודדות שצריך עדיין למצוא להן פתרון פרטני מסיבות שונות, 
האחרונה  שהנערה  עד  תשקוט  לא  העירייה  ברק  בבני  אולם 
גם  כמובן  צריכים  אנחנו  לה.  שמתאים  במקום  מסודרת  תהיה 
להביא בחשבון את השיקולים החינוכיים של הסמינרים, לראות 
ובמקביל  הסמינרים,  של  לתקנונים  תתאמנה  אכן  שהבנות 
אנחנו מחפשים פתרונות חלופיים בכדי שכל בת תמצא פתרון, 
ביעילות  שפעל  דדון,  אליהו  הרב  את  לשבח  רוצה  אני  וכאן 
ומסירות, ישב עם כלל מנהלות הסמינרים ועשה לילות כימים, 
ייעשה בצורה עניינית,  בכדי הבנות שהשיבוץ לסמינרים בעיר 
הבנות  אלפי  אם  למקום.  תתאים  אחת  שכל  ויעילה,  מכובדת 
בעיר - וכן, גם הבנות מעדות המזרח בעיר מסודרות ומשובצות 
בחסד  ולא  בזכות  עדה  ומכל  חוג  מכל  בעיר  תלמידה  כל  כמו 
- אפשר לזקוף את זה לזכותו של הרב דדון שלקח את הנושא 
ועירונית. השבוע עם פתיחת  וכשליחות אישית  כמשימה בידו 
שנת הלימודים, למיטב ידיעתנו לא הייתה בת אחת שלא היתה 
מסודרת. אולי כמה שלא היו מרוצות ממה שסידרו להן, אבל לא 

הייתה אחת שלא שובצה". 
הרב רובינשטיין: "איגוד הסמינרים שהוציא השבוע הודעה 
ששנת הלימודים לא תיפתח בזמן, לא הזכיר את ב"ב ברשימת 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  להן  שהורה  מה  שציין.  הערים 
שנת  את  יפתחו  לא  הבעייתיים  המקומות  שבכל  שטיינמן 
ב"ב  את  כלל  לא  בסמינרים,  מסודרות  שכולן  עד  הלימודים 
רעש  ללא  הזו  השליחות  את  והשלימה  הזו  במשימה  שעמדה 
ולכל  תלמיד  לכל  ואחריות  שותפות  עם  אלא  כותרות,  וללא 

תלמידה בעיר ללא משוא פנים". 

 "הפעילות שלנו דוגמא לכולם"

הרב זייברט: "שלא תטעה. בני ברק היא העיר הכמעט יחידה 
שעושה הכל בתיאום עם הנהלות הסמינרים, כאשר חלק גדול 
מזה מוביל הרב דדון, וחלק אחר הרב רובינשטיין ואנוכי, הכל 
היא  ההבנה  שדרך  חושבים  אנחנו  והסכמות.  בהבנות  נעשה 
כאן  בשולחן  הגורמים  כל  של  לשת"פ  תודות  הנכונה,  הדרך 
סביב לשולחן. אם מישהו רוצה לראות דוגמא איך צריך לעבוד 
בהבנות  לעבודה  לזה,  המודל  היא  ברק  בני  נכון,  ולפתור  נכון 
של  ארוכה  תקופה  אחרי  ישראל.  גדולי  רצון  לפי  ובהסכמות, 

עמל, זו תחושת סיפוק אדירה".
הרב דדון מחדד מזווית ראייתו: "אני חושב שצורת הפעילות 
שלנו מהווה דוגמא לכל הערים האחרות לא רק בהבנת הבעיה 
ראשית,  חינוכיים:  פתרונות  של  בבנייתם  בהשקעה  גם  אלא 
אנחנו מחזקים את הסמינרים הספרדים בעיר באופן עקבי. אם 
שמונה  יש  היום  ספרדים,  סמינרים   2-3 היו  שנים  כמה  לפני 

סמינרים ספרדים בעיר, כשמנגד ישנם עוד 8 סמינרים כלליים. 
האחרונות  בשנים  בעיר.  הסמינרים  כלל  בין  יפה  שילוב  יש 
הסמינרים הספרדים התחזקו מאד בעיר, והשילוב הזה לספרדים 

כחטיבה אחת מהווה את הפיתרון".
כמי  העובדות  את  ומציג  הדברים  עם  מסכים  זייברט  הרב 
עושה  "העירייה  אישית:  כשליחות  הזו  באחריות  שנושא 
מאמצים גדולים לתת את הכלים המתאימים לסמינרים הכלליים 
וגם הספרדים. לסמינר גברא שכרנו מבנה, הוספנו אגף והקצנו 
של  לסמינר  ידיים,  רחב  בניין  עליו  לבנות  שמאפשר  מגרש 
הרבנית נגר אנחנו שוכרים מבנה בבניין 'גרנד הול' סמוך למבני 
מפואר  מבניין  נהנה  תהילה  סמינר  וגם  לעיר,  בכניסה  החינוך 
צריכים  הספרדים  שהסמינרים  חושבת  העיריה  ידיים.  ורחב 
שהפכה  שלהם  וההצלחה  המצויינות  ולהתרחב,  להצליח 
לעובדה מרשימה, הביאה חלק משמעותי מפאזל זה של פתרון 

שיבוץ כלל התלמידות".
הספר:  בבתי  השיבוץ  לנושא  חוזר  זייברט  הרב  העיר  ראש 
כולם  יכולים לשוחח רבות על הנושא, אך בדבר אחד  "אנחנו 
העבודה  את  העבודה  את  עושה  רובינשטיין  שהרב  מסכימים, 
שיקולים  שום  בלי  פנים,  משוא  ללא  ובמסירות  ביושר  שלו 
אחרים, רק שיקולים חינוכיים ולא זרים, ולכן גם כשיש קשיים 
הסוד  זה  המציאות.  מכורח  באים  שהם  אותם,  מבינים  אנשים 

שלו וזהו סוד ההצלחה של העיר במלאכה הסבוכה הזו".
השלושה מבקשים לציין את ראש מטה ראש העיר הרב ישראל 
העירונית  המדיניות  את  ומלווה  העשייה  את  שמוביל  דרנגר 
מנהלי  כאשר  בעיר,  החינוך  מוסדות  לימין  איתנה  בעמידה 
מוסדות החינוך זוכים לדלת פתוחה ולהבנה אמיתית של צרכי 
והרב  רה"ע  מ"מ  לשכת  מנהל  שקדי  נחמיה  הרב  וכן  החינוך, 
העיר,  ראש  מ"מ  בלשכת  ובנייה  תכנון  תחום  מרכז  אייזן  צבי 
בעבודת  ובפרט  הספר  לבתי  יומיומי  בסיוע  יחדיו  שפועלים 
המטה לקראת פתיחת שנת הלימודים, ולרב יעקב זכריהו מנהל 
לשכת סגן רה"ע הרב דדון, שפועל ללא לאות  מול כל הגורמים 

לטובת צרכי מערכת החינוך וציבור ההורים באופן אישי.
הזכרנו את הציבור הצעיר שממלא את השכונות הוותיקות 
בעיר. מה הפתרון בנושא התשתיות, שלא בכל מקום מתאימות 

למאות ואלפי תלמידים?
משנה  מציג  כשהוא  אותנו  להפתיע  מפסיק  לא  זייברט  הרב 
סדורה וחשיבה עירונית סדורה וריאלית כמי שמוביל את הבירה 
באופן  בנושא  פועלים  "אנחנו  מעורערת:  הבלתי  החרדית 
אינטנסיבי ובונים בתי ספר חדשים לא להיום, אלא כבר לשנים 
הבאות. פתחנו עכשיו את בי"ס בית יעקב 'תפארת תמר' כבית 
אנו  נוסף.  בי"ס  יפתח  צפת  ברחוב  גם  כך  ומסודר,  קבוע  ספר 
כאשר  העיר  חלקי  בכל  ילדים  גני  של  שורה  לפתיחת  פועלים 
העיר  עשור  שלפני  דבר  חדשים,  ילדים  גני  פתחנו  השנה  כבר 
לא הכירה. בלית ברירה גם נשכור מבנים. אנחנו נחושים לשנות 
לך  לומר  יכול  אני  בעיר.  החינוך  למבני  הקשור  בכל  מציאות 
אישית בגילוי לב, שאני ושותפיי ממלא מקומי הרב רובינשטיין 
הם  היכן  משנה  ולא  בב"ב,  וילדה  ילד  שכל  נדאג  דדון  והרב 
לומדים - גנים, בתי ספר יסודי ותיכון  - ייהנו ממקום לימודים 
ממקום  ייהנו  תלמידה  וכל  תלמיד   כל  בעיר,  ותקני  מסודר 
הזה  והשינוי  שלנו'  מאמין  ה'אני  זה  ותואם.  איכותי  לימודים 

כבר מתחולל בשטח".
הרב דדון: "ראש העיר דיבר על מצוקת המבנים. תרשה לי 
להפתיע אותך, כל תושב יודע שישנה מצוקה גדולה של מבנים 

כמה  התלמידות  את  לשבץ  משתדלים  אנחנו  בעיר.  ספר  לבתי 
שיותר קרוב לבית, אבל ישנה מצוקה וישנם אילוצים, ואני רוצה 
כחבר  גם  רובינשטיין,  הרב  העיר  ראש  מקום  שממלא  לציין 
הנהלת החינוך העצמאי, לקח גם את העניין הזה לידיים לדאוג 
לתקצוב ולאישור תקן למבנים נוספים, דבר שלא זכתה לו העיר 
זמן רב. הוא עושה את זה בכישרון רב. בני ברק של ערב ראש 
השנה תשע"ז מתוכננת, יצירתית ופורצת דרך גם במקומות בהם 

נראה במבט ראשון שאי אפשר".

 בשורות גם בתחום הדיור

בתקופה האחרונה שמענו שהעירייה מוציאה לבנייה 1,000 
יח"ד חדשות. איך זה ישפיע על הצרכים? על המחירים?

הרב זייברט: "הרב רובינשטיין כיו"ר ועדת תכנון ובניה, הרב 
דדון כסגן ראש העיר ואנוכי, פועלים יחד גם בנושא הזה: תמ"א 
לתעסוקה  בעיקרה  להיות  אמורה  הייתה  כץ  פרדס  באזור   580
וחלקה למגורים, אנחנו החלטנו לוותר על התעסוקה במקום כי 
חשבנו שיותר מתאים לייעד את האזור למגורים. ברגע שיכנסו 
לשם 1,000 יח"ד לציבור החרדי כל האזור ישתנה לגמרי. בשלב 
הראשון העירייה הוציאה מכרז ראשון של שלושה מתחמים ורק 
למכרז  שניה  פעם  יצא  נוסף  זוכה. מתחם  הוכרז  במתחם אחד 
בימים אלה, וברגע שהתכנית תיכנס להפקדה נצא למכרזים על 
שאר המתחמים, וזה מלבד הדירות שבונים באזור שם קבוצות 
הכולל  המלב"ן  מתחם  אברנבאל,  ברחוב  יח"ד  כ-70  נוספות: 
250 יח"ד, וחוץ מחידוש מבנים, כך שמעל 1,500 יח"ד לציבור 
החרדי יעמדו בפרדס כץ. אין ספק שזו בשורה. מבחינת מחירים 
ברגע  אבל  השוק,  מחירי  אלו  בשורות,  אין  אמנם  ברק  בבני 
שיכנסו לסל 1,500 יח"ד זה יכול להשפיע אוטומטית על השוק. 
אני  מתחמים.  ועוד  הרכבת  במתחם  שייבנו  מהדירות  חוץ  וזה 

מדבר על מה שעל השולחן בצורה מעשית".
שאושרו  יח"ד   500 עוד  לכך  נוסיף  "אם  רובינשטיין:  הרב 
מתחם  גם  וכך  הבינוי,  שלב  לפני  כבר  ועומדים  פז'ו,  במתחם 
טחנת  מתחם  דובק,  מתחם  יח"ד,  ל-380  המתוכנן  שוק,  שפע 
הקמח שכבר נבנה, וברחוב חת"ם סופר עוד עשרות יח"ד, הרי 
שבני ברק הולכת להיות צעירה עוד יותר, עיר עם היקפי בנייה 
שלא קיימים כיום בכלל הערים עבור הציבור החרדי. זו בשורה 

שלא ראינו כבר שנים".
אנחנו אחרי כמעט שלוש שנים בקדנציה, ויש כאלה שכבר 

מדברים על הקדנציה הבאה. מה התכניות שלכם הלאה?
הרב זייברט: "מאחורינו כבר שלוש שנים של עשיה, ומכאן 
שאנחנו  יום  כל  בס"ד.  עשיה  של  שנתיים  לעוד  הולכים  אנו 
פונה  לכל  לעזור  איך  לשרת',  'לעמוד  היא  המחשבה  בעירייה 
זו  קדימה.  אותה  ולהוביל  העיר  את  לטפח  איך  תושב,  ולכל 

התכנית היחידה הלאה".
מבינים  הם  בהסכמה.  מחייכים  דדון  והרב  רובינשטיין  הרב 
היטב טיבה של שליחות עירונית מהי. מסע קצר בין שבילי העיר 
לימודים,  שנת  פתיחת  של  מפעימה  לשלווה  ש'נחתה'  ההומה 
מוכיח כאלף עדים: משהו טוב קורה בבני ברק. עיר שמונהגת 

בהרמוניה ומפתיעה ועוד איך. שנת לימודים, אמרנו?


מודל לכל הערים. הרב רובינשטיין, הרב זייברט והרב דדון 
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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

השוטר והשופט של עצמך 
ְׁשָעֶריָך  ְּבָכל  ְלָך  ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 
ֲאֶׁשר ה' אלוקיך נֵֹתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך ְוָׁשְפטּו ֶאת 

ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק" )דברים טז, יח(.

לכאורה קשה, מה כוונת התורה באומרה "ִּתֶּתן ְלָך" 
בלשון יחיד, וכי האדם הפשוט הוא ממנה את השופטים 
בעם,  הגבוה  לדרג  אלא  אינו  זה  ציווי  והשוטרים? 
גדולי ישראל, שימנו את הדיינים והשופטים,  הרבנים 
כן מדוע  ואם  ויהודי,  יהודי  ואינו דבר שמוטל על כל 
התורה מצווה זאת בלשון יחיד, כאילו כל יחיד ויחיד 

מצוֵֹוה להעמיד שופטים ושוטרים? 

בפשטות הכוונה היא לכללות ישראל שידאגו למנות 
שופטים  ליתן  ויזהרו  האומה,  בכירי  ידי  על  שופטים 
שלא  כדי  ועיר  עיר  ובכל  ושער  שער  בכל  ושוטרים 
מבארים  המפרשים  אך  משפט,  בלא  אדם  בני  ישארו 
לעצמו  שישים  ויחיד  יחיד  לכל  גם  התורה  שכוונת 
שופטים ושוטרים לשפוט את עצמו, ישים בפניו גדרים 
ומהווה  התרעה  שגורם  שוטר  מבחינת  )שהם  וסייגים 
כסייג שלא לעבור על הדבר(, כדי שלא יכשל בעבירה. 

