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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:40
17:57
17:37

18:51
18:52
18:52

פרשת וילך

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
 זיוה ׀ לחם שום ׀ מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 
בשרים על האש

הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

חזה עוף

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר              

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

*בקנייה במקום בלבד

& 20
 בלבד

*מבצע חם
שניצל בבגט + ציפס

גישושי 
אחדות

 בשתי המפלגות מכחישים: אין התקדמות במגעים בין הליכוד למחנה הציוני

ללא צורך בגיהוץ 
דוחה כתמים

רוחב :
2.10/2.40/2.60/2.80

ליחידים
בד לבן 

מיוחד לסוכה
דיאולן כותנה

י-ם: 02-6272591,
054-8451101

בני ברק:
054-8449846

על פי הדיווחים במהלך ראש השנה חלה 
התקדמות במגעים בין הליכוד למחנה 
הציוני על כניסת המחנ"צ לממשלה 

בתמורה ל-8 תיקים, בהם החוץ והתרבות 
והספורט ● הרצוג: "חזרתי מארבע שעות 

תפילה בבית הכנסת לעוד ידיעה בלתי 
מבוססת" ● ח"כים במחנה הציוני תקפו 
את יו"ר המפלגה גם לאחר שזה הכחיש 

את קיומם של המגעים / עמ' 26

מוסקבה: מפגע ניסה להצית את בית הכנסת הגדול / עמ' 22

כך פעלה עיריית בני ברק יחד 
עם משטרת 'מרחב דן' בערב 
ראש השנה לשחרור עומסי 

ופקקי התנועה ביציאות מהעיר 
בני ברק / עמ' 10

התכנית למניעת פקקי תנועה





מחירי  חסד
גורמים לך להזמין יותר אורחים לסוכה!

אזהרה

יהודה ש. הזמין את
השוויגער לכל החג

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק
מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.



מכבד אותך.
קרל

הקולקציה החדשה 
 כבר בחנויות!

חולצות | עניבות

בקניית חליפה

מכנס מתנה
499&

מעל

בסניף המרכזי בלבד - רבי עקיבא 114

 בני ברק: רבי עקיבא 49  )שופינג בני ברק( | רבי עקיבא 114 | רבי עקיבא 104 | ירושלים: יחזקאל 4



 2x36w2x54w T5

מסור גיזום לענפים + 
מוט 3 מטר 

סולם
5 שלבים

מבחר פרוזקטורים לד 
מוגני מים

שולחן מתקפל עם רגלי 
מתכת מאסיביות 1.80/76

 צבע לזור 
לעץ

2.5 ליטר 

מבחר גדול רתקים, 
מנעולים,מסמרים, ברגים, אום 
פרפר, ברגי הידוק, דיבל עץ, 
בריחים,חוטי קשירה, פשתן 

וסיבים בהכשר הבד"ץ, חבלים 
ועוד...

מבחר ענק של סולמות 
עץ, מתכת ואלומיניום 
בכל הגדלים - עם תו תקן

שוק כלי עבודה הגדול ביותר בעיר!
מבחר ענק של כלי עבודה ידניים מבית טרופר 

במחירים הכי משתלמים!

מבחר מזרונים 
מתנפחים 
ומשאבות 

תואמות

הכי 
זול 
בעיר

שעון שבת לתקע
 מבית דיל אור וסאיינט

שולחן מרובע 63*63

בדים בעיצובים 
מרהיבים, סכך בהכשר 

הבד"ץ, לייסטים 
מהוקצעים ופרופילים 

בכל המידות  

סוכות ירושלים הסוכה למהדרין

      PVC ,מבחר ברזנטים לפי מטר, דשא סינטטי, בדים לסוכות

החל מ- 350 ש”חמבצע ענק

מבחר מזרונים, מזרונים מתקפלים
מבית מנדלבאום

מיטות עץ איכותיות לאירוח

INTEX  מזרון מתנפח

יחיד-

זוגי-

פותחים במוצאי יו”כ 12/10
ובמוצ”ש י”ג תשרי 15/10

רק-

&319

WX128.1 מברגה נטענת

WX910.1   20  סט מברגות

רק-

&990

 V 12 מברגת אימפקט נטענת
WU280.1

560w ג’קסון
וולף

מקדחה+630 חלקים

12w מברגה

רק-

&549

רק-

&13990

רק-

&15990

רק-

&17990

רק-

&14990

רק-

&21990

רק-

&399

החל מ-

&3990

רק-

&21990

רק-

&21990

רק-

&1990

כסא דגם קלאב 
במבחר צבעים

רק-

&2990

שרפרף ישיבה

רק-

&1990

מיטה מתקפלת 
בסיס פסי עץ 

&29990

שולחן כתר מתקפל
רגלי אלומיניום
76 ס”מ/ 180 ס”מ

מבחר שולחנות מתקפלים 
בגדלים נוספים

רק-

&14990

רק-

&7990
רק-

&11990

כסא יהונתן 
)מפעל שומר שבת( 

רק-

&3490

99&רק- 90
רק-

&11990

רק-

&16990

WX317 מקדחה רוטטת

רק-

&299

WX477 משור אנכי
550 W

רק-

&279

WX701.1 משחזת זוית

229&רק-

מלטשת אקצנטרית 
WX652.1
W 300

רק-

&279

רק-

&890

מברגה / מקדחה 
WX390 פוטר מתחלף

מיוחד לסוכות ולמרפסת, 
פלורסט מוגן מים מורכב כולל 

נורות + כבל + תקע

סופר גארד יעקובי 
18 ליטר

שמן הגנה ואיטום העץ
5 ליטר

פתוחים בחוה”מ סוכות 
מ-10:00-18:00

לאור הביקוש ממשיכים במבצעים 

מבחר ענק של אביזרי חשמל

יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
‹‹ שעות פתיחה: 

א'-ה': 9:00-23:00, רצוף
יום ו’: 8:30-14:00

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200

&4990

אקדח סיכות כתום

רק-

&3990

רק-

סולם מפרקים 
נפתח לשלושה מפרקים 
3.36 מטר

5 שלבים

רק-

&145

שולחנות בגדלים נוספים

2.40 מ’ | 1.80 מ’ | 1.22 

מ’ | 86 ס”מ | 76 ס”מ

*ספסל מתקפל 1.8 מ’

מבחר ענק 
שולחנות מתקפלים, ספסלים, 

וכסאות מתקפלים

יריד סוכות ענק ב-



בני ברק6   ד' בתשרי תשע"ז 6/10/16  

מאת: עוזי ברק

בני-ברק  העיר  מתושבי  מ-800  למעלה 
במסגרת  מרתק,  מוזיקלי  בערב  השתתפו 
שכלל  היהודי",  הניגון  "סודות  של  ייחודית 
המנגנים,  החזנים,  וזמרה ממיטב  פרקי שירה 
טהרת  על  והמעבדים  היוצרים  המלחינים, 
הקודש, בשילוב סימפוזיון ורב- שיח איכותי. 
עירוני  פיס  במרכז  שהתקיים  באירוע 
של  תרבות"  "ימי  מיזם  במסגרת  "משואות", 
של  התרבות  מח'  בהשתתפות  הפיס,  מפעל 
מסובסדת  כספית  ובעלות  בני-ברק,  עיריית 
לכרטיס כניסה, במחיר של 20 שקלים בלבד, 
שלמה  אהרון  ר'  המפורסם  החזן  חלק  נטלו 
ור'  יעקב דסקל  ר'  ידועי השם  הנגנים  ויסמן, 
ישראל אדלר, המקהלה החסידית המפורסמת 
בהשתתפות  "נרננה"  ובאיכותה  ברמתה 
רבת- התזמורת  כשעל  רייך,  ארי  הפלא  ילד 
המשתתפים מנצח הרב משה )מונה( רוזנבלום, 

מגדולי המלחינים.
בנוכחותם  כיבדו  המרשים  האירוע  את 

של  רבה  גרוסמן,  דוד  יצחק  רבי  הגאון 
הראשית  הרבנות  מועצת  וחבר  העמק  מגדל 
עיריית  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  לישראל; 
בני-ברק; הרב שלמה קוסטליץ, חבר הנהלת 
יעקב  והרב  התרבות  מחלקת  וראש  העירייה 

רוזן, מנהל המחלקה.
שליט"א  גרוסמן  דוד  יצחק  רבי  הגאון 
הנגינה  עולם  לחשיבות  בדבריו  התייחס 
היא  הנגינה  של  חשיבותה  כאשר  היהודית, 
גם  אלא  ושמיעתה,  השמעתה  בעצם  רק  לא 
רבים  וכאשר  התשובה,  עולם  על  בהשפעתה 
באמצעות  בתשובה  ולחזור  להתקרב  זכו 

הנגינה והשירה היוצאת מהלב.
את  שיבח  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
במגוון  הפיס"  "מפעל  של  הנרחבת  פעילותו 
התרבות  הפצת  ובהם  לציבור,  תחומים 
היהודית והנגשתה להמוני שומעים במקומות 
ישוב רבים, וכל זאת בהתאמת אירועים רבי-
וכמו"כ  החרדי,  למגזר  בפיקוח  משתתפים 
בראשות  העירונית,  התרבות  למחלקת  הודה 
העירייה  הנהלת  חבר  קוסטליץ,  שלמה  הרב 
ובהנהלת הרב יעקב רוזן על הפעילות הנרחבת 
עם  שיתוף-הפעולה  ועל  השנה  תקופות  בכל 

"מפעל הפיס" באירוע ייחודי זה.

בהתרגשות רבה קיבל הציבור את המלחין 
שחזר  רוסיה,  יוצא  גיטלין,  מיכאל  האיכותי 
חרדי,  ליהודי  והפך  שנה   25 לפני  בתשובה 
בעיר  ומתגורר  ילדים  לתשעה  אב  והינו 
של  התקרבותו  מסע  על  אופקים.  הדרומית 
הרב  המלחין  סיפר  ליהדות  גיטלין  מיכאל  ר' 
שנה   30 כ-  שלפני  רוזנבלום,  )מונה(  משה 
נסע לרוסיה למסע קירוב עם הגאון רבי יצחק 
הילד  עם  נפגשו  ושם  שליט"א,  גרוסמן  דוד 
מיכאל גיטלין, שביקש להשמיע בפניהם שיר 
מסע  והחל  עימו  הקשר  נוצר  ומאז  שהלחין, 

ההתקרבות והחזרה בתשובה של הילד.
הביעו  העירייה  של  התרבות  במחלקת 
שהתקיים  המוזיקלי  האירוע  מהצלחת  סיפוק 
במסגרת מיזם "ימי תרבות" של מפעל הפיס, 
כללי  כל  פי  על  זאת  וכל  העירייה,  בשיתוף 
הקודש  משמרת  ובפיקוח  הקודש  טהרת 
כשאת  בלוי,  מרדכי  הרב  שבראשות  והחינוך 
האירוע הפיק הרב דוד מרגליות מבית "יעדים 

הפקות".

מאת: עוזי ברק

הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני-ברק והוועדה לבטיחות 
אברהם  הרב  של  בראשותו  ברק,  בני  עיריית  של  בדרכים 
רובינשטיין, מ"מ רה"ע יצאו באחרונה בקריאה לציבור הרחב 
והרגליים,  החשמליים  באופניים,  כחוק  רכיבה  על  להקפיד 
התרבו  בתחום,  החמרה  חלה  האחרונה  שבתקופה  לאחר 
מספר  התרבו  גם  ולצערנו,  התנועה,  לחוקי  בניגוד  הרוכבים 
להגביר  למשטרה  קראו  וכמו"כ  אופניים,  בתאונות  הנפגעים 

את האכיפה כנגד רוכבי אופניים באופן המנוגד לחוק.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה הבהיר, כי בהתאם 
לפקודת העיריות, הועדה לבטיחות בדרכים הינה ועדת חובה, 
לעומת היותה ועדת רשות במועצה מקומית ובמועצה אזורית, 
ותפקידה לקבל דו"חות על נתוני מספר תאונות דרכים, ליצור 
פעולה  תכניות  לביצוע  ציבוריים  גופים  עם  פעולה  שיתוף 
לצמצום תאונות הדרכים, להגביר את מודעות הציבור לנושא 
וליזום פעילויות לצמצום מספר התאונות ולהפחתת חומרתו. 
בהתאם  יעמוד,  כזו  ועדה  בראשות  התחום,  חשיבות  בשל 

לחוק, או ראש העיר בעצמו או ממלא מקומו הקבוע.
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע ויו"ר ועדת הבטיחות 
אינו  הועדה  כינוס  כי  בהדגישו,  הישיבה  את  פתח  בדרכים 
מיועד רק כדי לענות על דרישות החוק לכינוסה, אלא בגלל 

מאוד  "ונשמרתם  של  התורה  ציווי  במסגרת  הנושא  היות 
יפגעו  שלא   , בכבישים  לבטיחות  לדאוג   ויש  לנפשותיכם", 
בני אדם, חלילה, ולצורך זה, יש לעשות הכל לפעול בדרכים 

רבות ומגוונות להגברת הבטיחות בדרכים.
של  ולפיתוח  לתשתיות  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
חלק  של  ניכר  תגבור  ישנו  כי  הועדה,  לחברי  מסר  העירייה 
ההדרכה וההסברה לבטיחות בדרכים בקרב תלמידי תלמודי 
בעבר  נכללו  שלא  בכאלו  וגם  ספר,  ובתי  ישיבות  תורה, 
רכיבת  והוא  מאוד  מציק  תחום  ישנו  אך  אלו,  בפעילויות 
הזהירות  ולכללי  לחוק  בניגוד  ורגילים,  חשמליים  אופניים 
ב"אור  התנועה,  כיוון  נגד  אורות,  בלי  נסיעה  כמו  בדרכים, 
אכיפה  ואין  שבורים  חצי  אופניים  קסדה,  בלא  אדום", 

בתחומים אלו.
האגף  וראש  העירייה  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל  הרב 
לתשתיות ולפיתוח קרא למשטרה להגביר את האכיפה  כנגד 
רכיבת אופניים שלא כחוק ובאופניים מסוכנים, כשהתוצאות 
הן, לצערנו, ריבוי תאונות של רוכבי אופניים, ובד בבד, להגביר 
את ההדרכה וההסברה להקפיד ברכיבה זהירה באופניים לא 

פחות מאשר בנהיגה בכלי-רכב.
בעיית  כי  בדבריו,  הדגיש  הועדה  חבר  הבר,  יהודה  הרב 
הרכיבה, בניגוד לכל ההוראות והתקנות, היא לא רק של ילדים, 

אלא גם של מבוגרים. הרב בועז הבר, חבר הועדה טען כנגד 
התקנת מערכות רמזורים בצמתים, שגורמות ל"פקקי תנועה" 
בכבישים, ועל כך הגיב הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות 
הרמזורים  זמני  של  לעת,  מעת  לעדכון,  בנוסף  כי  ופיתוח, 
בכיוונים השונים, לאחר ביצוע ספירות ומדידות, יש לזכור, כי 
עם התקנת רמזורים חדשים ישנה ירידה במספרי תאונות, וכך 
נחמיה-  הרחובות  בצומת  החדשים  ברמזורים  בס"ד  היה  גם 

חזון אי"ש.
ובטיחות  תחבורה  מח'  מנהלת  אורלנצ'יק,  ציפורה  גב' 
בדרכים באגף תשתיות הפיצה בין חברי הועדה דו"ח סיכום 
פעילות במוסדות חינוך במהלך שנת ה'תשע"ו, שכללה מבצע 
"חוליה של זה"ב" בין 10000 תלמידות ב-17 בתי ספר להפצת 
חומר הסברתי, הפעלת פינות בטיחות בבתיה"ס ושילוב ערבי 
הדרכה במסגרת המבצע: מבצע "דרך מידה" לתלמודי תורה, 
שכלל פעילויות דומות, התבצע בקרב 4000 תלמידים ב-26 
ב-16  מתקיימת  קבועה  הדרכתית  פעילות  תורה;  תלמודי 
גמלאיות   16 ע"י  בגן".  זה"ב  "תכניות  במסגרת  גני-ילדים 
מתנדבות, בשילוב הגננות, ובתקופת החופשות מתקיים מבצע 
המבצע  שם  עם  ממותגת  ניידת  ובמסגרתו  בטוח",  על  "לך 
ילדים   4000 עם  נפגשו  מתנדביה  ציבוריות,  בגינות  עוברת 

וחילקו חומר הסברתי לחיוניות חציית כביש בטוחה.
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

זהירות - "אופניים חשמליים"
הוועדה לבטיחות בדרכים של עיריית ב"ב יצאה בקריאה לציבור הרחב להקפיד על רכיבה כחוק באופניים החשמליים 

והרגליים, לאחר שבתקופה האחרונה חלה החמרה בתחום והתרבו מספר הנפגעים בתאונות אופניים 

רשמים מאירוע 'סודות הניגון היהודי'
מיטב החזנים, המנגנים, המלחינים, היוצרים והמעבדים על טהרת הקודש, השתתפו והופיעו בפני מאות אנשים, בערב 

מוזיקאלי מרתק שכלל שירים וסימפוזיון רב שיח   

הגרי"ד גרוסמן, בדברי ברכהרוזנבלום, אדלר ומקהלת 'נרננה' 
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מאת: יעקב פלדמן

יש לכם שאלות בנושאי רפואה והלכה ליום 
הכיפורים? כמידי שנה, ממשיכה מכבי שירותי 
ומפעילה את  רבות  בריאות  מסורת של שנים 
הקו הפתוח לשאלות הלכתיות בנושא צום יום 
הכיפורים,  יום  צום  כידוע לקראת  הכיפורים.  
לרפואה  הקשורות  רבות  שאלות  מתעוררות 
והלכה. "מכבי שירותי בריאות", אשר פועלת 
לקהילה,  השירותים  את  ולהתאים  להנגיש 
רפואה  צוותי  בשילוב  החשיבות  את  זיהתה 
משותף  מקצועי  מענה  לתת  בכדי  והלכה, 
רבות  ומזה שנים  תוך התייעצות לכל הפונים, 

מפעילה את הקו המיוחד.
יופעל  המרכזי  הפתוח  הקו  שנה,  כמידי 
בהשתתפות  רשב"י,  הרפואי  במרכז  באשדוד 
רבנים, מורי צדק ורופאים מומחים וידועי שם 
במגוון תחומים: הגאון רבי שמואל דוד הכהן 
גרוס שליט"א רב דחסידי גור ורב אב"ד בד"ץ 
רבני הקריות אשדוד, הגאון רבי משה שלזינגר 
רבי  הגאון  חיים",  “פרי  ארגון  יו"ר  שליט"א 
משה פנחס זנדר שליט"א רב מרכז ת"א ודומ"ץ 
בבד"ץ של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, הרה"ג דוד 
משפט  לממונות  הרבני  הדין  בית  חבר  מלכה 
שלום ורו"כ משכיל לדוד, הרה"ג שמואל יוסף 
שטיצברג שליט"א רב ומו''ץ בבית שמש ובעל 
לייב  יהודה  רבי  הגאון  ברכה,  שערי  מח''ס 
שבדרון שליט''א רב קהילת מרומי שדה ומו"ץ 
קרית ספר מודיעין עילית, הרה"ג חנוך וקשטוק 
שליט"א מרבני הקהילה בערד, הרה"ג יחזקאל 
הוראה,  שערי  בבד"ץ  דומ"ץ  שליט"א  סלמון 
הרה"ג  באשדוד,  ומו"ץ  ירושלים  ביה"ד  חבר 
בית  ומו"ץ  רב  שליט"א  חשין  זאב  אהרון 
הוראה הליכות יוחנן, טאלנא, אשדוד, הרה"ג 
ודומ"ץ  אבנר  חזון  קהילת  רב  חימוב  אלעזר 
יועץ  בבד"ץ הישר והטוב והרב שמעון ברונר 

בכיר ארגון בוני עולם.
מומחים  רופאים  בהשתתפות  יתקיים  הקו 
של מכבי: דר' יצחק לויסמן – רופא משפחה, 
דר זאק דהן – רופא משפחה, דר חנני מיכאל 
ביבי  פרופ'  נשים,   – גוהר  יוסף  דר  ילדים,   –
חיים – ילדים, ד"ר אנדריי איצקוביץ – מומחה 
רופאת   – פצ'וני  טטיאנה  ד"ר   ,ADHD

משפחה, ורוקח קליני – יבגני יוזפולסקי.
יעמוד   03-5141010 מכבי  של  הפתוח  הקו 
לשירות הציבור ביום ראשון ז' תשרי 09.10.16 
לשלוח  ניתן   .18:30  -  17:30 השעות  בין 

שאלות גם לפקס: 073-2132476.

 קוים מתוגברים לקליטת השיחות

הפתוח  הקו  של  הגדולה  ההצלחה  לאור 
האחרונות  בשנים  שנרשם  הגדול  והביקוש 

בערים  פתוחים  קוים  להפעיל  במכבי  נערכים 
נוספות: בירושלים במרכז הרפואי פנינת חמד 
גנים  ובהדר  באלעד,  שמש,  בבית  ברוממה, 

בפתח תקוה.
מוגברים  בקווים  מראש  נערכים  במכבי 
לקליטת מאות שיחות שיקבלו מענה בסבלנות 
הואילו  רבנים חשובים אשר  ע"י  ובמקצועיות 
בטובם לסייע לציבור ולהעניק לפונים מן הידע 

הרב שלהם.
יגאל  מר  במכבי  ושיווק  שירות  אגף  ראש 
על  שמחים  אנו  שנה  "כמדי  כי  מציין  וידאל 
מדובר  הצום.  לקראת  טלפוני  מענה  הפעלת 
הלכה  מידע  מעניקה  אשר  חשובה,  בפעילות 
רפואה  בנושאי  הקופות  כל  לחברי  למעשה 
מותאם  שירות  עוד  הינו  זה  שירות  והלכה. 
יזמה  בריאות  שירותי  שמכבי  החרדי  למגזר 
מדובר  גדולה.  בהצלחה  שנים  עשרות  לפני 
זוכים  אשר  קו  בכל  ושאלות  פניות  באלפי 
עוד  והרופאים".  הרבנים  ע"י  מקצועי  למענה 
מציין מר וידאל, כי "מכבי תמיד יוזמת ומובילה 
בתחומים רבים במגזר החרדי כמו הקו הפתוח, 
ואילו  ועוד,  הקהילה,  קשרי  מתאמי  מערך 
הקופות האחרות מחקות את השירותים שאנו 
את  מוכיח  לקהילה  מכבי  של  הקשר  יוזמים. 
עצמו מידי שנה. מכבי הצליחה להביא שירות 
אנו  והלכה.  מקצועית  רפואה  המאגד  ייחודי 
במכבי, מאחלים לכל בית ישראל גמר חתימה 

טובה". 
משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
שלזינגר מציין כי "מכבי הינה הקופה הראשונה 
לחבריה  שלם  מענה  לתת  הצורך  את  שהבינה 
מהשטח  למידה  ומתוך  ומצוות,  תורה  שומרי 
רפואי/ מענה  שייתן  שירות  להפעיל  הוחלט 

ואשר  לכך  הזקוקים  החברים  לרבבות  הלכתי 
שנותנים  בצוותא  ורופאים  רבנים  ע''י  מאויש 
כל  לאורך  יוזמת  מכבי  לפונים.  במידי  מענה 
לתת  שמטרתם  בריאותיים  פרויקטים  השנה 
מענה לחבריה במגזר לטווח ארוך מתוך תפיסה 
וחשיבה להעמיק את הקשר עם החברים ולתת 
לאורך  והבריאותיים  הנכונים  הכלים  את  להם 

כל השנה". 
הרב משה גרינבוים מיוזמי הקו הפתוח מציין 
"כי מכבי דואגת לכל תושבי ישראל ומסייעת 
אנו  הצום  לקראת  בריאותם.  על  לשמור  להם 
וידע  ורופאים יחד לתת שירות  מכנסים רבנים 
הלכתי ורפואי. אנו באשדוד שמחים לארח את 
הפעילות החשובה במרכז רפואי רשבי, ולהיות 
כמותה  מאין  חשובה  ארצית  מתרומה  חלק 
לטובת  להלכה  הרפואה  תחום  את  המחברת 

ציבור השואלים".

'הקו הפתוח' לשאלות 
בענייני הצום

כמידי שנה תפעיל 'מכבי שירותי בריאות' את ה'קו הפתוח' 
- רפואה והלכה לשאלות בנושאי צום יום הכיפורים ● הקו 
הפתוח המרכזי יופעל באשדוד, אך בשל הביקוש ההולך 

וגובר לשירות ייחודי זה, נערכים במכבי להפעיל קוים נוספים 
גם בירושלים, בית שמש, אלעד, ופתח תקוה ● מאות רבנים 
ומורי צדק השתתפו בכנס מיוחד של מכבי לקראת הצום בעיר

הרבנים משיבים בקו הפתוח, בשנה שעברה

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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מאת: עוזי ברק

מורחב  וצוות  עירוניים  פקחים  שוטרים,   62
חסר  במבצע,  חלק  נטלו  העירוני  השיטור  של 
ראש- לקראת  ובהצלחתו,  בהיקפו  תקדים 
השנה, ברחובותיה המרכזיים של העיר בני-ברק 
במסגרת סדרה של פגישות וסיכומים כהערכות 
לקראת החגים של הרב חנוך זייברט, ראש העיר 
דן,  מרחב  משטרת  מפקד  אזולאי,  שי  ונצ"מ 
הרב  הפרוייקט  על  מפקח  העירייה  כשמטעם 
המשטרה  ומטעם  רה"ע  רמ"ט  דרנגר,  ישראל 
מאיר  פקד  ובהם  המרחב,  של  בכירים  קצינים 
סוויסה, מפקד השיטור העירוני ובשיתוף עם מר 
שלמה מלכא, מנהל המחלקה לשיטור עירוני של 

העירייה.

המבצע הנרחב נועד והביא לפתרון של בעיה 
קשה הקיימת שנים רבות ברחובותיה הראשיים 
והרב  חזון-איש  עזרא,  עקיבא,  כרבי  העיר  של 
קשים  תנועתיים  ופקקים  עומס  של  כהנמן, 
וציבורי  פרטי  רכב  של  ארוכים  תורים  מנשוא, 
חגים  בערבי  מגיעים  כשהשיאים  המשתרכים, 
זמן  להמתין  נאלצים  ונהגים  מהעיר  ביציאות 

ממושך ביותר עד ליציאתם.
בניידות  פעלו  והפקחים  השוטרים  עשרות 
ובין  התנועה,  לאכיפת  שונות  בדרכים  ורגלי 
והושם  אלו  ברחבות  התנועה  הוכוונה  היתר, 
לאורך  חוקיות  בלתי  חניות  למנוע  מיוחד  דגש 
הבעיות  אחת  את  שהיוו  המרכזיים  הרחובות 
התנועתית  ולאנדרלמוסיה  לפקקים  המרכזיות 
לאורך צירים אלו, ואכן, התנועה התנהלה באופן 

שוטף, יעיל ומסודר.
נושאי שיתוף הפעולה בין ראש העיר למפקד 
לא  כאשר  מגוונים,  תחומים  כוללים  המרחב 
משותפת  רגלי  שיטור  יחידת  הוקמה  מכבר 
פועלת  והיא  ולמשטרה,  ברק  בני  לעיריית 
כפיילוט ברחובות שונים בעיר, לטיפול בשמירה 
ועל פיקוח והסדרת התנועה  על הסדר הציבורי 

בכבישים.
גם פתרון לתקופת החגים להתמודדות  בוצע 
עם עומס תנועת כלי הרכב הפרטיים והציבוריים 
היציאה  לכיוון  דוד  בן  אברהם  מרחוב  ביציאה 
הרב  ע"י  שאושר  גהה,  לכביש  ברק  בני  מהעיר 
העירוני  האגף  בביצוע  רה"ע,  זייברט  חנוך 
זיידמן,  חנוך  הרב  ופיתוח שבהנהלת  לתשתיות 
עומסי  לשחרור  שיטור  הצבת  באמצעות  וזאת 

התנועה באזור זה.
בערב החג סייר הרב חנוך זייברט, ראש העיר, 
המחרב;  מפקד  אזולאי,  שי  נצ"מ  בהשתתפות 
מר  העירוני;  השיטור  מפקד  סויסה,  מאיר  פקד 
העירוני  לשיטור  המחלקה  מנהל  מלכא,  שלמה 
נמשך  הסיור  רה"ע.  עוזר  צימט,  יוסף  והרב 
אחרי  עמד מקרוב  העיר,  ברחובות  רבות  שעות 
הפעילות של עשרות השוטרים והפקחים והודה 
לכל אחד מהם על העבודה המסורה, כשבאותה 
כדי  העיר  ראש  אל  רבים  תושבים  ניגשו  עת 
התנועתית  המהפכה  על  והוקרה  תודה  להביע 
זייברט רה"ע הודיע  ברחובות העיר. הרב חנוך 
כשבד  החגים,  ערבי  בכל  ימשך  זה  פיתרון  כי 
בבד, פועלת העירייה למציאת פיתרונות קבועים 

לנושאי התחבורה הציבורית ברחובות העיר. 

תכנית מהפכנית למניעת פקקים
עשרות שוטרים ופקחים פעלו בניידות ורגלי בדרכים שונות לאכיפת התנועה ולשחרור פקקי התנועה  בוצע פתרון 

גם לעומס תנועת כלי הרכב הפרטיים והציבוריים ביציאה מרחוב אברהם בן דוד לכיוון היציאה מהעיר בני ברק לכביש 
גהה, באמצעות הצבת שיטור לשחרור עומסי התנועה  ראש העיר הרב חנוך זייברט סייר יחד עם בכירי משטרת 
'מרחב דן' ואנשי לשכתו ברחובות בני ברק הפקוקים ועמדו מקרוב אחר ביצוע תכנית מהפכנית למניעת עומסי תנועה

רחוב רבי עקיבא, התנועה זרמהראה"ע, הממ"ר ובכירי המשטרההשיטור העירוני בתדרוך

גם בסוכה, שומרים על כללי בטיחות בחשמל!

אה... בוואט אחת!

שקע, תוך כמה זמן 
בנית את הסוכה?

בתוך הסוכה: 
 יש להשתמש בציוד חשמלי (שקעים, אמצעי תאורה, כבלים, אביזרים) תיקני ותקין בלבד, שמתאים להתקנה מחוץ לבית

   (מוגן מים) 
 כשמשתמשים בכבל מאריך - יש להקפיד כי השימוש בו נעשה לפרק זמן מוגבל, וכי הוא מוצמד היטב לדופן ולגג הסוכה  

    ואינו מהווה מכשול או מפריע לתנועה במקום
 בעת השימוש בכבל מאריך, יש להקפיד לחבר אליו קודם את המכשיר החשמלי ורק לאחר מכן לחבר אותו לשקע שבקיר

 כשמנתקים כבל מאריך יש להקפיד ולנתקו קודם מהחשמל ורק אחר כך מהמכשיר אליו חובר
 אסור לתלות קישוטים על חוטי החשמל ובסמוך לנורות החשמל שמאירות את הסוכה

 תליית קישוטים חשמליים בסוכה צריכה להיעשות רק על ידי מבוגר
 גם בסוכה חשוב לזכור: לא ניגשים לחשמל ולמכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגליים יחפות!

כשבונים סוכה: 
 אסור לבנות את הסוכה בצמוד    
   לעמודי חשמל ולארונות חשמל, 
    ואסור להשתמש בהם לבנייתה

 כשמרימים את הסכך כדי להניחו 
על הסוכה - יש להתרחק מעמודי     

חשמל ומכבלי חשמל ולהיזהר לא       
לגעת בהם    

 אסור להניח סכך על כבלי חשמל 
    ולא בקירבתם



יעמוד לשירותכם ביום ראשון ז׳ תשרי, 9.10.16, בין השעות 16:00 - 19:00

יש לכם שאלות בנושאי רפואה והלכה
ביום הכיפורים?

