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זמני כניסת ויציאת השבת
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18:30

פרשת בראשית

הפרקליטות הגישה כתב אישום לבית המשפט בירושלים נגד אנטון פרוס, 
שגרם לתאונה בה נהרגו בני המשפחה החרדים אביעד אלמלם ואלישבע חדד 
 לפי האישום פרוס, נהג בפראות תחת השפעת אלכוהול וסמים, פגע ברכב 

שסטה מהמסלול ופגע בבני המשפחה שירדו מרכבם / עמ' 15

התאונה בכביש 1: כתב 
אישום הוגש נגד הנהג

לראשונה מאז קום המדינה - כפייה אנטי חרדית 
עם גושפנקא משפטית: חוות דעת ששלחה 

המשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר אוסרת על 
קיום אירועים בהפרדה ● חוות הדעת הובילה 
לרצף אירועים בהפרדה שבוטלו בשל טענה על 
'הדרת נשים' ● בירושלים, דחו ברגע האחרון 

שופטי ביהמ"ש המנהלי ובג"ץ את דרישת עו"ד 
חביליו לאסור על קיום מעמד 'הקבלת פני רבו' 
● היועמ"ש הבטיח: יתקיים דיון מיוחד בסוגיה 

בלשכתו במהלכו ייקבעו הנחיות ברורות
/ אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

"אכנס דיון מיוחד אחרי החגים"
פרסום ראשון: בעקבות סערת ה'אירועים בהפרדה' הבהיר היועמ"ש מנדלבליט לחברי הכנסת החרדים:

מתערב בנושא. מנדלבליט )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

 הישג: משרד התחבורה יתקצב לראשונה סככות
 בבית שמש ב-2 מיליון שקלים  "יש מקומות
 בבית שמש שמזה עשרים שנה אין בהם תחנות
 מסודרות, ועתה עם התקציב הזה נוכל להגיע גם

 אליהם", אומר סגן ראש העיר ויו"ר ועדת התנועה
שמואל גרינברג / עמ' 4

2 מיליון ש"ח 
לסככות התח"צ

האברך מצא 
25,000 ש"ח 
- ואיתר את 

הבעלים
בתחנת דלק, באישון ליל: 

אברך מצא 25,000 ₪ ופתח 
  במסע חיפושים אחר המאבד
כשתושב בית שמש לחוץ ונרגש 
היה בצד השני של קו הטלפון 
ומנה את הסימנים המדויקים, 

הבין האברך כי משימתו 
הושלמה  כך עשתה חבילת 

שטרות את דרכה 
מתחנת דלק, חזרה אל בעליה 

אסיר התודה / עמ' 4



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

 

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לסניפנו בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ”ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 נסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו”ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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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

בבית שמש124

מאת: ישראל פריי

השעה: 1:30 בלילה. המקום: תחנת הדלק 
פז בכניסה לכביש 38. האיש: אברך מוכר, ר"מ 
שמבחין  א',  שמש  בית  רמת  ותושב  בישיבה 
חפיסת  ובתוכה  קטנה,  אוכל  בשקית  לפתע 
שטרות נכבדה. את רגעי התדהמה החליף עד 
הסתיים  החיפושים  ומסע  טוב,  רצון  מהרה 
בפגישה נרגשת של המאבד המבולבל, תושב 

שכונת חפציבה בעיר.

האברך  מספר  בתחנה",  להתרענן  "עצרתי 
בשקית  "ונתקלתי  שמש',  בבית  ל'השבוע 
קטנה עמוסת השטרות. היו שם שקלים, אירו, 
דולר, פרנקים, ולצידם דף קטן של חשבונית 
שעלה  הכולל  הסכום  חישוב  עם  מזוהה,  לא 

ל- 25.000 ₪".
אנשי  אצל  פרטיו  את  השאיר  האברך 
המציאה  דבר  את  הפיץ  ובמקביל,  התחנה, 
אליי  מתקשר  יומיים  "אחרי  מכריו.  בקרב 
לחוש  שלא  היה  קשה  כולו,  מבוהל  יהודי, 

עצמו,  את  הציג  הוא  בו.  נתון  שהיה  בלחץ 
ופירט את הסכומים המדויקים שהיו בחבילה 

היקרה שאיבד.
להיפגש עם האיש שעל הקו,  המוצא קבע 
סימנים  וקיבל  פרטיו  את  שביקש  ולאחר 
מזהים, העביר לידיו את כספו. "הוא היה אסיר 
תודה, ביקש לשלם לי, אך כמובן שלא העליתי 
בדעתי לקחת, האברך הסביר שבגלל החלפת 
ואיכשהו  הסדר,  את  איבד  הוא  החג,  בגדי 

נעלמה לו החבילה היקרה".