כל אדם מחוייב לחיות חיי משפט, לשפוט ולבדוק 
כל דבר ודבר האם ראוי שיעשהו או יחדל מלעשותו, 
פעמים רבות שעושה האדם דבר, אך לאחר התבוננות 
זה  זאת,  בדבר הוא מסיק מסקנה שהיה אסור לעשות 

לא מתאים לו ולאישיותו הרמה והנישאה. 

אפשר  דיבור  כל  לא  לאכול,  אפשר  מאכל  כל  לא 
לדבר, ולא כל דבר אפשר להעיר ולהוכיח את החבר, 
ולגרום  אש  להצית  שעלול  או  ישמע  לא  הדבר  אם 
מריבה מוטב שלא להעיר, כשם שמצוה על אדם לומר 
דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו 
רמז  משלי  שמעוני  ובילקוט  ע"ב,  סה  )יבמות  נשמע 
מי"ג(,  פ"ג  )אבות  שתיקה  לחכמה  וסייג  תתקמ"ד(, 
הדיבור,  מן  יותר  רבה  שבשתיקה  שהתועלת  פעמים 
שפיטה  לאחר  רק  האדם  להגיע  יכול  אלו  לדברים 

עצמית, שישפוט בדעתו כל דבר ודבר אם לעשותו. 



דין  יש  ה'( אם  )תנחומא משפטים  רבותינו אומרים 
למטה,  עצמו  את  דן  אדם  אם  למעלה,  דין  אין  למטה 
עבירות  על  עצמו  את  וקונס  מייסר  עצמו,  את  שופט 
שעבר ועל מצוות שאיבד, לא ידונו אותו בשמים, כיון 
החיים  מריצת  האדם  את  לעצור  היסורים  מטרת  שכל 
בעצמו  זאת  וכשעושה  ויתקנם,  כדי שיתבונן במעשיו 
אין צורך לדונו. ורמזו זאת בפסוק הפותח את פרשתנו 
"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך"- אם האדם ישפוט וידון את 
בשמים,  ֶצֶדק"-  ִמְׁשַּפט  ָהָעם  ֶאת  "ְוָׁשְפטּו  אזי  עצמו, 
בבית דין של מעלה ישפטוהו לצדק, כיון שכבר שפט 
דין  אין  למטה  דין  יש  אם  העולם.  בזה  עצמו  את  ודן 

למעלה.

ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף

צריך  האדם  אמנם  נוסף מבארים המפרשים,  ביאור 
אך  עבירה,  עבר  אם  עצמו  את  ולדון  לקנוס  לשפוט, 
כשרואה את חבירו עושה את הדבר ישפוט אותו לצדק, 
החבר  את  העם,  את  ֶצֶדק"-  ִמְׁשַּפט  ָהָעם  ֶאת  "ְוָׁשְפטּו 

תשפוט לצדק. 

ֵלב  האדם,  יודע  עצמו  נגעי  שאת  לפי  בזה  והטעם 
יוֵֹדַע ָמַּרת ַנְפׁשוֹ )משלי יד, י(, ולכן יכול לשפוט ולדון 

אינו  חבירו  של  וסיבותיו  דעותיו  את  אך  עצמו,  את 
יודע בשלימות, ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים וה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב 
לפי  לדונו לחובה,  יכול  אינו  ולכן  ז(,  טז,  א,  )שמואל 
אחרת  בכוונה  מעשה  אותו  את  שעשה  להיות  שיכול 

לגמרי ממחשבתך שלך. 

מספר  לפני  שקרה  אמיתי  מעשה  נספר  זה  ובעניין 

לדון  החובה  על  רבים  סיפורים  עוד  וכמוהו  שנים, 
בברית  נקשר  תורה  בן  אברך  לזכות.  ויהודי  יהודי  כל 
הנישואין עם אשה יראת שמים, בת למשפחה חשובה 
ומיוחסת, והנה לאחר כשבועיים ממועד החתונה פגש 
אבי הכלה את החתן הצעיר במכולת השכונתית ושאלו 
אם יכול להלוות לו מאה ש"ח, "בשמחה", ענה החתן 
ומיהר להוציא שטר של מאה ש"ח מכיסו ונתנו לחמיו 
חו"מ  בשו"ע  כמבואר  עדים,  או  שטר  כתיבת  )לאחר 
סימן ע' ס"א, ובשו"ת יבי"א ח"ז חלק חו"מ סימן ז'(, 
אך לאחר שהעביר לחמיו השטר מלמל בלחש "מעניין 

מתי יחזור השטר הזה אלי..". 

חמיו ששמע זאת הצטער בליבו מאוד, כיצד חתנו, 
אברך בן תורה שואל כך על חמיו אימתי יחזיר לו את 
לבית  הבת  הגיע  ימים  לאחר שלושה  והנה  ההלוואה. 
חתנו  עם  קרהו  אשר  כל  את  אביה  לה  וסיפר  הוריה, 

החדש, ושאלה לפשר הדבר. 

מיד פרצה הבת בצחוק גדול ואמרה לאביה: "אבא, 
על כל שטרותיו הוא כותב את שמו כדי לראות אימתי 
נקראים  מעות  שהרי  בחזרה,  אלו  שטרות  אליו  יחזרו 
סוף  רבה  )במדבר  לזה  וניתנים  מזה  שזזים  לפי  זוזים 
פרשת מטות-כב, ח(, גלגל הוא שחוזר בעולם )מושאל 
משבת קנא ע"ב(, וכל פעם שנותן שטר למישהו הוא 
כוונתו לפקפק  וחס, לא הייתה  זאת, אך חלילה  אומר 
בך שלא תחזיר את ההלוואה". נרגע האב ושמח שמחה 

גדולה. 
שחבירו  בחושבו  גדול  צער  מצטער  אדם  לפעמים 
את  יפעיל  אם  אך  כנגדו,  מסוים  דבר  עשה  או  אמר 
שכלו ויחפש לדון את חבירו לזכות פעמים רבות יווכח 

לראות שכוונת חבירו הייתה אחרת לגמרי. 


אני לדודי ודודי לי

עם  הקב"ה  עשה  חסד  אלול,  לחודש  בס"ד  נכנסנו 
בניו- עם ישראל שנתן לנו את החודש הקדוש שנקרא 
השנה  כל  של  למאזן  הכנה  בעצם  שהוא  אלול  חודש 
לפני  המאזן  את  להגיש  צריכים  השנה  בסוף  כולה, 
הקב"ה שעל פיו יחליט כמה ואיך יראה האדם במשך 

כל השנה כולה. 
לנו  נתן  אותנו  ומאהבתו  המרובים  מחסדיו  ולכן 
חודש  נקרא  והוא  להתבוננות,  ימים  חודש  יתברך  ה' 
ל'י,  ו'דודי  ל'דודי  א'ני  תיבות-  ראשי  שהוא  "אלול" 
כלומר, תתחיל להתבונן ב"אני לדודי"- תתן את עצמך 
לדודי )להקב"ה(, ואז ברגע שתתן את עצמך ל"דודי", 

הוא גם יתן לך ויעניק לך מרוב טובו. 
הקשת  גווני  מכל  יהודים  אלפי  בשנה  שנה  כמידי 
לאמירת  החיים"  "אור  בישיבת  הפתחים  על  צובאים 
הסליחות השנתית, יהודים מכל הסוגים מגיעים, דתיים 
וחילונים, קצינים ורופאים, נערים וזקנים, מכל שכבות 
העם, התורה מחברת את כולם, וזוהי אחת הדוגמאות 
הטובות ביותר לפריחתו של עולם התשובה והשבת עם 
ומזרזת  מקרבת  זו  ספק שהתעוררות  ואין  אלוקיו,  אל 
את הגאולה הקרובה, יהי רצון שנזכה לראותה בקרוב 

בקרוב, אמן. 

"

"

את נגעי עצמו יודע האדם, 
ֵלב יֹוֵדַע ָמַּרת ַנְפׁשֹו )משלי 
יד, י(, ולכן יכול לשפוט 
ולדון את עצמו, אך את 

דעותיו וסיבותיו של חבירו 
אינו יודע בשלימות, ִּכי 
ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים וה' 
ִיְרֶאה ַלֵּלָבב )שמואל א, 
טז, ז(, ולכן אינו יכול 

לדונו לחובה, לפי שיכול 
להיות שעשה את אותו 

מעשה בכוונה אחרת לגמרי 
ממחשבתך שלך

תכין לך הדרך
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משכנתאות

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

058-3232933
בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא
■ מציאה, בשיכון ג', 
בשד' הנצי"ב, דירת גן 

מפוארת, 100 מ' עם גינה 
וחניה ו-2 יחידות מושכרות, 
2,900,000 ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)6-6(_____________________________________________

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

+גינה, הכל משופץ, 
שלושת הדירות מושכרות 

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

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

■ הורדנו את המחיר 
בתחילת רח' ריינס 

בק"ג, דופלקס 3+3, 
120 מ'+גג, ללא 

מעלית, 2,100,000 
ש"ח.תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050-5308742
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 
_____________________________________________)36-39(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

משתלמת "נדל"ן כהלכה" 
055-66-88-111)36-39(_____________________________________________

■ 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 

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

■ בסעדיה גאון 
מפוארת ומושקעת 

בק"ג 110 מ"ר, מעליה 
בנויות 3 יחידות 

שמושכרות ב-8,400 
ש"ח+חניה בטאבו 

שאפשר לעשות ממנה 
יחידה, יש תוכניות 

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

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

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

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

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)36-39(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-39(נכסים, 052-4834706

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

מ"ר, נוף, 710,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)36-39("אדר נכסים" 052-4834706

דופלקסים

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

053-3157272)35-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

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

052-4834706)36-39(_____________________________________________

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

במשרד, 900,000 ש"ח . תיוך 
_____________________________________________)36-39("אדר נכסים" 052-4834706

 ברמת אהרון ברח' 
רבי חייא, דירת גג, 6 

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

תוכניות יפות במשרד 
_____________________________________________)37-38(תיווך אשכנזי,03-5791770

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

יוקרתי, תוכניות מרווחות, 
נוף פתוח, בתיווך 

_____________________________________________)37-38(אשכנזי, 03-5791770

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

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)37-38(_____________________________________________

■ 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
 המרכז לניהול נדל"ן: קניה-
מכירה-השכרה, מבחר דירות 

למכירה/השכרה במחירים 
טובים!!! עטיה משה,

054-6625272 ,074-7037979)38-38(_____________________________________________

 דירות 3 ו- 4 חד' בקהילה, 
באזור 600,000 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ל(050-4113791

3-3.5 חדרים
 המרכז לניהול נדל"ן - 

מציאה! למביני ענין! 3.5 חד', 
משופצת, ק"ג על עמודים, 

390,000. עטיה משה,
054-6625272 ,074-7037979)38-38(_____________________________________________

 חדש! למבינים! בנחלת 
יצחק! 3 חדרים + 2 חדרים + 

אופציות, רק 1.5 מליון ש"ח. 
_____________________________________________)38-38("תיווך קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - דירת 

גן מחולקת ל- 4 יחידות, 
הכנסה, כ- 10,000 ש"ח. 

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)38-38(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

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

050-4156317)38-38(_____________________________________________

וילות ובתים
 מכירה בבלעדיות 

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

מגרש הכול ברמת 
פרימיום, גינה מושקעת 
ומתוחזקת, לבעלי יכולת 

בלבד, 3 מפלסים + 
ביסמנד, אופציה ליחידות 

+ אופציה לבניית 
עוד קומה, פרטיות 

מוחלטת, פרטים במשרד, 
לרציניים!!! "ידידיה 
ומאור נכסים" יאיר,

054-4242449)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
באזור המאירי, דופלקס 
5 חד' + גג ענק + אפ' 
לחלוקה, רציני למכור! 

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)38-38(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

דופלקס בתחתון, מושקעת 
ברמה, 1,700,000 ש"ח. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)38-38(אהובה, 050-5886828

+5 חדרים
 בלעדי! חדש בשוק! 

ברמב"ם האיכותי! 5 חדרים + 
אופציות + שמורה ומטופחת! 
1,470,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)38-38(_____________________________________________

 בלעדי ברח' הזמיר, 5 
חד', כולל ממ"ד, ענקית, 
ק"ב. "אפיקי נדל"ן בועז" 

050-4156080)38-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלעדי! ייחודית! במאירי! 
4 חדרים גדולה ומושקעת 

במיוחד + מחסן + בנין קטן 
+ נוף! רק 1,430,000 ש"ח. 

_____________________________________________)38-38("תיווך-קזן" 054-8420522

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

052-3251213. אהובה,
050-5886828)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(אהובה, 050-5886828

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

מדרגות חיצוניות, נוף מרהיב, 
054-9422194)38-38(_____________________________________________

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

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

052-5752500)38-38(_____________________________________________

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

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)38-38(תיווך רומן, 052-7731832

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

_____________________________________________)38-38(תיווך רומן, 052-7731832

2-2.5 חדרים
 במגדלי גילת 2חד', 

48מ"ר, מעלית ושומר בלובי, 
מושכרת ב- 1,570 ש"ח 

לשנה, 370,000 ש"ח. אור-
_____________________________________________)38-38(לנכס, 050-9500075

+5 חדרים
 ברמת בית-שמש א' 

,בדולב, דירת 5 חד' עם 
אופציות, 1,750,000 ש"ח, 

מציאה ודירות נוספות,
_____________________________________________)38-39ל(050-4103803

 באזור מתחרד, במעפילים, 
3 חד', ק"א + אפשרות 
לתוספת )למטה בנו(, 

850,000 ש"ח, בלעדי. תיווך 
_____________________________________________)38-38(יעקב, 054-4901948

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

052-2243454. מייל- 
yosi.yagen@gmail.

com)38-38(_____________________________________________

 חדש!!! בגולומב 
פנטהאוזים, 6חד', ודירות3-4 

חד', מ- 1,600,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

 בבנין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות, 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

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

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

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

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

 בחיים-לנדאו, בנייה חדשה 
בבלעדיות! 2.5/3/3.5 החל 
מ- 1,050,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)38-38(_____________________________________________

 מוכר דירה? פנה אלינו 
ללא דמי תיווך! תיווך עצמה, 

 ,052-7113508
03-6193412 ,052-7654346)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בשכון 
ויז'ניץ, מיקום מעולה, 

דירה גדולה, כ- 95 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה + אופציה 
להרחבה + אופציה בגג, 
2,240,000 ש"ח. תיווך - 

עצמון נכסים,
טל': 03-6055622,

פלא': 054-8451271, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 053-33126077

 לוח דירות חינם 
)מתעדכן כל יום( למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך ועוד מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)38-39(_____________________________________________

 בלעדי!! בסוקולוב 
- השלושה, 4 חד', 

משופצת + 15מ', פרטית 
להרחבה + סוכה מיידית, 
1,650,000. "יאיר נדל"ן" 

052-7633978)38-38(_____________________________________________

 בפרל, 4 חד', 90מ' 
+ גג בטון, 1,900,000. 