הקו הפתוח של מכבי
בטל׳: 03-5141010 או בפקס: 073-2132476

בהשתתפות רופאים מומחים של מכבי:
פרופ' ביבי חיים – מנהל מחלקה ורופא ילדים מומחה 

ד״ר חנני מיכאל - מומחה ברפואת ילדים
ADHD-ד״ר איצקוביץ אנדריי  – מומחה ברפואת ילדים ו

ד״ר פצ'וני ט.  – מנהלת רפואית אשדוד 
ד״ר יצחק לויסמן – רופא משפחה

ד״ר זאק דהן – רופא משפחה
ד״ר גוהר יוסף  - רופא נשים מחוזי

יבגני יוזפולסקי - רוקח קליני

בהשתתפות הרבנים החשובים:

הגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א רב דחסידי גור ורב אב"ד בד"ץ רבני הקריות אשדוד
הגאון רבי משה שלזינגר שליט"א יו"ר ארגון “פרי חיים"

הגאון רבי משה פנחס זנדר שליט"א רב מרכז ת"א ודומ"ץ בבד"ץ של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל
הרה"ג שמואל יוסף שטיצברג שליט"א רב ומו''ץ בבית שמש ובעל מח''ס ״שערי ברכה״

הגאון רבי יהודה לייב שבדרון שליט''א רב קהילת ״מרומי שדה״ ומו"ץ קרית ספר מודיעין עילית
הרה"ג חנוך וקשטוק שליט"א מרבני הקהילה בערד

הרה"ג יחזקאל סלמון שליט"א  דומ"ץ בבד"ץ ״שערי הוראה״, חבר ביה"ד ירושלים ומו"ץ באשדוד
הרה"ג דוד מלכה חבר בית הדין הרבני לממונות משפט שלום ורו"כ ״משכיל לדוד״

הרה"ג אהרון זאב חשין שליט"א רב ומו"ץ בית הוראה ״הליכות יוחנן״, טאלנא, אשדוד
הרה"ג אלעזר חיימוב רב קהילת חזון אבנר ודומ"ץ בבד״ץ ״הישר והטוב״

הרב שמעון ברונר יועץ בכיר ארגון ״בוני עולם״

בס״ד

מוגש כמידע לחברי מכבי

מומחיות
הלכה למעשה!
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מאת: עוזי ברק 

שני ילדים נפלו מגובה רב ונפצעו בבני ברק 
ילד אחד נפצע נפגע  ימי ראש השנה.  במהלך 
באורח קשה והילד השני נפצע באורח בינוני. 

הראשון  יום  בצהרי  אירע  הראשון  המקרה 
של ראש השנה, כאשר פעוטה נפצעה ברחוב 
ונפלה  ברק  בבני  כץ  פרדס  בשכונת  יונתן 
קשה,  באורח  ונפצעה  קומות  כ-3  של  מגובה 
מזגן  ידי  על  נבלמה  נפילתה  הנס  למרבה 

בקומה הראשונה.
פראמדיק  עם  יחד  הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
של מד"א העניקו טיפול רפואי לפעוטה כבת 

חבלת  עם  קשה  במצב  פונתה  והיא  שנתיים 
ראש לבית החולים 'שניידר' שבפתח תקווה. 

השני  ביום  למחרת,  אירע  השני  המקרה 
של ראש השנה, ילד כבן 12 נפל מגובה כ- 2 
קומות בבני ברק, ברחוב לוי יצחק מברדיצ'ב 
מתנדב   דהאן  דוד  ר'  ברק.  בבני  ה'  שבשיכון 
'איחוד הצלה' סיפר "הילד טיפס מעל למעקה 

איבד את שיווי משקלו ונפל לחצר הבניין".
צוותי  עם  יחד  הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
והוא  'הצלה' העניקו לו טיפול רפואי ראשוני 
במצב  מד"א  של  באמבולנס  מהמקום  פונה 
בינוני לבית החולים 'שיבא' שבתל השומר עם 

חבלות בגפיים.

הבניין עומד לקרוס
סכנה: בניין דירות ברחוב חזון איש 4 בבני ברק, עומד 

בפני סכנת קריסה ● דוד כהן מנהל מחלקת מבנים 
מסוכנים בעירייה הכריז על המקום כ'מבנה מסוכן' ויש 

איסור כניסה אל הבניין מחשש לסכנה של קריסת המבנה, 
עקב רעידות בעמודי הבניין, לאחר בניה בלתי חוקית ● 
הדיירים יחפשו מקום מגורים חילופי לתקופה הקרובה

מאת: עוזי ברק

דיירי בניין בבני ברק לא יוכלו לעשות את 
הכרזה   צו  בשל  זאת  בביתם,  הקרבים  החגים 
מנהל  ע"י  לבניין  שהוצא  מסוכן,  למבנה 
מחלקת מבנים מסוכנים בעיריית בני ברק מר 
של  יסודות  עמודי  קריסת  בעקבות  כהן,  דוד 

בניין מגורים.
פינת   4 איש  חזון  ברחוב  ממוקם  הבניין 
של  ביתו  ממול   ,2 טוב  שם  הבעל  רחוב 

הגראי"ל שטיינמן.
להרוס  שוקלים  ברק  בני  עיריית  מהנדסי 
דבר  מחדש,  חיזוקים  בו  לבצע  או  בניין  את 
דיירי הבניין, לאחר ששניים  שנתון להחלטת 

מעמודיו התומכים קרסו.
מסוכנים  מבנים  מחלקת  מנהל  לדברי 
"הסיבות  כהן,  דוד  מר  ברק  בני  בעיריית 
על  נוספת  בנייה  בשל  יתר  עומס  הן  לקריסה 
מעת  בבניין  שקיים  הנדסי  וכשל  יתכן  הגג, 
קורוזיה  ישנה  כן  כמו   ,1964 בשנת  בנייתו 
שלא  בטון  או  העמודים  להתפוררות  שגרמה 

טופל ולא תוחזק כראוי".
 10 מטעם  למקום  הובא  קבלן  בינתיים, 
מאות  והציב  בבניין  המתגוררים  משפחות 
מדובר  אך  בבניין,  לתמוך  ארעיים  עמודים 
בפתרון לטווח קצר מאוד, רק בשביל שיוכלו 

הדיירים להיכנס ולקחת את חפציהם האישיים 
ושלא יקרוס הבניין.

השיטור העירוני בראשות מר שלומי מלכא 
מהדירות  ציוד  לפנות  מהדיירים  לחלק  סייעו 

למקום חילופי.
כרגע נאסרה הכניסה לבניין והוצבו סביבו 
הבניין.  מהתמוטטות  חשש  בשל  מחסומים, 
האוטובוס  בתחנת  הישיבה  נאסרה  כן,  כמו 
נאלצים  והנוסעים  לבניין,  מתחת  הממוקמת 

כעת להמתין במקום סמוך.
הדיירים טוענים כי הסיבה לרעידות נעוצה, 
מדיירי  חלק  שערכו  בשיפוצים  הנראה,  ככל 
הבניין בדירותיהם. השיפוץ אירע לפני כשנה, 
אך לאחרונה החלו התושבים לחוש ברעידות, 
קיימים  כי  התגלה  מהנדסים  של  ובבדיקה 

סדקים רחבים בעמודי היסוד של הבניין.
מומחים  מהנדסים  הדיירים  הזמינו  כעת 
החלטות  שיתנו  או  אחריות  שייקחו  מטעמם 
בהתאם  יעשה  והדבר  בנושא  מקצועיות 
להחלטת האחראי על מבנים מסוכנים בעירייה 

שאמור לאשר זאת סופית. 
עדיין לא נמצא פתרון ולא ברור האם קיימת 
של  הקיימים  יסודותיו  את  לחזק  האפשרות 
הבניין, או שלא תהיה ברירה אלא להרוס אותו 

ולבנותו מחדש.

נפלו מגובה ונפצעו 
שני ילדים נפלו בימי ראש השנה מגובה בשני מקרים 
שונים, ילד אחד נפצע באורח קשה והשני באורח בינוני

המהנדסים בוחנים את הסדקיםהבניין שהוגדר כמבנה מסוכן

אחרי שנה של אחסון, הסכך שלכם מלא באורחים לא קרואים...
סנו -K600 מרססים על הסכך לפני שפורשים על הסוכה

ונהנים מסכך נקי מחרקים!
למניעת חרקים לטווח ארוך, יש לרסס שוב בתום החג, לפני האחסון.

ריסוס אחד
סוכות הגיע?

והסכך נקי
מחרקים!
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מאת: חיים רייך

יש אתרוגים תימנים... ויש יהלומים!
ויש  ומהודרים,  נקיים  תימניים  אתרוגים  יש 
ורק  אך  תמצאו  אותם   - יהלום  שהם  אתרוגים 
ב"מקלט", ברח' קהילות יעקב 72 בני ברק, שנהפך 

לשם דבר באתרוגים תימניים. 
כל המעוניין להשיג אתרוג תימני מובחר כרצונו, 
את  לבטח  ימצא  שם  המקלט,  לכיוון  מועדות  פניו 

מבוקשו.
פשוטה.  לא  משימה  זו  כידוע,  אתרוגים,  לבחור 
אוהבים  יש  שלו.  והסגנון  הטעם  את  יש  אחד  לכל 
גדול,  ויש המעוניינים דווקא בקטן. יש הרוצים דוקא 

צורת מגדל, ויש הרוצים צורה אחרת.
אבל דווקא ב"מקלט" כולם מוצאים אתרוג כלבבם, 
ולא צריכים להתפשר על אתרוג בדיעבד. הסיבה היא 
ממגדל  רק  אתרוגים  מקבלים  לא  במקלט  פשוטה: 
לרכוש  הצרכנים  את  מחייב  דבר שהיה  בארץ,  אחד 

דווקא מגידול וצורה מסויימת...
המגדלים  מכל  כמעט  אתרוגים  מקבלים  במקלט 

בארץ. והשנה יותר מתמיד!
ממנהלי ה"מקלט" נמסר כי "בסיעתא דשמיא זכינו 
ורמת  במינם  מיוחדים  גדולים  ב'יהלומים'  השנה 
הדסיים  במקלט  להשיג  ניתן  כמו"כ  גבוהה.  ניקיון 
מיוחדים במינם א' א' בתפזורת ובאריזות ובכל סוגי 

הכשרויות".
הישיבה  ראש  מרן  הגיע  אף  האחרונים  בימים 
ציון",  "נווה  בד"ץ  ראש  שליט"א  הכהן  הגר"ש 
ארבעת  של  המרכזי  האריזה  בבית  מיוחד  לביקור 
ציון"  "נווה  בד"ץ  בהשגחת  "הידור"  מבית  המינים 
יחד עם חברי הבד"ץ הרבנים הגאונים הגדולים רבי 
שמעון  בן  מסעוד  ורבי  שליט"א  שמעון  בן  שלמה 

שליט"א.
18:00- יום מהשעה  כל  שעות הפתיחה במקלט: 

23:00 ולאחר יום כיפור מהשעה: 9:00-23:00.

מאת: חיים רייך

לפניות  הועדה  שקיימה  מיוחד  בדיון 
ישראל  הרב  ח"כ  של  בראשותו  הציבור 
יו"ר  מוזס,  הרב  ח"כ  ביקש  אייכלר, 
התחבורה  משרד  כי  התורה,  יהדות  סיעת 
לשנות  הציבורית,  התחבורה  לנהגי  יאשר 
בו  במקרה  הקבוע  נסיעתם  ממסלול 
האוטובוס התמלא בראשית מסלולו. הרב 
מוזס נימק והסביר: "אנחנו עדים לתופעה, 
לאחר  לחלוטין  מתמלא  אוטובוס  בה 
ולמרות  מסלולו,  של  הראשונות  התחנות 
זאת, נאלץ לנסוע במסלול התחנות הקבוע 
נוסעים  עוד  מעלה  שאינו  למרות  שלו, 
הן  מיותר  נטל  מהווה  שהדבר  ולמרות 
האוטובוס  בתוך  יושבים  שכבר  לנוסעים 
לפעמים,  תנועה.  עומסי  מבחינת  והן 
והאוטובוס  פקוק  הקבוע  הנסיעה  מסלול 
של  רוחם  למורת  בפקק  להתעכב  נאלץ 
יושבי האוטובוס. אישור לקצר מהמסלול 
וגם על  במקרה כזה, תקל גם על התנועה 

הנוסעים". 
נציג משרד התחבורה מר דרור גנון אמר 
כי החלטה כזו אינה ענין של מה בכך, אך 
ולתת  לעומקו  אותו  לבדוק  מבטיח  הוא 

מענה בהקדם.

עם  מוזס  הרב  ח"כ  שוחח  הדיון  בתום 
מרכז  מחוז  של  אג"מ  קצין  לוי  הוד  מר 
הבקבוק  צוואר  בנושא  ישראל,  במשטרת 
 – עזרא  רחוב  תחנת  באזור  המתרחש 
היציאה  לכיוון  ברק,  בבני  פנחס  גבעת 
מהעיר. הרב מוזס הסביר למר הוד לוי, כי 
קיימים  לתחנה,  הצמוד  זה,  כביש  בקטע 
של  עיכוב  השני.  אחרי  האחד  תנועה  איי 
נוסעים,  העלאת  לצורך  בתחנה  אוטובוס 
המשתרך  ארוך  תנועה  פקק  מיידית  גורר 
מאחר  איש,  חזון  רח'  של  עומקו  על 
לעקוף  אפשרות  אין  התנועה  איי  ובשל 
"ראינו  בתחנה.  העומד  האוטובוס  את 
במקום  עומדת  העומס  בשעות  שכאשר 
נחסך  ומזרזת את התנועה,  ניידת משטרה 
הפקק הארוך. אני מבקש כי בחודש החגים 
העמוס תחבורתית, תקצו ניידת למקום זה 

ונמנע עיכובים מיותרים".
מר הוד לוי אמר כי העניין יבוצע ברוח 

בקשתו של ח"כ הרב מוזס.
בוועדה,  הדיון  במהלך  כי  יצוין, 
העיר  של  התחבורתיות  הבעיות  כשהוצגו 
ארוך  כפתרון  מוזס  הרב  הציע  ברק,  בני 
טווח, לפתוח את רחוב מתתיהו, מול גשר 
העיר,  אל  נוספת  לכניסה  שמואל,  גבעת 

במקביל ליציאה מרחוב אברהם בן דוד.

"יהלומים" תימניים במקלט
ב"מקלט" 

ברחוב קהילות 
יעקב בבני 
ברק, יהיה 
ניתן להשיג 
אתרוגים 
תימניים 

מהודרים ביותר 
ממגוון רחב 
של מגדלים

תחבורה ציבורית- 
בדרך הקצרה

ח"כ מוזס בועדה לפניות הציבור: דורש ממשרד 
התחבורה לאפשר לאוטובוסים בין עירוניים המלאים 
בנוסעים לקצר מסלולם ולצאת מהעיר בדרך הקצרה 
ביותר ● לבקשתו, יוצב שוטר לוויסות תנועה בתחנה 

שברח' עזרא - גבעת פנחס בבני ברק

מרן הגר"ש וחברי הבד"ץ בבית האריזה

לולבים במקלט!

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

• שעות המכירה •
במקלט: כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

• דרי (טירת צבי) • קורא • זהידי • ועוד

ברח' קהילות יעקב 72 ב"ב (מול ביה"ס כהנמן) 
וליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב

יש אתרוג תימני נקי ומהודר, 
ויש אתרוג יהלום!

ויש יהלומים!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש יהלומים!

יהלומיםיהלומיםיהלומים
(מול ביה"ס כהנמן) 

אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00 אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00ליד אשפר:

יהלומיםיהלומיםיהלומים
ברח' קהילות יעקב 

אחרי יוה"כ: בשעות: ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: ליד אשפר:

יהלומיםיהלומיםיהלומים

יש אתרוגים...

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

 קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  מטפחות  

ארועים     תינוקות    ילדות    נשים

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

שמגר י-ם  גבעת שאול י-ם  בית שמש  סגולה  פתח תקווה  איילון  בני ברק  אשדוד 

סניפי אושר עד: 

סניף ב"ב
פתוח רצוף
בתקופת 

החגים

קולקציה חדשה

חגיגית ונוצצת 
לקראת החגים

ננה הלפרין וצוות העובדות מאחלות לקהל הלקוחות 

שנה טובה, יפה ופורחת



הטבה מקסימלית 625 ₪. תוקף המבצע עד 14.10.16 או/ו עד גמר המלאי. 
יח'   3 ₪125. כמות מינימלית למבצע  1000 שוברים ע"ס  מלאי מינימלי: 
לפריט. אין כפל מבצעים והנחות. תוקף מימוש ההטבה עד 30.12.2020. 

בכפוף לתקנון המבצע שמופיע בחנויות.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

 מקרר 
מקפיא עליון

נפח ברוטו 480 
לי’, NF, נפח תא 
הקפאה 127 לי’, 

נפח תא מזון 338 
 לי’, דירוג 
B  אנרגטי

רק ב-

₪ 3,090
₪375 
הטבה

חגיגת הטבות 
מדהימה לחגים

רק ב-

₪ 2,000

 תנור 
משולב 
דו תאי

₪250 
הטבה

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

תא אפייה 
תחתון 44 ליטר

מקפיא 6 
מגירות

רק ב-

₪ 1,049

 נפח כללי 
 ברוטו 194 ליטר, 

 טורקי, דירוג 
B :אנרגטי

₪125 
הטבה

רק ב-

₪ 299

רק ב-

₪ 449

מצלמה 
דיגיטלית 

ixus 175

רק ב-

₪ 79

טלפון 
אלחוטי

רק ב-

₪ 199

ערכת בידורית 
קריוקי + מיקרופון

רק ב-

₪ 349

מעבד מזון

רק ב-

₪ 79

מאוורר 
עמוד “16 

רק ב-

₪ 79

פלטת שבת 
בינונית

רק ב-

₪ 179

מיחם 
חשמלי

מ.סטריאו 
ניידת

1301שחור

עם טיימר, 3 
מצבים

60 כוסות נסתר,
תוצרת הארץ

 תיק 
בשווי ₪50 

במתנה

מזגן נייד 

רק ב-

₪ 2,190

 ,BTU 10,000
 דירוג 

 A אנרגטי

₪250 
הטבה

עם התקן משמרת 
שבת בשווי 600 ₪

מתאים 
לסוכה



בני ברק   ד' בתשרי תשע"ז 6/10/16 1216

מאת: יעקב פלדמן

יש לכם שאלות בנושאי רפואה והלכה ליום 
הכיפורים? כמידי שנה, ממשיכה מכבי שירותי 
ומפעילה את  רבות  בריאות  מסורת של שנים 
הקו הפתוח לשאלות הלכתיות בנושא צום יום 
הכיפורים,  יום  צום  כידוע לקראת  הכיפורים.  
לרפואה  הקשורות  רבות  שאלות  מתעוררות 
והלכה. "מכבי שירותי בריאות", אשר פועלת 
לקהילה,  השירותים  את  ולהתאים  להנגיש 
רפואה  צוותי  בשילוב  החשיבות  את  זיהתה 
משותף  מקצועי  מענה  לתת  בכדי  והלכה, 
רבות  ומזה שנים  תוך התייעצות לכל הפונים, 

מפעילה את הקו המיוחד.
יופעל  המרכזי  הפתוח  הקו  שנה,  כמידי 
בהשתתפות  רשב"י,  הרפואי  במרכז  באשדוד 
רבנים, מורי צדק ורופאים מומחים וידועי שם 
במגוון תחומים: הגאון רבי שמואל דוד הכהן 
גרוס שליט"א רב דחסידי גור ורב אב"ד בד"ץ 
רבני הקריות אשדוד, הגאון רבי משה שלזינגר 
רבי  הגאון  חיים",  “פרי  ארגון  יו"ר  שליט"א 
משה פנחס זנדר שליט"א רב מרכז ת"א ודומ"ץ 
בבד"ץ של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, הרה"ג דוד 
משפט  לממונות  הרבני  הדין  בית  חבר  מלכה 
שלום ורו"כ משכיל לדוד, הרה"ג שמואל יוסף 
שטיצברג שליט"א רב ומו''ץ בבית שמש ובעל 
לייב  יהודה  רבי  הגאון  ברכה,  שערי  מח''ס 
שבדרון שליט''א רב קהילת מרומי שדה ומו"ץ 
קרית ספר מודיעין עילית, הרה"ג חנוך וקשטוק 
שליט"א מרבני הקהילה בערד, הרה"ג יחזקאל 
הוראה,  שערי  בבד"ץ  דומ"ץ  שליט"א  סלמון 
הרה"ג  באשדוד,  ומו"ץ  ירושלים  ביה"ד  חבר 
בית  ומו"ץ  רב  שליט"א  חשין  זאב  אהרון 
הוראה הליכות יוחנן, טאלנא, אשדוד, הרה"ג 
ודומ"ץ  אבנר  חזון  קהילת  רב  חימוב  אלעזר 
יועץ  בבד"ץ הישר והטוב והרב שמעון ברונר 

בכיר ארגון בוני עולם.
מומחים  רופאים  בהשתתפות  יתקיים  הקו 
של מכבי: דר' יצחק לויסמן – רופא משפחה, 
דר זאק דהן – רופא משפחה, דר חנני מיכאל 
ביבי  פרופ'  נשים,   – גוהר  יוסף  דר  ילדים,   –
חיים – ילדים, ד"ר אנדריי איצקוביץ – מומחה 
רופאת   – פצ'וני  טטיאנה  ד"ר   ,ADHD

משפחה, ורוקח קליני – יבגני יוזפולסקי.
יעמוד   03-5141010 מכבי  של  הפתוח  הקו 
לשירות הציבור ביום ראשון ז' תשרי 09.10.16 
לשלוח  ניתן   .18:30  -  17:30 השעות  בין 

שאלות גם לפקס: 073-2132476.

 קוים מתוגברים לקליטת השיחות

הפתוח  הקו  של  הגדולה  ההצלחה  לאור 
האחרונות  בשנים  שנרשם  הגדול  והביקוש 

בערים  פתוחים  קוים  להפעיל  במכבי  נערכים 
נוספות: בירושלים במרכז הרפואי פנינת חמד 
גנים  ובהדר  באלעד,  שמש,  בבית  ברוממה, 

בפתח תקוה.
מוגברים  בקווים  מראש  נערכים  במכבי 
לקליטת מאות שיחות שיקבלו מענה בסבלנות 
הואילו  רבנים חשובים אשר  ע"י  ובמקצועיות 
בטובם לסייע לציבור ולהעניק לפונים מן הידע 

הרב שלהם.
יגאל  מר  במכבי  ושיווק  שירות  אגף  ראש 
על  שמחים  אנו  שנה  "כמדי  כי  מציין  וידאל 
מדובר  הצום.  לקראת  טלפוני  מענה  הפעלת 
הלכה  מידע  מעניקה  אשר  חשובה,  בפעילות 
רפואה  בנושאי  הקופות  כל  לחברי  למעשה 
מותאם  שירות  עוד  הינו  זה  שירות  והלכה. 
יזמה  בריאות  שירותי  שמכבי  החרדי  למגזר 
מדובר  גדולה.  בהצלחה  שנים  עשרות  לפני 
זוכים  אשר  קו  בכל  ושאלות  פניות  באלפי 
עוד  והרופאים".  הרבנים  ע"י  מקצועי  למענה 
מציין מר וידאל, כי "מכבי תמיד יוזמת ומובילה 
בתחומים רבים במגזר החרדי כמו הקו הפתוח, 
ואילו  ועוד,  הקהילה,  קשרי  מתאמי  מערך 
הקופות האחרות מחקות את השירותים שאנו 
את  מוכיח  לקהילה  מכבי  של  הקשר  יוזמים. 
עצמו מידי שנה. מכבי הצליחה להביא שירות 
אנו  והלכה.  מקצועית  רפואה  המאגד  ייחודי 
במכבי, מאחלים לכל בית ישראל גמר חתימה 

טובה". 
משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
שלזינגר מציין כי "מכבי הינה הקופה הראשונה 
לחבריה  שלם  מענה  לתת  הצורך  את  שהבינה 
מהשטח  למידה  ומתוך  ומצוות,  תורה  שומרי 
רפואי/ מענה  שייתן  שירות  להפעיל  הוחלט 

ואשר  לכך  הזקוקים  החברים  לרבבות  הלכתי 
שנותנים  בצוותא  ורופאים  רבנים  ע''י  מאויש 
כל  לאורך  יוזמת  מכבי  לפונים.  במידי  מענה 
לתת  שמטרתם  בריאותיים  פרויקטים  השנה 
מענה לחבריה במגזר לטווח ארוך מתוך תפיסה 
וחשיבה להעמיק את הקשר עם החברים ולתת 
לאורך  והבריאותיים  הנכונים  הכלים  את  להם 

כל השנה". 
הרב משה גרינבוים מיוזמי הקו הפתוח מציין 
"כי מכבי דואגת לכל תושבי ישראל ומסייעת 
אנו  הצום  לקראת  בריאותם.  על  לשמור  להם 
וידע  ורופאים יחד לתת שירות  מכנסים רבנים 
הלכתי ורפואי. אנו באשדוד שמחים לארח את 
הפעילות החשובה במרכז רפואי רשבי, ולהיות 
כמותה  מאין  חשובה  ארצית  מתרומה  חלק 
לטובת  להלכה  הרפואה  תחום  את  המחברת 

ציבור השואלים".

'הקו הפתוח' לשאלות 
בענייני הצום

כמידי שנה תפעיל 'מכבי שירותי בריאות' את ה'קו הפתוח' 
- רפואה והלכה לשאלות בנושאי צום יום הכיפורים ● הקו 
הפתוח המרכזי יופעל באשדוד, אך בשל הביקוש ההולך 

וגובר לשירות ייחודי זה, נערכים במכבי להפעיל קוים נוספים 
גם בירושלים, בית שמש, אלעד, ופתח תקוה ● מאות רבנים 
ומורי צדק השתתפו בכנס מיוחד של מכבי לקראת הצום בעיר

הרבנים משיבים בקו הפתוח, בשנה שעברה

 
עשרות אלפי לולבים,

 אתרוגים-אוצר בית דין,
הדסים וערבות, 

כל הכשרויות כל ההידורים 
סוכות, סכך, קישוטים 

בדים לסוכה, שולחנות, כסאות, תאורה 
ועוד ...ועוד ...

 
עשרות אלפי לולבים,

 אתרוגים-אוצר בית דין,
הדסים וערבות, 

כל הכשרויות כל ההידורים 
סוכות, סכך, קישוטים 

בדים לסוכה, שולחנות, כסאות, תאורה 
ועוד ...ועוד ...

לפרטים נוספים 058-7663012 לפרטים נוספים 058-7663012 

בתי הוראה פתוחים לקהל הרחב
לאורך כל היום 

החל ממוצאי יום הכיפורים
ועד ערב חג הסוכות

בתוך השוקמבחר חנויות להשכרהחדש!!!

שי נאה

לכל באי השוק

עד גמר המלאי !

השכרת הדוכנים

בעיצומה! 

זה כבר עניין של מסורתזה כבר עניין של מסורת

בני ברק  כ"ה באלול תשע"ו 28/9/16 1218

מאת: יאיר קורן 

במוצ"ש  שהתקיים  רושם  רב  במעמד 
תחת הכותרת "מעמד האלף לך שלמה", 
למעלה מאלף אברכים גדשו את ביהכ"נ 
המרכזי שיכון ה' בני ברק בראשות הרב 

מרדכי בונים זילברברג רב בית הכנסת.
הרשת  ע"י  אורגן  האלף  המעמד 
החיים  האור  תורת  להפצת  העולמית 
סניפים  מ-30  למעלה  המונה  הקדוש. 
יום שישי בכל רחבי הארץ,  כוללים  של 
מצפון עד דרום, העוסקים והוגים בתורת 

האור החיים הקדוש זצוקללה"ה.
בחברותות  כשעתיים  נמשך  הלימוד 
"אור  בספר  גמורה.  דיבור  ובתענית 
תבא.  כי  בפרשת  התורה  על  החיים" 
לתאר  "קשה  העיד:  האברכים  אחד 
בלימוד  שחשתי  העצומה  ההרגשה  את 
תורתו של האור החיים הקדוש. כל אחד 
שהיה ועבר באקראי מחוץ לבית הכנסת 
האווירה המחממת  אל  מגנט  כמו  נמשך 
העוצמה  את  ולטעום  לחוש  כדי  רק  הזו 
כי  אמרו  המעמד  מארגני  הזו",  האדירה 
הלומדים  לאברכים  מלגות  חולקו  בערב 

בצדה  שכרה  מתן  ש"ח,  אלף  מאה  ע"ס 
ללומדים.

הגר"מ  דברים  נשא  הלימוד  בסיום 
דברי  את  וציטט  שליט"א  זילברברג 
הפסוק  על  בפרשתן  החיים  האור  רבנו 
בני  היו  שאם  הטוב"  בכל  "ושמחת 
היו  ומתיקותה  התורה  ערך  יודעים  אדם 
וכן  וכו'.  אחריה  ומתלהטין  משתגעים 
בירך את התורמים שיזכו עוד ועוד לזכות 

את הרבים ובכל הברכות שבתורה.
ניסן  בן  ברק  הרב  דיבר  לאחריו  מיד 
שהודה  הארגון,  ומנהל  יוזם  שליט"א, 
להתעסק  אותו  שזיכה  עולם  לבורא 
החיים  האור  תורת  והפצת  בלימוד 
הקדושים  מהספרים  וציטט  הקדוש. 
שההתעסקות בתורת האור החיים הקדוש 

מקרב את הגאולה.

מאת: עוזי ברק

משותפת  רגלי,  שיטור  יחידת 
ולמשטרת  בני-ברק  לעיריית 
אלו,  בימים  יוצאת  דן,  מרחב 
ברחובות  כפיילוט  לפעילות 
בשמירה  לטיפול  בעיר,  מרכזיים 
פיקוח  ועל  הציבורי  הסדר  על 
כך  בכבישים,  תנועה  והסדרת 
לחגים  הערכות  בפגישת  נמסר 
של הרב חנוך זייברט, ראש העיר 
ונצ"מ שי אזולאי, מפקד משטרת 

מרחב דן.
השיטור  יחידת  שנמסר,  כפי 
יפעלו  סיור  שבכל  המשותפת, 
מתחילה,  עירוני,  ופקח  שוטר  בו 
בפעילות  ראשון,  בשלב 
ברחובות רבי עקיבא, הרב כהנמן 
האבטחה  להגברת  ואהרונוביץ, 
מרכזיים,  ברחובות  והסדר 
ולהתמודדות עם אי שמירת חוקי 
התנועה של נהגי כלי-רכב, פרטיים 
ורוכבי  אורח  עובדי  וציבוריים, 
אופניים חשמליים ורגילים, לאחר 
והולכי-  נהגים  שישנם  שהוברר 
ב"אור  ברמזורים  שחוצים  רגל 
אדום", וכתוצאה מכך הם גורמים 

לסיכונים בכבישים.
מיוחדת  פעולה  גם  מתוכננת 
של השיטור המשותף כנגד רוכבי 
ורגילים,  חשמליים  אופניים 

בתקופות  מאוד  גדל  שמספרם 
עליהם  הרוכבים  אך  האחרונות, 
נוסעים  אדום",  ב"אור  חולפים 
על  ועוברים  התנועה,  כיוון  כנגד 
מקרים  והיו  אחרים,  תנועה  חוקי 
עצמם,  הרוכבים  היפגעות  של 
במסגרת  בהולכי-רגל.  פגיעה  או 
לרוכבי  דוחו"ת  נרשמו  כבר  זו, 
אופניים חשמליים על אי חבישת 

קסדה.
החדשה,  היחידה  של  הטיפול 
שתעמוד בראשותו של פקד מאיר 
העירוני  השיטור  מפקד  סויסה, 
ובשיתוף מר שלמה מלכא, מנהל 
יכלול  עירוני,  לשיטור  המחלקה 
משטרתיים  באירועים  גם טיפול 
ובאירועים שמתקבלים באמצעות 

המוקד העירוני "106". 
היחידה  הפעלת  תחילת  עם 
חנוך  הרב  יצאו  המשותפת, 
שי  ונצ"מ  ראה"ע  זייברט, 

מרחב  משטרת  מפקד  אזולאי, 
המדוברים,  ברחובות  לסיור  דן 
מקרוב  ולהתרשם  לבדוק  כדי 
היחידה  תכנית  ואחר  אחר המצב 
לטפל בנושאים החיוניים. לצורך 
העוסקים  הצוותים  נתלוו  זה 
השנה,  ימות  בכל  אלו  בתחומים 
רמ"ט  דרנגר,  ישראל  הרב  ובהם 
רה"ע; הרב ישראל הפטקה, חבר 
הועדה  ויו"ר  העירייה  מועצת 
הרב  ברחובות;  סחורה  להוצאת 
פקד  רה"ע;  עוזר  צימט,  יוסף 
השיטור  מפקד  סויסה,  מאיר 
העירוני ומר שלמה מלכא, מנהל 
המחלקה לשיטור עירוני. במהלך 
כי בשלב הראשון  הסיור הובהר, 
הראשיים  בצירים  היחידה  תפעל 
המקוף",  "שוטרי  של  דגם  עפ"י 
לסוחרים  זמינים  יהיו  והם 

ולתושבים.
רואים  דן  ובמרחב  בעירייה 
צוותי  בהצבת  מירבית  חשיבות 
תורחב,  והפעילות  שוטר-פקח, 
היחידה  משרד  לצורך.  בהתאם 
שברח'  המשטרה  במבנה  ימוקם 
בשכונת  אבו-חצירא,  ישראל  ר' 
כפופה  תהיה  היא  כ"ץ,  פרדס 
ותמנה,  העירוני  השיטור  למפקד 
בתוספת  שוטרים,   6 זה,  בשלב 
לטיפול  שיוכשרו  חניה  פקחי 

באכיפת חוקי העזר העירוניים.