כשהשאיר את פרטיו בתחנת הדלק, הפציר 

העובד במקום מהמוצא להשאיר את השקית 

במקום, והם יחזיקו בה עד שהמאבד יבקשה. 

לעבור  וביקש  לתחנה  הגיע  כשהמאבד  אך 

לו פרטי  נודעו  - טרם  על מצלמות האבטחה 

ספק  כנות  בספק  העובד  הפטיר   - המוצא 

הומור: "יש לך מזל, אם אנחנו היינו מוצאים 

– היינו מתחלקים בינינו...".

האברך מצא 25,000 ש"ח 
- ואיתר את הבעלים

בתחנת דלק, באישון ליל: אברך מצא 25,000 ₪ ופתח במסע חיפושים אחר המאבד  כשתושב בית שמש לחוץ 
ונרגש היה בצד השני של קו הטלפון ומנה את הסימנים המדויקים, הבין האברך כי משימתו הושלמה  כך 

עשתה חבילת שטרות את דרכה מתחנת דלק, חזרה אל בעליה אסיר התודה

מאת: יעקב פלדמן

בשורה לתושבים: תחנות ההמתנה 
הולכים  שמש  בבית  לאוטובוסים 
הקרובים,  בחודשים  שינוי  לעבור 
ממשרד  שהגיע  אישור  לאחר  וזאת 
התחבורה לוועדת התנועה של עיריית 
בית שמש, ועל פיו משרד התחבורה 
בבית  חדשות  סככות  הקמת  יתקצב 

שמש בסך של כ-2 מיליון שקלים.
סגן ראש העיר ויו"ר ועדת התנועה 
החשוב  שההישג  גרינברג  שמואל 
רשום על שמו, אומר: "בשנים עברו 
משרד התחבורה תקצב את בית שמש 
תחנות   30 או   20 קטנות,  מנות  עם 
בשנה, הפעם פנינו למשרד התחבורה 
לסגור  הצורך  את  בפניהם  והצגנו 
את הנושא של התחנות בעיר, ושלא 
שאנו  שעד  שעברו  בשנים  כמו  יהיה 
תחנות,  למספר  תיקצוב  מקבלים 
מתווספים  הפער,  את  לסגור  ומנסים 
כבר תחנות חדשות, וכך אנו נשארים 

תחנות  של  מספר  אותו  עם  הזמן  כל 
הנוסעים  וציבור  סככות,  בהם  שאין 
בחורף  מהגשמים  לסבול  נאלץ 

ומהשמש הקופחת בקיץ.
גרינברג,  מוסיף  ועוד",  "זאת 
איכלוס  הושלם  האחרונה  "בשנה 
מדובר  ג',  רמב"ש  החדשה  השכונה 
בשכונה עם למעלה מ-2,000 יחידות 
שטח  פני  על  הפרושה  שכונה  דיור, 
בעצמה  זו  שכונה  כך  ובשל  ענק, 
צריכה עשרות תחנות חדשות, כאשר 

עם פתיחת הקווים החדשים בשכונה 
גדל  רק  מסודרות  לתחנות  הצורך 

והלך".
קיבלו  התחבורה  במשרד  כאמור 
טעם,  בטוב  המנומקת  הפנייה  את 
והודיעו בימים האחרונים לסגן ראש 
אושר  לבקשתו  כי  גרינברג,  העיר 
סכום של כ-2 מיליון שקלים שיספיקו 
חדשות  תחנות  כ-150  להקים  בכדי 

ומסודרת לפי כל התקנים.
החדשות  התחנות  התקנת  עבודת 
תשרי,  חגי  לאחר  אלו,  בימים  יחלו 
חודשיים,   - חודש  פני  על  וימשכו 
בכל  יוצבו  החדשות  בתחנות  כאשר 
הוותיקה,  בעיר  גם  העיר,  שכונות 
בשכונה  כמובן  וגם  בחפציבה,  גם 

החדשה רמב"ש ג'.
לציבור  גדולה  בשורה  "זו 
העיר  ראש  סגן  אומר  התושבים", 

שמואל גרינברג.