***בעוזיאל, 3חד', 
78מ', חדשה + מעלית 
+ אופציה, 1,590,000. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)38-38(_____________________________________________

 בפרל - מינץ, 4 חד', 
יוקרתית, ק"ב + מעלית 
+ יחידת-הורים + סוכה 
בסלון + חזית, מפתח 
במשרד, 1,700,000. 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)38-38(_____________________________________________

 למהירי החלטה!! 
בבניה בשכון ה', דירת 

נכה, 5 ח', 120 מ"ר 
+ חצר סמוך לפארק, 

2,150,000 ש"ח. *דירה 
בק"א, 4 ח', מפרט טכני 

מעולה, 1,630,000 ש"ח. 
תיווך - עצמון נכסים: 

טל': 03-6055622,
פלא': 054-8451271, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 053-33126077

 בלעדי בז'בוטינסקי, 2 
דירות, מחולקת כ- 40 מטר 

כל אחד, משופצת ברמה 
גבוהה, תשואה כ- 6000 ש"ח, 

קומה ב', 1,350,000. תיווך 
_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבר אילן דירת קרקע, 70 
מ"ר, מרפסת 15 מ"ר, במחיר 
אטרקטיבי, בבלעדיות אחיטוב 

נכסים והשקעות, 
052-7130328 ,050-3086855)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ה', 
ק"ג, כ- 80 מ"ר, משופצת 

ויפה, אופציה לבניה על הגג, 
1,350,000 בבלעדיות אחיטוב 

נכסים והשקעות, 
052-7130328 ,050-3086855)38-38(_____________________________________________

 בדוב הוז, דירת 2.5 
חדרים, ק"ב, 2 כ"א + אופציה 

בבלעדיות אחיטוב נכסים 
והשקעות, 050-3086855, 

052-7130328)38-38(_____________________________________________

 באזור שטרסר!! 90 
מ"ר ענקית, מטבח גדול! 

ק"ב + מעלית, בנין מטופח, 
1,760,000 ש"ח, מפתח ב- 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

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

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

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

וילות ובתים
 באזור הוילות/רמת 
אהרון דו משפחתי + 

חצר וגג + יח"ד, כ- 270 
מ' בנוי. תיווך - עצמון 
נכסים, 03-6055622, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 054-8451271

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

מפואר ומשוקע אדרכלי 
+ אופ' ליחידת דיור גדולה 

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

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 באזור חזו"א לנדא!!! 
פנטהאוז יחודי!! מושקע!!! 

240 מ"ר, 6.5חד', ק"ו + חניה 
+ מחסן 15 מ"ר, 3,700,000 

ש"ח. "אפיק נכסים"
053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

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

+ חניה + מחסן + אופציה 
לבניה 2 יחי' בתשלום 

3,200,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)38-38(נכסים, 058-6010060

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

נוף מדהים. איצקוביץ נכסים, 
058-6010060)38-38(_____________________________________________

 ברח' לנדאו, פנטהאוז 
6 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(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק המבוקש, 
דופלקס 6 ח', שמורה קומה 4 
חזית + חניה + מעלית. תיווך 

_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב, 054-5500263

 לחטוף! דופלקס 150 
מ"ר, 2 קומות, באזור נחמיה, 

2,000,000 ש"ח. 
054-3050561 "הראשון 

_____________________________________________)38-38(בתיווך"

 בבלעדיות בטכורש, 
דופלקס כ- 150 מ"ר, 

6 חדרים + יחידת דיור. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 9, 
דופלקס/פנטהאוז, 5 חדרים, 

קומה 4+5, 200 מ"ר + 
מרפסות 60 מ"ר + אופצי'. 
דוד גרוס, רי/מקס ספיריט, 

050-4122744)38-38(_____________________________________________

 ברח' רוזנהיים, 
דופלקס יפה ומסודרת, 5 
חד' + מרפסת גדולה + 

אופציה להרחבה וחלוקה. 
תיווך - עצמון נכסים, 

טל': 03-6055622,
פלא': 054-8451271, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 053-33126077

 בבעל התניא, קומה 
5, מעלית, דופלקס 

ענק, 230 מ"ר, 7 
חדרים, מושקע ויפהפה, 

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

והשקעות נדל"ן, 
052-6321306)38-38(_____________________________________________

 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)38-38(_____________________________________________

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

גבוה, כניסה פחות מחצי 
שנה. תיווך BA יזמות, 

,03-6138886
054-4980159)38-38(_____________________________________________

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

מפוארת, רק 1,765,000. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)38-38(_____________________________________________

 בדב הוז, 5 חד' + גג 
100 מ"ר )חלקו בטון( באצבע 

שיפוץ, 1,250,000 ש"ח, 
050-4102467)38-38(_____________________________________________

 לגור ולקבל 
תשואה!!! בעוזיאל, 5 
חד' + גג, ניתן לחלוקה 
בקלות, רק 2,250,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)38-38(_____________________________________________

 גבול ב"ב/ר"ג האיזור 
המבוקש בסמיכות 

לשיכון ג', קומה 5, דירה 
חדשה מקבלן בשלבי 

סיום ממש, דירת 5 חד', 
120 מ"ר, מרפסת ממד, 

מעלית, 2,250,000 ש"ח. 
א.י נכסים והשקעות 
_____________________________________________)38-38(נדל"ן, 052-6321306

 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 
_____________________________________________)38-38(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבן זכאי, דופלקס, 5.5 
חד', 150 מ"ר, ק"ג, שמורה, 
חזית, מאווררת, 2,750,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג' לקראת גמר, 
בניה, 5ח', ק"א, חזית + 

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

053-3128884)38-38(_____________________________________________

 באזור דסלר!! 6ח', 
חדשה יפהפיה, ק"ג + מעלית, 
חזית, 3כ"א, 2,550,000 ש"ח. 

"אפיק נכסים" 
053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)38-38(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 5 חד', 
100 מ"ר, מחולקת ל- 4 

+ יחידה בטאבו, שני דירות 
שחוברו, ניתן לפצל בחזרה, 

אופציה להרחבה, ק"א, עורף, 
2,100,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)38-38(_____________________________________________

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

2,550,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)38-38(נכסים, 058-6010060

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

ש"ח. איצקוביץ נכסים,
058-6010060)38-38(_____________________________________________

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

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

058-6010060)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ה', 180 
מ"ר, 2 קומות + גג 90 מ"ר 
מרוצף + דירה 70 מ"ר, רק 

4,200,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)38-38(_____________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 חדרים

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

עם טאבו משותף 
בק"א, 60 מ' כל אחת, 

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

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

3-3.5 חדרים

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

גדולים, כ-75 מ"ר עם 
סוכה, עורפי ולא 

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

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

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

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

גבעת שמואל

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

4-4.5 חדרים

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

■ 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

חיפה

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(_____________________________________________

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

במקום מבוקש, מצויינת 
להשקעה, לל"ת 

_____________________________________________)35-38ל(050-7879072

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

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

 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

 באבן שפרוט דירת 4 
חד', 92 מ' חולקה ל-3 
יחידות משופצות בק. 

כניסה, שניתן להשכיר 
ב-7,500 ש"ח, המחיר 

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

050-5308742 23
03-5797756)34-34(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 מציאה למגורים/ 
השקעה/ חלוקה!!! ליד 

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

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

_____________________________________________)37-38(תיווך 050-4160-390

 בחיפה, עסקה מצויינת, 
ברח' מיכאל, כ- 3 חד', ק"2, 

משופצת, מיקום מרכזי. תיווך, 
_____________________________________________)37-38ל(052-7663204

 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(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 85 מ"ר, 
3 חד', קומה 3, חזית, גדולה 
ומשופצת.  1.380.000 ש"ח.

דוד גרוס- רימקס ספיריט 
050-4122744)38-38(_____________________________________________

פרויקט שלוש השעות
 37-39 בני ברק

בבניה מתקדמת 
נותרו דירות אחרונות 4 חד' 

גדולות כ- 105 מ"ר 

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

החל מ- 
&1,590,000

בס"ד

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

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

3 כ"א עם ממ"ד 
ומעלית, ק"א, 

2,200,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הר' קוק 

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

■ ברח' חברון, ק"ג, 
טריפלקס, 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(_____________________________________________

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

כ"א, חזית,מחולקים 
ל- 2 דירות, 1,900,000 

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

 ברח' מלצר 5.5 חד' 
ק"ב גדולה ומושקעת 

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

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

■ מציאה 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(_____________________________________________

■ 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, עורפית, 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)38-38(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ג + מעלית + 

חניה, עורף פתוח לרחוב, 3 
כ"א, מצב חדש. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

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

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

058-6010060)38-38(_____________________________________________

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

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

054-4980159 ,03-6138886)38-38(_____________________________________________

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

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

050-3034110)38-38(_____________________________________________

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

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 
קומה ב', 4 חד', 100 מ"ר + 
אופציה מפוארת ומושקעת!! 

חזית, 1,590,000. נדל"ן 
הקריה, 050-3000121,

054-8472222)38-38(_____________________________________________

 בגינוחובסקי, 4 חד', 92 
מ"ר, חזית + אופציה בגג, רק 

1,500,000 ש"ח. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)38-38(_____________________________________________

 בעמק יזראל, 4 חד' 
במחיר אטרקטיבי, פרטים 

במשרד נדל"ן הקריה,
054-8472222)38-38(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)38-38(_____________________________________________

 באזור רמב"ם-בן פתחיה, 
4, גדולה, ק"ב, חזית + 

מעלית, 3כ"א, פתוחה, סוכה 
גדולה + חניה, 1,780,000 
ש"ח, מיידי. "אפיק נכסים" 

053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

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

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)38-38(_____________________________________________

 בהושע!! 4 חד', ק"ג 
+ מעלית!! הכל חדש!! 
1,900,000 ש"ח. "אפיק 

נכסים" 03-5791514,
053-3128884)38-38(_____________________________________________

 באיזור הרצוג, 4 חד', 90 
מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג, 
3 כ"א, משופצת חלקית, 
1,800,000 ש"ח. *באזור 

העיריה, 4 חד', 100 מ"ר, ק"א, 
חזית, משופצת, 1,900,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

2,350,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4 חדרים 

ענקית, כ- 115 מ"ר, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

בטון! פוטנציאל ענק! 
ב- 1,950,000 ש"ח. להב 

_____________________________________________)38-38(נכסים, 050-4177750

 בשלוש השעות 
בבניה מתקדמת, דירות 

אחרונות למכירה, 4 
חדרים, גדולות, כ- 105 

מ"ר, מפרט טכני עשיר, 
כניסה תוך 14 חודש, 

ב- 1,590,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)38-38(נכסים, 050-4177750

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

ע"פ בקשת לקוח, 
ק"ק, כניסה פרטית, 

1,585,000 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 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)38-38(_____________________________________________

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

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

054-9422194)38-38(_____________________________________________

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

משופצת מהיסוד, 2,060 מליון 
פינוי, גמיש. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ בבנין מפואר 
וחדש, דירת נכה, 4 ח', 70 

מטר + חצר 80 מטר + חניה, 
1,350,000, פינוי מיידי. תיווך 

_____________________________________________)38-38(אלטרנטיב, 054-5500263

 באיזור חזו'א/לנדא, 4 
חד', 110 מ"ר, ק"ג + מעלית, 

חזית, משופצת, משוקעת 
ברמה גבוהה, סלון וחדר שינה 

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

 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)38-38(_____________________________________________

 בהשלושה!!! 4חד', 
גדולה ומושקעת בבנין מטופח, 

ק"ב, חזית, פינתית, פתוחה. 
"תווך פרפקט" 03-5745877, 

052-7649782)38-38(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)38-38(נכסים, 058-6010060

 בפרדס כץ, 3 חד', ק"ב, 
ללא. בי.א. נדל"ן, 

054-8462882)38-38(_____________________________________________

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

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

052-3344721)38-38(_____________________________________________

 בנורדאו 3חד', משופצת + 
אופציה בצד ובגג, 1,240,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

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

1,390,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)38-38(_____________________________________________

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

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

050-3034110)38-38(_____________________________________________

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

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

050-3034110)38-38(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5חד', 
שתי מרפסות + אופציה, 

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

050-3034110)38-38(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

 בפרדס כץ במיקום 
מעולה!! באמצע בניה, 

3 חד', גדולה, ק"א, חזית, 
1,300,000 ש"ח. "אפיק נסים" 

03-5791514)38-38(_____________________________________________

 בפרדס כץ מיקום 
מעולה!! 3 חד', ענקית 

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

053-3128884 ,03-5791514)38-38(_____________________________________________

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

חזית, 1,550,000 ש"ח. 
*בהראשונים, 3.5 חד', 73 

מ"ר, ק"ד, א.בגג, משופצת, 
חזית, 1,400,000 ש"ח, גמיש. 

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

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

רשיון ל- 55 מ"ר, שמורה, 
1,470,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 באפשטיין, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ק, מוגבהת, משופצת, 

1,200,000 ש"ח. *ברח' 
טבריה, 3 חד' + מרפסות 75 

מ"ר, ק"א, שמורה, 1,550,000 
ש"ח, גמיש. א.פנחסי,

03-5799308)38-38(_____________________________________________

 תיווך בנע"ם. באזור 
המכבים, 3 חדרים, קומה ג' 
ללא עמודים, כ- 70 מ"ר + 
אופציה קטנה, 1.3 מיליון, 

054-7477054/050-2567111)38-38(_____________________________________________

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

052-2243454. מייל - 
yosi.yagen@gmail.

com)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(נכסים, 058-6010060

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

1,250,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

 בלעדי!!! ביונתן!!! 3 
חד', יפיפיה, 70 מ"ר, ק"א + 

אופציה 30 מ"ר, חזית, אופציה 
לפינוי בינוי. "תווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-5745877)38-38(_____________________________________________

 בדב גרונר!!! 3 חד' 
+ אופציה, ק"ב, אחרונה, 

1,200,000 ש"ח. "תווך 
פרפקט" 03-5745877,

052-7649782)38-38(_____________________________________________

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

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

"תווך פרפקט" 03-5745877, 
052-7649782)38-38(_____________________________________________

 באזור ריינס, דירת 3 
ח', בבניה, ק"ג, דרום 

מערב, מחיר 1,450,000 
ש"ח. תיווך - עצמון 

נכסים:
טל': 03-6055622,

פלא': 054-8451271, 
_____________________________________________)38-38(פלא': 053-33126077

 בתחילת בניה בשיכון 
ה', החל מ- 3 חדרים, 

קבלן אמין, לבעלי 
סכום ראשוני גדול, 

מחירים אטרקטיבים 
במיוחד. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בנורוק, 3 חדרים, 
ק"א, חזית, כ- 80 
מ"ר, מסודרת + 

אופציה, 1,350,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 באזור טרומפלדור, 3 
חדרים, חדשה ומושקעת, 

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

כ- 40 מ"ר, מושכרת 
ב- 2,400 ש"ח, מיידי, 

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

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין, 
3 חד', משופצת, 

חדרים גדולים, ק"ב, רק 
1,240,000. 'אפיקי-נדלן-

_____________________________________________)38-38(בועז' 054-8474843

 בהזדמנות! 
באבוחצירא, 2.5 חד', 

קד', אופציה מוחשית, 
בלעדי ל"אביחי - 

_____________________________________________)38-38(מתווכים" 03-5701010

 בבלעדיות 
בז'בוטינסקי, עורפית, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, אופציה 
בגג, 1,150,000. 'אפיקי-

נדלן-בועז' 
054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית 
הרצוג, 3 חדרים, שמורה 

ומסודרת, אופציה בצד 
ובגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בהזדמנות מירושה! 
בחלוצים, 3 חד', חזית, 

מעלית, חניה וסוכה! 
כחדשה, 1,230,000 

ש"ח. "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(אדוארד

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

ענקית, אופציה לבניה 
בגג. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי עורפית 
לצד בני-ברק, 2.5 חד', כמו 3, 

משופצת מהיסוד, קומה ב', 
1,250,000. תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 באיזור העיריה, 2.5 חד', 
70 מ"ר, ק"ק + חצר פרטיות 

)לא בטאבו( + א.לבניה 8 
מ"ר מצב טוב, 1,450,000 

ש"ח. *בשיכון ג', 2 חד', 60 
מ"ר, ק"ב, חזית, אופציה 25 
מ"ר, 1,50,000 ש"ח, גמיש. 