אלף אברכים למדו והגו בתורת האור החיים 
במשך כשעתיים בחברותות ובתענית דיבור גמורה 
• אברך העיד: "קשה לתאר את ההרגשה העצומה 

שחשתי בלימוד תורתו של האור החיים"

ערך התורה 
יחידת סיור רגלי הוקמה בימים אלו לפעילות כפיילוט ברחובות ומתיקותה

מרכזיים בעיר, לטיפול בשמירה על הסדר הציבורי ועל פיקוח 
והסדרת תנועה בכבישים

 ראה"ע ומפקד המרחב עם הסיור רגלי

הוקמה יחידה חדשה 

לולבים במקלט!

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

• שעות המכירה •
במקלט: כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

• דרי (טירת צבי) • קורא • זהידי • ועוד

ברח' קהילות יעקב 72 ב"ב (מול ביה"ס כהנמן) 
וליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב

יש אתרוג תימני נקי ומהודר, 
ויש אתרוג יהלום!

ויש יהלומים!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש יהלומים!

יהלומיםיהלומיםיהלומים
(מול ביה"ס כהנמן) 

אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00 אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00ליד אשפר:

יהלומיםיהלומיםיהלומים
ברח' קהילות יעקב 

אחרי יוה"כ: בשעות: ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: ליד אשפר:

יהלומיםיהלומיםיהלומים

יש אתרוגים...

בני ברק     כ' באב תשע"ו 24/8/16 1214

מאת: עוזי ברק

החשוב  הבחור  הזמנים:  בבין  טרגדיה 
אליהו מגורי כהן ז"ל תושב רחוב בלוי בבני 

ברק, טבע למוות בחוף שרתון בתל אביב.
8 בבוקר  ביום שישי האחרון סמוך לשעה 
במים  גופה שצפה  על  במד"א  דיווח  התקבל 
הנפרד  לחוף  הילטון  חוף  בין  התפר  בקו 

שרתון בתל אביב.
מתרחצים שהיו בים משו את הגבר מהמים 
בהענקת  החלו  ומד"א  הצלה  איחוד  וכונני 
לבית  מהמקום  פונה  והוא  רפואי  טיפול 

החולים איכילוב בת"א, שם נקבע מותו.
"כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 20 שוכב 
על החוף סמוך לקו המים כשאזרחים ומצילים 
מבצעים בו פעולות החייאה בסיסיות", סיפר 
מיד  "התחלנו  כהן.  רונן  מד"א  פרמדיק 
מתן  שכללו  מתקדמות  החייאה  בפעולות 
תרופות, שוקים חשמליים, עיסויים והנשמות 
לבית  החייאה  פעולת  תוך  אותו  ופינינו 

החולים כשמצבו אנוש".
שראו  לנו  סיפרו  במקום  שהיו  "אנשים 
אותו צף עם הפנים במים סמוך לחוף הנפרד 
והזעיקו את המצילים מהחוף  ואז משו אותו 

בסיסיות",  החייאה  בפעולות  שהחלו  הסמוך 
הוסיף הפראמדיק.

כלל  הבחור,  של  משפחתו  בני  בתחילה, 
שרתון  בחוף  גם  לטביעתו.  מודעים  היו  לא 
לא חשבו שמדובר בבחור ישיבה, שכן גופתו 
בני המשפחה שראו  הסמוך.  נמשתה מהחוף 
הצלה  לאיחוד  פנו  מלבוא  מתעכב  שהבחור 
צוות  איכילוב.  החולים  לבית  אותם  שהפנו 
עסק  ת"א  זק"א  של  המשפטית  המחלקה 
לקבורה  להביאה  מנת  על  הגופה,  בשחרור 

בהקדם. 
בשעה  השבת  כניסת  לפני  יצאה  הלווייתו 
פתח  חלקת  'ירקון'  העלמין  בבית   16.30

תקווה, בהשתתפות בני משפחתו.

 הבה"ח אליהו 
מגורי כהן ז"ל
  בחור ישיבה מבני ברק טבע בחוף שרתון בתל אביב

גופתו נסחפה לחוף סמוך ונמשתה מהמים על ידי מתרחצים 
 נטמן לפני כניסת שבת בבית העלמין 'ירקון'

זירת האסון. צילום: דוברות איחוד הצלה

מאת: עוזי ברק

נמצאה  לתינוק  אם  ע"ה,  בל  ריקי  הגב' 
כניסת  לפני  כמה שעות  ביום שישי האחרון 
בריכה  בתוך  חיים  רוח  ללא  כשהיא  השבת 

פרטית ברחוב המכבים בבני ברק.
מאולתרת  בבריכה  אותרה  ע"ה  בל 
איחוד  מתנדבי  ברק.  בבני  ביתה  במרפסת 
ראשונים  שהגיעו  ברק'  'בני  מסניף  הצלה 
לזירה דיווחו כי נקבע מותה בזירה. נסיבות 

ואופי האירוע בבדיקה. 
סיפר:  הצלה  איחוד  מתנדב  שכטר  מנחם 
הקיץ  עונת  לרגל  שהוקמה  בריכה  "מדובר 
ללא  כשהיא  נמצאה  והיא  ביתה  במרפסת 

הכרה וללא דופק ונשימה ובעקבות כך רופא 
קבע את מותה בזירה".

בני  כאשר  התגלתה  הגדולה  הטרגדיה 
משפחתה ניסו ליצור איתה קשר טלפוני ביום 
טלפונית  ענתה  שלא  ולאחר  האחרון  שישי 
הגיעו אל ביתה ומצאו אותה ללא רוח חיים 

כאשר תינוקה נמצא לידה בתוך עריסתו.  
פונתה  וגופתה  מהמקום  נלקח  התינוק 

מהמקום עד לקבורתה.
הלווייתה  סידורי  את  אירגן  זק"א  ארגון 
הצהריים  לפני  ראשון  ביום  מביתה  שיצאה 
המכבים  מרחוב  משפחתה  בני  בהשתתפות 

והיא נטמנה בבית העלמין בעיר צפת.

נמצאה ללא רוח חיים
טרגדיה: הגב' ריקי בל ע"ה, אם לתינוק נמצאה בתוך בריכה 

פרטית ללא רוח חיים בביתה ברחוב המכבים בבני ברק

מאת: עוזי ברק

רכבים  לפנות  ממשיך  העירוני  השיטור 
הטיל   , השנה  במהלך  העיר.  מרחבי  נטושים 
פינוי  מלאכת  את  זייברט  חנוך  ר'  העיר  ראש 
מר  בראשות  העירוני  השיטור  על  הרכבים 
מאיר  העירוני  השיטור  ומפקד  מלכא  שלומי 
סויסה ועם קבלת המשימה החלו פקחי שיטור 
גודל  על  מצב  תמונת  ולקבל  העיר  את  למפות 

התופעה. 
עומדים  רכב  כלי   500 מעל  כי  התברר 
טיפול  חוסר  של  כתוצאה  לפינוי  בקריטריונים 
את  להעביר  העיר  לראש  שגרם  דבר  בנושא, 

הטיפול לשיטור העירוני. 
העיר  לראש  שניתנה  ראשונית  בסקירה 

לעמוד  התחייבו  האגפים  מנהלי  ובנוכחות 
למיגורה  עד  התופעה  את  ולצמצם  במשימה 

כליל העיר. 
של  חודשים   6 כ-  לאחר  שנעשתה  בבדיקה 
 500 מעל  העיר  מרחבי  פונו  כי  התברר  עשייה 
תברואתיים,  מפגעים  היוו  שלרוב  רכב,  כלי 
בעיר  הושארו  הרכבים  וחלקם של  בטיחותיים 

בני ברק ע״י תושבי ערים שכנות. 
פינוי  את  לאכוף  ימשיך  העירוני  השיטור 
העיר  ראש  הנחיית  לפי  הנטושים  הרכבים 
והרחיב את העשייה, והחל לטפל גם בנגררות 

הפזורות ברחבי העיר.
יצויין כי הדבר מסייע רבות למצוקת החניה 

ומפנה מקום לחניה עבור נהגי העיר.

500 רכבים פונו 
מעל ומעבר: השיטור העירוני פינה למעלה מ-500 רכבים 
נטושים ברחבי העיר בני ברק  היעד הבא פינוי נגררות

למה ללכת עם עגלה...
כשאפשר ללכת עם...  

כשאת מנסה לשלב לתינוקך נוחות ובטיחות מבלי לוותר על מראה יוקרתי 
ועכשווי - זה הזמן לבחור באחד משמונת צבעי הרויאל סטייל המדהימים

!?ROYAL STYLE

להשיג בחנויות הנבחרות
הפצה ראשית: 0542636192

לפרטים נוספים | חפשו אותנו 

איכות, יוקרה, נוחות

כל היתרונות 
בעגלה אחת!

בהצלחה  עברה   Royal Stayle עגלת 
בדיקות קפדניות ע"מ שהבייבי שלך 
יוקרה  עגלת  זמן.  בכל  בטוח  יהיה 
יוקרה  לצד  ואיכות  טיב  המשלבת 
הקטנים  לפרטים  חשיבה  ונוחות. 
לפרקטית  אותה  שהופכת  ביותר 

ומושלמת עבורך.

1899
ש"ח

וכיסוי לגשם כיסוי רגליים, תיק אם בקניית עגלה:
מתנה!

ֈכי לבייבי ˘לך מ‚יע סטייל

סטייל ח„˘ „‚ם ח„˘

אדוםבורדוקפהמוקהסגולאפור כההאפור בהירירוק ליים

מבצע 1,899 & בלבד  במקום 2,500 
+סלקל שבמבצע מתנה

בונבונים תל אביב רח' אצל 50 | 03-6048705
בונבונים בני ברק רח' מימון 17 שעות פתיחה: שני וחמישי 19:00-22:00 

מוצ"ש: שעה לאחר צאת השבת עד 22:30 או בתאום בטל' 054-233-4860

*ניתן לשלם גם באשראי

לאימהות שמבינות תינוקות

להשיג בחנויות הנבחרות
הפצה ראשית: 0542636192

לפרטים נוספים | חפשו אותנו 

איכות, יוקרה, נוחות

כל היתרונות 
בעגלה אחת!

בהצלחה  עברה   Royal Stayle עגלת 
בדיקות קפדניות ע"מ שהבייבי שלך 
יוקרה  עגלת  זמן.  בכל  בטוח  יהיה 
יוקרה  לצד  ואיכות  טיב  המשלבת 
הקטנים  לפרטים  חשיבה  ונוחות. 
לפרקטית  אותה  שהופכת  ביותר 

ומושלמת עבורך.

1899
ש"ח

וכיסוי לגשם כיסוי רגליים, תיק אם בקניית עגלה:
מתנה!

ֈכי לבייבי ˘לך מ‚יע סטייל

סטייל ח„˘ „‚ם ח„˘

אדוםבורדוקפהמוקהסגולאפור כההאפור בהירירוק ליים

ניתן להשיג  בבונבונים את כל מוצרי האיכות לתינוקות במחירים תינוקיים

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 058-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים



ומהרו למחסני תאורה
חגיגת מבצעי סוכות עכשיו בסניפים!

צאו
מדירת
הקבע

מחסני תאורה
רואים אור בעיניים!

ירושלים: גבעת שאול כנפי נשרים 22, 02-6510340 | התנופה 17, אזה"ת תלפיות - ירושלים, 02-6733116 | מודיעין עילית: מרכז מסחרי שילת - צומת שילת, 08-9762628 | בני ברק: ששת הימים 28 - מול קניון 
איילון, 03-5787999 | הלחי 28, 03-6194132 | טבריה: רח' העמקים, מתחם דנילוף - בית בזלת, 04-6712931 | חדש! בית שמש:  מרכז ביג - יגאל אלון 1, 02-9917271 | פתח תקווה: מתחם סגולה - מרכז פינטו 

20 (גליס 9), 03-9346388 | נתיבות: מרכז מסחרי צים - בעלי המלאכה 3, 08-9934918 | חדש! באר שבע: מרכז ביג חיל ההנדסה 2, 08-6650356.

טל. 1-700-70-40-40

3
שנות אחריות

על כל הנברשות 
וצמודי התקרה

69₪
ליחידה

RGB סרט          5 מטר 
מחליף צבעים, כולל שלט

  LED

79₪
ליחידה

מאוורר עומד
PACIFIC הוריקן
שחור

39₪
ליחידה

תאורת חירום
30 לדים 

29₪
ליחידה

LED פרוז׳קטור סאן שיין
10W

עד 5 יח׳ ללקוח

LED נורת
400 לומן
אור לבן/צהוב

שנתיים
אחריות

עד 20 יח׳ ללקוח

5₪
ליחידה

18W LED נורת פאור
אור לבן/צהוב

19₪
ליחידה

.90
29.90

אור חזק
במיוחד

10₪
ליחידה

קיט תליה סיליקון*
במבחר צבעים  

19.90

מבחר כבלים

9₪
ליחידה

.90
החל מ-

עד 5 יח׳ ללקוח

66₪
ליחידה

LED

הדס מוגן מים מיוחד לסוכה
 27W LED IP כולל                     | 65     | 90 ס״מ 

בתוקף עד: 16.10.16  י״ד תשרי תשע״ז או עד גמר המלאי. עד 100 יח׳ במלאי לפריט. *לא כולל נורה.  ט.ל.ח.



ד' בתשרי תשע"ז 6/10/16 בני ברק 1218

מאת: אהרן נצר

יחדיו  התאספו  הוראה  ומורי  דיינים  רבנים, 
קופת חולים מאוחדת במעונו   ביוזמת  השבוע 
של פוסק הדור מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, 
במסגרת בית הוראה יביע אומר בראשות הגאון 
של  חתנו  שליט"א  בוטבול  אהרן  הרב  הגדול 

מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. 
והשקפתי  הלכתי  מענה  נותן  ההוראה  בית 
יום  מידי  החיים  תחומי  בכל  אנשים,  למאות 
ביומו והכל על פי הדרך ועל פי פסקי שר התורה 
מורנו הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. כל רבני בית 
הוראה הינם ממשיכי דרכו ומעתיקי השמועה, 
תלמידים כבנים של הרב עובדיה זצוק"ל, אשר 
למדו וינקו את תורתו רבות בשנים. מדובר על 
מורי  דיינים  כוללים  ראשי  מוסמכים  רבנים 
צדק שבקיאים בכל רזי ההלכה ונותנים מענה 
אלפי  אותן  לכל  יום  יום  והשקפתי  הלכתי 

שאלות המגיעות לבית הוראה. 
משה  הרב  של  ברכה  בדברי  נפתח  הכינוס 
ירושלים  מחוז  מאוחדת  השיווק  מנהל  ברים, 
הנרחבת  בפעילות  הרבנים  את  שיתף  אשר 
בין  החרדי,  במגזר  מאוחדת  קופ''ח  שעורכת 
השאר ע''י ארגון של כנסי הלכה ורפואה וערבי 
במגזר  הן  והמובילה  הגדולה  כקופה  נשים, 
ירושלים.  במחוז  היהודי  במגזר  והן  החרדי 
מנכ''ל  יועץ  מורל  דוד  ד"ר  התכבד  בהמשך 
חולים  בקופת  ארצי  פרוייקטים  ואחראי 
בנוגע  ודעת  טעם  בטוב  להרצות  מאוחדת 
לענייני צום יום כיפור כשלאחר ההרצאה נערך 

מורל  ד''ר  כאשר  ותשובות  שאלות  של  פאנל 
חווה דעתו בפן הרפואי בכל השאלות שנוגעות 

ליום הכיפורים.
בית  ראש  כבוד  מפי  נישא  המרכזי  המשא 
מתוך  שליט"א,  בוטבול  אהרן  הרב  ההוראה 
בית  ברבני  ולתמוך  להשריש  לחזק  מטרה 
כל  על  הרובצת  החשובה  ובשליחות  ההוראה 
מרן  של  ופסיקותיו  תורתו  בהנצחת  ורב  רב 
יוסף  עובדיה  הרב  הגדול  רבנו  ישראל  מאור 

זצוק"ל.
עוד השתתפו בכינוס מטעם מאוחדת: ר' דוד 
שוורץ אחראי מגזרים ור' יחזקאל קיפניס מנהל 

תחום קהילות מחוזי.
הפעילות  שעות  את  יתגבר  ההוראה  בית 
קווי  רב  בטלפון  הכיפורים  יום  צום  לקראת 

שמספרו 02-5875871.
היום,  מאוחדת  רופאי  בשיתוף  יפעל  הקו 
בין  רצוף,  ושני,  ראשון  בימים  וכן  חמישי, 
השעות 14:00עד 20:00 בערב, וכן ביום שישי 
בין השעות  וט' תשרי  ה'  היום הקדוש  ובערב 

12:00 עד 15:00 בצהרים.

הרבנים התאספו לקראת יום כיפור
ביוזמת קופ"ח מאוחדת התקיים מפגש רבנים ומורי הוראה 

לקראת יום כיפור בבית הוראה יביע אומר בבית מרן 
הגר''ע יוסף זצ''ל 

פאנל הרבנים בבית מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

מאת: חיים רייך

מזון  סלי  קיבלו  ואלמנות  יתומים  מאות 
פירות  ירקות,  דגים,  לבשר,  מיוחד  ותקציב 
זכו  אף  חלקם  לחג.  וחליפות  הנעלה  ביגוד, 
לב, שמלבד  חמי  יהודים  של  בבתים  להתארח 
תרומתם כל השנה לחום, הם גם מתחננים ליו"ר 
העמותה הרב מנשה כהן שישלח להם משפחות 
של יתומים ואלמנות לארוחות החג וזאת בנוסף 

על כל אורחי בני ביתם. 
שנה  כל  מארחת  בעצמה,  לילדים  אם  א', 
יתומים ואלמנות לארוחות חג. "אני לא יכולה 
לעבור חג בלי שיש אצלי אורחים קדושים כאלה 
גדלתי  אני  החג.  את  לעשות  כיצד  להם  שאין 
אב  עם  רעב  חרפת  היה  ובביתנו  ועניה  יתומה 
חולה שגם נפטר בגיל צעיר. ועשינו אני ואמי 
ואחיי את החג עם לחם וקצת ממרח מרגרינה, 
זה היה החג שלנו. אני לא יכולה לשכוח את זה 
בצער  ישבו  ואלמנות  שיתומים  רוצה  לא  ואני 
לבד מחוסרי ארוחת חג. אנחנו מבקרות בבתים 
ואלמנות,  יתומים  רואה  ואני  חום  עמותת  של 
טיפולי  בלי  ריק,  מקרר  עם  חולים,  גם  חלקם 
ללא  ובוודאי  חמות  ארוחות  וללא  שיניים 
אוכל לחג. היום יש לי את הכח לארח נזקקים 
ואני עושה את זה בשמחה וכל המשפחה שלי 
שמחה בזה ועוזרת באירוח ואפילו בעלי שכל 
יומיים  לוקח  לילה,  עד  מבוקר  בעבודה  השנה 

חופש מהמשרד ועוזר לי בהכנות".
באל- בכיר  תפקיד  ובעל  קבוע  מתנדב  דוד, 
על, אורז ומחלק סלי מזון בעמותת 'חום' כבר 

ילדים  שלושה  חג  כל  בביתו  ומארח  שנים 
מתאונה  האב   - נפטרו  הוריהם  ששני  יתומים, 
חבילות  עם  באתי  פעם  "לא  ממחלה.  והאם 
ותווי קניה של עמותת 'חום' לבית של הסבתא 
ילדים  בראותי  נקרע  וליבי  אותם  שמגדלת 
באסטמה  חולה  מהם  ואחד  הרצפה  על  ישנים 
קשה. גם הסבתא חולה מאוד ולבית הספר הם 
הולכים בלי סנדביץ' ובמטבח הדלוח שבו הם 
גדלים. אין ריח של ארוחה חמה, גם לא בשבת 
זו עמותה שכל גדולי ישראל מכירים את  וחג. 
יו"ר עמותת חום הרב מנשה כהן וסומכים עליו 

ומצווה לעזור לו במפעל צדקה קדוש זה".

מאות משפחות קיבלו סלי מזון
מאות יתומים ואלמנות קיבלו סלי מזון ותקציב מיוחד 
לבשר, דגים, ירקות, פירות ביגוד, הנעלה וחליפות לחג 

ע"י עמותת 'חום'

הרב מנשה כהן אצל מרן הגר"ח קנייבסקי

1-800-236-236
תרום עכשיו לשנה טובה: ב-180 ש«ח

חותמים
שותפות

בזכויות החסד

לשנת תשע«ז

אונקולוגיים בישראל נלחמים על חייהם!מחריד! יותר מ-165,000 חולים בס”ד

ומצילות מכל מקרים ח”והחסד המעוררות רחמי שמים ומגינות וראוי לכל יהודי להיות שותף בזכויות 
מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א



האמריקאי ממשיך להפתיע

599 ש״ח849 ש״ח
Pierre Cardinכובעי

399 ש״ח499 ש״ח
Firenzeכובעי

499 ש״ח749 ש״ח
Bכובעי

650 ש״ח1199 ש״ח
חליפה 100% צמר

499 ש״ח999 ש״ח
חליפה 70% צמר

399 ש״ח669 ש״ח
TRחליפת

99 ש״ח179 ש״ח

חולצת גבר ללא גיהוץ
250 ש״ח599 ש״ח

 TR חליפת ילדים

375 ש״ח799 ש״ח
חליפת 100% צמר לילדים

279 ש״ח380 ש״ח
נעליים

*המבצע לזמן מוגבל
*מחיר המבצע לנעליים תקף על דגמים נבחרים המשתתפים במבצע
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לקראת ימי בין הזמנים

זמני פתיחה:  מהשעה 10:00 בבוקר ועד 21:00 בערב רצוף | עד ר”ח חשוון

המכירה תתקיים
בחנות אקסוס בבני ברק
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לקראת ימי בין הזמנים

זמני פתיחה:  מהשעה 10:00 בבוקר ועד 21:00 בערב רצוף | עד ר”ח חשוון

המכירה תתקיים
בחנות אקסוס בבני ברק



ד' בתשרי תשע"ז 6/10/16 בני ברק 1222

מאת: חיים רייך

ולדימיר  רוסיה  נשיא  שיגר  שנה,  כמדי 
ברכה  איגרת  החדשה,  השנה  לקראת  פוטין, 
של  הראשי  הרב  באמצעות  רוסיה  ליהודי 

רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר.
התקשורת  אמצעי  בכל  הופץ  המכתב 
היהודיות  הקהילות  בכל  ופורסם  ברוסיה, 

במדינה.
המכתב הוקרא שעה קלה לפני כניסת החג, 
באירוע פתיחת השנה החדשה, שנערך בהיכל 
בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז 
הגר"ב  רוסיה  של  רבה  בראשות  מוסקבה, 

לאזאר, ובהשתתפותם של אלפי מתפללים.
לקליטת  שנערכו  הרבות  ההכנות  עם  יחד 
המרכזי,  הכנסת  בבית  המתפללים  אלפי 
הכנסת  בתי  בכל  גם  ההכנות  הושלמו 
במוסקבה,  הפזורים  חב"ד  בתי  ובשלושים 
שיעורי  לתפילות,  היהודים  המוני  לקליטת 

תורה וחסידות, וסעודות חג.
פוטין:  כותב  רוסיה  ליהודי  במכתבו 
מהחגים  אחד  לרגל  הלב,  מכל  "ברכותיי 
השנה.  ראש   - היהודי  השנה  בלוח  הגדולים 
על  נפש  חשבון  לערוך  נהוג  האלה  בימים 
מעשינו בשנה שחלפה, ולהכין תכניות לעתיד. 
שנה חדשה נותנת לכל אחד כוחות ואפשרויות, 
כדי להפוך לאדם טוב יותר, ללכת בדרך הטוב, 

החסד והצדק.
של  היהודיים  שהארגונים  לראות,  "טוב 
מנהגים  לשימור  הרבה  כל-כך  עושים  רוסיה, 
דתיים ומסורתיים, מחנכים את היהודים לכבד 
ובוודאי  יקרת ערך.  את מורשת האבות שהיא 
הגדולה  עבודתם  על  להם  מגיע  גדול  כבוד 
בחברה,  ורעות  שלום  בפיתוח  והחשובה 
ושנאת  אנטישמיות  גילויי  כל  נגד  במלחמה 
בתחומי  גדולים  פרויקטים  וביישום  הזרים, 
החינוך והחסד. באיחולי אושר והצלחה בשנה 

החדשה. ולדימיר פוטין".

מאת: אלי מזרחי 

במוסקבה:  הגדול  הכנסת  בית  ליד  פיגוע 
נפצע  במוסקבה  הגדול  הכנסת  בית  שומר 
במוצאי השבת האחרונה לאחר שנורה בפניו על 

ידי מפגע שניסה לשרוף את בית הכנסת.
באמצע תפילת ערבית של מוצאי שבת הגיע 
הגדול  הכנסת  לבית  ופחית  אקדח  עם  אלמוני 
פנחס  הרה"ג  עם  להיפגש  וביקש  במוסקבה, 

גולדשמידט.
מאבטחי בית הכנסת הרחיקו את המפגע לצד 
השני של המדרכה, והזמינו במידית את משטרת 
מוסקבה. מפגע שלף אקדח, ככל הנראה טיזר, 
ופצע אותו בפניו. כוחות  וירה לעבר המאבטח 

המשטרה הרוסית עצרו את המפגע.
כי  ואמר:  לאירוע  הגיב  גולדשמידט  הגר"פ 
"תפילת מעריב התנהלה כסדרה וכך גם יתנהלו 
אנחנו מתנהלים  כרגיל.  בראש השנה  התפילות 
מוסקבה  משטרת  עם  פעולה  ובשיתוף  בתיאום 
ואני מברך את כל בית ישראל בכתיבה וחתימה 

טובה".
לכל  קורא  "אני  הוסיף;  גולדשמידט  הרב 
את  לפקוד  אירופה  יהודי  ולכל  מוסקבה  יהודי 
ובזאת  והחגים  השנה  ראש  בימי  הכנסת  בתי 
מפחדים.  לא  אנחנו  כי  ועולם  עם  בפני  נצהיר 
שת"פ  עם  כיאות  מאובטחים  הכנסת  בתי  כל 
בכל  המקומיים  הביטחון  כוחות  עם  מלא 

מדינה. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכוחות 
הביטחון במוסקבה שעושים את כל המאמצים 

כדי להדוף ולהילחם באנטישמיות ובטרור".
תוגברה  הביטחון  כוחות  הנחיית  עפ״י 

האבטחה סביב בית הכנסת הגדול.

נשיא רוסיה ליהודי רוסיה: 
"אושר והצלחה בשנה החדשה"
"ברכותיי מכל הלב, לרגל אחד מהחגים הגדולים בלוח 

השנה היהודי - ראש השנה", כתב פוטין באיגרת מיוחדת 
ליהודי רוסיה לרגל ראש השנה

רבה של רוסיה הגר"ב לאזאר עם הנשיא פוטין

מוסקבה: מפגע ניסה להצית 
את בית הכנסת הגדול

בשעת תפילת ערבית של מוצאי שבת הגיע אלמוני עם 
פחית דלק ואקדח טייזר וביקש להיפגש עם הרה"ג פנחס 

  גולדשמידט, תוך שהוא יורה בפניו של אחד המאבטחים
מאבטחי בית הכנסת השתלטו על המפגע והוא נלקח למעצר

ניידת מקומית ליד ביהכנ"ס הגדול במוסקבה

ע  מ  י נ   *
לתרומות חייגו כעת:

ערב יום כיפור, אבות ובנים במעמד מרגש של ברכת הבנים
המוני ילדים יתומים נכנסים אל החג ללא ברכת אב, לבדם.

בעיצומו של היום הקדוש נאמרת תפילת יזכור לזכר היקרים שאינם, ילדים 
יתומים  רבים עומדים בדד בין המתפללים  ואומרים תפילת יזכור בכאב.
ארגון ”חסדי נעמי“ מלווה את האלמנות והיתומים במהלך כל השנה בתמיכה כספית 
קבועה ובסלי מזון, בנסיון להקל על הזכרון, לעכל את הכאב. תרומתכם תסייע להם 

להתמודד עם הימים הנוראים הללו ולשמח את ליבותיהם השבורים .
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מאת: חיים בנשק

תגלית חשובה ויוצאת דופן נחשפה בחפירות 
ארכיאולוגיות בגן לאומי תל לכיש: בית עבודה 
המקדש  בית  מתקופת  שער',  'מקדש  בשם  זרה 
מרתקות  כעדויות  שמתפרש  מה  ובו  הראשון, 
לביטול פולחן העבודה זרה במקום בידי חזקיהו 
"הוא  ב':  מלכים  בספר  שתואר  כפי  המלך, 
וכרת את  ושיבר את המצבות  הסיר את הבמות 

האשרה".
בחודשים  נוהלה  הארכיאולוגית  החפירה 
משרד  ביוזמת  העתיקות,  רשות  ע"י  האחרונים 
ירושלים ומורשת ובשיתוף רשות הטבע והגנים, 
לכיש  תל  לאומי  גן  פיתוח  המשך  לטובת 
למבקרים. חלקו הצפוני של השער נחשף לפני 
עשרות שנים ע"י משלחת בריטית ומשלחת של 
אוניברסיטת תל אביב, והחפירה הנוכחית עסקה 
זו, העלתה  בחשיפה מלאה של השער. חשיפה 
בארץ  המוכר  ביותר  הגדול  בשער  מדובר  כי 

מתקופת בית ראשון.
לדברי סער גנור, מנהל החפירה מטעם רשות 
הידע  את  תואם  השער  של  "גודלו  העתיקות: 
ההיסטורי והארכיאולוגי, לפיו לכיש הייתה עיר 
מרכזית – השנייה בחשיבותה אחרי ירושלים". 
לפי תיאורי המקרא, שערי הערים היו המקום בו 
"הכל קורה": זקני העיר, השופטים, המושלים, 
המלכים והפקידים - כולם נהגו לשבת על ספסלי 
שער העיר. ספסלים אלה נמצאו בחפירה שלנו".
במלואו  כעת  שנחשף  לכיש,  העיר  לשער 
 – תאים  שישה  מטרים,   4 של  לגובה  והשתמר 
שלושה מכל צד, ובתווך עבר הרחוב הראשי של 

העיר. גודלו של השער 24.50X 24.50 מ'.
על  המלמדים  ממצאים  נחשפו  בחדריו 
השימוש שנעשה בהם במאה ה-8 לפני הספירה: 
בתא הראשון נמצאו ספסלים עם מסעדי ידיים, 
רבים  ממצאים  נחשפו  למרגלותיהם  אשר 
להעמסת  יעים  של  רב  מספר  קנקנים,  ובהם 
שעליהן  קנקנים  וידיות  )"סקופים"(,  תבואה 
או חותם  הוטבע חותם, הנושא את שם הפקיד 
הכיתוב  מופיע  על שתיים מהטביעות  "למלך". 
"למלך חברן", באחת נכתב "למלך" עם תיאור 
חיפושית שלה 4 כנפים, וטביעה נוספת נושאת 
פקיד  כנראה,  שהיה,  עבדי"  "לנחם  השם  את 
בכיר בימי חזקיהו המלך. נראה שהקנקנים הללו 
של  והמנהליות  הצבאיות  להכנות  קשורים  היו 

אשור  מלך  בסנחריב  למלחמה  יהודה  ממלכת 
שקרתה בסוף המאה ה-8 לפנה"ס.

בהמשך המבנה נמצא בית עבודה זרה 'מקדש 
שער', שקירותיו טויחו בטיח לבן. לדברי גנור, 
מדרגות  גרם  באמצעות  עלו  השער  מקדש  "אל 
אל חדר גדול, בו היה ספסל אשר שימש להנחת 
המוביל  פתח  נחשף  החדר,  בפינת  מנחות. 
"קודש  לו  קראו  זרה  העבודה  שעובדי  מה  אל 
הקודשים"; בחדר זה, מצאנו שני מזבחות ארבע 
קרניים ועשרות ממצאי כלי חרס – נרות, קערות 

וקנים.
מעניין ביותר, שקרנות המזבח נקטמו באופן 
זרה  להרס העבודה  עדות  כנראה,  זוהי,  מכוון! 
על ידי המלך חזקיהו, במסגרתה חזרה העבודה 
שהוקמו  הפולחן  במות  ובוטלו  לירושלים 
"הוא  מלכים:  בספר  שכתוב  כפי  לה  מחוצה 
וכרת את  ושיבר את המצבות  הסיר את הבמות 

האשרה".