2 מיליון ש"ח לסככות 
התח"צ

  הישג: משרד התחבורה יתקצב לראשונה סככות בבית שמש ב-2 מיליון שקלים
"יש מקומות בבית שמש שמזה עשרים שנה אין בהם תחנות מסודרות, ועתה עם 
התקציב הזה נוכל להגיע גם אליהם", אומר סגן ראש העיר ויו"ר ועדת התנועה 

שמואל גרינברג

מאת: חיים רייך

מתנהלת  ישראל  במשטרת 
חקירה בעקבות תלונה של חרדי, 
שטען  שמש,  בית  העיר  תושב 
כי אדם שאינו מכיר הציג עצמו 
בפניו בזהות בדויה, וטען בפניו 
עתיר  יהלומים  סוחר  הינו  כי 
עסקה  המנהל  ונכסים,  ממון 
כולל  בשווי  יהלומים  לרכישת 

של עשרות אלפי שקלים.
כי  ה'סוחר',  בפניו  טען  עוד 
להשלמת  נוסף  סכום  לו  נדרש 
את  שידל  החשוד  העסקה. 
את  לו  לתת  החרדי  המתלונן 
הציע  ותמורתו  במזומן,  הסכום 
אלפי  עשרות  של  תשואה  לו 

דולרים.

החשוד  הכסף,  קבלת  עם 
נמלט.

התלונה  קבלת  עם  מיד 
החוקרים  ביצעו  במשטרה 
לאיתור  ממוקדת  פעילות 
בינו  מפגש  שכללה  החשוד, 
לבין המתלונן בליווי השוטרים, 
והובא  החשוד  נעצר  במהלכו 
ההונאה  במפלג  לחקירה 

בירושלים.
הארץ  דרום  תושב  החשוד, 
בעבר  ריצה  אשר  ה-40,  בשנות 
עונשי מאסר בגין עבירות דומות, 
לקבלת  בחשד  במשטרה  נחקר 
דבר במרמה והתחזות – ומעצרו 
צפויה  הוארך. הפרקליטות 

להגיש כנגדו הצהרת תובע.

"סוחר היהלומים" 
'עקץ' חרדי תושב 

בית שמש
תושב דרום הארץ, אשר ריצה בעבר עונשי 
מאסר בגין מרמה, הציג עצמו בפני חרדי 

מבית שמש כסוחר יהלומים והצליח להוציא 
ממנו במרמה עשרות אלפי שקלים  פעולה 
מתוחכמת של המשטרה הביאה לאיתור החשוד

בשורה גדולה. סגרה"ע גרינברג 



מיסודם של ג׳וינט ישראל-תבת וקרן משפחת רודרמן
תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

מגבלה!
הצלחה

ללא

בניית תוכנית
אישית

סדנאות
ופעילויות

פיתוח
כישורים

שיפור
מיומנויות

השמה ופיתוח
קריירה

מגוון שירותי
קהילה

תכנית ׳רמפה׳ לשילוב וקידום
תעסוקת אנשים עם מוגבלות*

המתקשים להשתלב בשוק העבודה, 
מזמינה אותך להצטרף לתכנית
להשתלב. להתפרנס. להצליח!

משתלבים.
מתפרנסים.

מצליחים.

רמפה בני ברק:
מרכז להכוון תעסוקתי

הירדן 31 ב״ב.

לפרטים והצטרפות
www.rampa.org.il | 077-8994220 

*לבעלי 20% נכות ומעלה.



         כ"ה בתשרי תשע"ז 27/10/16בבית שמש126

מאת: יעקב פלדמן

נערך  קמא  בבא  מסכת  סיום  מעמד 
בקריה החרדית  "ממזרח שמש"  בביהמ"ד 
הדף  ולומדי  משתתפי  ע"י  שמש  בבית 
היומי. מעמד זה נערך בשבועות האחרונים, 
והסליחות  הרחמים  ימי  של  בעיצומם 
לימים  והתעוררות  חיזוק  דברי  בו  ושולבו 