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

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

"אפיק נכסים" 03-5791514, 
053-3128884)38-38(_____________________________________________

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

+ אופציה 8 מ"ר, ק"ב, 
1,390,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 תיווך בנע"ם. בהזדמנות, 
2 חדרים באזור ז'בוטינסקי/

דב גרונר, קומה א', 55 מ"ר, 
עורפית + אופציה קטנה, 1.1 

מליון, גמיש, 
054-7477054/050-2567111)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בבר כוכבא 
5, דירת 2.5 חד', מתאימה 

ל-מגורים/השקעה, בתהליך 
פינוי בינוי, 1,400,000. דוד 

גרוס, רי/מקס ספיריט,
050-4122744)38-38(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2חד', 
כ- 56 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
קומה ב' ואחרונה + אופציה 
בצד ובגג, שכנים טובים, רק 

1,250,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)38-38(_____________________________________________

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

ואחרונה + אופציה בגג, רק 
1,130,000 גמיש, לרציניים 

בלבד. נדל"ן הקריה,
054-8472222 ,050-3000121)38-38(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי - עורפית, 
2.5 חד', מצב מצויין, קומה 

א, רק 1,150,000 ש"ח, גמיש. 
נדל"ן הקריה, 050-3000121, 

054-8472222)38-38(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקלבו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)38-38(_____________________________________________

 נכס נדיר, בית פרטי 
על מגרש של מעל 3/4 
דונם במקום מעולה ביד 

_____________________________________________)38-39(בנימין, 054-6673339

יד בנימין

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

מושכרת, 400,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(050-6610501, סתיו
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ברכפלד

 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(_____________________________________________

 מבחר דירות למגורים 
ולהשקעה בנתניה החל מ- 

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

050-5766979)35-38(_____________________________________________

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

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-20-17(_____________________________________________

השקעות

עסקים
ביקוש 
דירות

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

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

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

053-3157272)35-38(_____________________________________________

 לשומרי שבת יח"ד, 
בז'בוטינסקי עורפית, 
לזוג/ בודדת, 2,100 

ש"ח+ ארנונה. 
052-7125074)36-39(_____________________________________________

נצרת
 בהר יונה בקהילה 

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

_____________________________________________)36-38 (מקורה. 050-4158730

2-2.5 חדרים

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

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

 להשכרה יחידת דיור, 
2 חד', חדשה, מרוהטת 

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

_____________________________________________)35-38(ומים, 052-4783640

3-3.5 חדרים

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

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
 050-5308742 23

03- 5797756)35-35(_____________________________________________

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, 5,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

■ ברח' חרל"פ, ליד 
טבריה, 3 חד', ק"ב, 

חזית, פינוי מיידי, 3,300 
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

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

_____________________________________________)37-38ח(בערך, 054-8432271

 דרושה דירה לקניה 
בפתח-תקוה ובסביבתה, ב- 

900,000 ש"ח בערך,
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

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

_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 בהזדמנות שותפות 
בעסק פעיל, חוזים 
חתומים מול גופים 

_____________________________________________)37-40(גדולים, 058-3261772

■ 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(_____________________________________________

■ ברח' הרב לוין 
להשכרה, 3 חד', ק"א, 
עורפית, מיידי, 3,900 

ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 

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

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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(_____________________________________________

■ מגוון דירות 
בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 

באזורים המבוקשים 
בפתח תקווה לפרטים 

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

עפולה

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

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

 ברמות פרנקפורטר, 4 
נהדרת + מרפסת פתוחה 

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

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

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(_____________________________________________

 בעמוס 4 חד', כ-90 מ"ר, 
ק"ב, ממוזגת, סוכה, עורפית, 

4,800 ש"ח במיידי. "נדל"ן 
_____________________________________________)36-39(כהלכה" 050-414-1926

נתיבות

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

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

קריית אתא

אלעד

וילות ובתים

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

■ ברח' פוברסקי 4 
חד' גדולים, מושקעים, 
נדירים ביופיים, בק"ג, 

ללא מעלית, 5,000 ש"ח, 
מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

_____________________________________________)34-38(פולטוב נכסים, 052-3646632

 בלעדי באונגוואר, 3.5 
חד', משופצת + דירת 2 
חד', מרווחת ומשופצת, 
צמודה לבית, 4 כ"א, רק 
2,100,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

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

_____________________________________________)38-38(ישיר, 02-6510266

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

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

_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

וילות ובתים
 גבעת זאב, מבחר 

קוטג'ים החל מ- 1,950 
מליון ש"ח ובתים + יחידות 
דיור מניבות, בגדלים שונים, 
החל מ- 2,760. תיווך מאור, 

02-5730077)38-38(_____________________________________________

 ברמות א' - סולם 
יעקב, 5 חד', מרווחת + 

מרפסת ענקית, קומה ב', 
מיקום מרכזי. תיווך ישיר, 

054-8451177)38-38(_____________________________________________

 מציאה!!! ברמות 
א', 5.5 חד' + מרפסת 

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

_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

 גבעת זאב, באתרוג! 
קו ראשון לנוף, 5 ענקית + 
גינה גדולה לנוף, מרפסת, 
יח' הורים ואופצ' לחלוקה, 

1.6 מליון ש"ח. תיווך מאור, 
02-5730077)38-38(_____________________________________________

 גבעת זאב, במתחרדת! 
מיידית! דירת גן 5 גדולה + 
פינת אוכל, גינה 100 מ"ר, 
קרוב לכל דבר, כל הקודם 

זוכה!!! תיווך מאור,
02-5730077)38-38(_____________________________________________

 בגבעת מרדכי, גישה 
נוחה! כניסה פרטית לדירת גן 

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

ואופצ' ליחידת דיור, במחיר 
קטן! תיווך מאור,

02-5730077)38-38(_____________________________________________

 גבעת זאב המתחרדת, 
אבן! 6 + מרפסת סוכה גדולה 

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

לזריזים!!! תיווך מאור,
02-5730077)38-38(_____________________________________________

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים מהממת אחרי שיפוץ 

כללי, במיקום מצויין, לפרטים: 
קבוצת פרפקט, 

052-8308073
amitay@perfectpro.co.il)38-38(_____________________________________________

 בגילה א, )המתחרד(, 
4 חדרים, כ- 100 מ"ר + 
מרפסת סוכה, משופצת, 
אפשרות בניה, נוף של כל 
ירושלים. "תיווך דירה לי" - 

_____________________________________________)38-38()אלי( 050-8226337

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

שקטה, מלאת פרטיות 
ושטופת שמש, 1.4 מליון 

ש"ח!!! תיווך מאור,
02-5730077)38-38(_____________________________________________

 בגילה א )המתחרד(, 
3 חדרים, מוארת, במחיר 

הזדמנותי. "תיווך דירה לי" - 
_____________________________________________)38-38()אלי( 050-8226337

 בגילה, 3 חדרים, מרווחת 
+ מרפסת סוכה, משופצת, 
יונקרס, 1,150,000. "תיווך 

_____________________________________________)38-38(דירה לי" - )אלי( 050-8226337

 בלעדי ברמות א', 
3 חד' + מרפסת 

סוכה + אופציה גדולה 
להרחבה, קומה נוחה, רק 

1,500,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

 בלעדי ברמות ג', 3 
חד', משופצת קומפלט 

ומרפסת גדולה + אופציה 
ענקית להרחבה, קומה 

נוחה, פתוחה לנוף 
מדהים! תיווך ישיר, 

054-8451177)38-38(_____________________________________________

 בלעדי ברמות ד' - 
מינץ, במיקום מעולה, 
3 ח' + מרפסת סוכה, 
3 כ"א, פתוחה לנוף + 
תב"ע מאושרת לבניה 

על כל הגג! תיווך ישיר, 
054-8451177)38-38(_____________________________________________

 במרכז גבעת זאב, 3 + 
פינת אוכל מוגדרת ומרפסת 
סוכה, משופצת, קרוב לכל 
דבר, במחיר קטן!!! תיווך 

_____________________________________________)38-38(מאור, 02-5730077

 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, 
ירדו במחיר!!! תיווך מאור, 

02-5730077)38-38(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברמות ב' במיקום 

מעולה, 2 חד,' גדולה, 
ק"א + רשיון ביד לעוד 

21 מ"ר ומחסן, רק 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)38-38(ישיר, 054-8451177

 מציאה! 3.5 חדרים, 
מיקום מעולה, שווה לראות. 

"תווך ארץ הצבי" 
052-5253470)38-38(_____________________________________________

 במרכז עפולה 
ברבעיות, דירת 3 חדרים, 
גג בטון, קומה ראשונה + 
יחידת דיור עם גינה 100 
מ"ר, ב- 765,000 ש"ח, 

מושכרות ב- 4,200 ש"ח. 
להב נכסים,

050-4177750)38-38(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מבחר גדול, דירות 
להשקעה עם תשואות 

גבוהות. "תווך ארץ הצבי" 
052-5253470)38-38(_____________________________________________

 בתקומה, קומה רביעית 
עם מעלית, שמורה, רק 

052-5562748 ,1,200,000)38-38(_____________________________________________

 באונטרמן בשכונת 
משהב, דירה מרווחת 

ומסודרת, מרפסת, מעלית 
שבת במיקום מעולה. אנגלו 

_____________________________________________)38-38(סכסון, 03-9301122

וילות ובתים
 בבלעדיות!!! בכינור, בית 

חד משפחתי )280 בנוי!!(, 
מרתף ענק ועליית גג 80 מ', 
מגרש 410 מ', 3,295,000. 

אביעד, 054-5580933, "תיווך 
_____________________________________________)38-38(דרים טרגט"

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

_____________________________________________)38-38(אנגלו סכסון, 03-9301122

 הדר גנים, בבלעדיות, 
קוטג' בכינור, 170 גינה, 220 

מ', 5.5 חד', 2,890,000. 
אביעד, 054-5580933, "תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט"

 במרטין בובר, קוטג' 
מגרש 280 מ', חניה פרטית, 
חצר ואופציה לבניה נוספת. 
_____________________________________________)38-38(אנגלו סכסון, 03-9301122

דופלקסים
 הדר גנים, דירת גג שתי 

כניסות נפרדות קומה + 
גג 70 מ' עם זכויות לבניה 

1,660,000. אביעד, 
5580933 -054, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

 בכפר גנים ג', פנטהאוז/
דופלקס מרפסת 70 + 

מרפסת 20 מטר, 180 בנוי, 
3,900,000 ש"ח. עידן, 

2817721 -053, "תיווך דרים 
_____________________________________________)38-38(טרגט"

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-38(אנגלו 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. א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן, 

052-6321306)38-38(_____________________________________________

 הדר גנים ביהודה הנשיא, 
דירת גג 5 חד', 125 מ' בנוי + 

65 מ' גג, משופצת. אביעד, 
054-5580933, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

 בורטשילד, 5 בבנין 
בקרבת קופח, משופצת 

מהיסוד, מעלית, חניה, 120 
מ"ר, 1,590,000 ש"ח.

054-3320655, "תיווך דרים 
_____________________________________________)38-38(טרגט"

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

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

_____________________________________________)38-38(סכסון, 03-9301122

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

03-9301122)38-38(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות, בהרצל! 

4 חד', ענקית!! מסודרת, 
ממוזגת, רק 1,290,000 ש"ח. 

בלעדי רם-נכסים, 
054-5566145)38-38(_____________________________________________

 באזור רח' יהלום - נוימן 
)אזור מתחרד(, 4.5 חד', ק"ג + 
מעלית, 120 מ"ר, חניה, ממ"ד, 

מחסן 10 מ"ר היכול לשמש 
כמשרד, מיידי, 1,900,000 ש"ח, 
גמיש מעט, בלעדי תיווך עצמה,

 ,052-7113508
03-6193412 ,052-7654346)38-38(_____________________________________________

 הדר גנים, 4.5, בניין 
"המפלצת", לכיוון דרום/

מערב, הדירה 110 מ' נטו. 
אביעד, 054-5580933, "תיווך 

_____________________________________________)38-38(דרים טרגט"

 הדר גנים, 4 חד' במנחם 
בגין, מ.שמש/סוכה, עורפית, 

ממ"ד, מעלית שבת וחנייה 
רשומה, 1,520,000. אביעד, 
054-5580933, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

 ברוטשילד, פרנקפורטר, 
בלעדי, 4.5 חד', משופצת 

ומשודרגת מהיסוד, קומה 3 
ללא מעלית, 1,315,000 ש"ח. 

עידן, 053-2817721 "תיווך 
_____________________________________________)38-38(דרים טרגט"

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

+ אופציה, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)38-38(אנגלו סכסון, 03-9301122

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

מרפסת שמש 15 מטר, 
חניה ומעלית. אנגלו סכסון, 

03-9301122)38-38(_____________________________________________

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

052-5562748 ,1,050,000)38-38(_____________________________________________

 ברוטשילד, 3.5ח' + 
ח.שירות + ח.ארונות, קומה 1, 
98 מ"ר, חניה מקורה, מעלית, 

דו"ש. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)38-38(_____________________________________________

 ברחוב הדף היומי, 
ק"א, דירת 3.5, 90 מ"ר, 

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

052-6321306)38-38(_____________________________________________

 בקפלן לפני תמא, 3.5 
חדרים, 856 מטר, קומה 2, 
עורפית, 1,380,000 ש"ח, 

הזדמנות נדירה. 
053-2817721, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מטר, במיקום 

מצויין, 1,290,000 ש"ח. אתי, 
054-3320655, "תיווך דרים 

_____________________________________________)38-38(טרגט"

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

מזגן + דוד"ש, רק 829,000 
_____________________________________________)38-38(ש', 050-4811122

 בפיק"א היוקרתי, 3ח', 
כ- 90 מ"ר + מעלית + חניה 
מקורה, מיידית!! 1,400,000 

ש', 050-4811122,
050-6610501)38-38(_____________________________________________

 בחיים עוזר/הרצל, 3 
חדרים גדולים + מעלית, 

1,250,000 ש"ח, 
050-3528252)38-38(_____________________________________________

 בפיק"א, ק"ב, ענקית, 
3 חד', אפשר להפוך ל- 4 

חדרים, מעלית וחניה מקורה, 
מיידית, 1,400,000 ש"ח. 