תגלית מרתקת

על מנת להעצים את ביטול הפולחן במקדש 
הוצב  המזבח,  קרנות  לקטימת  בנוסף  השער, 

לטמא  כדי  כיסא,  בית  הקודשים"  ב"קודש 
אבן  נמצאה  החדר  בפינת  סופית;  המקום  את 
שעוצבה ככיסא ובמרכזו חור. אבנים מטיפוס זה 
מזוהות במחקר הארכיאולוגי כבתי כסא. עדות 
ידי הצבת שירותים  לביטול מקומות פולחן על 
מוכרת במקרא, בהשמדת פולחן הבעל בשומרון 
ויתצו  הבעל;  מצבת  את  "ויתצו  יהוא:  ידי  על 
את בית הבעל וישמהו למחראות )מוצאות( עד 
הראשונה  הפעם  זו  כז'(.  י',  ב,  )מלכים  היום" 
זו.  תופעה  ארכיאולוגי המאשש  שנמצא ממצא 
מבדיקות מעבדה שערכנו במקום בו הוצב בית 
הכסא, עולה כי לא נעשה בו שימוש. מכאן, ניתן 
להסיק שבית הכסא הוצב במקום באופן סמלי. 
לאחר הצבתו, נאטם המקום עד לחורבן המקום.
על  אלים  נחרב בחורבן  לכיש  תל  השער של 
לפנה"ס.   701 בשנת  אשור  מלך  סנחריב  ידי 
בחפירה נחשפו שכבות חורבן והרס ובהן ראשי 
ואבני קלע, המלמדים על קרבות הפנים  חיצים 
מול פנים שהתרחשו בשער העיר של תל לכיש. 
מוכרות  ליהודה  סנחריב  של  למסעו  עדויות 
יח'  ב',  )מלכים  במקרא  הארכיאולוגי,  בממצא 
מארמון  לכיש  ובתבליט  לב'(  ב',  הימים  ודברי 
סנחריב בנינווה, המתאר את סיפור כיבושה של 

העיר.
לצרכי  זמני  באופן  מכוסה  השער  זה,  בשלב 
אלו  בימים  לראותו.  אפשרות  ואין  שימור 
עם  בשיתוף  והגנים,  הטבע  ברשות  שוקדים 
רשות העתיקות, על המשך פיתוח ושימור האתר 

ופתיחתו למבקרים.
והגנת  ומורשת  לירושלים  השר  לדברי 
הסביבה, חה"כ זאב אלקין: "התגלית המרתקת 
לכך  אופיינית  דוגמה  היא  לכיש,  בתל  החדשה 
מגלים  מורשת  באתרי  והמשך מחקר  שחפירות 
לנו, כל פעם מחדש, איך סיפורי התנ"ך המוכרים 
וארכיאולוגיים.  היסטוריים  לסיפורים  הופכים 
עיננו  לנגד  הופכים  אלה  חדשים  ממצאים 
לפסוקי התנ"ך ומדברים בקולם. אנחנו במשרד 
ירושלים ומורשת נמשיך להוביל את המהלך, בו 
המרתקת  לחוויה  יחשפו  ישראלים  שיותר  כמה 
של אבנים עתיקות, המספרות את התנ"ך בקולן 

הייחודי".
מירי  חה"כ  והספורט,  התרבות  שרת  לדברי 
רגב: "חשיפה זו מצטרפת אל שורה ארוכה של 
ממצאים החושפים אותנו אל עברנו ההיסטורי, 
הארץ  של  ברגביה  ביטויו  את  שמוצא  עבר 
 – התנ"ך  הספרים.  ספר  הוא  הלא  ובכתובים 
את  משרטט  היהודי,  העם  של  המכונן  ספרו 
היהודי,  העם  של  מורשתו  ואת  הארץ  גבולות 
שגלה מארצו ושב אל מולדתו. הוא מנציח על 
המלכים  הנביאים,  אבותינו,  של  דרכם  את  נס 
על  לשבח  ראויה  העתיקות  רשות  השופטים, 
גילוי חשוב זה. גילוי המעמיק את הקשר שלנו 

לאבות אבותינו שהלכו בתלמי הארץ הזו".
רשות  מנכ"ל  גולדשטיין,  שאול  לדברי 
המקומות  אחד  הוא  לכיש  "תל  והגנים:  הטבע 
חד-משמעית  הוכחה  לקבל  ניתן  בו  המובהקים 
לאחיזה של עם ישראל בארצו. מרכז המבקרים 
החדש יכיל את התבליט שנמצא בחדרו של מלך 
אשור ובו מתוארים אבותינו במלחמתם ובלכתם 
לשבי שהוביל לחיי הגולה הנמשכים עד היום. 
המזבח מימי המלך חזקיהו מהווה נקודת חיבור 

וקדושה נוספת לישוב החשוב הזה".
לצרכי  זמני  באופן  מכוסה  השער  זה,  בשלב 
אלו  בימים  לראותו.  אפשרות  ואין  שימור 
עם  בשיתוף  והגנים,  הטבע  ברשות  שוקדים 
רשות העתיקות, על המשך פיתוח ושימור האתר 

לצורך פתיחתו למבקרים.

לא שרירין ולא קיימין
חוקרי רשות העתיקות גילו בית עבודה זרה בתל לכיש, אלא שהתגלית המסעירה הייתה עוד לפניהם. במקום נחשפה 
שיטת הפעולה של חזקיהו המלך לביטול עבודת הבעל כאשר הסיר את הבמות, שיבר את המצבות וכרת את האשרה

תגלית ארכיאולוגית מדהימה: כך פסל חזקיהו את מקדש הבעל

  הדמיה של שער העיר בלכיש 

ללקוחותינו ולכל בית ישראל
גמר חתימה טובה

ניתן להזמין אוכל מוכן לראש השנה : 0533-800-708

נמל תל אביבנמל תל אביבבסר 3 בני ברק

סוגי  תבשילים מעל 60 
מאכלי עדות, אסאדו טרי, ממולאים, קדירות בישול ארוך, פרגיות 
כבש, לחמעג‘ון כבש, תוספות חמות, מבחר לחמים, מבחר סלטים, 

עוגות הבית ועוד ועוד...
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רשת המציאות 
של ישראל

שופ שופ

מרכז רימונים, אהרונוביץ 12, 
)צמוד ליש חסד, מול מכבי אש(

פתוח רצוף:
א’ - ה’ 9:00-21:30

יום ו’ 9:00-13:30
סניף י-ם בקניון תחנה מרכזית קומה ג’ )מול הרציפים(

 שטיח כניסה 
לבית, מעולה.

10 כוסות שופ 
לשתייה קרה )זכוכית(

קופסא יפייפיה 
לאחסנת טישו

קוצץ ירקות

סט מצעים קומפלט 
מהודר סאטן 

אל קמט

)כולל סדין+ציפית+
ציפית לשמיכה(

מיטה מתקפלת 
)+ מזרן 10 ס”מ( 
איכותית ביותר

מחוזקת+ גלגלים

רק

כיסאות פלסטיק 
5 כיסאות+ משענת חזקה

שולחן מתקפל
 )70\180 מ’( איכותי ביותר

מגב איכותי  
+מקל

מטאטא איכותי  
+מקל

&10000
רקרק

&15000
&30000

קופסא גדולה+ 
תאים פלסטיק

לברגים ועוד.

קופסא יפייפיה 
לאחסנת טישו

10 כוסות שופ קוצץ ירקות
לשתייה קרה

שטיח כניסה לבית, 
מעולה.

קנקן קרמיקה 
מפואר

קנקן זכוכית 
לשתייה קרה

כוס מילקשייק+קש 
+ידית )זכוכית(

400 מטליות 
מגבונים בדלי

ציידנית ביינוני 
לשמירת קור וחום

5 מטליות מיקרופייבר 
לשיש באריזה

רכבת לפעוטות+ 
קרונות )חזקה מאד(

מכונית שלט 4 
כיוונים גדולה 

במגון גדלים

בית 
המלכות

3 חב’ מפיונים  
מפוארים

סלסלת כביסה 
גדולה )ראטן קשיח ביותר(

3 מגבות מטבח

מכונית חזקה
מעודדי זחילה

&1000
רק

&1500
רק

&500
רק

תיק ענק לנשים

&1000
רק

&600
רק

&1600
רק

&500
רק

&500
רק

&500
רק

נייר מגבת ח”פ
מטלית רב שימושית

בינוני-400 ג’
 6 ש”ח

ענק-800 ג’
10 ש”ח &500

רק
&10\6

רק
&1000

רק
&3500

רק
&2000

רק

סט 6 כוסות תה
)+ קנקן+ צלחת(

6 כוסו פלסטיק קשיח
5 כוסות סמיילי קשיח

זוג קופסאות 
פלסטיק + מיכסה 

לקפה וסוכר

6 חב’ כוסות ח”פ 
קשיח לשתייה חמה

)50 יח’(

&1000
רק

&1500
רק

&1000
רק

&1000
רק

&500
3 ב-

&1000
רק

&1500
רק

&1000
רק

&500
רק

כסא במאים 
מתקפל 

לילדים
+אריזת 
איחסון 

&2000
רק

&1000
רק

&500
רק

4 מפות אלבד
)בגדלים שונים(

&2000
רק

&10000
רק

קטר רכבת פריקשן\ 
מכונית חזקה לחיות

4 חבילות מגבונים
)72 בחבי’(

&1000
רק

מגדל כוסות
)באריזת מתנה(

סט כלי הגשה  
)3 חל’ פלסטיק קשיח(

&1000
רק

&500
רק

&500
רק

&4000
רק

מבצע

אריזות 10 קישוטים 

רק 10 ש”ח

פס לד 10 מ׳ 3 
אפשרויות 
מפואר ביותר

מנורת 
רימונים )לד(  

שרשרת 
פירות  

שרשרת 

כדורי בד  
100 מנורות 
אורז מפואר 

נחש לד מבד 
לבן/צבעוני 

שרשרת 100 
לדים צבעוני 

תקע +נורה צבעונית 

שנה טובה מתוקה.

&2000
רק

&5000
רק

&1000
רק

&1000
רק

&1000
רק

&2000
רק

&2000
רק

&2000
רק

סניף בני ברק סגור בחול המועד, 
סניף ירושלים פתוח משעה 10:00 עד 19:00 עקב חיוב הקניון.

ח.
קו

לל
ת 

דו
חי

3 י
 ל

בל
וג

מ
 , 

רי
ש

ת
ב 

י”
ך 

רי
א

ת
ד 

ע
או 

אי 
מל

ה
ר 

מ
 ג

עד
ע 

בצ
מ

ה
ד, 

לב
 ב

ה
ש

ח
מ

ה
 ל

ת
נו

מו
ת

ה
ח. 

ל.
ט.

3 חב’ 

משפחת שופ שופ 
מאחלת לתושבי 

ב”ב וירושלים 
ולכל עמ”י

מגוון ענק של עציצים ופרחים לסוכה

במחירים מדהימים

המגוון הגדול והזול ביותר לקישוטי סוכה

החל מ-1 ש”ח

מבחר ענק של מנורות צבעוניות לסוכה )לדים, ואורכים שונים(

מבצע מפות- למטר
pvc )מ20 מיקרון( 8 ש”ח

קריסטל )0.20 מיקרון( 8 ש”ח
קריסטל )0.15 מיקרון( 5 ש”ח

תחרה מיוחד 15 ש”ח
רק בסניף ב”ב



ד' בתשרי תשע"ז 6/10/16 בני ברק 1226

מאת: חיים בנשק

שעה קלה לאחר צאת ראש השנה שוב הוצפנו 
בדיווחים על מו"מ מתקדם בין הליכוד ל"מחנה 

הציוני".
לפי דיווח של העיתונאי ספי עובדיה, במהלך 
ראש השנה חלה התקדמות משמעותית במגעים 
של  חבירה  אודות  לליכוד  הציוני  המחנה  בין 

המחנה הציוני לקואליציה.
פי הדיווח, במהלך החג הגיעו המפלגות  על 
הציוני  המחנה  לפיו  ביניהם,  מוסכם  למתווה 
תקבל 8 תיקים בממשלה, בהם תיק החוץ ותיק 

התרבות והספורט.
להתקדמות  הרצוג  של  לדרישתו  באשר 
בסבב  המחלוקת  סלע  שהייתה  דרישה  מדינית, 
המגעים הקודם בין הצדדים, הוחלט בין הצדדים 
על מאמץ לכנס ועידה אזורית שתדון במו"מ בין 

ישראל לפלסטינים.
לוינסון  חיים  העיתונאי  של  נוסף  דיווח  לפי 
מ'הארץ', הרצוג ככל הנראה יוותר על תיק החוץ 
לציפי לבני, בתמורה להסכמתה למהלך. הרצוג 
המו"מ  על  באחריות  יסתפק  דווח,  כך  עצמו 

ובתואר המשנה לראש הממשלה.
כמו כן, במידה ותיק התרבות והספורט יועבר 
ממירי רגב למחנה הציוני, מי שצפוי לאייש את 
מרב  הכנסת  חברת  היא  המחנ"צ  מצד  המשרד 
המודיעין,  תיק  את  תקבל  עצמה  רגב  מיכאלי. 
כץ  ישראל  התחבורה  שר  כעת  מאייש  אותו 

ובנוסף תמונה לחברה בקבינט המדיני-בטחוני.
ומסר  הדיווחים  את  הכחיש  עצמו  הרצוג 
בתגובה לחברי מפלגתו: "חזרתי מארבע שעות 
תפילה בבית הכנסת לעוד ידיעה בלתי מבוססת 
של  אפשרות  על  האתרים  באחד  שפורסמה 
ממשלת אחדות. הידיעה מוכחשת לחלוטין. לא 
היו מגעים בחסות החג ואין ולא היה שום שינוי 
ומאחל  החג  שלוות  הפרת  על  מתנצל  במצב. 

לכולכם שנה טובה ומבורכת".
מאוחר יותר בראיון לחדשות 2 הכחיש הרצוג 

שוב את הדיווח ואמר, "השמועות הוזמו, ולכן 
התקדמות  שום  הייתה  לא  וקובע:  חוזר  אני 
הידיעה  האחרונים.  נתניהו בשבועות  לבין  ביני 

מוכחשת לחלוטין".

הח"כים מתנגדים

חברי הכנסת של המחנה הציוני הגיבו בזעם 
הליכוד  בין  המתחדשים  המגעים  על  לדיווחים 
למפלגתם במהלך החג. חבר הכנסת איתן כבל 

הגיב לדיווח, "מחרבים לי את ראש השנה".
להפסיק  מהם  וביקש  לכתבים  פנה  כבל 

להתקשר אליו ולשאול אותו בנושא. "אנא רדו 
קמצוץ של  אפילו שמץ  לי  אין  כי  בעניין  ממני 
מושג בעניין! אינני מאשים או בא בתלונות למי 
שמחרב עלי ועל משפחתי את ראש השנה שכל 
כך אהוב עלי כי מי שלא מוכן להרוג באיבחת 
על  אותו  ומשאיר  האחדות  סיפור  את  חרב 
יתפלא  שלא  אז  וארוך  עמוק  לבישול  פתילייה 
אז  הציבורי.  היום  מסדר  יורד  איננו  שהנושא 
להבהיר  אבקש  מושג  לי  שאין  לעובדה  מעבר 
לאחדות  שמוביל  מהלך  לכל  מתנגד  שאני 
מחברינו.  לכמה  תעסוקה  מטרתה  שכל  מזויפת 
לא הבשיל למעשה בפעם הקודמת  אם המו"מ 
להיות  סיבה אמיתית  רק שאין  לא  אז מבחינתי 

מוחלט  באיסור  שאסור  אלא  מהממשלה  חלק 
עבור  גיהינום  שתהיה  ממשלה  חלק  להיות 
שום  אין  ולי  לתוכה  וגדלתי  שנולדתי  התנועה 
אם  הזה  ההתאבדות  ממצג  חלק  להיות  כוונה 

בכלל הוא מתקיים".
חבר הכנסת מיקי רוזנטל הגיב לדיווח ומסר: 
בשל  ולו  משכנעות  לא  הרצוג  של  "ההכחשות 
שאינו  נתפס  ולבסוף  הכחיש  שבעבר  העובדה 
שלא  ובתמים  באמת  כוונתו  אם  אמת.  אמר 
להיענות  הרצוג  על  נתניהו,  לממשלת  להצטרף 
לחבריה  ולאפשר  הסיעה  את  לכנס  לדרישתי, 
עוד  ינוהל  לא  לפיה,  משותפת  החלטה  לקבל 
כל משא ומתן לכניסה לממשלה. לחילופין, אם 
חפץ הרצוג להצטרף לממשלת הימין הכושלת, 
עליו להודיע על כך פומבית, לפרסם את רשימת 
הוא  גם  להודיע  מנתניהו  ולדרוש  שלו  התנאים 
פומבית על קבלת כל אחד מן התנאים. אם לא 
ואת  עצמו  את  לבזות  הרצוג  ימשיך  כן  ייעשה 

המחנה".
"הניסיון  הגיב:  מרגלית  אראל  הכנסת  חבר 
העבודה  מפלגת  את  לפרק  הממשלה  ראש  של 
לא יצלח. בכוונתי למנוע את הכניסה לממשלת 
נתניהו כפי שהיה גם בניסיון הקודם. אם לא נדע 
להיות אלטרנטיבה, גם עשרה מנדטים בסקרים 
יהיו חלום רחוק. אנו נרכז את כל הכוחות שלא 
כדי  ולא  נתניהו  להחלפת  להביא  כדי  התייאשו 

להצטרף אליו".
גם חבר הכנסת עמיר פרץ הגיב ואמר כי הוא 
בפוסט  נתניהו.  לממשלת  להצטרפות  מתנגד 
הפוסט  את  לכך,  הסיבות  את  פרץ  פירט  ארוך 
חתם פרץ: "אני לא רוצה להיות בממשלה של 
ביבי. אני רוצה לבנות אלטרנטיבה שתיגע בלב 
את  לנצח  צריכים  אנחנו  שלו.  הבוחרים  של 

נתניהו  – לא להצטרף אליו".

גישושי אחדות
לפי דיווח בחדשות 10 במהלך החג חלה התקדמות במגעים בין הליכוד למחנה הציוני על כניסת המחנ"צ 
לממשלה בתמורה ל-8 תיקים, בהם החוץ והתרבות והספורט  הרצוג: "חזרתי מארבע שעות תפילה בבית 

הכנסת לעוד ידיעה בלתי מבוססת"

בשתי המפלגות מכחישים: אין התקדמות במגעים בין הליכוד למחנה הציוני

 מכחישים את הדיווחים. נתניה והרצוג במליאה           )צילום ארכיון: יונתן זינדל, פלאש 90)

בגיל 108: נפטרה אמו של הגר"א בקשי דורון
מרת טובה בקשי דורון ע"ה, אמו של הגר"א בקשי דורון הלכה לעולמה במוצאי השבת האחרונה בגיל 108 

 זכתה לשיבה טובה. הגר"א בקשי דורון

מאת: מנדי קליין

הגברת  בירושלים,  ביותר  הזקנה  האישה 
טובה בקשי דורון ע"ה, אמו של זקן הראשונים 
נפטרה  דורון,  בקשי  אליהו  הרה"ג  לציון 
בגיל  טובה  בשיבה  האחרונה  השבת  במוצאי 
בנים,  של  שבט  אחריה  משאירה  כשהיא   108
נכדים, נינים ובני נינים – שומרי מצוות ועושים 

חיל בתורה והוראה.

בשנת  נולדה  דורון  בקשי  טובה  הגברת 
חאלב  היא  צובא  בארם   )1908( תרס"ח 
תורה  של  מרכזית  עיר  שהיתה  שבסוריה 
ארצה  עלתה  שנה  כשמונים  לפני  וסחורה. 
דורון  בקשי  ציון  בן  ר'  ירושלים  לבן  ונישאה 
בית  את  ויסד  באמונה  ציבור  בצרכי  שעסק 
מקורב  והיה  ברכה'  'ישא  הספרדי  הכנסת 
בניה  בחינוך  עסקה  ימיה  כל  הרבנים.  לגדולי 

ונכדיה לתורה ולהוראה.

הראשי  כרב  כיהן  מבניה  שאחד  זכתה 
לישראל, הרה"ג אליהו בקשי דורון וכיום הוא 

זקן הראשונים לציון.
ראש  ערב  ראשון,  ביום  יצא  ההלוויה  מסע 
ההלוויות  מבית  בבוקר   11:00 בשעה  השנה, 
הספרדי בגבעת שאול בירושלים – שם נטמנה 
לצד בעלה, ר' בן ציון בקשי דורון ז"ל, שנפטר 
 24 לפני  הכיפורים  יום  למחרת  טובה  בשיבה 

שנים.

בשיבה טובה



 הכירו את אפליקציית מד"א שלי
האפליקציה מאפשרת לכם להזין מבעוד מועד את הרקע הרפואי שלכם ושל הקרובים אליכם,

ובכך מעניקה לצוותי החירום מידע נחוץ לצורך הענקת טיפול וסיוע מהיר ומדויק מאי פעם.

 לשירותכם, מגוון תכונות מתקדמות שיעזרו לנו להעניק לכם סיוע איכותי
במהירות האפשרית מבלי לבזבז זמן יקר:

 אל תקחו סיכון
כשמדובר במשפחה שלכם

האפליקציה זמינה להורדה במכשירים המוגנים

בכל מקרה, קודם כל מד״א!

 שימוש בשירותי מיקום
בעת קריאה למוקד

צפייה במיקום צוות 
הסיוע בזמן אמת

 נגישות לבעלי מוגבלויות
בשיחה עם המוקד

 שיחה ישירה
עם מוקד מד"א

הזנת רקע רפואי מראש 
לשימוש הצוות הרפואי



מסתמן כי גם השנה השוק המרכזי בבני 
ברק יתקיים באולם ממוזג ומרווח בתוך 
שבשנים  לאחר  חן',  'ארמונות  אולמי 
הנרחבים  השטחים  נגמרו  האחרונות 

שבהם היו עורכים את השווקים. 
בעבר השווקים התקיימו ברחוב לנדא 
אל  עבר  הוא  בניינים,  שם  שנבנו  לאחר 
בנינים.  נבנו  שם  גם  אחרים,  מתחמים 
לפני כחמש שנים קבוצת סוחרים הקימו 
'ארמונות  באולמי  המינים  ארבעת  שוק 
ובכוונתם  לשנה  משנה  וגדל  שהלך  חן' 
הגדול  לשוק  המקום  את  להפוך  השנה 
במקום  חוסר  לאור  העיר  של  והמרכזי 
בני  ציבור  של  הגדול  הביקוש  ובעקבות 

התורה. 
היזמים מספרים כי מדובר באולם גדול 
וענק בקומת קרקע ללא מחיצות, ממוזג 
אתרוגים,  אלפי  עשרות  הכל.  בו  ויש 
מכל  הכשרויות  מכל  הדסים.  לולבים. 
דרי  לולבי  ופתוחים.  סגורים  הסוגים 
סכך  סוכות,  ערבות,  תימניים,  אתרוגים 
חי ומבחר ענק של קישוטים מכל הסוגים. 
מרהיבות  ותמונות  פוסטרים  פלקטים, 
ועוד ועוד. בשוק ישנו מבחר עצום ורחב 

והכל תחת קורת גג אחת. 

את היוזמה המבורכת הזו הגו המארגנים 
משתרך  הרחב  שהציבור  שראו  לאחר 
בחום, בחולות ללא תנאים ההולמים את 
קניית  את  לחבב  וברצונם  התורה.  עיר 
יפה ומפואר ב'ארמונות  המצוות באולם 
לשבת  יוכלו  הקונים  ציבור  כאשר  חן' 
מרופדים להנות  כיסאות  גבי  על  בנחת 
את ארבעת  ולבחור בשלווה  מהמיזוג 
המינים מתוך המבחר האדיר של עשרות 
המינים.  ארבעת  את  הסוחרים שמוכרים 
ענק  ואולם  שירותים  בשפע,  חניה  עם 

ומפואר.
בית  יהיה  האולם  בתוך  כן  כמו 
הרב  הגאון  של  ומסודר  פעיל  הוראה 
'חניכי  גאב"ד  שליט"א  גרוס  מרדכי 
שיענו  דינו  הישיבות' ומו"צים מבית 
לציבור הרחב על שאלות בנושא ארבעת 

המינים וההידורים.
יום  ממוצאי  אי"ה  פתוח  יהיה  השוק 
הכיפורים ועד ערב חג הסוכות ברציפות. 
לראות  לקנות,  ולהתרשם  לבוא  חובה 
העצום.  מהמבחר  מהכמויות,  ולהנות 

התנאים והכל תחת קורת גג אחת.




שוק ארבעת המינים המרכזי 
והממוזג של בני ברק יתקיים 

באולמי 'ארמונות חן'



29 ד' בתשרי תשע"ז 6/10/16 בני ברק

"זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך 
תפילת  את  פותחים  אנו  זו  בבקשה  חיים".   אלוקים 
שמונה עשרה החל מליל ראש השנה עד תפילת נעילה 

ביום הכיפורים.
רבים התקשו להבין את הבקשה שנכתב בספר החיים למענו 
של הקב"ה.  וכי כתיבתנו בספר החיים היא כביכול טובה עבור 
)ו'  דברים  בספר  שנאמר  כמו  בלבד.   למעננו  זה  הרי  הקב"ה, 

כ"ד( :
"וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת לפני 

ה' אלוקינו..."?
שהיה  חנווני  על  משל.  בדרך  זאת  ביאר  זצ"ל  חיים  החפץ 
המכירה  ולאחר  גדול,  סוחר  אצל  בהקפה  סחורה  תמיד  לוקח 
היה מחזיר לו הכסף.  פעם החנווני לא יכול היה לסלק את חובו, 

וכיוון שכך סירב הסוחר לתת לו עוד סחורה בהקפה.
כעבור כמה ימים בא החנווני והסביר לסוחר שכדאי לתת לו 
סחורה בהקפה, כי יש בזה טובה גדולה גם בשבילי וגם בשבילך.  
ולהשתכר  סחורה  אצלך  לקחת  שאוכל  טובה,  זה  בשבילי 
למחייתי. ולך יהיה בזה טובה, שכן אם לא תתן לי סחורה, לא 
יהיה באפשרותי לסלק את חובותי אליך.  אבל אם תתן לי סחורה 
יוכל לעזור לי ה' שאשתכר ובמשך הזמן, אוכל לסלק את חובי.

חיים".   אלוקים  "למענך  מהקב"ה:   ומבקשים  באים  אנחנו 
ותשאירנו לחיים  לפניו  וחסד  חן  נישא  אנו אומרים לפניו: אם 
אם  שכן  כביכול.  לו  תועלת  מכך  תהיה  הדין,  ביום  ולפליטה 
יהא באפשרותנו לתקן  יקח מאיתנו את החיים ח"ו, בודאי לא 
את כל מה שפגמנו, אבל אם יתן לנו חיים, יהיה טובה בכך גם 
"למענך", שנוכל בשנה זו של חיים לתקן מה שפגמנו עד עכשיו.

המגיד מדובנא זצ"ל תמה על תפילת "אבינו מלכנו" בה אנו 

מבקשים בקשות רבות ובסופן אנו אומרים: "אבינו מלכנו חננו 
ועננו כי אין בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד, והושיענו." וכי 
אם היו בידינו מצוות וזכויות – כלום היינו יכולים לתבוע בגינם 
שנה טובה כחפצנו?  והלא כלל נקוט בידינו:"שכר מצווה בהאי 
המצוות  שכר  את  משלמים  שאין  מ.(  )קידושין  ליכא"  עלמא 
 – לעשותם  היום  נאמר:"  שכן  הבא,  לעולם  אלא  הזה  בעולם 
ומחר לקבל שכרם" )עירובין כ"ב(.  ואם כן, מדוע אנו מציינים 
מעשים  בנו  יש  אם  בין  מקרה  בכל  מעשים,  בידינו  שאין  זאת 

טובים ובין אם לאו אנו זקוקים לצדקה וחסד מאת הקב"ה?
ומשיב כדרכו במשל: על סוחר ששכר מרכבה כדי להסיעו אל 
היריד וחזרה.  בדרך תבע ממנו העגלון מקדמה על דמי הנסיעה.  
ענהו הסוחר: "אין שכירות משתלמת אלא בסופה.  ברצות ה', 
תוכל  האחרונה.  לפרוטה  עד  את שכרך  תקבל  לעירנו  כשנשוב 

להיות סמוך בכך,  מעולם לא הלנתי שכר שכיר!"
כשהגיעו לפונדק דרכים, אמר העגלון: "אני מבקש שלושה 
השיבו  לא  הסוחר  עתה  לסוסים".  מספוא  לקנות  כדי  דינרים, 
ציר  נשבר  המסע  בהמשך  הנדרש.   הכסף  את  נתן  אלא  ריקם, 
בשכר.   דינרים  חמישה  תבע  לתקנו,  שהוזעק  הנפח  המרכבה. 
אומר  בלא  שילם  והסוחר  שישלם  הסוחר  את  ביקש  העגלון 
ודברים.  שאל העגלון את הסוחר: מדוע שביקשתי מקדמה של 
אתה  פעמיים  כבר  עתה  ואילו  סירבת,  שסיכמנו,  הנסיעה  דמי 
והעגלה?   טוב מהחמור  פחות  אני  וכי  ומשלם,  לבקשותי  נענה 
לצרכי  נחוץ  עתה  מבקש  שאתה  הכסף  משום  הסוחר:   השיב 
המסע עצמו, ואם לא אממן את המסע, לא נגיע ליעד.  לעומת 
שכרך שיכול להמתין עד לסוף הנסיעה בהתאם לסיכום ולהלכה.

בזה הסביר: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.  את 
הברכה, אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם.. והקללה אם לא 

תשמעו".  מדוע בברכה נכתב "אשר תשמעו", ובקללה "אם לא 
יאמר: "אם תשמעו"? משום  תשמעו", מן הראוי שגם בברכה 
שהברכה אינה ניתנת כתוצאה וכשכר עבור קיום המצוות, שהרי 
שכרן משולם רק לעתיד לבוא. אלא היא ניתנת כדי לאפשר את 
שתוכלו  בעבור   – תשמעו"  אשר  הברכה  "את  המצוות.  קיום 

לשמוע. 
אנו  מלכנו.   אבינו  בתפילת  הבקשות שלנו  לכל  ההסבר  זהו 
אומרים לקב"ה אמנם אין בנו מעשים עתה,  אך עשה עמנו צדקה 
וחסד על מנת שנוכל לעשות מעשים ומצוות. וכך אנו מבקשים: 
"זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, וכתבינו בספר החיים", ומדוע? 
"למענך אלוקים חיים", כדי שנוכל לקיים את מצוותיך ולעבוד 

את עבודתך, להמשיך במסע שעליו ציוויתנו!
תיקון  זוהר,  )תיקוני  הק'  הזוהר  דברי  את  להסביר  ניתן  בזה 
וחיי,  וכפרה  סליחה  מזונא  על  דכיפורי  ביומי  שהמבקשים  ו'( 
הם ככלבים הצועקים:  הב הב, כיוון שחושבים על עצמם ולא 
על השכינה.  והרי כל אחד ואחד מאיתנו יודע שביום ר"ה בצד 
עיקר  שהרי  הגשמיות  על  הרבה  מבקשים  אנו  הקב"ה  המלכת 
הדין בראש השנה הוא על גשמיות, כמפורש בהגהות מימוניות 
)הל' תשובה רפ"ג( שאין אדם נידון בר"ה אלא על ענייני עוה"ז, 
ולכן מבקשים בתפילות ר"ה על בני חיי ומזוני – כתבנו בספר 
חיים טובים, כתבנו בספר פרנסה וכלכלה וכיו"ב.  וא"כ לדברי 
הזוהר אנו ככלבים הצועקים הב הב, ובתוך סביבה של כלבים, 

היתכן?
עצמו  לטובת  הגשמיים  צרכיו  על  רק  שחושב  מי  שאכן  י"ל 
"למענך  היא  הבקשה  אם  אך  הב,  הב  הזועק  ככלב  הוא  בלבד 
אלוקים חיים" - לצורך עבודה רוחנית, הרי שברור שיש לבקש 

ביום זה על הצרכים הגשמיים, כי הגשמיות היא רוחניות.