הנוראים.
דוד  ר'  הרה"ג  היה  הדוברים  ראשון 
משתתפי  מחשובי  שליט"א  איפרגן 
בעיר  ישראל"  "רינת  ביהכ"נ  ורב  השיעור 
גודל החשיבות  הותיקה, בדבריו עומד על 
ושינוי  המעשים  לתיקון  התעוררות  של 
של  קטן  מעשה  שאפי'  לטובה  ההנהגות 
הקב"ה  לפני  תשובה  חביבה  וחיזוק  שינוי 
ואין להעריך ולשער כמה נחת רוח שעושה 

לקב"ה וזה מחייב כל אחד ואחד.
הרב  ביהמ"ד  מיסד  דברים  נשא  אחריו 
עמד  בדבריו  העיר,  ראש  אבוטבול  משה 
ברוחניות  חיזוק  כל  על  שמחתו  גודל  על 
שיש בעיר, וכל סיום מסכת וכל אירוע של 
תושבי  כל  על  משפיע  שזה  כמה  קדושה 
להמשך  נותן  זה  וחיזוק  כח  וכמה  העיר, 

בעשיה לכבודה של תורה.

השיעור  מגיד  ע"י  נערכה  המסכת  סיום 
הרב הגאון רבי פנחס בלויא שליט"א ראש 
כולל "קנין יוסף" בעיר, שתיבל בדבריו את 
לרעהו,  איש  לזה  זה  פנים  הערת  חשיבות 
והביא מדברי האדמו"ר הרה"ק מקוידנויב 
'ומתא  המסכת  דברי  סיום  על  זצוק"ל 
פירש  ורש"י  הוא',  דקפדי  אתרי  מחסיא 
וצריכין למרעה טוב',  'מקום בהמות  הוא 
וביאר הרה"ק זצ"ל האדם כשרואה חבירו 
מקפיד או כועס או זועף האופן להפיג ממנו 
להשקותו  ע"י  הוא  וההקפדה  הכעס  את 
טובים,  ובמשקים  טוב  במאכל  ולהאכילו 
שנמצאים  בפרט  ויסודי  חשוב  כלל  וזה 

בחבורה יחד, 
כ"ק  נשא  במעמד  המרכזי  המשא  את 
כבוד  השוכן  שליט"א  מסטניסלב  אדמו"ר 
לעיר  במיוחד  שהגיע  עילית  ביתר  בעיר 
לחזק ולעודד את משתתפי ולומדי השיעור.  
בתום דבריו בירך האדמו"ר את כל הקהל 
ובאי  ושיזכו הלומדים  בברכה שנה טובה, 
בית המדרש שבשנה החדשה יוכלו ללמוד 
כל הפרעות, אלא  בלי  בישוב הדעת  תורה 

מתוך שמחה ובריאות.

עצרת בביהמ"ד 
של ראש העיר
קהל רב בעצרת התעוררות בבית המדרש המרכזי 

'ממזרח שמש' בקריה החרדית בבית שמש ● העצרת 
שולבה עם סיום מסכת בבא קמא שנלמדה במסגרת 

השיעור הוותיק ב'דף היומי'

המופע המרכזי של בית 
שמש סחף רבבות

כבר מרגע פתיחת 
השערים, היה ברור 

שאירוע סוכות באמפי בית 
שמש הולך לשבור שיאים 
● על הבמה הופיעו שעות 

ארוכות הזמרים יעקב 
שוואקי חנן בן ארי ועוזיה 
צדוק ● "מי שהיה באירוע 
ראה את הפנים היפות של 

בית שמש"

מאת: ישראל פריי

באחת  שמש  בית  אמפי  את  גדשו  איש   20,000
ההפקות הגדולות שנראו בעיר ובמגזר. על הבמה 
בעיר,  נרחבים  ציבורים  בין  איחד  המרכזי  המופע 
בו:  שהופיעו  האמנים  במגוון  היטב  שהשתקף 

יעקב שוואקי, עוזיה צדוק וחנן בן ארי.
לא  ההמונים,  את  שסחפה  המוזיקאים  צמרת 
מנעה מהעירייה לבקש לדאוג לאמנים המתגוררים 
לני  ובין היתר השתלבו באירוע תושבי העיר  בה, 

סלומון, דב קארפ וחיים יהודה.
בית  בשמחת  חלק  לחלק  שביקשו  האלפים 
השואבה הססגונית, צבאו על שערי האמפי, וכבר 
את  לחסום  המשטרה  נאלצה  האירוע,  בתחילת 

הכניסה אליו, מחשש לשלום ובטיחות הציבור. 