_____________________________________________)38-38(050-6610501, סתיו

 בטרומפלדור המבוקש! 
2.5 חד', גדולה ומרווחת, 

משופצת חלקית, בתהליך 
פינוי בינוי!!! רק 1,240,000 

ש"ח. בלעדי רם-נכסים,
054-5566145)38-38(_____________________________________________

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

052-5562748)38-38(_____________________________________________

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

052-5562748)38-38(_____________________________________________

 בשעריה, 2.5 חד' 
+ תוספת 40 מ"ר, ק"א, 

950,000 ש"ח, גמיש! מציאה! 
מיידי, בלעדי תיווך עצמה, 

 ,052-7113508
03-6193412 ,052-7654346)38-38(_____________________________________________

 בויסבורג, 2 חדרים, 
משופצת מהיסוד ויפיפיה, 

קומה 2, מעולה להשקעה. 
_____________________________________________)38-38(אנגלו סכסון, 03-9301122

 ברוטשילד/קק"ל, 
2ח', ק"ג, מסודרת ויפה, רק 
_____________________________________________)38-38(915,000 ש', 050-4811122

 בשטמפפר, דירת 2 חד' 
)חנות בטאבו(, קומת קרקע, 

40 מ"ר + חניה פרטית, 
540,000 ש"ח. 050-6610501, 

_____________________________________________)38-38(סתיו

 דירות החל מ- 480,000 
ש"ח כולל שוכר. תיווך אלפסי, 

052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בלעדי! בחייא המבוקש! 
3 חדרים + מטבח חדש + 

חדרי שרותים חדשים! מיידי, 
לממושך! 3,400 ש"ח. "תיווך-

_____________________________________________)38-38(קזן" 054-8420522

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקלישר - בר אילן, 
4 חד', משופצת, ק"ב, 

מאווררת, ממ"ד + 
מרפסת שמש גדולה + 
מטבח גדול. "יאיר נדלן" 

052-7633978)38-38(_____________________________________________

 הזדמנויות השבוע! 
בביאליק, 2 חד'!! 
בבורוכוב 2 חד'!! 

בגנחובסקי, 4 חד'!! 
מפתחות במשרד. "אביחי 

_____________________________________________)38-38(- מתווכים" 03-5701010

 באנילביץ, בית דו 
משפחתי, 4 חד', 100 מ"ר, 

מצב מצוין, ק"ק, 5,000 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

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

בטאבו, 4,500 ש"ח, 
050-4102467)38-38(_____________________________________________

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

052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/בן 
זכאי!!! 4 גדולה, ק"א, 

4,700 בביאליק!!! 3 + 1 + 
גג, ק"ג בלי, יפה ומאווררת, 

4,400, מיידי. "תווך פרפקט" 
052-7649782 ,03-5745877)38-38(_____________________________________________

 לתקופות קצרות 
ברב לנדא, 4 חדרים, 

מפוארת ומושקעת + 
מ.שמש,חזית, ק"ד + 
מעלית + ריהוט מיידי, 

לפרטים: "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)38-38(_____________________________________________

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

חצי שנה בלבד, מיידי! 
'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)38-38(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 3 חד', 
משופצת חלקית, מאווררת, 
חזית, מיידי, 054-8477111, 

_____________________________________________)38-39ל(054-8477222

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

050-3034110 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

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

מסודרת, 2,850 ש"ח.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

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

+ מעלית, חזית, מ- 3,800 
ש"ח, מיידי. "תווך פרפקט" 

052-7649782 ,03-5745877)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות בנויפלד, 3 
חדרים גדולים, משופצת, 

מרוהטת וממוזגת, 
3,300. 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-41(שקט, 054-6804376

 בז'בוטינסקי, צד ב"ב 
)בבנין רוב חרדים( יח"ד כ- 35 
מ"ר, ק"ב, מרווחת ומפוארת, 

2,550 ש"ח כולל ארנונה, 
_____________________________________________)38-38(מיידי! 054-8412200

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

 ברח' יחזקאל, 2 חד', ק"ק, 
50 מ"ר נטו, 3,200 ש"ח, 

050-2229247)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-38(055-8838757, אבי

 ברח' ירושלים איזור 
העיריה, 2 חד' + מרפסת 65 

מ"ר, שמורה , 3,300 ש"ח. 
_____________________________________________)38-38(א.פנחסי, 03-5799308

 בחברון, 2 חד' גדולים 
+ מטבח ושרותים בנפרד 
+ מרפסות, ק"ב, חזית, 
3,200, מפתח במשרד 

"יאיר נדלן" 
052-7633978)38-38(_____________________________________________

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

לפרסום
בלוח

03-6162228

 יח"ד, 1.5 חד', מרוהטת 
קומפלט, ממזוגת, דוד"ש, 

חדשה, 2,350 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ל(054-5523432

 בויז'ניץ, דירת חדר 
כחדשה, ליחיד, מרוהטת, 

ממוזגת ויפה, 1,900 ש"ח, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3073826

 בזכרון מאיר, יחידת דיור 
מרוהטת, מפוארת וממוזגת, 
_____________________________________________)38-38(ק"ק, מיידית, 050-4149124

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

מרוהטת וממוזגת, מיידית! 
 ,052-7648100

03-6191468 ,054-7773591)38-38(_____________________________________________

 יחידת דיור חדשה, 
מרוהטת בבר כוכבא, כולל 
ארנונה, 2,250 ש"ח, כניסה 

מיידית. נדל"ן הקריה,
050-3000121)38-38(_____________________________________________

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

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

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

050-3528252)38-38(_____________________________________________

 מיידית, 2 חד' במצב 
מצויין, אופציה לתקופות 

קצרות, בכפר אברהם, 
אפשרות למכירה

_____________________________________________)38-39ל(052-7132120

 ברחוב פרנקפורטר, 
יחידה בת 2 חד', 

חדרים גדולים ומרווחים, 
משופצת וממוזגת, 2 

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

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

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 לתיווך בנע"ם דרושות 
בדחיפות דירות למכירה 3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, פרסום 

ומכירה עלינו! 054-7477054, 
050-2567111)38-38(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)38-38(_____________________________________________

 מציאה! בבאר-שבע, 
למגורים/השקעה, במיקום 

מעולה, מחיר אטרקטיבי 
ותשואה גבוהה! חבל 

לפספס!! לתאום סיור: 
אקסלוסיב, שיווק וניהול נדל"ן, 

054-5233623)38-38(_____________________________________________

 להשקעה בקריית אתא, 
דירות עד 500,000, תשואה 

_____________________________________________)38-38(מעולה, 052-5562748

 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 + מעמ לתקופה 
ארוכה, 2,130,000 

ש"ח. "סלומון-נכסים-
והשקעות" 

052-7652801)38-38(_____________________________________________

 מציאה להשקעה 
מיידית! ברבי-עקיבא, 

300 מ"ר, בקומת-קרקע, 
משמש כסטודיו, מושכר 

ב- 17,500 ש"ח כולל 
מע"מ, חוזה לטווח ארוך, 
2,800,000 ש"ח. "סלומון 

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

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. בניהו הוכמן, 
054-6713816. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)38-38(_____________________________________________

 מציאה! אולם אירועים 
מפואר, קרקע, לציבור הדתי 

באשדוד + רשיון + חניה, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3267692

 רוצה להגדיל את 
העסק שלך לחנות גדולה 

יותר או מעוניין לפתוח 
חנות בבני-ברק? בשביל 
זה אנחנו כאן בשבילך! 

תיווך BA יזמות,
,03-6138886
054-4980159)38-38(_____________________________________________

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

050-3034110 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, וילה לטווח 
ארוך, 2 קומות + גינה )גן-
ת"ת(. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)38-38(_____________________________________________

 מציאה! למסירה חנות 
מכולת פעילה ורווחית, כ- 

40 מ"ר באזור הרב שך, 
מוניטין כולל ציוד וסחורה, 

60,000 ש"ח, דמי 
שכירות חודשים 3,000 
ש"ח לפרטים: "סלומון 

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

 קרובה לרכבת 3 חד' עם 
ממ"ד ומרפסת קטנה, שווה 

לראות. "תווך ארץ הצבי" 
052-5253470)38-38(_____________________________________________
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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(_____________________________________________

 "ארמונות שלזינגר" - 
התחדשנו! נותרו תאריכים 

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

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

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

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

סטנדרט גבוה,פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)30-41(_____________________________________________

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

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

מצפה יריחו

■ "טל בכפר" - צימרים 
בנוף הרים לזוגות/

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

מרכז הארץ

נתניה

נהריה

 בצאנז, יחידות נופש 
לזוגות ומשפחות, ממוזגות 

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

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

 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

■ ארוח משפחתי מעל 
הכינרת - חדרי ארוח 

מאובזרים, מחירים מוזלים, 
אפשרות להסעה מהבית, 

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

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

052-7772913)48-48/16(_____________________________________________

ירושלים

 דירות קיט מפוארות 
ומטופחות לבין הזמנים 

ולתקופת החגים. להשכרה 
ולפרסום דירה חינם,

050-4175579)27-38(_____________________________________________

 וילה 4 חד', מרווחת 
וממוזגת, קרוב 

לשטיבלאך ולכינרת, חצר 
גדולה, נדנדות, לשבתות 

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

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

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

 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 

_____________________________________________)35-39(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

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

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

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

 050-5308742
03-5797756

)27-27(_____________________________________________

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

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 10,000 

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

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

אולמות

חנויות

 למכירה תחנת דלק 
עובדת בגוש דן, תשואה 7% 

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

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

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

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

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

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

055-66-88-111)37-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

משרדים

מגרשים

אור הגנוז

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

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

■ בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

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

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

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

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

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

מחסנים

מבנים

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

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

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

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

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

מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)28-39(_____________________________________________

 בירושלים ברמות 45 
דונם בטאבו כולל אפוטרופוס 

הכללי. פולטוב נכסים, 
052-3646632)34-38(_____________________________________________

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

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

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

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

■  ירד המחיר להשכרה 
ברבי עקיבא באזור 

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

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

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

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

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 10,000 

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

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

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

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

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

■  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(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

קיט 
ונופש

054-7333068

להשכרה 
מכירה
בבנין יוקרתי

במרכז בני ברק
משרדים בכל הגדלים

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

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

 דירת נופש בקריית 
שמואל, מטופחת, מאובזרת, 

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

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

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

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

בר יוחאי

בני ברק

בית חורון

ביריה

אלעד

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-7/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

חשמונאים

טבריה

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

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

 סוויטות מפוארות 
מאובזרות קומפלט + ברכה 

מחוממת מוצנעת + חצר 
מרהיבה. אתר "צימר דן" 

052-4481113)17-43(_____________________________________________

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

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

 "אורחן אור הזוהר" - 2 
צימרים כפריים ומבודדים: 

סוויטה פנטהאוז + חדר 
שינה וצימר קרקע + 

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

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

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

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

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

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

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

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

■ 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

לפרטים: 054-6699330

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00

לשומרי שבת בלבד!
בית הכנסת בקרבת מקום

להשכרה בקיסריה
לימות החול, חגים ושבתות

וילה מפוארת, מרוהטת ומאובזרת
7 חדרים + בריכה גדולה

מתאימה גם למס' משפחות

מתכננים 
חופשה?
שבת גיבוש 
משפחתית?

■ וילה בעלמה למשפחות, 
עד 16 איש, ממוזגת, מטבח 
מאובזר, חצר גדולה וחניה+ 

בריכה, 1,600 ש"ח,
050-3804386)37-44(_____________________________________________

גליל

 גילוי מרצון - פוליסת 
ביטוח כנגד הליך פלילי, 

ליווי מקצועי ע"י משרד רואי 
חשבון מוביל בסודיות!!! 

050-7772250)37-40(_____________________________________________

 חנות במרכז רבי 
עקיבא, חזית, 30 מ"ר, 
מיקום מרכזי מאוד!!! 

בבלעדיות בתיווך אשכנזי, 
03-5791770)37-38(_____________________________________________

 מציאה!! להשכרה 
חנות בחזו"א/ר' עקיבא, 

90 מ"ר, חזית רחבה, 
ליד תחנות האוטובוס, 

פינוי מיידי, תיווך אשכנזי, 
03-5791770)37-38(_____________________________________________

 בירושלים להשכרה מקלט 
למטרה שקטה, 16 מ"ר 

במחיר 1600 ש"ח לחודש, 
052-7667000)37-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 נופש ברמה, 
משוקעת, מאובזרת, 

ג'קוזי מפואר, מרפסת, 
נוף, לזוג + 4,
052-8187700)37-39(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במוצקין, 1400 מ"ר 
"בפריים לוקישיין" מחיר 

מציאה! תיווך אלפסי,
052-2790370)38-38(_____________________________________________

 בחיפה, נו"ש, 250 
מ"ר, קומה ראשונה, רק 1.4 

מליון ש"ח. תיווך אלפסי, 
04-8441111)38-38(_____________________________________________

 בר' עקיבא,חנות 
להשכרה כ- 60 מ"ר + 

_____________________________________________)38-41(חצר, 055-6683357

 למכירה בב"ב בר"ע, 28 
מ"ר, חזית, 1,550,000 ש"ח, 

050-2229247)38-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, 35 מ"ר 
)בית מרקחת מכבי לשעבר 

- ר"ע 34(, 4,300 ש"ח, יצאה 
 BA משיפוץ, בלעדי! תיווך

יזמות, 03-6138886,
054-4980159)38-38(_____________________________________________

 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 בב"ב, חנות 
בז'בוטינסקי, 40 מ"ר + גלריה 

35 לכל מטרה, 3,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)38-38(אדוארד

 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 בקהילות יעקב 
בב"ב מחסן 40 מ"ר לכל 

מטרה, 2,500 ש"ח,
050-2229247)38-38(_____________________________________________

 להשכרה! ברבי 
עקיבא אזור הרב קוק, 

40 מ"ר, מתאים למשרד/
לפאנית/סטודיו, מחולק 
לחדרים, קומת קרקע, 
משופץ ומושקע כולל 
מזגנים, אופ' לריהוט, 

מיידי, 3,000 ש"ח, 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
052-7652801)38-38(_____________________________________________

 להשכרה חנות/משרד, 
כ- 25 מ"ר, 2,500 ש"ח, 

בגבעת הישיבה רחוב הלפרין. 
אחיטוב נכסים והשקעות, 

050-3086855)38-38(_____________________________________________

 ברשותינו משרדים 
להשכרה בגדלים 

שונים ברחבי העיר ב"ב 
במחירים אטרקטיביים! 