למענך אלוקים חיים
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

בקרית  הלילה  שלוות  את  באחת  הפרה  האמבולנס  יללת 
עקב  החולים  לבית  הובהל  אבא  בירושלים.  מטרסדורף 
אירוע לבבי. אני יושב לצד האלונקה בניידת טיפול נמרץ, 
האזנתי לשיחת הפרמדיקים. "אירוע ראשון לאדם כה מבוגר 
לא מבשר טובות", מנתח המבוגר שבהם. "זו סכנת חיים. בבקשה 
ממך", פונה הפרמדיק לעמיתו, "נסה לדבר עם החולה, להחזיק 
בנשמת  החולים  לבית  אותו  להביא  שנצליח  כדי  בהכרה,  אותו 

חייו". 
הפרמדיק מנסה לפתוח שיחה, אך אבא לא מגיב. לפתע הוא 
עצומות:  בעיניים  רם,  בקול  אלי  ופונה  החמצן  מסכת  את  מרים 
"יצחק, מה אתה יושב כאן סתם? תבקש מהם שיישבו בשקט ולא 
יטרידו את מנוחתי. שהם יעסקו במה שהם צריכים לעשות, ואני 
אעסוק במה שאני צריך לעסוק. זה לא פחות חשוב גם לרפואתי. 

הם מפריעים לי בריכוז".
לאחר  ושלם  בריא  לביתו  חזר  כשאבא  מכן,  לאחר  שבועיים 
צנתור קל, הופתעתי לקבל שיחת טלפון נדירה. מרן ראש הישיבה 
אחר-הצהריים  לעלות  רוצה  "אני  הקו.  על  זצ"ל  שך  הגראמ"מ 
לירושלים לביקור חולים אצל אביכם", אמר מרן, "אך אם אוכל 
לצאת  ממעט  אני  בסוד.  הביקור  את  לשמור  להשתדל  לבקש, 

מהבית, ואני לא רוצה רעש סביבי". 
תכלה היריעה מלספר אודות הביקור המרומם של ראש הישיבה 

בבית אבא, ביקור שארך למעלה משעה וחצי, אך נביא בשורות 
אלה אנקדוטה אחת לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. 

"הראש  אבא:  השיב  לשלומו,  אבא  את  זצ"ל  מרן  כששאל 
ישיבה היה חסר לי באמבולנס..."

"צלצלו לספר לי מה קרה", השיב ראש הישיבה. "לא הפסקתי 
להתפלל לבריאותך האיתנה ולאריכות ימים ושנים טובים". 

"היתה לי דילמה קשה", שיתף אבא את מרן זצ"ל. "כששכבתי 
מדובר  כי  אבחן  לביתי  שהוזעק  הרפואי  הצוות  האלונקה,  על 
במצב של כמעט חוסר תקוה, מה שבחסדי שמים התברר כטעות 
מוחלטת. נקל להבין שבמצב כזה עשיתי 'הפרדת כוחות': השארתי 
ב'הכנה'  ועסקתי  ב'השתדלות'  לעסוק  משפחתי  ולבני  לרופאים 
על-ידי וידוי ותשובה, ובמקביל, התחננתי לקב"ה שיאריך את ימיי 
למען אוכל להמשיך ללמוד ולהשלים את השנים שמסרתי למען 
הציבור... חיפשתי בכל כוחי איזו 'קבלה' מתאימה למצב, שאולי 
תביא ישועה למצבי הקשה... הייתי אכול בספקות מה לקבל על 
עצמי: שמא להתנזר לגמרי מצורכי ציבור, גם במעט שאני עדיין 
עצה  לשית  ידעתי  לא  ציבור?  צורכי  להגביר  דילמא  או  עוסק, 
בנפשי. ניסיתי לדמיין שהראש ישיבה יושב באמבולנס... ומה היה 

אומר לי?".
הרב שך זצ"ל נטל את ידו של אבא, ליטפה בחום ובירך: "עוד 

ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו – ללמוד ולהמשיך בחסד". 

הברכה אכן התקיימה. עד יומו האחרון של אבא, לא נס לחו, 
לא קהו עינו ולא הוצרך לוותר אף לא על שעה אחת של לימוד 

מסדריו הקבועים. הוא נפטר מן העולם בשיבה טובה.
הרב שך הביט בעיניו החכמות לתוך עיניו של אבא, שתק ונאנח: 
"אוי ר' שלמה... אתה מדבר על 'קבלה' או על פנטזיה? המקבלים 
על עצמם קבלות גדולות מדי, כורים לעצמם בור עמוק... מפח-

הנפש שלאחר מעשה – שובר לבבות.. אגיד לך מעצמי... אני לא 
צעיר... אתה הרי מכיר אותי, שלא מעניין אותי לא כבוד ולא ממון 
על  קיבלתי  מה  בפניך  ליבי  אפתח  'ירושות'...  ולא  'חזקות'  ולא 
עצמי ביום כיפור האחרון: להשתדל להתפלל ברכת המזון מתוך 
'ברכון'... תשאל, זו ה'קבלה' של לייזר שך? כן, זאת 'קבלה'! לא 

דמיונות!
"הדריך  שך,  הרב  המשיך  סלבודקא",  בישיבת  "כשלמדתי 
אותנו הסבא איך מקבלים קבלה של יום כיפור. תפעיל את הראש 
עד שתגיע לקבלה הקטנה ביותר שאתה יכול להעלות בדעתך, ואז 
'תשבור' אותה לשניים ותקבל על עצמך חצי, ואולי אפילו רבע. 
קבלה  עם  לפניו  באים  וכשאנחנו  אמת.  ודברו  אמת,  אלוקים  ה' 

אמיתית – הוא שש ושמח, שומע לתפילתנו ומקבל שוועתנו".
גמר חתימה טובה לקוראים היקרים ולכל בית ישראל.

'קבלה' ליום הכיפורים
הרה"ג יצחק לורינץ    רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 

הביא לדפוס: שלמה קוק, עורך רב-המכר 'חכמת הנפש היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך
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מרגישים במצוקה? צריכים עזרה? שיחה אחת יכולה 
להציל! חייגו ל-118 המוקד של משרד העבודה 
והרווחה לקבלת מידע וסיוע בנושאי רווחה, במצבי 

חירום ומשבר ומיצוי זכויות.

"דאגה 
בלב איש
     ישיחנה"

• אלימות במשפחה • ילדים ונוער בסיכון
• אזרחים ותיקים • אנשים עם מוגבלויות

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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 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.



 
  

אגף
תשתיות
ופיתוח

בס“ד

זה זמן רב נמשכת פעילות עירונית להסדרת פיתרונות מקצועיים
להקלת העומס התנועתי ביציאה מהעיר לכיוון כביש ”גהה“.

עד לפיתרון הרצוי והחיוני, אנו  פועלים שבתקופת החגים
ניתן יהיה להקל על המצב הקיים באזור, באמצעות שכירת שוטרים  

להכוונת תנועת כלי רכב מרחוב אברהם בן דוד אל מחוץ לעיר.

להלן רשימת הימים והשעות בהם תפעל מסגרת זו:
ערב ראש השנה - מהשעה 11 לפנה"צ עד השעה 4 אחה"צ.

מוצאי ראש השנה - לאחר צאת החג עד השעה 1 בלילה.
ערב יום כיפור - מהשעה 11 לפנה"צ עד השעה 3 בצהריים.

מוצאי יום כיפור - לאחר צאת החג עד השעה 12 בלילה.
ערב חג הסוכות - מהשעה 11 לפנה"צ עד השעה 4 אחה"צ.

מוצאי חג ראשון של סוכות - לאחר צאת החג עד השעה 1 בלילה.
ערב שמחת תורה - מהשעה 12 בצהריים עד השעה 4 אחה"צ.

מוצאי שמחת תורה - לאחר צאת החג עד השעה 1 בלילה.

אנו מאחלים לכם דרך נוחה וצלחה  ומקווים להסדרתו המלאה 
בהקדם של הנושא, לרווחת כלל הציבור.

בברכת שנה טובה וחג שמח
ונסיעה טובה ובטוחה,

הקלה בעומסים בתקופת החגים

חנוך זייברט
ראש העיר

מיכאל קקון
חבר הנהלת העירייה

ראש האגף

 
  

מחלקת
שיטור
עירוני

בס“ד

הערכות מיוחדת – נכונות מוגברת
ולשדרוג  לחיזוק  הפעילות  ובמסגרת  החגים  לקראת  מההערכות  כחלק 
תחומי האבטחה, משטרת מרחב דן ועיריית בני ברק שמות דגש מיוחד על 

נושא אבטחת בתי הכנסת ברחבי העיר.
ציבור גבאי בתי הכנסת והמתפללים נקרא:

עירנות  חשודים,  אנשים  חשודים,  חפצים  על  דגש  ולתת  לב  לשים  א. 
מוגברת.

ב. יש לבצע סריקות סביב בית הכנסת, כדי לבדוק שהכל תקין.
וקריאה  ראשוני  בטיפול  הכללים,  לפי  לפעול,  יש  חריג  אירוע  בעת  ג. 

לכוחות הביטחון וההצלה, מד"א משטרה, כבאות והצלה.
זכרו! פיקוח נפש דוחה שבת וחג.

יש לסייע לכוחות הביטחון, ככל הניתן, כדי להציל חיים ולטפל באירוע כראוי.

טלפונים חיוניים למצבי חירום:
משטרה- 100.

מד"א- 101.
כבאות- 102.

מוקד עירוני – 106.

מוקדים נוספים (מופעלים ע"י נכרים):
"בטרם", "שיבה טובה", "הצלה".

ניידות השיטור העירוני, המופעלות ע"י גויים, ישהו בעיר לאבטחת הסדר 
והביטחון בעיר.

בברכת שנה טובה וחג שמח
הרב חנוך זייברט

מפקד משטרת מרחב דןראש העיר

 שי אזולאי, נצ"מ

גבאים ומתפללים נכבדים,

  

האגף
לשירותים 
חברתיים

קורס אוריינות בריאותית
בתכנית הקורס:

הרצאות  ע"י רופאים בכירים במערכת הבריאות ואנשי מקצוע 
נוספים מהשורה הראשונה.

הנושאים:         בריאות המשפחה בשלבי החיים השונים 
                           מיצוי זכויות

                           היבטים הלכתיים
                           בריאות ופסיכולוגיה

                           אורח חיים בריא
                           סוגיות חדשניות בבריאות

                           בריאות בגיל השלישי.
סיורים לימודיים 

סדנאות בישול בריא ופעילות גופנית.

מיקום הקורס: 

הקורס יערך במרכז קהילתי
בית בגנו, רח' גוטליב ב"ב.

משך הקורס: 

תחילת הקורס: 

עלות הקורס: 

הקורס יכלול 20 מפגשים שבועיים
בימי ג' בין השעות 12.00 - 9.00

י"ד בחשוון תשע"ז
(15.11.16)

400 ש"ח

פרטים והרשמה:
yude@qos.net.il :גב' רחל יוד 03-5703602 מייל

גב' מלכה ק. 054-8457520

 
  

מזכירות
ודוברות העירייה

בס“ד

זמני העבודה בתקופת החגים

הרינו להביא בזה לידיעת ציבור תושבי העיר את זמני העבודה
במשרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק":

משרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד ”מי ברק“
 יהיו סגורים לציבור החל

מיום חמישי, י"א בתשרי ה'תשע"ז (13/10/16)
עד ליום שלישי, כ"ג בתשרי ה'תשע"ז (25/10/16), אסרו חג,

 כולל יום שלישי.
 

בתקופת סגירת המשרדים, ניתן לפנות במקרים דחופים של תקלות
ברשת המים, הביוב, התברואה והמאור שברחובות העיר

למוקד העירוני: "106".

בברכת שנה טובה וחג שמח
אברהם טננבוים

מזכיר העירייה ודוברה



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

ד’ - ה’ תשרי
תשע”ז           

6-7/10/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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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(_____________________________________________

דירות 
למכירה

בית שמש

בני ברק

דופלקסים פנטהאוזים ודירות גן

באר שבע

+5 חדרים

■ ברח' מהר"ל השקט, 
דופלקס ק"ב, 2 חד' 64 
מ"ר, מעליה 4 חד' 76 

מ"ר, 2,350,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

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

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

לחלק, 2,300,000 ש"ח, 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

אלעד

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

890,000 ש"ח. תיווך "אדר 
_____________________________________________)39-42(נכסים" 052-4834706

 דרושות דירות לקניה בכל 
הארץ לחברה ממשלתית, ע. 

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

■ דירת גן ענקית ברח' 
הלוחמים/במברגר, 6 

חד' גדולים+סלון של כ 
70 מ', סה"כ כ- 250 מ' 

עם נוף+ חצר עם עצי 
פרי, 3,200,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

החל מ- 1,430,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

3-3.5 חדרים

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

ש"ח. תיווך אדר נכסים,
052-4834706)39-42(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במישלט 2.5 חד' כ-60 

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

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

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

053-3157272)38-41(_____________________________________________  בנרקיס, 3 חד', כ-80 מ"ר, 
פינוי בינוי . תיוך "אדר נכסים" 

052-4834706)39-42(_____________________________________________

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

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

 ברח' כהנמן/ שפירא 
דופלקס עם מעלית, 
בק"ג, 5 חד' ענקיים 

140 מ', משופצים 
מעליה דירה נפרדת של 

70 מ' שמושכרת ב- 
3,500 ש"ח+ גג של 70 
מ' מבוקש 3,100,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ ברח' ר' עקיבא/
מהרשל, חזית, 3 

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

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

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

אופקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■ במציאה באדמור 
מרוזין, בית יפה עם 

כניסה פרטית, ענקית 
10 חד', 400 מ"ר, 

הסלון והחדרים ענקיים, 
6 מיליון ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742

03-5797756)12-12(_____________________________________________

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

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

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

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

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

_____________________________________________)39-42(נכסים, 052-4834706

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

_____________________________________________)39-42(לפרטים: 03-5785777

 ברח' מלצר 5.5 חד' 
ק"ב גדולה ומושקעת 

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

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

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

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

050-5308742)36-36(_____________________________________________

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

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

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

הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)38-38(_____________________________________________

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

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

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

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

3 כ"א עם ממ"ד 
ומעלית, ק"א, 

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

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

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)40-43ל(053-3104856

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

חזית, משופצת, פרטים 
בתיווך אשכנזי,

03-5791770)40-41(_____________________________________________

 מציאה!! 5 חד' 
גדולה, בתחילת רח' 

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

03-5791770)40-41(_____________________________________________

נדל“ן הקריה 

שנה טובה 
כתיבה וחתימה  טובה   

מאחלת לכל לקוחותיה 
054-8472222  050-3000121

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

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

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

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

■ ברח' דמשק אליעזר, 
6 חד', ק"ג )לא אחרונה(, 

140 מ"ר עם מעלית 
וחניה, 3,200,000 ש"ח, 

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

03-5797756
050-5308742)41-41(_____________________________________________

■ ברח' חברון ליד רח' 
ירושלים, דירה ענקית עם 
מרפסות, 130 מ', 3 כ"א, 

ק"ד ללא מעלית, לדירה 
צמוד בטאבו גג של 100 

מ' של דירה סמוכה 
בק"ג, 2,100,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

050- 5308742
03-5797756)41-41(_____________________________________________

שנה טובה ומתוקה 
כתיבה וחתימה טובה

לכל לקוחותינו!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

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

דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)41-42(_____________________________________________

 המרכז לניהול נדל"ן - 
וילה -320 מ"ר, קרוב לקהילה, 
מטבח חדש, ארונות, מקלחת, 
שרותים ברמה גבוהה + יח"ד 

בקרבת הקהילה החרדית, 
2,200,000 ש"ח. עטיה משה, 
054-6625272 ,074-7037979)41-42(_____________________________________________

+5 חדרים

דופלקסים
 בבלעדיות "ישראל 

אלבלינק שוק הנדל"ן" - 
בעליון, דופלקס 6 חד', במחיר 
מציאה! ישראל 052-3251213 

_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות בשמעיה, 5 
חדרים + סוכה + ממ"ד 
+ יחידת הורים ענקית 

כ- 140 מ"ר. 'אפיקי-
נדלן-בועז' 054-8474843 

050-4156080)41-41(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות!!!! 
למכירה 4.5 חד' ענקית!!! 
150 מט' בעליון המבוקש 
+ סלון ענק!!! כל הבית 

משופץ קומפלט!!! 
י.הורים + מחסן וחניה 

פרטית בטאבו, כל הקודם 
זוכה!!!! 1,550,000, 

גמיש מעט. "ידידיה 
ומאור נכסים" יאיר, 

054-44242449. ידידיה, 
058-4664411)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלניק שוק הנדל"ן" - 

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

1,230,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

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

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

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! חדש! במאירי! 
4 חדרים + נוף + מושקעת 
+ מחסן! 1,450,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41("תיווך-קזן" 054-8420522

 בלעדי! חדש בשוק! 
בהלל! 4 חדרים + 2 מרפסות 
+ אופציה גדולה! "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

 בבן זכאי העליון! 
4 חדרים + סלון ענק 

+ מושקעת + מחסן! 
1,280,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה! דירת 4 חד', כ- 120 

מ"ר, בניין מטופח, כ"א 
מעולים, רק 1,285,000 ש"ח, 

_____________________________________________)41-41(גמיש, 052-5752500

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
בעליון! דירת 4 חד' + יח' 

הורים, מושקעת מאוד, מטבח 
מרהיב, נוף פתוח, 1,400,000 

_____________________________________________)41-41(ש"ח, גמיש, 054-9422194

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

בהזדמנות! בעליון, 3 חד', 
אפשרות למימון 90%.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

1,350,000 ש"ח.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - 

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

בטאבו לבניה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 בלעדי! בניסים גאון! )בית 
וגן(, 3 חדרים + נוף מרהיב + 

מושקעת + גג! 1,360,000 
ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

 אבן גבירול! 3 חדרים + 
נוף מרהיב + מטופחת מאוד! 
1,250,000 ש"ח. "תיווך-קזן" 

054-8420522)41-41(_____________________________________________

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

ש"ח + מבחר נכסים גדול. 
_____________________________________________)41-41(תיווך רומן, 052-7731832

 השקעה ענקית ליד 
האוניברסיטה, דירת גן שניתנת 

לחלוקה בקלות ל- 3 דירות, 
רק 770,000 ש"ח. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)41-41(_____________________________________________

 )הקודם זוכה( באיזור 
מתחרד, 5 חדרים, ק"ב, 
מחולקת ל- 2 דירות + 

תשואה גבוהה, גישה נוחה 
לבעלי כסא גלגלים,

052-2604463)41-41(_____________________________________________

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

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

054-4901948)41-41(_____________________________________________

 במעפילים, 3 חד', מיידי, 
865,000 ש"ח. תיווך יעקב, 

054-4901948)41-41(_____________________________________________

 בבר-אילן )מול הקריה(, 3 
חד', מיידי, 1,100,000 ש"ח. 

_____________________________________________)41-41(תיווך יעקב, 054-4901948

 באיזור מתחרד, ק"ג, 3 
חד' + מרפסת סגורה לחדר 
נוסף, 800,000 ש"ח בלבד, 

052-2604463)41-41(_____________________________________________

 לוח דירות חנים 
)מתעדכן כל יום(, למוכר, 

לקונה, למשכיר, גם 
דירות מתיווך עווד, מנוהל 

ע"י מומחה לנדל"ן. 
dira4me.co.il)41-52(_____________________________________________

 בבירנבוים, מחולקת, 
4.5 חדרים, 90מ"ר + 3 

יחידות דיור משופצות 
ומרוהטות, כולם 

מושכרות, תשואה של 
13,000 ש"ח בחודש 

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

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)41-41(_____________________________________________

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

פרטית, 6,390,000 ש"ח. 
"חמד נכסים"
053-3357316)41-41(_____________________________________________

 בבעלי מלאכה, דירת גן, 
3 חד', 76 מ"ר + גינה 100 

מ"ר בטאבו + היתר בניה 15 
מ"ר + מעלית + חניה, 3כ"א, 

משופצת, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות באברבנאל, 
דירת גן, 7 חדרים, כ- 140 

מ"ר, משופצת + חצר. 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)41-41(_____________________________________________

 דירת גן 4 חדרים
באזור ק. משה

_____________________________________________)41-44(לפרטים 050-6492777

 בהצבי, ללא דמי תיווך, 
ענקית, חשמל ומים ודוד"ש 

למעלה + למטה,
_____________________________________________)41-42ל(052-8450274

 בבן זכאי, דופלקס 5.5 
חד' + מרפסת גג 150 מ"ר, 

ק"ג, שמורה, חזית, מאווררת, 
2,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 ברמת אהרון אזור 
יוקרתי, דופלקס 170 מ"ר 

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

03-5799308)41-41(_____________________________________________

 בסוקולוב מרכז דופלקס 
מחולקת ל- 2 דירות, 140 
מ"ר, 75 + 65, משופצת, 

2,150,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)42-42(_____________________________________________

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

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

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

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

נכסים-והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בקובלסקי, דופלקס 
200מ"ר, 5 חדרים, 

2,850,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בהצבי, ק"ד, מעלית, 
דופלקס ענק, 250 

מ"ר, מושקע ויפהפה, 
פוטנציאל השקעה ענק, 

3,400,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בלעדי! 5 חד', ברח' 
שבזי, קומה ב', חניה בטאבו, 

2,000,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)41-42(אדוארד

 באזור מרכז בעלי מלאכה, 
5ח', גדולה ויפה, 160מ' + 

חניה בטאבו, 2,150,000 ש"ח. 
תיווך BDA, טל':

054-8449423)41-41(_____________________________________________

 *באזור ויזניץ דירה 6, 
חדרים גדולה ומשופצת, 

2,700,000 ש"ח. **בויזניץ, 
דירה 7.5 ח', ענקית ויפה, 
3,200,000 ש"ח ג'. תיווך 

_____________________________________________)BDA)41-41, טל': 054-8449423

 באזור פרמישלאן, רח' 
אברבנאל 12, 5 חד', ק"ב 

+ מעלית, בניין יפייפיה, 
2,050,000 ש"ח. תיווך אליהו, 

_____________________________________________)41-42ל(052-7173331

 גבול ב"ב/ר"ג )ר"ג( 
האיזור המבוקש, 

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

ממש, דירת 5 חדרים, 
מרפסת, ממד, מעלית, 

2,200,000 ש"ח. א.י 
נכסים והשקעות בנדל"ן, 

052-6321306)41-41(_____________________________________________

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

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

חד',2,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)38-41("חנוכת הבית" 053-3157272

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

עם מעלית, 2,450,000 
ש"ח. תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
 050-5308742

03-5797756)25-25(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - גג + 
זכויות בניה, 65 מ"ר, מעלית 

בקומה.
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 לחוץ למכור?! קח מזומן 
תוך 24 שעות, בבלעדיות 

"ישראל אלבלינק שוק הנדל"ן" 
050-4156317 ,052-3251213)42-42(_____________________________________________

 )בדרך מצדה( בשכונה 
ב', 4 חד', 100 מ"ר, מתאימה 

לחלוקה. תיווך רומן,
052-7731832)42-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 חדש!!! בגולומב 

פנטהאוזים, 6חד' ודירות 
3-4חד', מ- 1,600,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות יוקרה גדולות 
3-4-5חד'. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 בבניין-חדש במרים 
הנביאה, פנטהאוז 5חד', 

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

052-3344721)42-42(_____________________________________________

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

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

052-3344721)42-42(_____________________________________________

 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)42-45(_____________________________________________

 בלעדי ברב קוק היוקרתי, 
דופלקס 6ח', 200 מטר + 
מעלית + חניה, קומה 4, 

חזית. תיווך אלטרנטיב,
054-5500263)42-42(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)42-42(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בבעלי מלאכה, 7 חד', 
137 מ"ר נטו, ק"א + מעלית, 

חזית, משופצת + יחידת 
דיור בק"ק 40 מ"ר )מושכרת 

2,900 ש"ח(. א.פנחסי,
03-5799308)42-42(_____________________________________________

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

ק"א + מעלית + חניה, חזית, 
משוקעת, 2,250,000 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42(א.פנחסי, 03-5799308

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

שלמה, ק"ב + מעלית + 
חניה, יחידת הורים, סוכה 

גדולה, 5 דיירים בבנין, 4 כ"א, 
משופצת כחדשה. א.פנחסי, 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 בטבריה, דירת גג 6 חד', 
גדולים, משופצת, קומה 3, 
כ- 170 מ"ר, מחיר שיווק, 

2,390,000. דוד גרוס, רי/מקס, 
_____________________________________________)42-42(בני-ברק, 050-4122744

 בגולומב דירת-גן 7חד' 
נדירה בגודלה 160 מ"ר בנוי+ 
120 מ"ר גינה 3,600,000 ₪ 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 9, 
דופלקס/פנטהאוז, 5 חדרים, 

200 מ"ר + מרפסות 60 מ"ר 
+ אופצ' והרחבה. דוד גרוס רי/

_____________________________________________)42-42(מקס ספיריט, 050-4122744

 בלוין, דירת-נכה חדשה, 
5.5חד' + חצר, מפוארת, 

2,600,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)42-42(_____________________________________________
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03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

מספר הפקס: 03-6162229

2-2.5 חדרים

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

+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(_____________________________________________

■ ברחוב יואל 2.5 
חדרים, ק"ב, עורפית, 

משופצת+ אופציה 
להרחבה של כ-15 מ', 

1,390,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

חריש

טבריה

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)39-42ל(054-8442705

דימונה

וילות ובתים

חולון
 בהדר, ת"ג, 4 ח', 95 

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

_____________________________________________)39-42(כהלכה" 055-6688111

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

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

+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בק.שמואל )רח' 

מיכאל(, 4 חד', ק"ב, 
משופצת וממוזגת, 

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

3-3.5 חדרים

 ברח' טבריה ליד רח' 
עמי 2.5 חד' מאוד 

מושקעים, 1/2 קומה 
לעלות, 1,400,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד, 3.5 חד', 

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

■ ברח' בן דוד קרוב 
לרח' עוזיאל, 4.5 חד', 

גדולה ,ק"א עם אופ' 
להרחבה עם חניה 

משותפת, 1,800,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050- 5308742

03-5797756)41-41(_____________________________________________

 בסנהדרין גבול ב"ב, 
משופצת ומושקעת. מעלית, 
חניה, ממ"ד, מ.שמש, "מיטל 

דהרי- שיווק ויזמות נדל"ן", 
054-3080050)41-41(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, 4.5 

חדרים, כ- 1,150 מ"ר, 
קומה שלישית, גג בטון + 
חתימות שכנים ותוכניות 
אדריכליות ב- 1,950,000 

ש"ח. להב נכסים,
050-4177750)41-41(_____________________________________________

 בלעדי, דירת נכה בפ"כ 
במתחרדים )לנכה בלבד(, 4 

ח', 70 מטר בניין מפואר + 80 
מטר, חצר בטאבו, 1,350,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)41-41(_____________________________________________

 בלעדי, 4 ח' באזור יואל, 
100 מטר בטאבו,קומה ב', 
חזית, מפוארת )מפתחות 

במשרד(, 2,050,000. תיווך 
_____________________________________________)41-41(אלטרנטיב, 054-5500263

 במרכז זכרון מאיר, 
בבנין חדש, קומה 5, 

חזית, 4 חד', כ- 95 מ"ר, 
יפה במיוחד, נוף מדהים, 
2,060,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)41-41(נכסים" 052-7741000

■ 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(_____________________________________________

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

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

"בתים נכסים"
052-2671133)41-41(_____________________________________________

 באזור אחיה השילוני/
עלי הכהן, 3.5 חדרים, 

ענקית כ- 90 מ"ר + 
אפשרות בנייה, כ- 20 

מ"ר )מתחייב לחתימות( 
+ מעלית וחניה ב- 

1,750,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)41-41(נכסים, 050-4177750

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)41-42(אדוארד

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

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

_____________________________________________)41-42(אורי תיווך אדוארד

 בלעדי, כ- 3.5 ח' בשיכון 
ה' בניין מפואר משופצת 

+ מעלית, 85 מטר ברוטו, 
קומה ד', 1,660,000. תיווך 
_____________________________________________)41-41(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי, 3 ח' באזור יואל + 
גג בטון, חזית )כל השכנים בנו 
בגג(, פינוי גמיש, 1,650,000. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)41-41(_____________________________________________

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

050-2567111/054-7477054)41-41(_____________________________________________

■ בר"ע, ליד ישעיהו, 2 
דירות, 3 חד' עם טאבו 
משותף בק"א, 60 מ' 

כל אחת, ביחד 2 
הדירות 1,900,000 

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)41-41(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב קוק 
השקט, 2.5 חדרים, 

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

054-8474843)41-41(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)41-42(אורי תיווך אדוארד

 באזור בורוכוב, 2.5חד', 
שמורה ומסודרת, כ"א 
טובים + א.לבניה, רק 

1,140,000 ש"ח, גמיש, 
בלעדי. "אלמוג נכסים" 

ר"ע 56, 03-6166105/4, 
058-7878784)41-41(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)41-42(אדוארד

 מציאה! 2 דירות: 1 
חד' ו- 2 חד', מושכרות 

יחד ב- 2,200 ש"ח, ק"ד 
)ללא עמודים(, 520,000 
ש"ח. תיווך ברכת-הבית, 

050-4199643)41-42(_____________________________________________

 קוטג' 5 חד', 140 מ"ר 
+ חניה וגינה פרטית, 

ממוזג, מחיר 1,070,000 
ש"ח. שכירות: -4,000

4,500 ש"ח. תיווך ברכת-
_____________________________________________)41-42(הבית, 050-4199643

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

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

ברכת-הבית,
050-4199643)41-42(_____________________________________________

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

860,000 ש"ח. "רימקס" 
050-2442446)41-41(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)41-41("רימקס" 050-2442446

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

מ"ר, גינה ענקית, נוף לכינרת. 
_____________________________________________)41-41("רימקס" 050-2442446

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(_____________________________________________

נצרת עילית

ערד

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

מגדל

■ בגילה א' החרדית!!! 
מאות אברכים! 

למכירה/ השכרה 
2-3-4-5 חד' + אישורי 

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

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

לדירות! דרושות דירות 
לעולי צרפת, "הולילנד 

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

ירושלים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

מירון

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

מסודרת, מרוהטת 
קומפלט, ברח' נחל 

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

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

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

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

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

עפולה

 מציאה בפתח-תקווה, 4 
חדרים כחדשה, מחולקת, רק 

ב- 1,300,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)40-43(תיווך, 052-5674532

PRESALE
משרד ב-111,000 ש“ח
למכירה מסחר / משרדים בעפולה

במרכז פארק ההייטק החדש 
צמוד לתחנת הרכבת

6000 ₪ למ“ר 

תיווך השקעה בטוחה 052-7130898
תשואה שנתית כ-    %10

■ סוקולוב 12, 85 מ"ר, 
ק.3 משופצת,3 חד', 

"רימקס עוצמה"- חניתה 
03-9337985

)40-41(        054-4723517_____________________________________________ 

 בגבעת זאב, ברחובות 
המבוקשים! מבחר דו 

משפחתי/וילות + יחידות 
דיור מניבות, בגדלים שונים 

ובמגרשים גדולים, עם נגישות 
מעולה החל מ- 2,760!!! 
תיווך מאור, 02-5730077, 

_____________________________________________)41-41(כתיבה וחתימה טובה!

 גבעת זאב, באתרוג!
קו ראשון לנוף, כניסה 

פרטית ל- 5 ענקית + גינה 
גדולה לנוף, מרפסת, יח' 

הורים ואופצ' לחלוקה, רק 
1,590,000 ש"ח. תיווך מאור, 
02-5730077, כתיבה וחתימה 

_____________________________________________)41-41(טובה!

 גבעת זאב, במרכז! 
מפתחות במשרד! דירת גן, 5 
גדולה + פינת אוכל, גינה 100 

מ"ר, קרוב לכל דבר, מגורים/
השקעה, ירדו במחיר!!! תיווך 

מאור, 02-5730077, שנה 
_____________________________________________)41-41(טובה!

 חדש! חדש! בגבעת 
זאב, אבן! קוטג' 6 + חצר, 
מרפסת גדולה לנוף, חניה, 
מחסן 14 מ"ר כחדר עבודה 
ואופצ' ל- 2 חד' נוספים, כל 
הקודם זוכה!!! תיווך מאור, 

02-5730077, כתיבה וחתימה 
_____________________________________________)41-41(טובה!