החוגגים  את  בירך  אבוטבול,  משה  העיר  ראש 
הפסטיבל  של  הגדולה  ההצלחה  כי  וציין  הרבים 
את  ומצדיקה  המסורת  המשך  את  מעודדת 
ההשקעה התקציבית הגדולה. המשנה לראש העיר 
חיים בן מרגי ציין: "כל מי שהיה באירוע ראה את 
אווירת  את  והרגיש  שמש  בית  של  היפות  הפנים 
הזאת  והאחדות  שהשמחה  תקווה  אני  האחדות. 

ימשיכו ללוות אותנו לאורך כל השנה".
דובר העירייה מתי רוזנצוייג שהנחה את האירוע 
יחד עם מר אילן גאל דור, ציין כי "במטרה לעידוד 
כישרונות  המכילה  המקומית  והאמנות  התרבות 
גדולים ומבטיחים, השתדלנו לשלב בבמה אמנים 
להשתלב  העיר  אמני  את  מזמינים  אנו  מקומיים, 

בפעילויות בית האמנים במשך השנה".

אבוטבול ושוואקי

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם
בריך מס‘: 540 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  אחרי סוכות מודעה-משפחה תאריך: 26.10.16

more

budget.co.il

מבצע ענק בבאדג‘ט  
לחופשת ”בין הזמנים” !

שוכרים רכב במחירי מבצע מיוחדים 
ומקבלים יום רביעי במתנה!

יום רביעי
במתנה!

המבצע מיום כ“ג בתשרי תשע“ז (25.10.2016) ועד ליום י‘ בחשוון תשע“ז (11.11.2016).
לרכבים עד דרגה J כולל. במידה ויום השבת בין ימי ההשכרה, יום השבת יהיה ללא חיוב. בכפוף לתקנון.
המבצע עד גמר המלאי, מקסימום לחוזה השכרה אחד-2 ימים ללא תשלום. במבצע זה לא ניתן לצרף

הטבות נוספות מכרטיס הההטבות. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

+

שנה�טובה�וחורף�בריא!

בבאדג'ט
תמיד יותר
משתלם



כניסה לבית המדרש
 רחוב בעל התניא 26 מעל גני הילדים

ניתן להגיע מהרחובות 
חזון איש- מגדל המים/שדרות ירושלים/יצחק שדה 13

 

המעמד יתקיים בהיכל בית המדרש "חזון יוסף"
ביום חמישי כה' בתשרי בשעה 19:30 סיום האזכרה בשעה 22:00

הגאון הגדול 
רבי שמעון בעדני שליט"א

ראש כולל "תורה וחיים" וחבר מועצת חכמי התורה
       

הגאון הגדול 
רבי שלמה בן שמעון שליט"א

רב שכונת רמת דוד
     

הגאון הגדול 
רבי דוד יוסף שליט"א

בעל ההלכה ברורה וחבר מועצת חכמי התורה
     



 קשיש במעבר חציה )צילום אילוסטרציה: אור ירוק(
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מאת: אלי שניידר

בחודש פברואר 2015, הלך אנטוניו רעיה 
אביב,  בתל  המלך  שאול  ברחוב  ה-85  בן 
נהג  שם  הסמוך  אביב  תל  למוזאון  בדרכו 
קלידים.  כנגן  עבודתו  במסגרת  להופיע 
ילד  אותו  דרס  למוזיאון,  שהגיע  לפני  רגע 
באורח  נפגע  אנטוניו,  אופניים.  על  שרכב 
ימים לאחר מכן נפטר מפצעיו.  קשה ומספר 
אנטוניו, הוא אחד מ-101 קשישים )גילאי 65 
ומעלה( שנהרגו בשנת 2015 בתאונות דרכים 

בישראל.
המבוססים  ירוק  אור  עמותת  נתוני  פי  על 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  על 
ביותר  הקטלנית  השנה  הייתה   2015 שנת 
לקשישים בישראל בעשר השנים האחרונות. 
על פי הנתונים, שנבדקו לרגל "חודש הקשיש 
הבינלאומי" המתקיים בחודש אוקטובר, חלה 
שנהרגו  הקשישים  במספר   49% של  עלייה 
לשנת  ביחס  שנה,  באותה  דרכים  בתאונות 
2014 שבמהלכה נהרגו 68 קשישים בתאונות 
דרכים. בנוסף ניתן לראות כי מתוך 356 הרוגי 
 – מהם   28%  ,2015 בשנת  הדרכים  תאונות 