תיווך BA יזמות,
 ,03-6138886
054-4980159)38-38(_____________________________________________

 להשכרה למשרדים או 
לכל מטרה, 125 מ"ר, קומה 

מינוס 1, חלונות גבוהים 
במחיר מציאה במרכז העיר 

ב"ב, מיידית. תיווך BA יזמות, 
054-4980159)38-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת נופש לראש השנה, 
בית פרטי + חצר, ממוזג 

ומרווח, קרוב לכותל,
053-3139789)38-39(_____________________________________________

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-12/17(_____________________________________________

 *בגאולה, צימר יוקרתי 
+ גינה. *במקור ברוך, 4 

חד', חדשיה ויפהפיה + חצר, 
מחירים נוחים! 053-3131800, 

02-5387605)38-39(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-34/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  ד’- ו’ אלול תשע”ו  7-9/09/16

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "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)16-42(_____________________________________________

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

 רותי הצלמת, צילום 
אירועים, 052-7662853,

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

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(_____________________________________________

 נאבד כרטיס זיכרון של 
מצלמה ע"ש דונט באלעד - 

_____________________________________________)37-38ח(פ"ת, 050-4107520

 נמצא תכשיט זהב בבית 
_____________________________________________)37-38ח(וגן, 054-8423405

 לקחתי בטעות מגבת, 
ביום רביעי כ' אב, בחוף הים 

_____________________________________________)37-38ח(הרצליה, 054-8409978

 נמצא עגיל זהב באיזור 
גן ורשא, ביום שני בערב 
בסביבות 19:00-21:00,

_____________________________________________)37-38ח(054-7337079

■ 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

■ 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 ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

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

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

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

ונקיה, ממוזגת ומאובזרת + 
מרפסת גדולה + נוף מדהים, 

050-4148184)14-39(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

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

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-52(_____________________________________________

קצרין
■ בקצרין וילה גדולה, דירות 

משפחתיות ודירות זוגיות, 
מאובזרות וממוזגות, קרוב 

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

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

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

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

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

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

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

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

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

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

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

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

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

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

■ סמוך לרשב"י 
צימרים יפיפיים 

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

ביכנ"ס מפואר,בריכת 
שחיה. 050-2004839

04-6980959)15-41(_____________________________________________

ספסופה

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

ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 12 

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

 *דירת נופש יפה _____________________________________________)29-40(052-6460451
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(_____________________________________________

■ בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים + חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים+ 
בריכה, )על עמודים(

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

 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(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

■ אביב השכרת רכב 
- חדש!!! קבריולט, 

ג'יפים, מרצדס, מסחריות 
גם לנהגים צעירים 

_____________________________________________)14-40(וחדשים, 03-5790909

טל': 052-2571913  פקס': 03-6744640

הלוואות
בס"ד

לבעלי 
חשבון 

תקין

משרד דתי
 נותן הלוואות עד 

לסכום של 10,000&
בפריסת צ'קים למשך 

שנה/נכיון צ'קים

הלוואות ומשכנתאות

השכרת רכב

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

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

■ 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 ההשכרה! 

מבצעים מיוחדים כל 
השנה!!! מחירים 

מיוחדים לבין הזמנים.
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. 

_____________________________________________)28-39(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

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

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

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

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

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

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,500
3,900
3,630

רכב משא

אוטומטי
פרטי/

הילוכים

₪

₪

₪

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

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

 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-2,400 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

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

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

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

יעוץ ועזרה

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

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

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

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

מכוניות

קניית רכבים

מכירת רכבים

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

סובארו

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

050-5957522)35-38(_____________________________________________

 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

 למכירה רכב סיטרואן 
 ,C4 פיקאסו

 7 מקומות, במחיר 
אטרקטיבי עקב מעבר 

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

סיטרואן

איפור
 גמ"ח איפור - מותגים 

במחירים מסובסדים, 
למשפחות בני תורה.

053-3121293)36-39(_____________________________________________

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

■ שברולט טראוורס 
2013, דגם מפואר, כל 
התוספות, 8 מקומות, 
צבע זהב עדין, שמורה 

מאוד, מחירון, 
050-4133075)37-40(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

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

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

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

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-44(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)38-41(_____________________________________________

 וילה גדולה ונקיה לארוח 
מהנה במיוחד ופרטי, 4 חד' 
+ סלון, בריכת שחיה, גינה 

גדולה, סוכה, 077-5590283, 
054-5726412)38-10/17(_____________________________________________

 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

050-5765449 052-7123419

אם אפשר לקנות רכב חדש 
במחיר שווה לכל כיס - 

למה לא לקנות? 

חדשיםמכירת רכבים 
קמ“ש000

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן. 
"לוינסון רכבים"
076-5412123)38-38(_____________________________________________

 טיוטה אונסיס 2002 
אוטמט 152,000 ק"מ טסט 9 

חודשים, 5 מקומות, מפואר, 
שמור מאוד!! 14,500 ש"ח, 

052-9678475)38-38(_____________________________________________

 טיוטה אייגו 2012 
ראשונה, ידני, קטנה וחסכונית 

80,000 ק"מ, חדשה!! 
בהזדמנות!! 39,000 ש"ח, 

052-6917491)38-38(_____________________________________________

 סובארו 2006, 1600, 
אוטומטית, ראשונה, 

צורה חדשה, מכני 
מעולה, שמור ומסודר + 

טסט לשנה, 
054-8402332)38-38(_____________________________________________

סיאט
 *סיאט לאון בהנחה 

משמעותית ובהחזר של 1,200 
ש"ח לחודש ללא מקדמה, 

מבצע מיוחד לכמות מוגבלת 
מערכת וויז ומצלמה מתנה, 

076-5412123)38-38(_____________________________________________

 פורד פוקוס שנת 2000 יד 
שניה במחיר מציאה,

054-6105643)38-41(_____________________________________________

 קיה ריאו 2011, אוטומט 
שמורה, חסכונית נוסעת 

גם על גז, טסט חצי שנה! 
_____________________________________________)38-38(37,000 ש"ח, 052-6918692

 מתארגנת קבוצה 
לרכישת שברולט אורלנדו 

בהנחה משמעותית 100% 
מימון ובהחזר חודשי החל

מ- 1,450 ש"ח בחודש,
076-5412123)38-38(_____________________________________________

 "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

 התחייבות!!! מנסים 
לחסוך בעלויות? אנו 

מתחייבים להציע לכם 
את ההצעה הזולה ביותר 

בביטוח המשכנתא! 
ביצוע כל התהליך, שירות 
_____________________________________________)38-39(מעולה!!! 073-7077555

■ 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(_____________________________________________

א  סכה‘לע  א  קליינע
ערכה להרכבת סוכה קטנה 

עם כל הפריטים לנוי סוכה מושלם!
העניקו לילדכם שעות של הנאה וקורת רוח, 

למידה, חוויה וחיבוב מצווה! 
למעלה מ-50 פריטים בערכה!

מידות הסוכה לאחר בנייתה:
אורך: 27 ס“מ, גובה: 22 ס“מ, עומק: 16 ס“מ

מחיר: 
 &225

משלוח 
עד הבית 

 &35

להשיג: בירושליםבני ברקבית שמשביתראלעדקרית ספרחיפה

  meashearim@gmail.com | 054-8440319 | 02-5379808

הסוכה 
הקטנה

 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

 בשבוע הראשון של בין 
הזמנים נמצא בגן העיר בעיר 

צפת, כובע שחור נראה כחדש 
_____________________________________________)38-39ח()בנים(, 052-7676338

 אבד בירושלים תפילין 
בתיק )עם מוצרי מדיה( 

+ שקית ירוקה עם בגדים 
_____________________________________________)38-39ח(ומכתבים, 052-7165745

 מי שמוצא עץ תאנים 
באזור ב"ב, יעזור לנו מאד, 

_____________________________________________)38-39ח(054-5218529

 ביום א' כ"ד מנ"א, נשכח 
באוטובוס 981, כנפי יונה 

שנסע מצפת לב"ב בשעה 
15:00, תיק גב עם דברים 

היקרים מאוד למאבד המוצא 
_____________________________________________)38-39ח(יפנה, 050-4175368

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם ל: 

_____________________________________________)38-39ח(1-599-500-003



6 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: ד’- ו’ אלול תשע”ו  7-9/09/16 

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

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

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

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

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

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

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

_____________________________________________)33-42(ויסודי, 055-6672036

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

_____________________________________________)33-42(בתחום, 055-6672036 

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)37-40(מבוגרת, טל': 050-5952474

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

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

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

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

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
יד שניה קונים

מוכרים
מוצרי חשמל

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

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

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)35-38(___________________________________________

 סלון עור, פינת אוכל+ 
6 + קומודה תואמת, ארון 

נסיכות יוקרתי, מיטה 3 
_____________________________________________)36-39(נפתחת. 052-7060235 )ב"ב(

 שולחן ו- 6 כסאות מעץ 
מלא, שחור וריפוד שמנת 
מנוצנץ, שנתיים בשימוש, 

כחדש, אורך 1,80 על מטר, 
3.100 ש"ח גמיש )כולל 
_____________________________________________)36-39(משלוח(. 058-4561789

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(

 חיסול! הקודמת זוכה! 
שמלות ערב לנשים/נערות/

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

_____________________________________________)28-38()י-ם(

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

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

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

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

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

 "פלאי החומר" חטיבת 
הביניים, קצנלבוגן, שמור 

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

 הליכון למבוגרים מתכוונן 
ומתקפל, גובה 92, רוחב 48 
+ מתלה, 150 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)35-38(מצוין,054-4919299

 למכירה פאות קצרות 
כהות, קאסטם, ייבוש טבעי, 

600 ש"ח כ"א )קארה 
מדורג קצר(. 052-7128580 

_____________________________________________)35-38()בירושלים(

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

מעולה, 50 ש"ח, 
052-3452197 )י-ם(, 

02-5388930)30-39(_____________________________________________

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

 דרושה קערה לבלנדר, 
_____________________________________________)37-38ח(054-8423405

 דרוש שעון מעורר לשבת 
קודש לבחור ישיבה, אפשרי 

_____________________________________________)37-38ח(מקולקל, 054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)37-38ח(054-7432035

 דרוש מקפיא במצב מצוין 
בבני-ברק, שולחן למטבח 

1.50X0.50, 052-7616750)37-38ח(_____________________________________________

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה - 
_____________________________________________)37-38ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 מעוניין לקנות פאלפון 
תואם לחברת פאלפון, עד 
200 ש"ח, 052-7617697, 

_____________________________________________)37-38ח(03-6189714

 מעונין לקנות ספר תניא 
וספרי קבלה מהדורה ישנה 
_____________________________________________)37-38ח(במצב חדש, 054-5699552

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

_____________________________________________)37-38ח(בתרומה, 054-8432271

 זו"צ מעוניין לקנות חדר 
שינה + תנור אפיה, מיד שניה, 

_____________________________________________)37-38ח(054-8477222

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

מהפכה בעולם הפיוט

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם כל הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

סייל ענק "אצל בתיה"

03-579-28-41

מבצע 10 ₪
בגד גוף לתינוק

חולצות טריקו-בנים/בנות
ועוד מבחר פריטי קיץ 

מקסימים

ירושלים 59 ב"ב

4 ב- ₪50

מבצע ₪10
חולצות, חצאיות, עליוניות

חולצות  טריקו-בנים/בנות
ועוד מבחר פריטי קיץ 

מקסימים!!
חדש! קולקציית ארועים מרהיבה!

ירושלים 59 ב"ב

 מכונת כביסה בלרס, 7 
ק"ג, 500 ש"ח במרכז,

_____________________________________________)37-38ח(054-8444246

 רדיאטור, מצב טוב, 100 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 054-8478028

 מזגן חלון, 1.5 כ"ס, 
אלקטרה, מצויין + מכסה, 

500 ש"ח, גמיש, בבני-ברק, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7641400

 מזגן חלון, 1-1.25, 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, פלאפון: 050-4128920

 תנור דו תאי + כיריים, 5 
להבות, חום, 500 ש',

_____________________________________________)37-38ח(052-7616750

 מברשת הפלא המקורית - 
כחדשה + אחריות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(לפרטים: 054-8419068

 משחק פי אס פי +נגן 
וידיאו + מצלמה, חדש 

בקופסא, מחיר מציאה במקום 
230, 190 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)37-38ח(052-7677680

 ארבע דלתות במצב 
טוב בהזדמנות, ב- 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(בלבד! לפרטים: 03-5784812

 מיטת ילדים משולשת, 
עץ סנדוויץ' במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 03-5784812

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7633316

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,62X43/110X32/174X43
_____________________________________________)37-38ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)37-38ח(052-3804646

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)37-38ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 ארון ספרים עתיק במצב 
טוב, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)37-38ח(050-4183200

 דלת זכוכית למקלחון, 
שקופה, 60 ס"מ, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(טלפון: 052-7602626

 מזרון מתנפח, חדש, 
76 ס"מ, INTEX )מתאים 

לסוכה(, 50 ש"ח, טלפון: 
_____________________________________________)37-38ח(052-7602626

 ספריית עץ מלא, מצב 
מעולה, 2.40X3.20, ב- 5,000 

_____________________________________________)37-38ל(ש"ח גמיש, 050-4160233

 שולחן עם מדפים לספרים 
מעל השולחן, 230 ש"ח, 
_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסאות פלסטיק "כתר" 
עם משענת גב, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה 2+3, 500 ש"ח 
ליח'. מיטת קומותיים נפתחת 
לשלוש + מגירות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)37-38ח(052-7433440, בני-ברק

 כסאות פינת אוכל, 60 
ש"ח כל כסא, מצב טוב, 
_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

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

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, 050-6538266

 ספה דו מושבית, 480 
ש"ח, צבע שמנת, נוחה מאוד, 

_____________________________________________)37-38ח(בני-ברק, 052-5737813

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, מצב טוב, 220 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר על 1.55 

ס"מ, מחיר 220 ש"ח, צבע 
_____________________________________________)37-38ח(חום, בני-ברק, 052-5737813

 למכירה כנרים יפיפיים 
בהזדמנות,

054-8527470)37-40(_____________________________________________

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-6/17(_____________________________________________

 במתנ"ס משואות בב"ב, 
נמצא עגיל זהב בכ' אב

_____________________________________________)37-38ח(052-7650730

 ביום ראשון יז' אב נשכח 
בשרתון חלוק וכובע ים,

_____________________________________________)37-38ח(054-8454536

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים משרה חלקית 

_____________________________________________)37-38ח(ללילה/יום, 054-3102412

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

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)37-38ח(052-7633316

 למשרה בכירה!!! 
בעל נסיון בניהול פרויקטים 

ו"קירוב", אקדמאי, מקצועי!!! 
_____________________________________________)37-38ח(050-4160390

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

 קונה + מתקן מזגנים 
עובדים וגם מקולקלים + 

מזגנין חלון, 100 ש"ח,
053-7773444)38-38(_____________________________________________

 זקוקים בדחיפות לעגלת 
תינוק למסירה או במחיר סמלי 
_____________________________________________)38-39ח(053-3161907  053-3135107

 מעונין מתרומה טוסטר 
אובן במצב מצוין + תנור 

_____________________________________________)38-39ח(במצב תקין, 050-4160457

 בחור ישיבה מעוניין לקנות 
מזגן במצב טוב במחיר סמלי, 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 03-6199262

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 דרוש שעון מעורר מכני 
)ללא סוללה( לבן ישיבה, 
_____________________________________________)38-39ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספיר קודש 
_____________________________________________)38-39ח(במצב תקין, 054-7432011