 פינתי! במרכז גבעת זאב! 
קוטג' 6 + חדר אוכל, חצר 

וגינה גדולה, שקט, קרוב לכל 
דבר + חלל 50 מ"ר לדירה 

נוספת, במחיר דירה!!! תיווך 
מאור, 02-5730077, שנה 

_____________________________________________)41-41(טובה!

 דופלקס ברחוב גת, 6 
חדרים, מהממת, אחרי שיפוץ 
כללי, במיקום מצויין, לפרטים: 

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)41-42(_____________________________________________

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

ואופצ' להרחבה, מלאת 
פרטיות ושטופת שמש, 

1,400,000 ש"ח!!! תיווך 
_____________________________________________)41-41(מאור, 02-5730077 שנה טובה

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

+ שצ"פ, פינתי, 1,150,000 
_____________________________________________)41-41(ש"ח. "רימקס" 050-2442446

 ביישוב כפר שמאי )5 
דקות ממירון(, וילה פרטית, 3 
חד' + מעטפת לעוד 2 חד', 
קו ראשון ונוף מרהיב, גינה 

מטופחת, מתאים גם לדירת 
_____________________________________________)41-41(נופש. "רימקס" 050-2442446

 מציאות בנתיבות, החל 
מ- 500,000 ש"ח והלאה, 

דירות 2.5/3/3.5 חד' באזורים 
מעולים להשקעה. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)41-41(_____________________________________________

נתיבות

 להשקעה, מבחר גדול של 
דירות החל מ- 250,000 ש"ח, 

מושכרות לטווח ארוך. תיווך 
ארץ הצבי, 052-5253470, 

08-9931163)41-41(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', 86 מ"ר, ק"א 

במחיר מציאה! תיווך רומן, 
052-7731832)42-42(_____________________________________________

 בית בכינור, 160 מר 
בנוי, 200 מ' גינה, 5.5 חד', 

זכויות למפלס שלישי, גמישות 
לרציניים!! 2,790,000. אביעד, 

054-5580933)42-42(_____________________________________________

 בגני הדר, דירה יחודית 
ומיוחדת, 250 מטר 

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

ומושקעת, ממ"ד, 
מרפסות, 3,150,000 

ש"ח. א.י נכסים 
והשקעות בנדל"ן,

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בכפר-אברהם, דירת 4ח', 
קומה 7, 85 מ"ר, דר/מע, 

חניה, דו"ש, מעלית שבת, 2 
שרותים. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)41-41(_____________________________________________

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

דו"ש, 2 שרותים, בקרבת בי"ח 
השרון. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)41-41(_____________________________________________

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

חניה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)41-41("גרים" עטרת, 050-4231133

 צמוד לגני הדר, רח' צפת, 
דירת 3.5 חדרים, נעימה ויפה, 

חדר ממ"ד, מ.שמש 12.6 מ"ר, 
מעלית וחניה בטאבו מקורה. 
054-2390027, ג'ניה - אמא 

_____________________________________________)41-41(נכסים

 בנורדאו, ק"ב, 
3 חדרים, 90 מ"ר, 

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

052-6321306)41-41(_____________________________________________

 בכצנלסון, ק"ד, 
3 חדרים, 80 מ"ר, 
1,220,000 ש"ח, 
מסודרת ושמורה 

בהזדמנות!!!
א.י נכסים והשקעות 

_____________________________________________)41-41(בנדל"ן, 052-6321306

 ברוטשילד איזור בי"ח 
השרון, 2+2, ק"ב, כ- 80 מ"ר, 
תשואה נאה!! רק 1,195,000 

_____________________________________________)41-41(ש', 050-4811122

 בהזדמנות ברוטשילד, 
3 חד', כ- 80 מ"ר, זקוקה 

לשיפוץ, 1,170,000 
ש"ח. רם נכסים,

054-5566145)41-41(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בקלישר/אחד העם, 2.5 

חד', ק"ג, מסודרת ויפה, רק 
_____________________________________________)41-41(1,100,000 ש', 050-4811122

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-49(_____________________________________________

קריית אתא

 בסוקולוב, דירת 4 חד', 
מושכרת ומניבה - תיווך 

_____________________________________________)41-41(אלפסי, 052-2790370

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 דירת 2.5 חד' ומרפסת 

בהזדמנות - תיווך אלפסי, 
04-844111)41-41(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

3 כ"א, מצב חדש. א.פנחסי, 
03-5799308)42-42(_____________________________________________

 באזור בן פתחיה, 4 
חד', ק"ב + מעלית + חניה, 
מרווחת, 3 כ"א, 1,800,000 

ש"ח. *באזור הרב שך, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

חזית, 2,050,000 ש"ח. 
_____________________________________________)42-42(א.פנחסי, 03-5799308

 בחברון, 4חד', 90 מ"ר, 
ק"ב + חניה )מעלית בתכנון(, 

משופצת, 3 כ"א. *במימון, 
4חד', 80 מ"ר, ק"ב, אחרונה, 

א.בגג, 48 מ"ר, חזית. 
_____________________________________________)42-42(א.פנחסי, 03-5799308

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

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)42-42(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ, דירת נכה 
)לנכים בלבד( במתחרדים, 

3.5 ח', 70 מטר בנין מפואר 
+ מעלית + חצר 80 מטר 

בטאבו, 1,350,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב, 054-5500263

 בחברון, 3 חד' + 3 
מרפסות 90 מ"ר, ק"א, חזית, 

שמורה, 1,660,000 ש"ח. 
*בקרית הרצוג 3 חד', 75 

מ"ר, ק"א + אופציה גדולה, 
מצב מצוין, 1,350,000 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42(א.פנחסי, 03-5799308

 בז'בוטינסקי, כניסה 
ממנחם בגין, 85 מ"ר, 3 חדרים 

גדולים, קומה 3, 1,380,000. 
_____________________________________________)42-42(דוד תיווך, 055-9941042

 באיזור הרב-קוק, 3.5חד', 
גדולה + מרפסות, ק"א, 
1,660,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)42-42(_____________________________________________

 באפשטיין, 3חד', מרווחת, 
משופצת, ק"א, 1,500,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

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

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

050-3034110)42-42(_____________________________________________

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

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

050-3034110)42-42(_____________________________________________

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

השכנים בנו בגג(, 1,650,000 
ש"ח, פינוי גמיש. תיווך 

_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב, 054-5500263

 בבלעדיות בבר כוכבא 
5, דירת 2.5 חד', קומה א', 
מתאימה למגורים/השקעה, 
בתהליך פינוי בינוי. דוד גרוס, 

רי/מקס ספיריט, 
050-4122744)42-42(_____________________________________________

 באיזור הרב-קוק, 2חד', 
משופצת כחדשה, ק"ק + 
אופציה, 1,320,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
050-3034110 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 בלעדי במימון, קומה 1.5 
אזור מבוקש, 2ח', 60 מטר 
+ אופציה לסוכה 8 מטר, 

1,400,000 ש"ח, גמיש, 
מושכרת ב- 3,400. תיווך 
_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב, 054-5500263

 בלעדי 2 ח' )לשעבר 2.5 
ח'( בפ"כ במתחרדים, קומה 
ב', 60 מטר, חזית + אופציה 

לסוכה, 1,160,0000 ש"ח. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)42-42(_____________________________________________

 4 חד', כ- 100 מ"ר, 
ק"ק, ליד הישיבה, 

590,000 ש"ח. תיווך 
ברכת-הבית, 

050-4199643)42-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בסמוך לגילה א' 
)המתחרד(, 3 חדרים, כ- 70 
מ"ר + מחסן, שמורה, ק"ג 

)לא אחרונה(. "תיווך דירה לי" 
_____________________________________________)42-42(- )אלי(, 050-8226337

 בנווה גן, פנטהאוז 4.5 
מפלס אחד, ברחוב טבצ'ניק, 

אזור דתית לאומי, מ.שבת, 
מרפסת 80 מ', 2,350,000. 

_____________________________________________)42-42(אביעד, 054-5580933

פנטהאוזים ודירות גן

 במרכז העיר, 4 חד', 
מרווחת ומושקעת, 2 כיורים, 

מעלית וחניה משותפת, 
1,550,000 ש"ח. "מיטב 

_____________________________________________)42-42(נכסים" 052-8530061

 4 חד' במנחם בגין 74, 
מ.שמש/סוכה הפונה לעורף, 
ממ"ד, מ.שבת וחניה רשומה, 

1,495,000. אביעד,
054-5580933)42-42(_____________________________________________

 אזור ה- 93 סנדר חדד, 
קומה 1, 4 חד', 130 מ"ר, 

ענקית, 1,470,000 ש"ח,
054-3320655 ,053-2817721)42-42(_____________________________________________

 בדגל ראובן, דירת גג, 4 
חדרים, מעלית, 1,795,000 

ש"ח, 054-3320655,
053-2817721)42-42(_____________________________________________

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

_____________________________________________)42-42(הזדמנות נדירה, 053-2817721

 ברוטשילד, 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מטר במיקום 

מצויין, 1,290,000 ש"ח. אתי, 
053-2817721 ,054-3320655)42-42(_____________________________________________

■ למכירה 3.5 חד' 
ברח' יחזקאל קרוב לרח' 

הרצוג, ק"א, חזית, 
משופצת, 100 מ', פינוי 
מיידי, 1,700,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 מציאה! הקודם 
זוכה! בבני אברהם בבנין 

איכותי, כ- 70 מ"ר, 
קומה שנייה ואחרונה + 

תוכניות לבנייה עם היתר 
בניה!!! כל הקומה בונה 

ביחד! ב- 1,390,000 
ש"ח. להב נכסים,

050-4177750)41-41(_____________________________________________

 בשיכון ג', 3 חד', 100 
מ"ר + מרפסת גדולה, ק"א 
+ חניה, בניין מיקום מצוין 
+ סוכה, 1,750,000 ש"ח. 

_____________________________________________)42-42(א.פנחסי, 03-5799308

 בבלעדיות! באליעזר, 
3חד', ענקית + אופציה, 

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

052-3344721 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

■ ברח' חברון 6 חד', 
150 מ' בתוספת מרפסת 

50 מ', כניסה לדירה 
ללא מדרגות, 2,550,000 

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

050- 5308742
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 איזור אבן-גבירול, 4חד' 
ק"ב,  80 מ' אופציה בגג, 

1,750,000 ,תיווך
052-5222690)42-42(_____________________________________________
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ברכפלד

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

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-20-17(_____________________________________________

השקעות

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

לסוכה גדולה על הגג. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

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

1-1.5 חדרים

פתח תקווה

בני ברק

■ נשארו מס' דירות 
מפוארות של 5 חד' בבנין 

חדש ברח' סנהדרין . 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

רמת גן

4-4.5 חדרים

דופלקסים

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

חד' בק"ד ומעליה חדר 
עם שרותים+ גג גדול, 

משופץ עם מעלית 
לתקופת שנה, 5,600 

ש"ח. בלעדי תיווך
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

אלעד

+5 חדרים

דירות 
להשכרה

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

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

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

03-5797756)38-38(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)38-41(שקט, 054-6804376

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

_____________________________________________)38-41ל(052-3073826

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

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

 ברחוב פרנקפורטר, 
יחידה בת 2 חד', 

חדרים גדולים ומרווחים, 
משופצת וממוזגת, 2 

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

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

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

 בקהילות יעקב, 4 חד', 
חזית, מעלית )מתאים גם 
לנכה(, למשפחה קטנה/
זוג מבוגר, 03-5709011, 

_____________________________________________)39-42ל(להשאיר הודעה

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

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

 יח"ד ליחיד, מרווחת, 
מרוהטת וממוזגת, בהרב 

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

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

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

רחובות
 בבלעדיות ברח' 

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

1,520,000 ש"ח. תיווך 
"ויזרע יצחק" 
_____________________________________________)40-41ל(052-7690238

1-1.5 חדרים

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

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

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

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

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

054-4627814)40-43(_____________________________________________

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 יח"ד, 2 חד', ברח' 
בירנבוים, ק"ד עם מעלית, 

מושקעת, אפשרות לשבתות, 
_____________________________________________)40-41ל(2,450 ש"ח, 050-4110518

 דירות להשקעה 
ולמגורים בצפת/טבריה החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)39-42(לציבור הדתי, 050-5766979

 מבחר דירות ומגרשים 
להשקעה בטבריה ובירושלים. 

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

 דירת חדר, ממוזג ומרוהט 
ליחיד או למשרד + שרותים 

_____________________________________________)41-44(ומקלחת, 050-4112720

 כ-3,  מפוארת וממוזגת, 
ק"ג, מאווררת, חדשה, 3,500 

_____________________________________________)41-44(ש"ח, 052-7161685

■ באזור המרכז, יחידת 
דיור מיוחדת לזוג צעיר, 

מאווררת ומאובזרת, הכל 
כלול, במחיר מתאים.

052-7640407)41-42(_____________________________________________

 בלעדי, באזור מנחם דירת 
פאר, 6 חד' להשכרה, פינוי 

_____________________________________________)41-42ל(מיידי, 050-4146984

 בשכונת אור החיים, 
דופלקס ענק, 6 חד' )5+1(, 

260 מ"ר, ק"ד + מעלית, מצב 
מעולה, 8,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 בהר-שלום, דופלקס 
5.5 חד', 170 מ"ר, 
7,000 ש"ח. "חמד 

_____________________________________________)41-41(נכסים" 053-3357316

 בחנה סנש, 6 חד', 
220 מ"ר, 2 מפלסים, 
מושקעת ויפה + גג, 

9,500 ש"ח. "חמד 
_____________________________________________)41-41(נכסים" 053-3357316

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

סוכה, במיידי. "נדל"ן כהלכה" 
050-4141926)41-44(_____________________________________________

 ברב לנדא, 4 חדרים, 
ק"ד, חזית, גדולה, 

מפוארת ומושקעת + 
מ.שמש + סוכה, ריהוט 

מלא, מיידי, 5,500 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 בבית יוסף, 4 חדרים, 
חדשה מהקבלן, קומת 

קרקע + גינה 28 מ"ר, ב- 
5,500 בהרצוג, משופצת 
מהיסוד, כ- 100 מ"ר, ב- 

4,900 ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)41-41(_____________________________________________

 באזור מנחם, 4  
חד', משופצת כחדשה 

וממוזגת )ניתן לקבל גם 
כמרוהט(, כניסה מיידית, 

בבלעדיות. "אלמוג 
נכסים" ר"ע 56,
,03-6166105/4

058-7878784)41-41(_____________________________________________

 להשכרה ברימון, דירת 3 
חדרים, חדשה + חצר,

052-2224730)41-42(_____________________________________________

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

מסודרת, 2,850 ש"ח.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)41-42(אדוארד

 דירת 3 חד', 50 מ"ר, 
משופצת, ק.כניסה, ברח' 

חנה סנש 17, 3,600 ש"ח, 
_____________________________________________)41-44ל(054-8099198

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

03-6182420)41-42(_____________________________________________

 זבוטינסקי, 2 חד', 30 
מ"ר, משופצת כחדשה, קו' 

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)41-42(אדוארד

 אברבנאל, 2 חד', קו' א', 
מזגן, 2,200 ש"ח כולל ארנונה. 

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)41-42(אדוארד

 ברח' פרדו 1 חד', יפה + 
מטבח ופינת אוכל, קרקע, 
מרוהטת וממוזגת, מיידית! 

 ,052-7648100
03-6191468 ,054-7773591)41-41(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)41-42ח(והמרכז(, 054-7432012

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

_____________________________________________)41-42ח(בערך, 054-8432271

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

_____________________________________________)41-42ח(הרוסה, 050-6651365

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
_____________________________________________)41-42ח(052-6616800, 08-6277193

 לתיווך בנע"ם, דרושות 
בדחיפות דירות למכירה 3-4 
חדרים בב"ב ובפ"כ, פרסום 

ומכירה עלינו! 
050-2567111/054-7477054)41-41(_____________________________________________

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

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

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

אור הגנוז

 בהזדמנות!!! בבית 
כלל בתל אביב, חזית 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מציאה להשכרה 
130 מ', ברח' ירמיהו/ 

רבי עקיבא, ק"ק,כניסה 
נפרדת, מתאים למשרד 

עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח, 
גמיש. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

קיט 
ונופש

■ "אחוזת אלטונא"-  
מערות לאירוח לזוגות 

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

052-7703470)25-20/17(_____________________________________________

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

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

בר יוחאי

בני ברק

בית חורון

ביריה

אלעד
 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(_____________________________________________

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

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

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

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

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

בית מאיר

 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 ,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)37-10/17(_____________________________________________

 להשכרה משרד במרכז 
ר"ע, מאובזר ומרוהט, מושקע 
ברמה, 25 מ"ר, 3,700 ש"ח, 

050-2808022)38-41(_____________________________________________

 יחידות נופש ווילה לזוגות 
ולמשפחות, בריכה מחוממת 

4X8מ' + משחקי חצר + 
סוכה כשירה, 050-8566778, 
050-2187690 ,04-6980913)38-41(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה בב"ב בהרצל, 
70 מ"ר, משופץ ומסודר, 
מתאים למשרד + מחסן, 
_____________________________________________)39-42ל(גישה לרכב, 052-7127207

 צימר עין התכלת - 
מפוארים, ממוזגים, חצר 

פרטית, סוכה, מבצעים לחגים 
052-7165035)40-51(_____________________________________________

■ בשד' גרשנקורן, 
משרד מפואר, מושקע, 

2 חד', ק"ק, 32 מ"ר, 
כניסה נפרדת, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)40-40(_____________________________________________

עסקים

 מציאה! אולם אירועים 
מפואר, קרקע, לציבור הדתי 

באשדוד + רשיון + חניה, 
_____________________________________________)38-41ל(052-3267692

 מציאה! למסירה 
בטבריה 6 צימרים 
יפיפיים ופעילים + 

סוויטה וג'קוזי, מדשאות, 
ד' הליכה לכינרת, עבור 
_____________________________________________)39-42(דמי פינוי, 050-7824909

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

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

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

 050-5308742
03-5797756

)27-27(_____________________________________________

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

ק"ק, מתאים למשרד 
עו"ד, רו"ח, 8,500 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

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

אולמות

חנויות

 למכירה תחנת דלק 
עובדת בגוש דן, תשואה 7% 

נטו, ב- 26,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)39-43(פולטוב נכסים, 052-3646632

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

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

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

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

מגרשים

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

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

מחסנים

מבנים

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

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

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

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

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

מיידי. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

 בירושלים ברמות 45 
דונם בטאבו כולל אפוטרופוס 

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

■  ירד המחיר להשכרה 
ברבי עקיבא באזור 

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

03-5797756)12-12(_____________________________________________

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

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

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

נדל”ן 
מסחרי

 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

 בהזדמנות, למכירה 
מכולת ריווחית בבני-ברק, 

מיידי, לפרטים:
_____________________________________________)40-43ל(050-8677520

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 2 חדרי משרד 

+ מזגנים + מטבחון + 
שרותים, לכניסה מיידית, 

מתאים למשרד עו"ד 
ורו"ח, בהזדמנות, 3,600 

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

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

 בבני-ברק, ברח' חשב 
סופר 5 א', 4 חדרי משרד 

+ מזגנים + שרותים, 
לכניסה מיידית, מתאים 

למשרד עו"ד ורו"ח, 
בהזדמנות 6,200 ש"ח. 

תיווך זילברברג, 
 ,03-5754412
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)40-43(_____________________________________________

בן זכאי

ניתן להתקשר בין השעות: 10:00-20:00
לפרטים: 054-7631362 (אתי)

וילה מפוארת, 
מרוהטת ומאובזרת

7 חדרים + בריכה גדולה
מתאימה גם למס‘ משפחות
בית הכנסת בקרבת מקום

ישוב שומר שבת

במושב בן- זכאי
בימי חול, שבתות וחגים

■ קרקע בהוד השרון 
שהופשרה מחקלאות 
למגורים במחיר חסר 

תקדים, אושרה במחוזית 
וחתומה ע"י משרד 

_____________________________________________)41-41(הפנים, 0505-483322

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר-שבע, באברהם 
אבינו, 3 חד', ק"ב, משופצת, 
קרוב לאוניברסיטה, 620,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע, בשכונה ג', 4 
חד', משופצת ויפה, מחולקת 
ל- 2 יח', 680,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 חד' במרכז 
גילט, קרוב לאוניברסיטה, 

570,000 ש"ח, מושכר לתווך 
ארוך. יוסף השקעות,

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 
והאוניברסיטה, אפשרות 

בניה, 1,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בשכונה ד', ברח' 
אלכסנדר ינאי )ליד מעונות 
סטודנטים(, 3 חד', קרקע, 

780,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 למכירה בקריית-ים 
ג', דירה מחולקת ל- 2, 

משופצות, מושכרות ב- 3,100 
ש"ח, 510,000 ש"ח, לל"ת, 

052-7612454)41-42(_____________________________________________

 השקעה ושותפות 
בפרוייקטים יזמיים ריווחים 

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

פרפקט. שמעון איגרא, 
052-7710462. משרד ראשי, 

077-5166040
office@perfectpro.co.il)41-42(_____________________________________________

 בלעדי-למכירה!! 
)מצויינת להשקעה( 
ברבי-עקיבא, חנות 

בקומה א', כ- 100 מ"ר, 
חזית, קרוב למכבי, 
מושכרת ב- 11,000 

ש"ח, מיידי, 2,150,000 
ש"ח. "סלומון-נכסים-

והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 מציאה! בבאר שבע, 
למגורים/השקעה, 4 חדרים 

+ מחסן פנימי בגודל של 
כ- 100 מ"ר, שמורה, ממוזגת, 
מרוהטת, חניה בשפע, תשואה 
מצויינת למשקיעים. יוני צדוק, 

אקסקלוסיב שיווק וניהול 
_____________________________________________)41-42(נדל"ן, 054-5233623

 בבאר שבע, דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות, בקרבת 

האוניברסיטה בשכונה ד', 
מושכרת ב- 3,200 ש"ח. 

580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ה', 
3 חד', משופצת, מושכרת 

ב- 2,200 ש"ח, המחיר: 
580,000 ש"ח. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ג', 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

750,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ד', 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 560,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 למכירה קניון בבאר שבע, 
שכירות חודשית כ- 200,000 

ש"ח. מחיר: 26,000,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)41-42(_____________________________________________
 מציאה! למסירה חנות 
מכולת פעילה ורווחית כ- 
40 מ"ר באזור הרב שך, 

מוניטין כולל ציוד וסחורה, 
50,000 ש"ח, דמי 

שכירות חודשיים, 2,500 
ש"ח, לפרטים: "סלומון 

נכסים והשקעות" 
052-7652801)41-41(_____________________________________________

 להשכרה מרפאת שיניים 
חדישה בבת-ים, כולל ציוד 

_____________________________________________)41-44(ברחוב מרכזי, 054-8402155

 חנות בבת-ים, 15 
מ"ר, מתאים למשרד או 

טלמרקטינג, 3,000 ש"ח כולל 
_____________________________________________)41-44(מיסים, 054-8402155

 בק.אתא בעצמאות, 
178 מ"ר, רק 7,000 ש"ח 

למ"ר, מציאה! תיווך אלפסי, 
04-8441111)41-41(_____________________________________________

 במרכז ק.אתא, חנויות 
החל מ- 2,800,000 ש"ח - 
_____________________________________________)41-41(תיווך אלפסי, 052-2790370

 להשכרה בבת-ים, חנות 
15 מ"ר, מתאים למשרד או 
לטלמרקטינג, 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)41-44(כולל מיסים, 054-8402155

 בהזדמנות להשכרה 
חנות/משרד, מיידי במרכז 

ב"ב, אפשרות לתקופה קצרה, 
054-8405062)41-42(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב )באזור 
אלישע(, 140 מ"ר או 350 מ"ר 

למעון וכו', 052-7195932, 
_____________________________________________)41-41(לל"ת

 מבנה מסחרי בבאר-שבע, 
מושכר ב- 40,000 ש"ח 

לחודש, 5,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)41-41(_____________________________________________

 להשכרה בבני-ברק, 
רחוב השומר אזור מגדלי 
שקל בניין מפואר לכולל/
ישיבה הכולל בית מדרש 

250 מ"ר + חדר אוכל 
וחדר שיעורים ב- 35,000 

ש"ח. להב נכסים, 
050-4177750)41-41(_____________________________________________

 להשכרה מחסן 22 
מ"ר, רח' ר' עקיבא 13 ב"ב 
+ גישה לרכב, 1,150 ש"ח, 

054-4992952)41-44(_____________________________________________

 להשכרה בקהילות יעקב 
בב"ב, מחסן 40 מ"ר לכל 

מטרה, 2,500 ש"ח,
050-2229247)41-41(_____________________________________________

 חדר גדול להשכרה 22 
מ"ר, ק"ק, במתחם אוסם + 
גישה לרכב מתאים למשרד, 

050-4136351)41-42(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מיוחד לסוכות! 2 צימרים 
נקיים מאובזרים וממוזגים + 
נוף מדהים, חצר ומתקני גן, 

052-7655177)41-16/17(_____________________________________________

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)38-41(2,000 ש"ח, 052-6160852

■ להשכרה ברח' 
עמיאל, 2 חד', ק"ב, 

משופצת )לא יחידה(, 
3,200 ש"ח. בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
050-5308742 23

03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - גן 

ילדים כולל כל הציוד והריהוט 
לשעות הבוקר.

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 בבלעדיות "ישראל 
אלבלינק שוק הנדל"ן" - לעסק 

כ- 60 מ"ר בעליון, מיידי. 
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 בדירת מעונות יוקרתית 
של סמינר, התפנה מקום 

לבת חרדית, 052-7643259, 
_____________________________________________)42-45ל(052-7678689

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

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)42-42(_____________________________________________

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)42-43ח(והמרכז(, 054-7432012

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

_____________________________________________)42-43ח(בערך, 054-8432271

 ברח' חברון, חנות 
למכירה 40 מ"ר, השקעה 

מעולה, בהזדמנות, 
1,300,000 ש"ח. תיווך 

זילברברג, 03-5754412, 
052-2236671

Zlbr54@gmail.com)42-45(_____________________________________________

 בב"ב להשכרה 
בז'בוטינסקי פינת הרב שך, 

חנות ו/או משרד לכל מטרה 
16 מטר + חצר 2,400 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב, 
054-5500263)42-42(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-34/17(_____________________________________________

כפר שמאי

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

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

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-46/16(_____________________________________________

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

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

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

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

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

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

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

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

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

מושב תרום

מושב אלומה

מושב עלמה

מירון

 צימרים חדשים, 
מאובזרים וממוזגים, לזוגות 

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

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

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

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

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

 ארוח אצל הכהנים - 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת + מתקנים לילדים 

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

מצפה יריחו

נתניה

נהריה

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

 דירת 3.5 חד' לחופשה 
משפחתית, ממוזגת 

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

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-4/17(_____________________________________________

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-8/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

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

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

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

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

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

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

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

052-7772913)48-48/16(_____________________________________________

ירושלים

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-32/17(_____________________________________________

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

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-29/17(           02-5003414_____________________________________________

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

050-2638641)14-52(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

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

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-37/17(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

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

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

_____________________________________________)40-51(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-22/17(_____________________________________________

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

ומאובזרת, יעקב
_____________________________________________)43-43/16ל(050-6232342

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

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

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

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

 דירות נופש מאובזרות 
וממוזגות לנופש בין 

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

 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

 צימרים ליחידים ולקבוצות 
- סוכה, מנגל, בריכה גדולה, 

סנוקר, כדורגל, פארק לילדים 
לשבתות ולחגים במחירים 

נוחים! 052-3540874,
052-3594875)38-51(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-38/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

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

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

קמפוס מסודר
במרכז הארץ

לאירוח בשבתות
לפרטים:

050-4115114

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

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

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

ספסופה
 וילה גדולה ונקיה לארוח 
מהנה במיוחד ופרטי, 4 חד' 
+ סלון, בריכת שחיה, גינה 

גדולה, סוכה, 077-5590283, 
054-5726412)38-10/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-40/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-12/17(_____________________________________________

 נופי הירדן - "בנצימר" - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף 
מדהימה ביישוב הדתי מצפה 

יריחו, כ- 15 דק מירושלים, 
050-2403750)40-51(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

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

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

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

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

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

גליל מערבי

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

עד 16 איש, ממוזגת, מטבח ■ וילה בעלמה למשפחות, 
מאובזר, חצר גדולה וחניה+ 

בריכה, 1,600 ש"ח,
050-3804386)37-44(_____________________________________________

גליל

 ערוגות הבושם עמקה, 
באווירה דתית, צימרים + 

בריכה, לאירוח זוגי ומשפחתי 
+ יחידת אירוח גדולה,

 052-8669043
www.rydy.co.il)41-52ל(_____________________________________________

 וילה 4 חד', מרווחת 
וממוזגת, קרוב 

לשטיבלאך, חצר גדולה + 
נדנדות, לשבתות ולחול, 

סוכה כשירה!
052-7606968)41-43(_____________________________________________

 לחגים, יחידה אחת מוילה, 
3 חד', משופצת ומרוהטת 

קומפלט ברמה גבוהה! + גינה 
_____________________________________________)41-41(יפיפיה וחניה, 050-4505345

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

ולתקופות קצרות,
_____________________________________________)41-44ל(052-7631763

 בגאולה! *2 חד', חדישה 
ויוקרתית + סוכה גדולה. *4 

חד', נקיה + סוכה ענקית. 
*בתכלת מרדכי לזוג )תפוס 

לר"ה(, 053-3131809,
02-5387605)41-41(_____________________________________________

 3 צימרים על מתחם 
של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-52(לחגים, 054-4385580

 וילת נופש כ- 150 
מ"ר מהחוף הנפרד, 

גדול ומרווח, למשפחות 
וציבור דתי, כ- 13 מיטת 

בכ"א + גינה, בקרבת 
בי"ח לניאדו, מבצעים 

לחגים!!! 
052-6460451)41-52(_____________________________________________

בפריסת צ'קים 
לשנה לבעלי 

חשבון תקין
ללא ערבים 
לבעלי חשבון 

תקין
052-4132855

הלוואות עד
&10,000 

הלוואות עד
&50,000 

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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)39-51(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

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

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

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

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-3/17(הכל!!! 03-6318999

 מוביל מקצועי עושה 
הובלות קטנות וגדולות, 

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

052-5501812
_____________________________________________)30-41ל(050-8761460

השכרת אופניים
 השכרת אופניים 

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

שלם, מתאים לקבוצות 
עד 20 משתתפים. ספידי 

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

 מחיר החל מ-2,250 
ש"ח כולל מע"מ, ללא 

הגבלת קילומטרים, 
לרכב מסוג מאזדה 2 

וניסאן מיקרה, מאזדה 
3 - 2,750 ש"ח. 

 052-5306666
_____________________________________________)40-47ל(050-6666599

מכירת רכבים

סוזוקי

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

הונדה

מרצדס

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

רהיטים, בכל הארץ,
_____________________________________________)38-45ל(052-3303187, 054-5572342

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-44(_____________________________________________

 "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

■ 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(_____________________________________________

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

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

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

 ספרינטר מרצדס, 2010, 
51,000 קמ"ש, 8 מקומות, 

אוטומט, טורבו דיזל, מצלמות 
_____________________________________________)39-42ל(רוורס, 054-4494611

 סוזוקי בלנו, שנת 
2000, גיר ידני, חסכוני 
במיוחד, 5,500 ש"ח, 

_____________________________________________)39-42(לרציניים, 050-5957522

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

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

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

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

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

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-10/17ל( 054-2232004

טיולי ג’יפים

רמת הגולן

ראש פינה

קוממיות

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

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

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

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

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
■ חדרי ארוח הגפן בלב _____________________________________________)33-6/17(050-7477127

העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 
קומפלט )מול מלון רימונים(

 ,04-6973389 ,054-5881866
050-8227511)30-29/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-20/17(_____________________________________________

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

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-52(_____________________________________________

קצרין
■ בקצרין וילה גדולה, דירות 

משפחתיות ודירות זוגיות, 
מאובזרות וממוזגות, קרוב 

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

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

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

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)40-51(_____________________________________________

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

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

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

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

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

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

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

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-44(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-2/17(_____________________________________________

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

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

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

 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(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2)16-42(_____________________________________________

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

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

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

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-45(מהעתיקה. 052-3455254

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-45(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-36/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

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

 וילה מפוארת, 6 חד', נוף, 
מרפסות גדולות, ממוזגת 

ומאובזרת + סוכה כשירה, 
054-4846447)38-45(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)38-43ל(052-7113937

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-37/17(_____________________________________________

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

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

מכוניות

קניית רכבים

 בעתיקה בית סימונה 
- 5 יח' מאובזרות, עד 30 

איש, גישה לרכב, מעל 
מקווה האר"י, אפשרות 

לסטודנטים, 
054-2196965)16-45/16(_____________________________________________

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

מגלשת מים וגינה,
04-6921608 ,050-5651279)41-44(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2)41-14/17(_____________________________________________

 רכב הונדה סיווקי - סדאן, 
שנת 2007, תיבת הילוכים, יד 
ראשונה - )מורה נהיגה(, צבע 
כסוף, ק"מ - 210000, במחיר 

- 27,000 ש"ח, לפרטים: 
054-2000030)41-44(_____________________________________________

הרץ  באגט  קל אוטו
מבצע לסוכות!!!