 זקוקים בדחיפות למספר 
מאווררים עבור סוכן ביהמ'ד, 

אפשרי יד שניה, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7193701

 מעוניין במקרנה "סופר ל" 
עם קול + גלגלים,

_____________________________________________)38-39ח(053-3185602

 קונה תריסים במצב טוב, 
כ- 250 רוחב, כ- מטר גובה, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4175780

 דרוש מקרר קטן בתרומה 
לבן ישיבה ומזגן חלון קטן, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה וספריה לספרי קודש 

בתרומה לאברך, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 קונה תריסים וחלונות עם 
מסגרת במצב תקין, בבני-

_____________________________________________)38-39ח(ברק, 053-3157940

 מעונין לקנות תריסים 
גובה כ- 1מ', עבור קורות 

_____________________________________________)38-39ח(לסוכה, 050-4123147

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 מיחם לשבת, 60 כוסות 
)חב' י.ל( מנירוסטה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תנור תא אחד כחדש, היה 
בשימוש שנה בלבד, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-7287668

 מזגן נייד תדיראן, 1.5 כ"ס, 
מצויין, חזק מאוד, בת-ים, 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7656922

 טייפ דיסק סוני, מצב 
כחדש, זקוק לתיקון קל 

)בטייפ(, 100 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(073-7885487

 כחדש! מייבש כביסה, 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(טל': 054-6983461

 שואב אבק, 90 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(בירושלים, 054-8423405

 טוסטר אובן חדש, לא היה 
בשימוש, 250 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-7939279

 פלטת שבת כפולה, 80 
ש"ח באריזה, בני-ברק,

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון חכם לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)38-39ח(052-5543055

 מוכר כל סוגי המזגנים 
כולל מזגני חלון, 500 ש"ח, 

053-7773444)38-38(_____________________________________________

 מוכר מכונות כביסה, יד 
2 במצב חדש, 500 ש"ח, 

053-7773444)38-38(_____________________________________________

 מזגני חלון, 1 כ"ס, 1.5 
כ"ס ו- 2.5 כ"ס, מתאים 

במיוחד לסוכות. 
_____________________________________________)38-39(054-4584974, יצחק

 מערכת סטריאו גדולה 
Panasonic, איכותית 

מאוד, 4 חלקים, כניסת 
USB, ב- 500 ש"ח, 

052-7171222)38-41(_____________________________________________

 בהזדמנות 2 מחשבים 
ניידים: אחד ב- 600 ש"ח, שני 

ב- 950 ש"ח, עקב שינויים 
בענייני עבודה, מצב מעולה! 

052-3281503)38-38(_____________________________________________

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

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון בתקשורת, 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)38-39ח(בכירה!!! 050-4160390

 מעוניין לטפל באדם זקן 
)אפשרי ללילה(/חלק משעות 

_____________________________________________)38-39ח(היום, 054-7938941

 טבח לישיבה, צעיר ונמרץ 
+ המלצות לבוקר/צהריים/

_____________________________________________)38-39ח(ערב, 050-4167909

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

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

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח, 050-6538266

 2 כסאות לחדר ילדים 
במצב טוב, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(054-5925787

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

_____________________________________________)38-39ח(054-6983461

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

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)38-39ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)38-39ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)38-39ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7633316

 כסא משרדי אורטופדי גב 
גבוה/נמוך, לבית/משרד, 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-4119140

 ספת עור שחורה, 3 
מושבים במצב טוב מאוד, ב- 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 9765927

 כסא אוכל חברת איקאה 
כחדש, 85 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7155955

 ארון כתר 5 מגירות, חדש 
בצבע שמנת, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7155955

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב, עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(054-4992952

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7863538

 שולחן מפואר מזכוכית, 
95X1.30, רגליים נרוסטה, 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, 052-7651399

 עמודון לספרים בהיר גובה 
1.67 מ', רוחב 90 ס"מ, 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 054-8430025/6

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

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 עגלת שכיבה במצב 
מצוין, כיסוי רגליים, גגון מלא, 

מזרון, 500 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(073-7885487

 מציאה! עגלת תאומם 
מקלרן במצב מעולה, רק 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7609901

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח, אביזרים 

נלויים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(053-3180904

 עגלת שכיבה לתינוק 
EASY BABY )גמיש(, 

מצב מצוין, 250 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)38-39ח(בני-ברק, 054-4906526

 גגון לעגלת בוגבו בי ורוד 
פיסיה, חדש באריזה, 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 053-3197911

 מציאה - מיטת תינוק 
מצויינת של "שילב" 400 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב, טלפון: 052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
מצב מצויין של "שילב" 300 

ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לרכב 
כולל תושבת של חברת גרקו, 

70 ש"ח, ב"ב, טלפון:
_____________________________________________)38-39ח(052-3073826

 אמבטיה לתינוק + מעמד, 
כחדש, צבע ורוד - 70 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 נדנדה לתינוק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 משאבות חלב מודלה 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט, 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-4127708

 סימילאק, 400 גרם, חלב 
נכרי, 30 ש"ח בלבד, שלב 1, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8495952/3

 כסא תינוק לרכב, 90 
ש"ח, מצב טוב, בני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 כסא לתינוק לרכב כחדש, 
איכותי ומסיבי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(טלפון: 052-7366764

 מוצץ מד חום, חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167995

 פגוש של עגלת ביבי גוגר 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167995

 סמסונג B110, כשר חדש 
באריזה, כולל אחריות ב- 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד, 052-7167777

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה באנגלית/צרפתית/
ספרדית, 120 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167995

 מעלון מדרגות לכסא 
גלגלים במצב חדש 

בהזדמנות, 
,052-7694114
053-9664767)38-41(_____________________________________________

 תכולת דירה: חדר שינה, 
סלון, פ.אוכל, שולחן, שידה, 
_____________________________________________)38-39ל(תנור, מיקרו, 054-5805006

 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

 שטיח לחדר ילדים, כחדש, 
שטיחי כרמל, 70 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 כלוב גדול + זוג 
קוקטיילים, ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בהזדמנות, טל': 9765927

 שעון יד, מצית, 50 ש"ח, 
מציאה, בירושלים,

_____________________________________________)38-39ח(058-3216830

 ערכת פנים לבנות ובנים 
דרייקטלייף, 250, בירושלים נגד 

_____________________________________________)38-39ח(פצעים וחורים, 058-3216830

 מרצפות מעולות יפיפיות 
מבריקות 80X80, כ- 27 מ"ר, 

110 ש"ח למטר, 
_____________________________________________)38-39ח(053-3157005

 דפנות לסוכה, 65 ש"ח כל 
_____________________________________________)38-39ח(דופן, טל': 050-4183200

 אקווריום פנורמי רוחב 
1מ', גובה 1/2, ב- 500 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8412903, 03-9074725

 כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)38-39ח(054-8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
360 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)38-39ח(03-9074725

 מגהץ קיטור של חברת 
MONSTER, חדש באריזה, 
_____________________________________________)38-39ח(רק 200 ש"ח, 054-8424622

 כלוב מתכת רשת מתקפל 
1.20X1.20, גובה 60 ס"מ + 
דלת וחלון בך 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-2906408, ירושלים

 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 כחדש ספר לתסרוקות 
של דיוויס, 280 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(054-8443223

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 330 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 300 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכישר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש(, 
במצב תקין, 70 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 כל הציוד במיועד לעבודות 
ויטראז', 500 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-5858631

 משחק "סיכון"במצב 
חדש, 120 ש"ח במקום 160 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בבני-ברק, 054-8457681

 גיטרה קלאסית במצב טוב 
מיתרים, חדשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(בבני-ברק, 054-8457681

 2.00X3.00 שטיח כרמל 
כחדש בצבעים חום בהיר, בז' 
_____________________________________________)38-39ח(וירוק, 500 ש"ח, 03-5701275

 2 שטיחים חדשים, 
1.2X1.4 מר' במחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(כל אחד, טל': 052-7667000

 גגון לרכב במצב טוב 
מאוד, במחיר: 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(052-7667000

 סדין חשמלי, חדש לגמרי, 
_____________________________________________)38-39ח(120 ש"ח, טל': 052-7667000

 מכשיר מסאג' לרגלים 
חדש בקופסא במחיר 150 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח,  טל': 052-7667000

 מצעים וכיסוי למיטה 
כפולה, חדשים לגמרי באריזה 

- 150 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(052-7667000

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוחד לסמסונג 

גלקסי S3 - חדש מהקופסא, 
_____________________________________________)38-39ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סורג מגולוון, חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח, 052-7633316

 מכשיר הליכה יורק אקסל 
צריך תיקון, 400 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(052-7626001/2

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 PC "22 מסך דק למחשב 
אינץ', 150 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-4119140

 משחק שולחן כדורגל, 
חדש ואיכותי לילדים, 450 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, טלפון: 052-7366764

 אקווריום לילדים גודל 
50X50, ב- 100 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)38-39ח(052-7366764

 סאב בזוקה 1300 וואט 
פיונר לרכב, 400, מציאה, 
_____________________________________________)38-39ח(בירושלים, 058-3216830

 מגבר של מונבלוק, 
1800 וואט כחדש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים, 058-3216830

 מנעול שרשרת לאופנועים 
ואופניים, חזק, ארוך ועבה 

במיוחד, חדש + שני מפתחות, 
150 ש"ח, מציאה, י-ם,

_____________________________________________)38-39ח(058-3216830

 מנעול קוד לאופניים וכו' 
_____________________________________________)38-39ח(חדש, 40 ש"ח, 058-3216830

 מצלמה של סמסונג 
חדשה דגם PL70 + כרטיז 

זכרון, ב- 150 ש"ח בלי מטען, 
_____________________________________________)38-39ח(13 פיקסל, 058-3216830

 אזעקה לאופנוע וקטנוע 
+ שני שלטים מנוע מהשלט, 

_____________________________________________)38-39ח(190 ש"ח, 058-3216830

 קסדה חדשה + משקף 
שמש מידה L, ב- 350, 

_____________________________________________)38-39ח(מציאה, גמיש, 058-3216830

 עגילים תלויות גדולות 
יפות + צמד כסף 925, מצב 

חדש, ב- 60 ש"ח,
_____________________________________________)38-39ח(050-8776286

 רמקול בלוטוס חזק, ב- 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 050-8776286

 מטבעות ומדליות 
לאספנים, מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספם בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(052-7154392

 2 סטנדים לרמקול מוגבר, 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מגבר סטריאו ימהה 
)רסיבר( 180 וואט, שמור, 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 עגלת קניות כחדשה, 
מיוחדת ונוחה לשימוש, ניתן 
לכבס, 200 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)38-39ח(054-4906526

 כובע אלגנטי לכיסוי מלא/
חלקי, שחור, 150 ש"ח, 

במקום 300 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)38-39ח(054-4906526

 נעלי אלגנט צבע 
כחול-שחור, חדשות, מידה 

39, 80 ש"ח לזוג נעלים, טל': 
_____________________________________________)38-39ח(054-5925787

 מערבל קנווד ש, 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8423405

 גמרות תלמוד בבלי, 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כ"א, 058-3289108

 חצאית שחורה חדשה 
מס' 44, 100 ש"ח,

_____________________________________________)38-39ח(050-4131038

 נעלי עקב יוקרתיות, 
מידה 41, 200 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155532

 מסך מחשב עבה - 50 
ש"ח. טלפון חוגה - 50 ש"ח, 

_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 דיספנסר לשתיה קרה, 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח, טל': 050-6560424

 כוס הנהרות מכסף, 450 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, 052-7154392

 ספרי תנ"ך "יבנה" פרוש 
"הרטום" מצב מעולה, 120 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 מסך מחשב סמסונג, 19 
אינטש, 190 ש"ח + מסך קטן 

SONY, ב- 90 ש"ח, ב"ב, 
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מזוודה במצב טוב, 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  7 מזל          וברכה  ד’- ו’ אלול תשע”ו  7-9/09/16

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם קשישים 
_____________________________________________)02-28(בבתיהם. 03-5783159

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

4,000

www.glatjobs.co.il 
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זה הזמן למצוא עבודה!

35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

דרושים מאבטחים לעיר בני ברק
דרישות התפקיד:
שרות צבאי מלא

תעודת 10 שנות לימוד (מוכח) ומעלה
שכר טוב + תנאים סוציאלים מלאים

לבעלי תעודת מוסדות חינוך בתוקף 
ינתן מענק 3000 ש“ח

לחברת ש.נ.ל:

050-8220496

 לחברת ביטוח גדולה 
בפ"ת, דרושות נציגות שירות/

מכירות
drooshim93@gmail.com)31-39ל(_____________________________________________

 לחברת הובלות במרכז 
דרושים נהגים חרוצים עם 
ניסיון עד 12 טון, תנאים 

_____________________________________________)33-40(טובים! 052-6628690 ישראל

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)33-44(מעולים! 073-2271471

 איש מכירות תותח?
בא תעשה את מה 

שאתה עושה, רק טוב 
יותר, ובמקום טוב יותר. 
חברת הייטק בבני ברק 

מגדילה את מצבת 
עובדיה ומחפשת אנשים 

בדיוק כמוך! 
* אווירה מדהימה.
* תנאים מעולים.

* שכר גבוה מאוד.
* אפשרויות קידום.

קו"ח ניתן לשלוח למייל
job@kidumplus.co.il 

_____________________________________________)34-40(טלפון: 072-3902280

 לחברה פרטית המובילה 
בתחומה, דרושים/ות 

מאתרים/ות טלפונים/ות 
לעבודה מאתגרת בסביבה 
צעירה ודינאמית, העבודה 

בימים א-ה בין השעות 
09:00-17:00 ללא ימי ו' ישנה 
אפשרות למשרה חלקית עד 

השעה 16:00 דרוש ידע בסיסי 
במחשב ובמנועי חיפוש, קו"ח 

לפקס: 03-6186181, מייל -
jobs@aeh.co.il בציון משרה 

666)34-41(_____________________________________________

 *תוכנית חיסכון 
במסלול הלכתי בהפקדה 

חודשית או חד פעמית 
ואפשרות פדיון בכל עת. 

*יעוץ פרישה לפנסיה 
ולעזיבת עבודה,
054-8420571)33-39(_____________________________________________

 *ביטוח בריאות פרטי 
ל- 10 נפשות, 150 ש"ח 
לכל המשפחה. *ביטוח 

חיים, 200,000 ב- 20 
ש"ח. *ביטוח תאונות 

אישיות, 200,000 ב- 40 
ש"ח. *ביטוח משכנתא 

במחיר נמוך במיוחד, 
הוזלה משמעותית בדמי 

הניהול בקרן הפנסיה, 
054-8420571)33-39(_____________________________________________

לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)35-38(_____________________________________________

 בבני-ברק, דרוש נהג, 
_____________________________________________)35-38ל(רשיון ג', נסיון, 03-5709972

 דרושה עובדת נקיון 
לבית ספר בבני-ברק, 

חלקית, לבוקר,
 ,04-8264690
054-3307261)35-38(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה מיידית, סייעת מסורה 

וחייכנית, 052-8226582, 
_____________________________________________)35-38ל(052-8530061

 לבית קפה בב"ב: עובדים 
בעלי ראש גדול ורצון לקידום, 

אוירה משפחתית, בוקר/
ערב, שכר הולם! כמו"כ עובד 
_____________________________________________)35-38(מטבח לבוקר, 052-660-7070

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת- גן, 

מהשעה 16:30, 5 ימים 
בשבוע, 40 ש"ח לשעה,

050-5305916)35-38(_____________________________________________

 ל"פרפרים" הלבשה 
אישית בב"ב: מנהלות 

למשמרות + נסיון 
במכירות חובה, משכורת 

גבוהה מאוד + בונוסים,
050-8266772)32-38(_____________________________________________

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

דרושים

 לפעוטון/ גן בגבעת 
שמואל, דרושה עובדת 

למשמרות בוקר / אחה"צ. 
054-2022629)35-38(_____________________________________________

 בכולל אברכים להוראה 
בת"א התפנה מקום לזמן 
אלול הבעל"ט+ הסעות, 
_____________________________________________)35-38(לפרטים: 050-4120616

 לבית מסחר בת"א 
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות ידע 

בחשבשבת, למשרה מלאה. 
קו"ח: 

dov@hamefalef.co.il)36-39ל(_____________________________________________

 דרושים בתחום הביטוח- 
שכר גבוה, תנאים מעולים, 

בפתח תקוה.
 bituchimpt@gmail.com

_____________________________________________)36-39(פקס: 03-6182118

 דרושים עובדים )מעל גיל 
18( לחלוקת פלייארים מאזור 

המרכז והשרון, שכר גבוה 
_____________________________________________)36-39(למתאימים! 052-5760284

 "אצל בתיה"- דרושות 
מוכרות בוקר/ ערב, 
מנוסות ואחראיות+ 
המלצות. התשלום 

_____________________________________________)36-39(בהתאם! 054-7212985

 להפצת עיתוני בוקר בבני 
ברק, בעלי/ות קטנועים/ 

רכבים. 050-5322229
050-8822377)36-43(_____________________________________________

 דרושים מחלקים+ 
רכב ללילה 1:00-6:00 רמת 

השרון+ צפון תל אביב.
050-7932061)36-39(_____________________________________________

לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת מובטחת!

לפרטים: עינת 052-3568725
ימים א‘-ה‘ בלבד בין השעות: 13:30 - 17:30
משרד: 08-9261967

הינם 
גנים 

ה

זר 
מג

ב

לוני
החי

דרושים/ות
גננות/ים וסייעות

לצהרונים בגני ילדים

אים
מת

/ות
רים

למו
 

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

ננים
לצוות לוין  וג

בע“מ

בפתח תקוה - אם המושבות החדשה

 בפ"ת דרושה 
סייעת למעון, בינתיים 

מ- 13:00-17:00, מעון 
מקסים, תנאים מצויינים, 

_____________________________________________)37-40ל(052-6420120

 לחברה פיננסית במרכז 
תל-אביב, דרושה מנהלת 

חשבונות למשרה מלאה, קו"ח 
_____________________________________________)37-40(לפקס: 03-9205309

 לרו"ח מזכירה עם ידע 
בהנה"ח לשעות: 12:00-17:00 

_____________________________________________)36-39(קו"ח לפקס: 03-5706330

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לפני/אחה"צ, אפשרות 

להתקדם, לא חובה נסיון, 
סביבת עבודה ממוחשבת, 

052-7101521)38-38(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושה מוכרת עם 

נסיון לשעות הבוקר,
054-7694963)37-38(_____________________________________________

 דרוש/ה מנה"ח בת"א, 
משרה מלאה, נסיון + פריורטי, 
Avital@prima.co.il, פקס: 

_____________________________________________)37-38ל(03-5276022

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון בב"ב, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, כמו"כ גם 
לשעות 13:00-16:00,

054-5841018)37-38(_____________________________________________

 לרשת כלי בישול 
ומטבח לסניפים ב"ב + 

ירושלים, דרושים מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים מאוד 

_____________________________________________)37-40(למתאימים, 054-7604012

 לפרויקט ימים נוראים עזר 
מצוין ב"ב, דרושות טלפניות 

לשעות בוקר/ערב, תנאים 
מצוינים למתאימות,

052-5808957)37-38(_____________________________________________

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

 לחברת שיווק דיגיטלי 
המפעילה מוקד טלפוני 
במתחם הבורסה בר"ג, 

דרושים/ות נציגי/ות 
שיווק. שירות יוצאות, 

לא מכירה, שכר 
גבוה, מתאים במיוחד 

לאימהות. 054-7425005
hr@dplus.co.il)36-39(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרוש מזכיר 
+ שליחויות, רשיון חובה + 
ידע באופיס, משרה מלאה, 
_____________________________________________)37-38ל(קו"ח לפקס: 03-6776958

 למפעל בבני-ברק, דרושה 
תופרת מנוסה למשרה מלאה, 

_____________________________________________)37-38(קו"ח בפקס: 03-5702721

 מטפלות מסורות 
למעון חנה בפרדס כץ, 
שעות המשרה: 13-16 

וכן 7-16. אסתר,
054-8413913)37-38(_____________________________________________

 לתלמוד תורה ברחובות, 
דרושה גננת משלימה, נסיון 

חובה, קו"ח לפקס:
_____________________________________________)37-40ל( 1538-9340131

 לפרויקט ימים נוראים עזר 
מציון ב"ב, דרושה אחראית 

משמרת בעלת נסיון לשעות 
בוקר/ערב, תנאים מצוינים 
_____________________________________________)37-38(למתאימות, 052-5808957

 מעוניין לטפל באדם זקן 
)אפשרי ללילה(/24 שעות + 

_____________________________________________)37-38ח(מגורים, 054-7938941

 מעוניין להיות שותף 
במגורים, אפשרי תמורת עזרה 
_____________________________________________)37-38ח(בבית/בתשלום, 052-7396092

תוספת הכנסה ללא מאמץ!
מתאים לכם לעשות את הקניה החודשית 

על חשבוננו, באופן קבוע?
לא תאמינו כמה זה פשוט וקל!

אם אין לכם את האומץ להרים טלפון, 
אולי אתם לא מתאימים...

חייגו ו...מקסימום תרוויחו..

073-7077424

 דרושה מטפלת 
אחראית ומנוסה למעון 

חרדי בב"ב פ.כץ, למשרה 
מלאה, מ-8:00-16:00, 

ומ- 13:00-16:00, 
לאה- 052-7120520 

_____________________________________________)38-39(אודליה- 054-8487716

 למסעדה בבורסה בר"ג, 
עובד דלפק, ימים א'-ה', 

_____________________________________________)38-39ל(תנאים טובים, 052-2450391

 למעסדת "אלגמוס", 
עובד מטבח, א'-ה', -10:00

14:00, שכר מתגמל ותנאים 
מעולים למתאימים,

_____________________________________________)38-39ל(050-2958911

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)38-41(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח באזור 
המרכז, דרושות: *מתאמת 

פגישות. *פקידה. 
_____________________________________________)38-41(054-6750811, אורי

 דרושות 2 מנהלות 
טלמרקטינג: ידע ונסיון 

בסביבה ממוחשבת, עברית, 
אנגלית ורוסית יתרון, מיידית, 

בבני-ברק, קו"ח 
לפקס: 09-7674023
_____________________________________________)38-39(ונייד: 050-6879343

 דרושה מוכרת/
מנהלת לרשת חנויות 
בגדים יוקרתית בב"ב 
ובירושלים, 50 ש"ח 

למתאימה!
050-2179493)38-39(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב( *גננת מוסמכת לשנה 
הבאה לגילאי 2-3, *מטפלת 

לתינוקיה למ.מלאה, שכר 
הולם ביותר! 052-8750036, 

_____________________________________________)38-41(אסתר

 לאופנת נשים "אלגנט 
פריז" ב"ב, מוכרת 

חרוצה ואחראית, לעבודה 
_____________________________________________)38-39ל(במשמרות,054-4347954

 דרושה בחורה צעירה 
עם ראש גדול לצהרונית 

בפתח-תקוה, 12:30-16:00, 
_____________________________________________)38-39(052-3168162, מאיה

 לבית אבות גדול במרכז, 
מתרימים נערים בער"ה ועיו"כ 
בדוכנים ומקוואות בירושלים, 

בית שמש, ביתר, בני-ברק, 
אשדוד, חיפה והצפון, תנאים 

מצוינים, 052-7124416, 
03-5743047)38-41(_____________________________________________

 תומך למבוגר לא סיעודי, 
בת"א, 24 שעות + לינה, חוץ 

_____________________________________________)38-39(משבת, 053-7347135

 תופרת זריזה למפעל 
כיפות בב"ב + ידע בתפירה 

תעשייתית, להתקשר בין 
,9:00-13:00

_____________________________________________)38-39(לטל': 03-5781152

 למעון בפ"ת מטפלת 
וגננת למלאה, תנאים 

_____________________________________________)38-39(מצוינים: 054-8474393

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד, סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך הדרכה תינתן 

למתאימ/ה אפ' לרווחים 
גדולים! ישראל, 

052-3251213. אהובה,
050-5886828)38-38(_____________________________________________

 לרשת מעונות, 
דרושות מטפלות לשנה 
הבאה, למשרה מלאה 

)בק.הרצוג( תנאים 
_____________________________________________)38-41(טובים, 054-4499177

 עוזר/ת אישי/ת למשרד 
ייעוץ פיננסי בסמוך לבני-ברק, 
שעות גמישות, 8,000 ש"ח. 

*למנהל חברה, עוזר/ת אישית 
לעבודה משרדית, לעבודה 
מהבית. *לעמותה חרדית 
בירושלים מנהל/ת משרד 

לעבודה מהבית, 4 שעות ביום, 
שעות נוחות, שכר מכובד. 

_____________________________________________)38-38(קריירה, 072-22-222-62

 דרושה עובדת עם נסיון 
למשפחתון בגבעת שמואל, 

לעבודה מיידית, תנאים טובים, 
_____________________________________________)38-39ל(050-4806060

 דרושה מנה"ח + נסיון 
למשרה חלקית למשרד בב"ב, 

_____________________________________________)38-38(קו"ח לפקס: 03-6165110

 דרושים משתתפים/
ות בריאים/ות למחקר בגילאי 
18-45, תשלום הולם, אילנית/

_____________________________________________)38-41(רחלי, 03-6974845

 למעון ברמת אביב, 
סייעת/אחראית קבוצה, לגילאי 

2-3, גישה לילדים חובה + 
_____________________________________________)38-39(נסיון, מיידי! 050-4088034

 זכיון בלעדי של חברה 
אירופאית, להפצה של עגלות 

ילדים, טל': 054-7596523. 
benediktbros@gmail.

com)38-39(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)38-38(לפקס: 03-8007050

 לצהרון ברמת-אביב 
)ת"א(, דרושה סייעת ל- 10 
ילדים, 13:30-16:30, 5 ימים 

בשבוע, שכר נאה!
_____________________________________________)38-39(052-7906460, ענת

 דרושה תופרת בבני-ברק, 
חרוצה וזריזה, לחייטות 

ותיקוני בגדי נשים, שכר גבוה 
_____________________________________________)38-41(למתאימה! 050-6747085

 דרושה פקידה לאמישרגז, 
בני-ברק לעבודה מפוצלת 

מ- 8:00-12:00, 13:00-19:00, 
לפרטים: 054-5237327, 

03-6180111)38-41(_____________________________________________

דרושות משפחות 
דתיות לאירוח בחורה 

יתומה בשבתות 
וחגים (בת 33)

054-5871010

*3444 61291 29190 9
 03-6179067 03-5197007 513586461

לבעלי מעוף
תכשיטי  יבוא 

ציפוי   / גולדפילד 
אירופאיים זהב 

איכותיים ובאחריות
 עבור חנויות

או מכירות ביתיות
054-680-9364

למעון בבני ברק
דרושות

מטפלת למשרה מלאה 7:30-16:00
עוזרת לטבחית לבוקר

כח עזר לכיתות

1

3

2

052-7660483

 דרושה קופאית חרוצה 
עם נסיון לחנות צעצועים, 

להתקשר משעה 11:00 
_____________________________________________)38-39(בבוקר, 054-5230604

 דרוש עוזר למתקין מזגנים 
עם רhשיון, מעל גיל 24,

_____________________________________________)38-41ל(052-7110145

 תופרת לכיפות לוין 
בב"ב, משרה מלאה, טל':

03-5704491, פקס:
03-5702721)38-39(_____________________________________________

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)38-41(מיידית!!!

 איש מכירות/נהג 
בתחום המזון, חומרי 

נקיון, חד פעמיים 
למוסדות, חצי משרה, 

 .052-6364614
beny631@gmail.com)38-41ל(_____________________________________________

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, סייעת 

יצירתית עם ראש פתוח, 
למשרה מלאה, יום 

חופשי מיידי! 
_____________________________________________)38-41(052-3651355, חנה

 דרוש/ה עובד/ת כללי 
בדחיפות, לחנות המפעל 

"אלדג" בקריית אריה פ"ת, 
2-3 פעמים בשבוע, אפשרות 

פנסיונר/ית, 03-9247724  
052-8535523)38-41(_____________________________________________

 דרוש סוכן נדל"ן+ 
רישיון תיווך, למשרד 

תיווך מרכזי בב"ב, מיידי! 
03-5702323)38-38(_____________________________________________

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

או לפקס:03-5771144
tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
ראש צוות למח' אחזקה

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

או לפקס:03-5771144
tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
דרושים/ותראש צוות למח' אחזקה

עובד/ת כללי/ת להתקנת וילונות
�אחריות כוללת על פירוק 

     והרכ בת וילונות בית חולים.
�משרת בוקר

דרוש/ה
עובד/ת מטבח

�רצינית וחרוצה.
�ניסיון בענף המזון- יתרון

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

או לפקס:03-5771144
tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
ראש צוות למח' אחזקה

למרכז הרפואי 
מעיני הישועה 

או לפקס:03-5771144
tzevet10@mhmc.co.il :קו"ח ניתן לשלוח למייל

 משרה מלאה  
נסיון בניהול עובדים

ידע במערכות אחזקה 
השכלה טכנית- חובה

דרוש/ה
דרושים/ותראש צוות למח' אחזקה

עובד/ת כללי/ת להתקנת וילונות
�אחריות כוללת על פירוק 

     והרכ בת וילונות בית חולים.
�משרת בוקר

דרוש/ה
עובד/ת מטבח

�רצינית וחרוצה.
�ניסיון בענף המזון- יתרון



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

בכל דרך שתתאים לך, העיקר שתפרגני לעצמך.

או

או

או

או

או

או

לקרוא כותרות 
בעיתון

ליהנות מספר
גם ביום ראשון

 קפה בקטנה
בדרך לעבודה

 לשבת על כוס
קפה עם חברה

פילאטיס 
בסטודיו בשכונה

 הליכה לילית
עם השכנה

להאזין בבית 
לשיעורי מרצים

לצאת בערב
לשיעור מעצים

להתחדש 
בספר מתכונים

סדנת אפייה 
של מקצוענים

לשמוע שירים 
כשאת מבשלת

לנגן על הכלי 
שאת אוהבת
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