בלי חיוב שבת ויו“ט
סניפים בכל הארץ

052-7123419
050-5765449

השכרת רכב בחברות הגדולות 
בארץ ובחו“ל

■ רמי הסוכן שלך 
בחברות הגדולות!!! 

הקדימו הזמנותכם 
לחגי תשרי ללא תוספת 
עונה!!! פריסה ארצית 

03-523-66-50
050-333-222-8
054-700-50-66

)5-2/17(_____________________________________________

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■ מבצע ענק!!! רכב 
ב-122 ש"ח ליום כולל מע"מ, 

סניפים בכל הארץ, 
_____________________________________________)43-43/16(יהודה- 053-3141105

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

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

הסוכן שלך בקל אוטוקל אוטו

02-6-630-630

השכרת רכב 
במחירים הכי טובים!!!

מרכז
הזמנות ארצי

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מתחם דירות נופש 
איכותי, משופצות 

וממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות קטנות, חלקם 

עם נוף לים, ביכנ"ס 
במקום, מחירים נוחים! 

050-8818678)42-43/17(_____________________________________________

טיול לדרום ארה"ב
חוויה של פעם בחיים!

פרטים והרשמה:
zvishkedi@walla.com :צבי שקדי: 054-4347977 | מייל

ניו אורלינס - יוסטון - סאן אנטוניו - אוסטין טקסס - לאס וגאס
ל-12 יום -  יציאה 6.11.2016, חזרה 18.11.2016

www.zvi-shkedi.com

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-1/17(_____________________________________________

 100% מימון והנחות 
בלעדיות לרכבים חדשים 

יד 00 ישירות מהיבואן. 
"לוינסון רכבים"
076-54-12-123)42-42(_____________________________________________

מיצובישי
 *מיצובישי אוטלנדר 7 
מקומות 100% מימון ללא 

בעלים קודמים, בהחזר חודשי 
של 1,900 ש"ח בחודש,

076-54-12-123)42-42(_____________________________________________

סיאט
 *סיאט טולדו בהנחה 

משמעותית ובהחזר של 990 
ש"ח לחודש ללא מקדמה, 

מבצע מיוחד לכמות מוגבלת 
מערכת וויז ומצלמה מתנה, 

076-54-12-123)42-42(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  ד’- ה’ תשרי תשע”ז  6-7/10/16

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

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

שידוכים

■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

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

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

אבידות

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

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

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

_____________________________________________)12-44(בבוקר, 052-3340338

 דרור חלוץ,מורה 
מוכר בבני-ברק 

והסביבה, יחס אישי 
וסבלני, מבצע סתיו 

מיוחד, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 100 
ש"ח, ידני 110 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם! 
_____________________________________________)23-48ל(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(_____________________________________________

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

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

צילום אירועים

קורסים

סת”ם

■ 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

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(

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

₪

₪

₪

יעוץ ועזרה

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

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-48(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 כל סוגי השיפוצים 
פנים וחוץ, צבע החל 

מ- 1,400, איטום, נקיון 
_____________________________________________)38-41ל(ותריסים, 055-9886346

סוכות
 ישירות מהיבואן, קישוטי 
פירות בגדלים שונים, פוסטרים 

מרהיבים לסוכות לסוחרים 
_____________________________________________)39-42ל(ובעלי דוכנים, 055-6687487

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)23-52/17(_____________________________________________

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

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

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

052-5752933)21-20/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

 תמונות ופוסטרים 
מרהיבים לסוכה ולכיתה, 

גם בלמינציה, לחנויות 
ודוכנים, 054-8438502, 

www.kodesh1.com)40-42ל(_____________________________________________

מעגלים 052-8473222

 של קישוטים 
ושרשראות תאורה 
לחנויות ולדוכנים

קישוטים לסוכות
מבחר גדול

 מילגה לבעלת יכולת עזרה 
לזוגות בקורס ייעוץ נישואים 
_____________________________________________)41-46(בת"א. 052-4402555, מלכה

עורכי דין
 עו"ד דניאל פאר - משפט 
פלילי, תביעות נזיקין/תאונות 

דרכים, יעוץ משפטי,
054-7766628)41-48(_____________________________________________

 שידוכים לצעירים 
ומבוגרים, נסיון והמלצות, 

052-3594875 ,052-3540874)41-44(_____________________________________________

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

מכל הארץ, בברכת גדו"י, 
*הדרכה לחתן מתנה!

072-2391111)41-44(_____________________________________________

לקחת לישועה
 ולזיווג בקרוב

עם תפילת ותיקון 
הרבנים

טלית עמוקה

03-6204444

 בטרמפ מב"ב לירושלים 
צומת רמות, שקית עם 
קופסת נעליים ועניבה, 

בתחילת בין הזמנים אב, 
_____________________________________________)41-42ח(054-8501517

 באדר ב', נמצא סט ספרי 
קודש חדשים בדסלר בב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(054-8454536

 בערך בתאריך ח' בתמוז, 
אבד צמיד טניטס זהב לבן 
בבני-ברק אזור פרדס כץ 

_____________________________________________)41-42ח(והסביבה. 050-4127025, חני

 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 
_____________________________________________)41-42ח(יפנה, 050-4175368

 נמצאו עגילים בשביל 
לאולמי קונקורד ונאות ירושלים 
_____________________________________________)41-42ח(בבני-ברק )טל' 052-7672512(

 נמצא שעון זהב באזור בן 
זכאי בב"ב, המאבד יפנה לטל': 

_____________________________________________)41-42ח(03-5708997

 נמצא תיק על ספסל 
ברחוב רוזנהיים בבני-ברק )ביום 
חמישי 9.1(, ניתן לקבלו עפ"י 
_____________________________________________)41-42ח(סימנים בטל': 050-4102681

 דרושה לקניה עגלת 
טיולון, יויו או של של יויו, יד 

_____________________________________________)41-42ח(שניה, 054-8438113

 להוסטל חוסים באזור 
ירושלים, דרוש בתרומה 

משפשף עגול חשמלי לקיר וכן 
_____________________________________________)41-42ח(הליכון, 0523-3240093

 לאברך דרוש מכונת 
כביסה ותנור - גז

_____________________________________________)41-42ח(02-6540238, 052-7606057

 דרוש שופר לתקיעה 
בסליחות ובראש השנה 

ובעשי"ת, לבחורי ישיבה, 
_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)41-42ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)41-42ח(בתרומה, 054-8432271

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 שח, ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)41-42ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)41-42ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)41-42ח(סימלי, 052-7396092

 מעוניינת לקנות תוכי 
קוואקר האכלת יד עד 200 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-8464310

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה, גניזה,
_____________________________________________)41-42ח(050-6651365

 מעונין תרומה טוסטר אובן 
במצב מצוין + תנור במצב 

_____________________________________________)40-41ח(תקין, 050-4160457

 דרוש שעון מעורר מכני 
)אפשרי מקולקל( לבן ישיבה 

_____________________________________________)40-41ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)40-41ח(במצב תקין, 054-7432011

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-52(מחסנים, 050-5536359

 למשפחת אברך דרוש 
בדחיפות טיולון במצב מצוין 
ומזוודה גדולה במצב מצויין, 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 050-4191774

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעונין לתרום:

_____________________________________________)40-41ח(052-7652286

 מבקשת לקנות כסא 
אוכל לתינוק, אפשרי פלסטיק 
_____________________________________________)40-41ח(במצב טוב, טל': 03-6185569

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

_____________________________________________)40-41ח(קטן בתרומה, 054-8432271

 מענויין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)40-41ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מערכת סטריאו גדולה 

Panasonic, איכותית 
מאוד, 4 חלקים, כניסת 

USB, ב- 500 ש"ח, 
052-7171222)38-41(_____________________________________________

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס + 
מזגן אלקטרה 1.5 כ"ס )טוב 

לסוכה(, מקרר אמנה, תנור + 
כיריים, כחדש, 2 בלוני גז+גגון 
_____________________________________________)40-41(אלומיניום לרכב 052-2530036

 GMAIL שירותי מייל 
למחשבים ללא גישה 

לאינטרנט, החל מ- 25 ש"ח 
_____________________________________________)40-6/17(לחודש, 052-7611936

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם, 

שירות בב"ב ובירושלים,
052-7611936)40-52(_____________________________________________

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 למכירה  מקרר, מכונת 
_____________________________________________)39-42(כביסה,  052-4227714

 מקרר גדול, מצב מצוין, 
דגם שארף, 500 ש"ח, צבע 

_____________________________________________)41-42ח(לבן, 052-7681438

 מזגן חלון במצב מצוין, 
3/4 כ"ס, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7133269

 תנור Bosh במצב מעולה 
תא 1, ב- 500 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7146087

 תנור של חברת סול 
)טוסטר אובן( במצב מצוין 

במחיר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-8438113

 מזגן חלון מצוין, 2 כ"ס ב- 
_____________________________________________)41-42ח(450 ש"ח, ב"ב, 03-5703845

 מייבש כביסה, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(03-5700422

 מקרר שארף גדול, מצב 
מעולה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7681438

 מקרר, תקין, פועל, 
מעולה, טוב, 500 ש"ח, פ"ת, 

_____________________________________________)41-42ח(054-3102412

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)41-42ח(052-3073826

 כיריים + תנור, 400 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 054-6983461

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
כחם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-4831449

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

_____________________________________________)41-42ח(052-5543055

 מקרר משרדי גודל 70 
על 70 סמ', ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-5823874

 מכונת כביסה פ.תחתון 
ח' AEG, ב- 500 ש"ח, 6 

_____________________________________________)41-42ח(קילו, 054-5823874

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)41-42ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מאוורר, 50 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מכונת קפה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(גמיש, 054-4273857

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שואב אבק לבית ולרכב, 
_____________________________________________)40-41ח(50-100 ש"ח, 054-4273857

 מברגה חדשה 18V, ב- 
_____________________________________________)40-41ח(250 ש"ח, 054-4273857

 חצובות בלרס + ראשי, 
להבות במחיר סמלי, 190 

ש"ח, פסחיים כחדשים,
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 מקרוגל קריסטל איכות, 
מעולה, גדול, 320 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בייביליס + מגהץ מקצועי, 
חדש באריזה מארה"ב, מחיר 

הפסד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7110779

 בירושלים מאוורר חדיש, 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 050-6256846

 מחבת חשמלי גדול, 
פתרון כחדש לבחורי ישיבה, 

_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)40-41ח(052-5543055

 טאבלט 10 אינץ אנדרואיד 
עם תיק ומקלדת, 450 ש"ח, 

052-7611936)41-42(_____________________________________________

 רמקולים למחשב 
creative כולל sub מעץ, 
_____________________________________________)41-42(150 ש"ח, 052-7611936

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(בירושלים, 054-8423405

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מגהץ קיטור קנווד, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מחמם מים אטמור זק"ש, 
_____________________________________________)41-42ח(100 ש"ח, 054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 טוסטר, 20 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מיחם לשבת, 125 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

ריהוט

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

ספות 3+2 מעור אמיתי, 
בורדו,אפשרי 2 או 3.

052-4227714 )39-42(_____________________________________________

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

0544-919299)39-42(___________________________________________

 חדר שינה קומפלט מעץ 
מלא, 2 מיטות+ ראש+ 

2 מזרנים אורטופדיים+ 2 
שידות+ ארון 5 דלתות, כחדש. 

_____________________________________________)40-41ל(052-8571371 ג. שמואל

 6 כסאות לפינת אוכל, 
מצב מצוין, 580 ש"ח,
_____________________________________________)40-41(054-5467979 )ב"ב(

 בהזדמנות  12 כסאות 
מברזל, מרופד במושב ובגב, 

חום, אפשרות לפחות כיסאות, 
_____________________________________________)39-42(500 ש"ח,  052-4227714

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 

ב- 400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 
_____________________________________________)41-42ח(052-3073826

 בהזדמנות, שולחן סלון 
+ 6 כסאות במצב מצוין 
_____________________________________________)41-42ח(בירושלים, 050-4160457

 ספה סלונית, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 מיטת נוער, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 מזרון, 100 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(052-3847842

 ספריה, 300 ש"ח, 
כחדשה, יפיפיה, טל':

_____________________________________________)41-42ח(054-5457811

 ספה דמוי עור בצבע חום, 
מצב מצוין, ב- 300 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8591450

 שולחן שיש במציאה, צבעי 
שמנת/לבן, מדהים, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7146600/6

 שולחן סלוני גדול, נפתח, 
בגילה ירושלים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-7143145

 שולחן לסופר סתם, מצב 
מעולה, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)41-42ח(054-8461338

 פינת אוכל + 6 כסאות 
צבע ונגה, 490 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(054-8500300

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 200 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)41-42ח(054-4992952

 ספה + שתיים בצבע חום, 
3+2 לסלון, 500 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)41-42ח(03-7514127

 בהזדמנות, שולחן פ.אוכל 
נפתח ל- 3, 500. כסאות 
250. סלון עור, 200, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7433440

 כסא מנהלים במצב 
מודרני, עולה ויורד ומתנדנד 

במצב מעולה, 130 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-7640530

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7633316

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-7633316

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

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)41-42ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)41-42ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)41-42ח(ב- 200 ש"ח, 052-3463482

 מיטת עמינח נפתחת 
לילדים בצבע כחול, במחיר 

_____________________________________________)41-42ח(500 ש"ח, 052-2655837

 מיטת בסיס רוחב 90 
ס"מ, 450 ש"ח כחדשה, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7677306

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

_____________________________________________)41-42ח(054-6983461

 שולחן משרדי חדש, יפ0ה 
ומפואר, צבע אגוז בהיר, 

בצורה ר', מתפרק בקלות, 
_____________________________________________)41-42ח(340 ש"ח, 050-4116075

 מיטת היי רייזר כולל 
מיטת תחתית וארגז מצעים 

במצב מצויין, 250 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)41-42ח(050-4116075

 2 מטר ארונות תחתונים, 
כולל מגירות, מצב מצוין, 400 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-8416491

 עבודות צבע במחירים 
_____________________________________________)42-43ל(נוחים. אליעזר, 054-7895384

צבע

 ביום א' כד' מנ"א, נשכח 
באוטובוס 981 כנפי יונה 

שנסע מצפת לב"ב, בשעה 
15:00, תיק גב עם דברים 

היקרים מאוד למאבד ושכמיה, 
_____________________________________________)42-43ח(המוצא יפנה: 050-4175368

 נמצא צרור מפתחות גדול 
ויקר לפני כשלושה חודשים 

_____________________________________________)42-43ח(בב"ב, 03-6183414

 באדר ב', נמצא סט ספרי 
קודש חדשים בדסלר בב"ב, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8454536

 בתאריך כז' אב שכחנו 
כובע וחליפה בקו 402 

מירושלים לב"ב, להתקשר 
_____________________________________________)40-41ח(לטל': 052-7111828

 נמצאו לפני כשבועיים 
באוטובוס של היום נגן, 
_____________________________________________)40-41ח(לפרטים: 050-4008461

 מעוניינים לקבל בתרומה 
שלושה וילונות לחלון, במצב 

טוב בירושלים, טל':
_____________________________________________)42-43ח(050-4160457

 מעוניין בתרומה מקרר 
קטן משרדי לכולל בירושלים, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4160457

 מעונין לקבל מקרר במצב 
מצוין, עבור בחורי ישיבה 
במחיר מוזל או במסירה 

בירושלים בלבד, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7658827, 052-7163334

 מעוניינת לקנות נגן 
סנדיסק במצב מעולה במחיר 

מוזל מאוד, 50ש', בירושלים או 
ב"ב, 052-7163334,

_____________________________________________)42-43ח(053-3188973

 דרוש שופר לתקיעה 
בסליחות, בראש השנה 
ובעשי"ת לבחורי ישיבה,

_____________________________________________)42-43ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחישנם, 

_____________________________________________)42-43ח(054-7432035

 דרושה מנורת שולחן 
פלורסנט 15 וואט בתרומה 

)אפשרי מקולקלת(,
_____________________________________________)42-43ח(054-8432271

 דרושה סוכה/סכך 
בתרומה לאברך ומקרר קטן 

_____________________________________________)42-43ח(בתרומה, 054-8432271

 למשפחת אברך דרושה 
עגלת תאומים במצב מצוין 
_____________________________________________)42-43ח(במחיר מוזל, 052-7127261

 מעונין בעגלה לילד בן חצי 
שנה במצב טוב, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116799

 מעונין באופניים לילד 
קטן )אופניים 2 גלגלים(, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116799

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעוניין לתרום יפנה, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7652286

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)42-43ח(בתרומה, 054-7432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)42-43ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושות אופניים חשמליות 
ב- 1,000 שקל ומזגן חלון קטן 

_____________________________________________)42-43ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)42-43ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)42-43ח(סמלי, 052-7396092

 מקרן איכותי שמור ותקים 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8470594

 תנור + גז נירוסה במצב 
מעולה, 300 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-4514210

 כיריים חשמליים שני 
ראשים לבישול או פלטה 

לשבת, מצויין - 80 ש"ח,  טל': 
_____________________________________________)42-43ח(02-6661606

 מזגן חלון במצב מצוין, 
_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח, 054-4687567

 מקרר אמקור במצב טוב, 
_____________________________________________)42-43ח(450 ש"ח, 050-4194787

 מקרר אמקור 414 ליטר, 
לבן, נקי - 450 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(050-9951501

 רדיו דיסק לרכב פיוניר כל 
התוספות + שלט בירושלים, 

_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, 052-7123040

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)42-43ח(052-3073826

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(טל': 054-698/3461

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(054-8423405

 שואב אבק, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 מחשב נייח עם ווינדוס 
10, אופיס ומשחקים, 500 

_____________________________________________)42-45(ש"ח, 052-7611936

 מסך 24" למחשב, 3 
שנים אחריות איסוף והחזרה, 

_____________________________________________)42-45(500 ש"ח, 052-7611936

 רדיאטור לחימום ביתי, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 75 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(לאמבטיה, 054-4273857

 מברגה חשמלית היטצ'י, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 054-4273857

 שולחן עץ מלא )חום( ליד 
הספות בסלון, 60/120, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7112123

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3073826

 מכתביה לחדר ילדים 
כפולה לשני ילדים, כמעט 

חדש כולל שתי כסאות, 400 
ש"ח כולל הכסאות, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116075

 מיטת היי רייזר כפולה 
עם ארגז מצעים גדול צבע 

הברזל שחור, הריפוד צעוני, 
מצב מצויין, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116075

 ארון בגדים מצויין, צבע 
אגוז בהיר, גובה 240, עומק 
60, רוחב 160, 4 דלתות + 
2 מגירות, 200 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(050-4116075

 חדר שינה מצויין + ארגזי 
מצעים עמוקים + גב + 

מזרונים אורתופדים קשים 
וגבוהים, צבע לבן/בז', 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 050-4116075

 כורסת מנהלים משומשת 
במצב טוב עם משענת גבוהה 

ונדנוד, 180 ש"ח, ב"ב, טל': 
_____________________________________________)42-43ח(054-4992952

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

_____________________________________________)42-43ח( 054-6983461

 למסירה, מזנון סלון 
במצב טוב, 3.10X2 מטר, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4087927

 למסירה ארון קודש לספרי 
תורה עבור ביהכ"נ, טל':

_____________________________________________)42-43ח(052-7153359, גיא

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח, -052

_____________________________________________)42-43ח(7633316

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)42-43ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)42-43ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון
174X43/110X32/62X43

_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סלוני, 500 ש"ח. 
5 כסאות, 200 ש"ח, שמורים, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8478028

 מיטה מתקפלת מברזל, 
מיטת נוער, 500 ש"ח, -054

_____________________________________________)42-43ח(7863538

 שולחן שיש במציאה, צבעי 
שמנת/לבן, מדהים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7146600/6

 כסא עם תמיכה לגב 
תחתון בצבע שחור כחדש, 

_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח, טל': 02-6561606

 עמודון לספרי קודש + 
ויטרינה + מגירות למטה, 
צבע שחור, ב- 250 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(053-3114819

 כסאות ברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ, יפיפיה, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 כסאות החל, מ- 10 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7863538

 שולחן לסלון 2+1/2 מטר 
מעץ, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-9408833

 ספה דמוי עור צבע חום 
כחדשה, ב- 450 בלבד! -054

_____________________________________________)40-41ח(8429260, 054-8457079

 כסאות מברזל ומעץ, 10 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 ארונית מעץ יפיפיה, 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח,054-4273857

 מיטת מעבר מעץ ב- 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 052-7635530
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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(_____________________________________________

 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(

■ מכירה בחצר דברי נוי 
יפים, ריהוט עתיק ומודרני + 

פינת אוכל+ מקרר, 
055-9547447)38-6/17(_____________________________________________

 מעלון מדרגות לכסא 
גלגלים במצב חדש 

בהזדמנות, 
,052-7694114
053-9664767)38-41(_____________________________________________

 מחשבים ניידים 
החל מ- 550 ש"ח )גם 

מקרנים ונייחים(. *ב"ב: 
050-6379001. *י-ם: 

054-8470594. *מודיעין 
עילית 052-7171228. 
_____________________________________________)38-45(*ב"ש: 052-7155655

נה
טמו פמו

www.
pamotmuna.co.il

יש לך?

 חדש! תוכנית עם 
מספר כשר, SMS ומייל, 

למכשירים תומכים בלבד, 
_____________________________________________)39-42ל(054-8419386

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

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)39-42(_____________________________________________

 ספר "יסודות הכתיב" 
לכיתה ג' במצב מצוין, 15 
_____________________________________________)39-42(ש"ח בלבד! 054-8063853

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-50(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 הקסניום SIM 2 במצב 
טוב + אביזרים, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-7117487

 סמסונג כשר, 2 סים, חדש 
+ אחריות + אביזרים, 150 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד, 052-7117487

C2  מצוין תומך כשר כל 
החברות, 250 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(052-7869008

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-52(תמונה במייל/ווצאפ

 שעון לונג'ין מלבן, דגם 
דולצ'ה ויטה, 2 שורות 

יהלומים, מתאים לחתן-
כלה, חצי מחיר, 7,000 
ש"ח, חדש + תעודת 

_____________________________________________)40-41ל(אחריות,.054-4741373

 שירות זיהוי חסוי 
חכם + שירות הודעות 

וירטואלי, בתשלום סימלי, 
לפרטים והצטרפות,

_____________________________________________03-60-170-60          )41-44ל(

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

ש"ח

חיסולי קיץ
פריטים מקסימים!

שבוע אחרון
"אצל בתיה"

ירושלים 59 ב"ב 03-5792841

*הגיעה קולקציה 
מהממת לחגים וארועים

10-20-30

 פאקט מלברו דיוטי פרי 
ישראל, 260 ש"ח,

_____________________________________________)40-41ח(058-3234562

 טוסטר אובן הימלטון, 
42 ליטר חדש מהאריזה, 250 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, טל': 052-7157485

 אופניים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור, 50 ש"ח,
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 שטיח 2X3, ב- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(גמיש, 054-4273857

 גיטרה אקוסטית, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה 
בהזדמנות, מציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 צלחות פורצלן כחדשה 
_____________________________________________)40-41ח(בשקל, 054-4273857

 מסך 17 אינצ' 75 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 למסירה סימילאק שלב 1, 
400 גרם, חלב נוכרי בירושים, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7102636

 עגלת איזי בייבי, חדשה 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7631633

 מיטת תינוק במצב 
מעולה, תוצרת ספרד, 350 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, גמיש, 053-3109195

 עגלת Graco, ב- 150 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 058-7384429

 טיולון combi, מצב טוב, 
_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח, 058-7384429

 ,AEG עגלת שכיבה 
מצב טוב + אביזרים, 400 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת תינוק - טיולון, מצב 
חכחדש, צבע מוכסף - מוקה 

)כולל כל האביזרים(, 250 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, טל': 052-7689543

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)41-42ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
350 ש"ח )להתקשר אחרי 

_____________________________________________)41-42ח(ראש השנה(, 054-7432012

 עגלת טיולון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(כחדשה, 054-4273857

 עגלת תאומים בייבי ג'וגר 
)לא מתקפלת(, 200 ש"ח, 

052-8378727)41-41(_____________________________________________

מהפכה בעולם החזנות הספרדית

הדיסק החדש ”יחיד רם“
עם 12 הפיוטים בלחנים חדשים

בביצועם של החזנים 
דוד שירו ומשה חבושה

חדש!

להזמנות | המלחין מנשה אליאס 054-4600154

 פלאפון LG, מסך נגיעה, 
_____________________________________________)41-42ח(120 ש"ח, 052-7150772

 קו טוקמן עם שיחות ללא 
הגבלה, ב- 60 ש"ח לחודש 

_____________________________________________)41-42ח(בלבד! 052-7167777

 פלאפון כשר אקו כחדש 
עם מטען ואוזניות, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7653252

 נוקיה 208 לא כשר תומך 
הכול + מגן, 250 בירושלים, 

_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 סמסונג סליידר ח' פלאפון 
B500, ב- 100 בירושלים, עובד 

_____________________________________________)41-42ח(ע"י החברה, 058-3216830

 בלקברי כחדש 9770, 
_____________________________________________)41-42ח(250, ירושלים, 058-3216830

 מגן מטען לאיפון 5 של 
BXT, חדש 100 שח,

_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 E1200 ,1777 תומך הכול 
ומטורולה סלקום נפתח ב- 

150 ש"ח, בעודים דרוש תיקון 
_____________________________________________)41-42ח(קל, 058-3216830

LG G3  כחדש + אביזרים 
חדשים + סוללה נוספת + 

מגן מסך + כיסויים - 1,200 
_____________________________________________)41-42ל(ש"ח, 054-4396666

 פלאפון, 150 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מחשב נייד מצב 
מעולה, 500 ש"ח, עדיף 

לא בשעות הסדרים, 
053-3120620)41-42(_____________________________________________

 בימבה 3 גלגלים, 
מעולה )לא ג'וק(, 30-50 

_____________________________________________)41-42(ש"ח, 053-3120620
 ,Kenwood ,טוסטר אובן 

מצב מצוין, 300 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(058-7384429

 חליפת גבר חדש )ז'קט + 
מכנס(, נקנתה ב- 700 נמכרת 

_____________________________________________)41-42ח(ב- 100 ש"ח, 052-3186268

 חנוכיית כדורים 
מקרמיקה חדשה, 2 ש"ח, 

052-3186268
_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 דיסקמן של "aiwa" עם 
צג דיגטלי כחדש, 10 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 מקלדת ארגונומית נגללת 
אידיאלי לטיולים, 10 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)41-42ח(052-3186268

 מערבל קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 פינקים + כלוב + בית 
התלה + נדנדה, 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח()ב"ב( + אוכל, 03-6779712

 סוכה )מסגרת בלבד( 
מברזלים, 350 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-7396092

 מכונת פקס + צילום 
 canon 'סורק של חב +

כחדשה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(052-7366764

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(לפרטים: 054-8453370

 צנצת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)41-42ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-4831494

 Brother תוף למדפסת 
שמתאים לאלפי דפים, חדש 

באריזה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-2103595

 מגש כסף בשילוב עץ, 
גדול לחלות, חדש, רק 150 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, טל': 052-8969770

 מכשיר ניווט G.P.S חדש 
באריזה, מפות 2016, ותוספות 

_____________________________________________)41-42ח(280 ש"ח, 053-3120547

 מצלמה חדשה סמסונג 
PL70 + כרטיס זכרון בלי 

מטען, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 מנעול קוד לאופניים חדש 
_____________________________________________)41-42ח(40, ירושלים, 058-3216830

 רמקולים פיונר, 500 וואט 
לרכב, 9X6 + תבניות, מצב 

חדש, רק 250 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 רדיו דיסק + שלט + 
איקס + יואסבי + ווד של 

פיונר לרכב, כחדש, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(058-3216830

 24 בטריות למכישר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, ב- 

_____________________________________________)41-42ח(100 ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)41-42ח(200 ש"ח, 052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 300 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-3463482

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7154392

 מכשיר להכנת שווארמה 
במצב מצוין, 300 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(052-2655837

 ,zara חליפה שבתית 
מידה 46, צבע כחול, בד 

כותנה, 400 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-8464310

 חליפה שבתית חדשה 
בגוון כחול בהיר, יפיפיה, מידה 

44, 70% צמר, 500, 
_____________________________________________)41-42ח(054-8464310

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8423405

 אופנים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור 50 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 שטיח צמר 2X3, ב- 50 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(גמיש, 054-4273857

 גיטרה אקוסטית, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 כלי בית, סירים, מחבתות, 
_____________________________________________)41-42ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגג, 100 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(לרכב, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 טלית חדשה, תימני, גודל 
_____________________________________________)41-42ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 נרתיק לספר תורה, 250 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 סט תאג תורה מפוארשה, 
חדש, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סידורים נוסח בלדי, 20 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 ג'ק לרכב, מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 סוללה לאופניים 36v, ב- 
500 ש"ח, 7 חודשים בשימוש, 

_____________________________________________)41-42ח(050-4145023

 אופני הילוכים מידה 24, 
מצוינות בב"ב, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(03-5704834

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)41-42ח(052-7154392

 כלוב לציפורים, 70ש"ח. 
ובית הטלה, 30 ש"ח. -054

_____________________________________________)41-42ח(8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
300 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)41-42ח(03-9074725

 אופניים BMX 12" עם 
גלגלי עזר כחדשה, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-5385013

 אופניים BMX ב- 160 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 18", ב"ב, 054-5385013

 מחבתות וסירים מ- 15 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה 
בהזדמנות, מציאה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 מברגה חדשה 18v ב- 
250 ש"ח, אקסנט,

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 צלחות פורצלן כחדש 
_____________________________________________)41-42ח(בשקל, 054-4273857

 מסך 24 אינצ, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 ש"ס טלמן, 500 ש"ח, 
בהזדמנות, גמיש, 

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 אופנים לנער 24", ב- 250 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, כחדש, 054-4273857

 מציאה, תריס שמנת 
כחדש, 1.25X1.80, ב- 300 

ש"ח, 3 כנפיים, בב"ב,
_____________________________________________)41-42ח(052-7660451

 משחק קופסא של 
פלדהיים/חיים ולדר "ילדים 
בעקבות העבר" 45 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(בב"ב, 052-7600336

 גמבוי נטען + כבל, 90 
ש"ח, אפשרות להוזלה בבני-

_____________________________________________)41-42ח(ברק, 03-6182130

 2 זוגות תוכונים + כלוב 
כפול + בית הטלה וביצים, 

_____________________________________________)41-42ח(250 ש"ח, טל': 053-3100341

 חליפת אלגנטית חדשה 
ביל בלאס לבחורי ישיבה, 

מידה 36, ב- 300 ש"ח במקום 
_____________________________________________)41-42ח(1,500 ש"ח, 052-7164135

 מטען סמסונג 1200, 
10 ש"ח, 052-7663109, בין 

_____________________________________________)41-42ח(הסדרים

 אוזניית בלוטוס חדשה 
2 - 35 ש"ח, 052-7663109, 

_____________________________________________)41-42ח(בנין הסדרים

 אופניים לילדים במצב 
מצוין במחיר 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(לפרטים: 050-9340317

 מכונת כתיבה ישנה, 450 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, 052-7154392

 מסך מחשב עבה - 50 
ש"ח. סוכת ברזלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(050-6651365

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)41-42ח(052-3805386

 שמלה חדשה לארוע מידה 
38, צבע אפרסק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)41-42ח(02-6522251, 052-3805386

 אונקי 100 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)41-42ח(050-4107375

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות, מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)41-42ח(02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים המחיר הינו 10-40 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(טל': 02-6522251

לנשים: 050-2030007
לגברים: 054-3342002

לתאום פגישות יעוץ בבני ברק

אסתטיק 

תוצאות מדהימות!

סנטר
מבצע לחג

טיפול ראשון 50 ש”ח

הסרת 
שיער 
בלייזר 
ללא כאב! 

חידוש עולמי לציפורן חודרנית
ללא כאב!

 מיטת תינוק איכות 
מעולה - במצב חדש, 480 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-9951501

 עגלת brvi בצבע תורכיז 
במצב מעולה, 3 חלקים, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-4133900

 עגלה )מוצי(, אמבטיה 
)תכלת(, טיולון )ירוק( + 

שילדה כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7112123

 לול עץ בירושלים, 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-8423405

 מיטת תינוק בירושלים, 
_____________________________________________)42-43ח(350 ש"ח, טל': 054-8423405

 טיולון combi, מצב טוב, 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 058-7384429

 עגלה Graco, ב- 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה peg, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(058-7384429

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)42-43ח(350 ש"ח, 054-7432012

 מיטת תינוק מעץ צבע 
_____________________________________________)42-43ח(אגוז, 450 ש"ח, 052-7117487

 עגלת אמבטיה + טיולון 
צ'יקו כחדשה בירושלים, 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7123040

 מיטת תינוק עם מזרון 
כחדשה, 400 ש"ח, בירושלים, 

_____________________________________________)42-43ח(052-723040

 כסא אוכל לתינוק, 
מתכוונן, כחדש, 100 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(בירושלים, 052-7123040

 סל-קל לרכב צ'יקו כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)42-43ח(052-7123040

 כסא תינוק לרכב כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)42-43ח(052-7123040

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק בב"ב, כ"א 40 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7676856

 טרמפולינה לתינוק, 70 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח בב"ב, 052-7676856

 כיסא בטיחות לילדים 
ברכב מגיל שנה עד ארבע 

כחדש, מצויין, 100 ש"ח, ט': 
_____________________________________________)42-43ח(02-6561606

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת בסך: 390 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4176661

 משאבות חלב מודלה, 
חשמלי, חדש באריזה + 

אחריות, ב- 390 ש"ח, טל': 
_____________________________________________)41-42ח(050-4127708

 משאבות חלב אוונט 
הדגם החדיש נטורל, חדש 

באריזה, 230 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(050-4127708

 עגלת תינוק ברייטקס 
כחדשה, 500 ש"ח + אביזרים 

נלווים ב- 150 ש"ח,
_____________________________________________)41-42ח(053-3180904

 עגלת טיולון תאומים 
איזי בייבי )פ"ת(, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)41-42ח(053-3145019

 כסא אוכל כתר )פ"ת(, 
_____________________________________________)41-42ח(120 ש"ח, 053-3145019

 עגלת פג במצב טוב 
בצבע כחול במצב שכיבה 
לתינוק במחיר 200 ש"ח, 

_____________________________________________41-42ח(052-2655837

 עגלת תינוק ממבא, 200 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 כיסא לרכב לפעוט, 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)40-41ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(050-6990740

 סימילאק, שלב 3, חלב 
ישראל, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)40-41ח(052-9667588

 עגלה )מוצי( אמבטיה 
)תכלת(. טיולון )ירוק( + 

שלדה, כחדשה! 500 ש"ח, 
_____________________________________________)40-41ח(052-7112123

 עגלת ד"ר בייבי, חדשה, 
בצבע שחור, ידית מתהפכת, 
במציאה, 390 ש"ח במקום 

_____________________________________________)40-41ח(900, ב"ב, טל': 077-3004602

 סל-קל לרכב, כולל גגון 
לשמש במצב מצון, רק 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 כסא אוכל צ'יקו כולל מגש 
נשלף ללא רצועות, רק 60 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, ב"ב, 077-3004602

 סימילאק 400 גרם חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)40-41ח(050-4135002

 נוקיה 208 כשר חדש 
באריזה + אחריות לשנה, 400 

_____________________________________________)42-42(ש"ח בלבד, 052-7167777

 כיסוי בד לרכב פרטי, 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7112123

 מכשיר נשימה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-7432012

 שעון יד לאישה, יוקרתי, 
איכותי, חדש, כסוף, ב- 120 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-8776286

 עגילים זהב טבור, קטנות 
מאוד, לבת קטנה, ב- 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 050-8776286

 אוזניות למכשיר סלולרי, 
חדש, ב- 40 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(050-8776286

 סורג מגולוון, חדש, יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)42-43ח(250 ש"ח, 052-7633316

 זוג פינקים ג'מבו, יפהפיי, 
ב- 50 ש"ח + גולדניים, 

ב- 400 ש"ח. 055-6609100, 
_____________________________________________)42-43ח(דורית

 כובע לנשים בצבע שחור 
עם שוליים רחבים, אלגנטי, 70 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 054-6565388

 מכונת תספורת חב' 
"מאהוזר" כחדשה, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7663458

 דפנות עץ לסוכה 
3.20X1.90, ב- 400 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7663458/7

 להשכרה שמלת ארועים 
מידה s/m, בצבע שחור 

)ארוך(, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7663458

 להשכרה שמלת ארועים 
 s/m בצבע סגול/אפור, מידה

)ארוך(, 200 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(052-7663458

 כלוב לציפורים 70 ש"ח. 
בית הטלה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)42-43ח(054-8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
300 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)42-43ח(03-9074725

 מאוורר + מצנן, חדש 
באריזה, מתאים מאוד 

לסוכה בינונית, של 
חברת תדיראן, 500 ש"ח 

במקום 700, גמיש,
053-3120620)42-43(_____________________________________________

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

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)42-45(_____________________________________________

 2 סטנדים לרמקו מוגבר, 
_____________________________________________)42-43ח(300 ש"ח, נייד: 052-2437292

 רמקולים חדשים למערכת 
סטריאו, תוצרת אנגליה, 400 

ש"ח, דגם Mission, נייד: 
_____________________________________________)42-43ח(052-2437292

 מגבר סטריאו ביתי ימהה 
)רסיבר(, 180 וואט, שמורה, 

_____________________________________________)42-43ח(400 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מסחטת פירות וירקות 
רב עוצמה, חדש באריזה, 200 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, נייד: 052-2437292

 פאות סינטטיות דמוי 
קסטל, יפהפיות, בכול 

הצבעים, מחיר: 500 ש',
_____________________________________________)42-43ח(052-7163334, 050-4113558

 חוברת תאוריה 2016, ב- 
_____________________________________________)42-43ח(80 ש"ח, 050-4159036

 מטבעות ומדליות 
לאספנים מ- 1 ש"ח למטבע, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7154392

 סוכה )מסגרת בלבד( 
מברזלים, 350 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-7396092

 מחשב נייד שמור תקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8470594

 גיטרה קלאסית חדשה, 
מגבר לנגינה ושירה, מכשיר 

אפקטים לגיטרה, סאז תורכי, 
500 ש"ח. 052-2913522, 

_____________________________________________)42-43ח(משה

 נעלי עבודה בלנסטון ברזל 
מקדימה, חדשות מידה 42.5, 

_____________________________________________)42-43ח(280 ש"ח, 054-8113730

 מולטיקייק המקורי, חדש, 
בשימוש פעם אחת, 280 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, גמיש, 050-4129228

 מציאה - 2 שמלות ערב 
חדשות, מידה 2,4 - וורוד + 

אביזרים, 80 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(054-6800702

 חצאית שחורה חדשה 
בסיס, מס' 44, 130 ש"ח, 

_____________________________________________42-43ח(050-4131038

 גמרת תלמוד בבלי, 50 
_____________________________________________42-43ח(ש"ח, 050-4131038

 קורקינט מאלומניום - קל 
וחזק כחדש, 40 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)42-43ח(02-6561606

 מתיבתא 96 כרכים, 75 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח כ"א, 052-7196035

 סרטי טבע וסרטים כלליים 
לצפייה איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)42-43ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כיסוי מגן במיוטחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 

_____________________________________________)42-43ח(149 ש"ח, 054-4783220

 מאגר מאות תורמים 
וקרונת כספים לעמותות 

וליחידים מהארץ ומחו"ל, 299 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-7633316

 מציאה - שעון "ברייטלינג" 
היוקרתי, חדש מאירופה לגבר, 

_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח, 054-4514210

 שעון "קלווין - קליין" חדש 
לגבר, רק 130 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(054-4514210

 בלון גז גדול, ריק, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-4514210

 מעבד מזון חדש באריזה, 
_____________________________________________)42-43ח(ב- 110 ש"ח, 054-4664706

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________42-43ח(054-8423405

 שואב אבק, 90 ש"ח 
_____________________________________________42-43ח(בירושלים, 054-8423405

 פאה מעוצבת חדשה 
שטנית, 500 ש"ח,

_____________________________________________42-43ח(050-4131038

 LG מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-3463482

 ברז לכיור )יוצא מהשיש(, 
במצב תקין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-3463482

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצויין, 330 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, לפרטים: 054-8453370

 זוג תוכונים יפים, 70 ש"ח, 
אפשרות לאוכל, 

_____________________________________________)42-43ח(052-7134641

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופרישו הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-4831449

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)42-43ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכוענים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)42-43ח(65 ש"ח, 052-4831449

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

_____________________________________________)42-43ח(052-5543055

 תרנגולים ננסיים לא 
מרעישים ויפהפיים צעירים, 70 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, ב"ב, טל': 03-6779712

 פינקים + כלוב + בית 
הטלה + נדנדה + אוכל, 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, )ב"ב(, 03-6779712

 תמונה מיוחדת של מרן 
אליישיב זצ"ל, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(054-8478028

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)42-43ח(052-3805386

 שמלה חדשה לארוע, 
מידה 38, צבע אפרסק, 150 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)42-43ח(052-3805386

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים  לילדות, מידות 8-12, 
75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)42-43ח(02-6522251

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו 10-40 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 אונקי 1000 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)42-43ח(050-4107375

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים - 180 ש"ח, טל' 

מאחרי השעה 15:00,
_____________________________________________)42-43ח(050-4147729

 קופסת מתכונים לילדים, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים, חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)42-43ח(0524831494

 כיסוי לפלטת שבת, עבדוה 
יד רימונים, חדש באריזה, 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, 052-4831449

 סט רפואות תימן, ג' 
חלקים, 180 ש"ח, טל' מאחרי 

_____________________________________________)42-43ח(השעה 15:00, 050-4147729

 2 מסכי מחשב 15 אינץ', 
_____________________________________________)42-43ח(100 כ"א, טל': 052-7161030

 מחבת חשמלי גדול, 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח, טל': 052-7140015

 מציאה! שכמיות יפיפות 
בצבע שחור, חדשות! במחיר 

עלות בסך: 85 ש"ח,
_____________________________________________)42-43ח(050-4176661

 סוכה מברזלים, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)42-43ח(054-7938941
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■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

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

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)39-42(מבוגרת, טל': 050-5952474

 מעוניין לעבוד במשרד 
עו"ד באזור פ"ת-ר"ג-ב"ב 

והסביבה הקרובה,
054-5663798)39-42(_____________________________________________

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

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

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה חרדית ורצינית 
מעוניינת בעבודת מזכירות 

רפואית/או כל עבודה אחרת 
במזכירות, באזור בית שמש 

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

 חרדי אחראי ורציני, 30 
נשוי, רשיון מאש 12 טון + 
מלגזה ועוד... מעוניין בכל 

תחום, עדיפות באזור י-,
 למוסד חינוכי בבני-_____________________________________________)40-41ח(054-8083230

ברק, דרושה פקידת גביה 
למשרה מלאה. *שירותיות 
ואסרטיביות. * יכולת ניהול 
מו"מ. *מוטיבציה גבוהה. 

*שליטה בסביבה ממוחשבת. 
*נסיון קודם - יתרון. קו"ח: 

korotoffice@gmail.com)41-41(_____________________________________________

 מורה לאנגלית + תעודת 
הוראה, למסירת חוגים לילדים, 

שכר גבוה לשעה, 
_____________________________________________)41-42ל(058-4114777

 דרוש עובד מחסן בבני-
ברק, ל- 14:30-21:00, טלפון 

לרציניים בלבד, 050-4119440, 
054-3236080)41-42(_____________________________________________

 לישיבה בבני-ברק, דרושה 
מזכירה למשרה מלאה, נסיון 

מוכח בעבודה משרדית, 
כושר ארגון, דיוק ויסודיות, 
עמידה במצבי לחץ, קו"ח: 

03-5702591
korotyeshiva@gmail.

com)41-42ל(_____________________________________________

 מנהל/ת חשבונות 
בירושלים, עד למאזן, שעות 

נוחות, 10,000 ש"ח, לא חובה 
נסיון. *דרושה קלדנית לעבודה 
מהבית, לא נדרש נסיון, שכר 

הולם. *לבית ספר חרדי 
באיזור בני-ברק, מורה תורנית 

למקצועות קודש. קריירה, 
072-22-222-62)41-41(_____________________________________________

 למשרד רו"ח, דרושה 
מנהלת חשבונות למשרה 

מלאה, קו"ח:
menaeleth@gmail.com)41-42ל(_____________________________________________

 רק מאזור פתח-תקוה: 
דרושים אנשי פרסום ויח"צ + 
2 מנהלים לעבודה באינטרנט, 

_____________________________________________)41-41(שכר הולם! 054-5663798

 למעון בגבעת שמואל 
)גבול ב"ב(, מטפלות מנוסות 

לתינוקיה, ולצהרון )גיל ערייה(, 
_____________________________________________)41-42(למלאה/חלקית, 050-7884864

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה, אפ' לרווחים 

גדולים!
ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)41-41(אהובה, 050-5886828

 מאפייה גדולה בב"ב, 
מחפשת נשים וגברים 
לעבודה, תנאים טובים 

למתאימים/ות! לפרטים: 
_____________________________________________)41-42(קרן, 052-6302779

 דרושות סייעות/גננות + 
נסיון למשרה מלאה + חלקית, 

לגן בגבול ר"ג ובני-ברק.
_____________________________________________)41-42(050-8938869, חן

 דרושה מטפלת מנוסה 
למעון בב"ב, תנאים מצויינים, 

משרה מלאה, כמו"כ גם 
לשעות 13:00-16:00,

054-5841018)41-42(_____________________________________________

 דרוש בחור לשעות הבוקר 
לאדם מבוגר,מ-10:00-15:00, 

לפרטים:
_____________________________________________)41-42ל(0525-180770

 מורות למדעים שילוב 
ומילוי מקום, נסיון חובה וכן 
גננות וסייעות לצהרון, קו"ח: 

1533-7284628)41-44(_____________________________________________

 לחנות בגדי ילדים בבני-
ברק, דרושה מנהלת, מכירות 
_____________________________________________)41-42(לשעות הבוקר, 054-7694962

 דרושה מטפלת למעון 
בת"א וברחובות, משרה 

מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)41-42(למתאימה! 052-5456295

 למכבסה בירושלים דרוש 
עובד אחראי + רשיון נהיגה 

)הילוכים(, תנאים טובים! 
054-3090601)41-42(_____________________________________________

 למתקן בטחוני, 
דרושים עובדים לחדר 
אוכל לחג ר"ה, לינה 
במקום חובה! שכר 

גבוה! 054-3228966 
_____________________________________________)41-41()להתקשר עד 18:00(

 לארגון חסד בב"ב, נהג 
משאית ורשיון מלגזה לשעות 
אחה"צ, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)41-42ל(לפקס: 072-2740299

 דרוש תחזוקון מאזור ב"ב 
לאולם שמחות גדול בב"ב, 
_____________________________________________)41-42ל(קו"ח לפקס: 072-2740299

 תיווך ארץ הצבי החזק 
בנדל"ן באזור הדרום, מחפש 
סוכנים/ות במקום מגוריכם 

בכל חלקי הארץ, התיווך ילווה 
אתכם לאורך כל הדרך. תיווך 

ארץ הצבי, 052-5253470, 
08-9931163)41-41(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס ציבורי 
זעיר להסעת ילדים ברמת גן - 

_____________________________________________)41-44(בני ברק, 052-2595191

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

 יש לך יכולות 
במכירות? מקומך 
איתנו!!! ל"איחוד 

הצלה" דרושות מוקדניות 
לפרויקט התרמה בבני-
ברק ובירושלים, שכר 

ובונוסים, אווירה נעימה, 
03-6001411)40-41(_____________________________________________

 לגן מקסים עם אווירה 
ביתית בהוד-השרון, לגילאי 3 
חודשים - 3 שנים, מטפלת 

אחראית ורצינית למשרה 
מלאה, 8:00-16:00, שכר טוב 

למתאימות! מיכל,
09-7604352 ,054-4331646)40-41(_____________________________________________

 למשפחה חמה בפ"ת, 
עזרה בנקיון ובישול, 3 פעמים 
בשבוע, בשעות 16:00-20:00, 

_____________________________________________)40-43ל(050-5957951

 עובד מעל גיל 24, 
לעבודות בגובה, 30 ש"ח 

לשעה בב"ב, 052-7190990, 
_____________________________________________)40-41ל(03-5783170

 דרוש נהג לאוטובוס זעיר 
ציבורי, מאזור המרכז, עדיפות 

_____________________________________________)40-43(לניסיון, 054-7771118

 למעון ברמת אביב סייעת/
אחראית קבוצה, לגילאי 2-3, 
גישה לילדים חובה + נסיון, 

_____________________________________________)40-43(מיידי! 050-4088034

 דרושים אנשים נמרצים 
לעבודה בעמדות התרמה 

במקומות מרכזיים במרכז, 
בסופ"ש ובחגים לארגון חסד, 

052-7117085)40-41(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בב"ב, דרוש 
עובד נקיון יסודי ל- 5 שעות 

יומיות, שכר נאה, 
_____________________________________________)40-43ל(058-4119973

 דרושים מתרימים 
להכנסת כלה, 50%,

_____________________________________________)40-41ל(058-3274454

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 
אוטובוסים ומיניבוסים, 

תנאים טובים,
050-4030501)40-43(_____________________________________________

 דרוש עובד לחנות חליפות 
ברבי עקיבא בב"ב, בין השעות 

16:00-22:00 נסיון יתרון, 
_____________________________________________)40-41ל(053-3391691

 למוסד תורני בב"ב, דרושה 
עובדת טלמרקטינג, גמישות 
בשעות, 03-5779500, ניתן 

_____________________________________________)40-41(להשאיר הודעה

 ל"אשל התמר" 
דרושים בחורים לגיוס 
כספים בערב הימים 

הנוראים, 
_____________________________________________)41-42(1700-503-502 שלוחה 4

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, גננת/

סייעת, מהשעה 11:00 
בבוקר עד 4:30 בצהריים, 

מיידי! 052-3651355, 
_____________________________________________)40-41(חנה

 למעון בפ"ת דרושה 
גננת מטפלת מסורה תנאים 

_____________________________________________)41-42(מצוינים 054-8474393

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית-אבות בפ"ת משרה 

חלקית, תנאים מעולים 
050-4128856)41-42(_____________________________________________

 דרושה גננת/ מטפלת 
לגילאי שנתיים, לגן 

בפ"ת, לפרטים בשעות 
_____________________________________________)40-41(הערב 050-4107739                      

 דרושה סייעת למעון 
בק.הרצוג, 7:30-16:00, 

נקיה, אחראית וזריזה 
וחמה תנאים טובים 

למתאימה, 
,050-4146721

_____________________________________________)41-44(טלפקס: 03-5792896

 למחסן יבואן, דרושה 
פקידה עם ידע בישומי 

המחשב, לעבודות משרד 
וטלמרקטינג, לחצי 

משרה בבני ברק
)40-43(                           050-6964424_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)41-42(אודליה- 054-8487716

 בחור מעל גיל 30, להסיע 
לעבודה בחור עם בעיה 

נפשית, באיזור ב"ב,
_____________________________________________054-5507871              )41-42ל(

■ 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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________
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זה הזמן למצוא עבודה!

 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(_____________________________________________

 להפצת עיתוני בוקר בבני 
ברק, בעלי/ות קטנועים/ 

רכבים. 050-5322229
050-8822377)36-43(_____________________________________________

 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

 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 
_____________________________________________)39-41ל(במשמרות,054-4347954

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
מתרימים נערים בדוכנים 

בער"ה ובעיו"כ ב"ב בירושלים 
ובשכ' רמות, מודיעין עילית, 
ובכל הארץ, תנאים מצוינים, 

בהמלצת גדולי ישראל
052-7124416)38-41(_____________________________________________

 דרושים משתתפים/
ות בריאים/ות למחקר בגילאי 
18-45, תשלום הולם, אילנית/

_____________________________________________)38-41(רחלי, 03-6974845

 דרושה פקידה לאמישרגז, 
בני-ברק לעבודה מפוצלת 

מ- 8:00-12:00, 13:00-19:00, 
לפרטים: 054-5237327, 

03-6180111)38-41(_____________________________________________

 דרוש עוזר למתקין מזגנים 
עם רשיון, מעל גיל 24,

_____________________________________________)38-41ל(052-7110145

 דרוש נהג לחלוקת 
מוצרי צריכה, א'-ה', 

משרה מלאה, תנאים 
טובים, 052-6364614. 

beny631@gmail.com)38-41ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרושה תופרת בבני-ברק, 
חרוצה וזריזה, לחייטות 

ותיקוני בגדי נשים, שכר גבוה 
_____________________________________________)38-41(למתאימה! 050-6747085

 לרשת מזון גדולה 
דרושים/ות קופאים/יות, 

מוכרנים/ות, סדרנים/יות, 
052-6580906, עבודה 

_____________________________________________)38-41(מיידית!!!

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)39-42(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב דרושים עובדים 

מקצועיים עם ויזה 
בתוקף, לפרטים:

054-8474734 )להתקשר 
_____________________________________________)39-42(בין 6-9 בערב(

 דרוש מוכר רציני 
ואחראי עם נסיון לחנות 

בגדי נשים, למכירה 
בסיטונאות בת"א,

_____________________________________________)39-42ל(054-4347954

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג' /רשיון 

עד 4000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)39-42(_____________________________________________

 עובדת תרבות/
תעסוקה יצירתית 

ויוזמתית לשעות הבוקר/
אחה"צ לבית-הורים,

גני-מרגוע בב"ב, 
052-7688349)39-42(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מיכפל 

וורד, קו"ח ל- 
ML1264@smile.net.il)39-42ל(_____________________________________________

 בחורה/אישה חרדית 
ודייקנית, להשגחה על ילדים + 

שיעורי בית, קיפול וגיהוץ, בין 
13:00-16:00 בב"ב,

050-4160319)39-42(_____________________________________________

 דרוש/ה תופר/ת 
מקצועי/ת לחייט בב"ב, שכר 

נאה למתאימים/מות.
_____________________________________________)39-42ל(054-6988777, שלומי

 לכולל במרכז, דרוש אברך 
עם רכב + ידע במחשב, קו"ח:

haimd21@gmail.com)39-42ל(_____________________________________________

 דרושה מנה"ח החלפה 
לחל"ד לביבי שיק בגבעת 

שמואל, נסיון בתחום, 35 ש"ח 
לשעה, טלפקס: 03-5329089, 

052-7131134, קו"ח למייל:
babyshik@gmail.com)39-43(_____________________________________________

 לרשת מעונות, 
דרושות מטפלות לשנה 
הבאה, למשרה מלאה 

)בק.הרצוג( תנאים 
_____________________________________________)38-41(טובים, 054-4499177

 דרושה סייעת /מטפלת 
אחראית ומסורה לגן בהדר 

גנים ,גילאי )1.5-2( 
)39-42(              050- 5933224_____________________________________________

עבודה לאחרי החגים 
מוצאים עכשיו!
מראיינים עכשיו לאחרי החגים.

072-22-22-262

 לישיבה  בת"א דרוש: * 
טבח ממלא מקום * מנקה, 

לעבודה מיידית,
)40-43(               052-5676038_____________________________________________

 דרושה מוכרת/ 
מנהלת לרשת חנויות 
בגדים יוקרתית בב"ב 
ובירושלים, 50 ש"ח 

למתאימה!
050-4499560/1)40-41(_____________________________________________

 לבתי כלא, לימים 
נוראים,דרושים בתשלום 
חזנים, תוקעים בשופר 

וקוראים בתורה, עדיפות 
לנוסח  ירושלמי/מרוקאי 
מגיל 18 וללא משפחות 

)40-41(           054-8486242_____________________________________________

 דרוש עובד נקיון לישיבה 
_____________________________________________)40-41(בבני-ברק, 050-4101673

 דרושים אנשים לגיוס 
כספים לארגון חסד בת"א עם 

נסיון בלבד! 052-7117085 
להתקשר בין השעות -13:00

20:00-22:00 ,14:00)40-43(_____________________________________________

 דרושים אנשים/בחורים 
לעבודה בארגון חסד בעמדות 

התרמה במקומות מרכזים 
במרכז בסופ"ש ובחגים 

052-7117085)40-41(_____________________________________________

דרושות: 
לצהרון 

תנאים טובים למתאימות
054-4827797

גננת וסייעת + המלצות

בצפון ת“א 
מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

דרושות
עובדים/ות נמרצים/ות

בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה+ בונוסים

שעות עבודה:
14:00-9:00 או 21:30-17:30

העבודה בבני ברק

לארגון ארצי

סביבת עבודה נעימה 
ומיוחדת!

בס"ד

03-6164444

מנהל/ת פרויקטים:
מהות העבודה: ליווי וניהול פרוייקטים מתחומים שונים: פרסום, שיווק, הפקות וגיוס 

משאבים.
העבודה בפועל:

ריכוז נתונים, יצירת קשר עם ספקים, כתיבת תחקירים ותכניות עבודה, יישום בפועל 
של התכנית, הכנת מסמכי התקשרות (הצעות מחיר, אפיון הפרוייקט וכו), קיום 
תחקיר וכתיבתו, כתיבת תכניות עבודה מפורטות, יצירת גאנט פעילות (ומעקב 

לעמידה בו), כתיבה והפקת חומרים, עבודה מול גורמים מקצועיים (קופרייטארים, 
גרפיקאים, עורכים, צלמים וכו'), מעקב אחר ביצוע, התנהלות מול לקוחות גדולים, 

יכולת עבודה עצמאית ותנהלות מול לו"ז
חובה הכרת הרשת, שליטה מלאה באופיס, ידע בעבודה עם בסיסי נתונים

wordpress יתרון: הכרות עם תכנות גרפיות שונות, ידע בעבודה עם
סוכני מכירות:

שיווק ומכירת שטחי תערוכה, פרסום, חסויות.
העבודה: בסיס + עמלות

 מפיק/ה:
ניסיון חובה: ידע בתוכן לאירועים, בהפקה טכנית, יצירתיות, הכנת תקציבים.

העתיד שייך 
למצויינים ! 

אם את/ה מחפש עתיד והתקדמות בעולם תקשורת, פרסום והפקות 
מקומך אצלינו !

באופן מיידי, משרות אתגריות לעולם שיווק פרסום והפקות.
מפיקים, מנהלי פרויקטים, סוכני מכירות

סביבת עבודה מאתגרת, ומקצועית בשיתוף עם גופי תקשורת מובילים

jobs.imagep@gmail.com :קורות חיים ניתן לשלוח למייל
-נא לציין את סוג המשרה!-

 לאינסטלעזר/קמפי, 
לעבודה בירושלים, דרוש 

אינסטלטור למגזר החרדי, 
052-2217626)41-44(_____________________________________________

 סוכן נדל"ן לערב + 
רשיון תיווך, למשרד תיווך 

מרכזי בב"ב, מיידי!
03-5702323)41-41(_____________________________________________

 דרושה מטפלת לגילאי 
2-3, גמישות בשעות, למעון 

_____________________________________________)41-42(בבני-ברק, 054-5558835

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

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)41-42ח(052-7633316

 מסורה ואחראית, מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

באזור ירושלים, תמורת עזרה 
_____________________________________________)41-42ח(+ תשלום, 058-7658220

 חרדי נשוי 30 עם ידע 
ונסיון בכביש רשיון משא 

12 טון + מלגזה + מכונה 
ניידית, פנוי לכל הצעת עבודה, 

עדיפות באזור י"ם,
_____________________________________________)41-42ח(052-7197544

 חרדי נשוי, פנוי לכל הצעת 
עבודה מתאימה קבוע/זמני, 
_____________________________________________)41-42ח(מיידית, בי-ם, 054-8083230

 מתפנת מזכירה, אחראית, 
חרוצה, מסודרת ומסורה בבני-

_____________________________________________)41-42ח(ברק, 052-7676531

 בחור מחפש עבודה 
בשעות אחה"צ )יש לי רשיון(. 

_____________________________________________)41-42ח(מיכאל, 058-7528855

 בע"ת ותיק, אקדמאי 
+ אנגלית, נסיון ב"קירוב" 
ובניהול, במשרה אחראית/

_____________________________________________)41-42ח(ניהולית, 050-4160390

 מעוניין בעבודה כללית 
במגוון תחומים, משרה 

חלקית, לילה/יום בפ"ת, 
_____________________________________________)41-42ח(054-3102412

קו עיתונות דתית / 8063182 /

לרשת"אפטר סקול"
דרושים/ות

לפרטים: 052-7799634

מדריכים/ות - סייעים/ות
לצהרונים: ת"א, גבעתיים, פ"ת

מדריכים/ות: שכר של 40-60 ₪ לשעה
סייעים/ות: שכר של 30-40 ₪ לשעה

 לפעוטון בפ"ת, דרושה 
גננת/מטפלת יצירתית 

לגילאי שנה וחצי,
052-4491044)42-45(_____________________________________________

 למעון יום בק.הרצוג 
בבני-ברק, דרושה 

מטפלת 7:30-16:00 
ועוזרת נקיון כללית 

8:00-15:00, לפרטים: 
054-3934230)42-43(_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)42-42(לפקס: 03-8007050

 דרוש איש אחזקה 
לישיבה בפ"ת, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)42-45ל(03-9210069, תנאים טובים

 עובדי ייצור ואריזה לשעות 
הבוקר ואחה"צ, שכר 30 

ברוטו, תנאים טובים,
_____________________________________________)42-45ד(052-7900013

 דרושה מנהלת מנוסה 
לחנות נעליים בב"ב, עבודה 

_____________________________________________)42-43ל(במשמרות, 052-8498022

 למעון בת"א )20 ד' 
מב"ב(, דרושה גננת מנוסה 

לכיתת בוגרים, לחצי משרה, 
תנאים טובים! 052-8750036, 

_____________________________________________)42-45(אסתר

 דרושה מנהלת מעון 
למעון במרכז, חמה 
ומסורה, בעלת נסיון 

בניהול, קו"ח:
meonot12@gmail.

com)42-43ל(_____________________________________________

 למשרד תיווך שוק 
הנדל"ן באלעד, סוכן/ת נדל"ן 
+ רשיון תיווך, הדרכה תינתן 

למתאימ/ה, אפ' לרווחים 
גדולים!

ישראל, 052-3251213. 
_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 לתינוקיה בגבעת 
שמואל, מטפלת חמה 

וחייכנית, מלאה/חלקית, 
תחילת העבודה אחרי החגים! 

054-4819999)42-43(_____________________________________________

 למחסן ביגוד ממוזג 
בבני-ברק, דרושות נשים 
נשואות לאריזה והדבקת 
מוצרים, מחלקה נפרדת, 

אופציה כמשרת אם, 
לפרטים: חגית,
050-6351380)42-43(_____________________________________________

 דרוש קצב/עובד כללי, 
לעבודה קבועה בפ"ת במפעל 

_____________________________________________)42-45(בשר, 054-9702754

 לצהרון ברמת-אביב )ת"א( 
דרושה סייעת ל- 10 ילדים, 

13:30-16:30, 5 ימים בשבוע, 
שכר נאה! 052-7906460, 

_____________________________________________)40-41(ענת

 באזור המרכז דרושה 
עובדת אדמינסטרטיבית 

עם יכולת ניסוח מכתבים,  
 8:00-16:00

Adi31@ritghtscenter.
co.il

)40-43(                         050-2436777_____________________________________________

 בחורי ישיבה מעוניין 
לעבוד 4 שעות ביום בסידור 
סחורה בחנות בירושלים או 
_____________________________________________)42-43ח(נקיון בחנות, 053-318893

 בחורה מנוסה מעוניינת 
לשמור על ילדים בבקעת אונו 

_____________________________________________)42-43ח(בערב, 054-9419214

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

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)42-43ח(052-7633316

 מחפש עבודה משרדית, 
אפשרי גם משרה חלקית, 

_____________________________________________)42-43ח(053-8288447

 למשרה בכירה!!! 
בעל נסיון בניהול פרויקטים 

ו"קירוב", אקדמאי, מקצועי!!! 
_____________________________________________)42-43ח(050-4160390

 בחור ישיבה מעוניין 
בעבודה במכירת ד' מינים 
_____________________________________________)42-43ח(בירושלים, 054-8596763
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