כמעט שליש - היו קשישים.
עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2015 נפגעו 
2,220 קשישים בתאונות דרכים, מתוכם 343 
נפגעו באורח קשה. בנוסף ניתן לראות, כי 53 
בשנת  דרכים  בתאונות  שנהרגו  מהקשישים 
2015 היו הולכי רגל וכי 59 מהקשישים נהרגו 
מרבית  כי  נמצא,  בנוסף  העירוני.  בתחום 
בשנת  דרכים  בתאונות  שנהרגו  הקשישים 

2015 היו גברים )61(.
שנת  של  הראשונים  החודשים  בתשעת 
דרכים.  בתאונות  קשישים   68 נהרגו   ,2016
אם מספר הקשישים ההרוגים ימשיך כך, עד 
סוף שנת 2016 צפוי מספר הקשישים שנהרגו 

בתאונות דרכים לעמוד על כ-90. 
ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  אבואב,  שמואל 
באמצעות  הקשישים  על  מגנה  לא  "המדינה 
שיפור התשתית הבטיחותית עבורם. בסביבת 
אבות,  בתי  כמו  קשישים  של  גבוהה  ריכוז 
צריך  חולים,  בתי  או  לקשיש  יום  מעונות 
להולכי  הירוק  הרמזור  משך  את  להאריך 
מדרכות  להנמיך  האטה,  פסי  להתקין  הרגל, 

ולהציב שלטים המתריעים כי ישנם קשישים 
בדרך".

קשישים  הרבה  הכי  נפגעו  אביב  בתל 
)גילאי +65(, כאשר ע"פ הנתונים, בתל אביב 
בשנת  דרכים  בתאונות  קשישים   236 נפגעו 
2015, מתוכם ארבעה נהרגו. בירושלים נפגעו 
119 קשישים, מתוכם חמישה נהרגו. בחיפה 
נהרגו.  שישה  מתוכם  קשישים,   97 נפגעו 
מתוכם  קשישים,   84 נפגעו  תקוה  בפתח 
קשישים,   71 נפגעו  באשדוד  נהרגו.  ארבעה 
 70 נפגעו  בחולון  נהרגו.  שלושה  מתוכם 
גן  וברמת  נהרגו  שניים  מתוכם  קשישים, 
מתוכם  דרכים,  בתאונות  קשישים   64 נפגעו 

שניים נהרגו. 
אחת  היא  הקשישים  אוכלוסיית 
עם  )יחד  הפגיעות  האוכלוסיות  משלושת 
הגיל.  מגבלות  בשל  וזאת  וילדים(,  צעירים 
אוכלוסיית הקשישים סובלת מירידה ביכולות 
על  ישיר  באופן  משפיעות  אשר  המוטוריות, 
הריכוז  הראיה,  היציבות,  ההליכה,  יכולת 

וקריאת המצב בכביש. 
פגיעים  דרך  משתמשי  הם  קשישים 
להיפגע  שלהם  שהסיכוי  כיוון  במיוחד, 
קשה או אף להיהרג כתוצאה מפגיעה פיזית 
בעוצמה – כמו בתאונת דרכים, גדל עם הגיל. 
כאשר מתרחשת תאונת דרכים, היא משפיעה 
יותר על הקשיש מאשר על צעיר, ולכן חשוב 
במיוחד למנוע את התערבותם של הקשישים 

בתאונות דרכים.
הקשישים  אוכלוסיית  על  להקל  בכדי 
המדינה  על  בדרכים,  ביטחונם  את  ולהגביר 
בסביבת  כי  לדאוג  המקומיות  והרשויות 
אמצעי  יהיו  קשישים  ומועדוני  אבות  בתי 
ריסון מהירות כמו פסי האטה, מעביר חציה 

מוגבהים ושילוט מתאים. 
הירוק  האור  משך  כי  לוודא  יש  בנוסף, 
המופיע ברמזורים להולכי הרגל, ארוך מספיק 
וגם כי קיים מספיק זמן בין התחלפות הרמזור 
הירוק  האור  והופעת  הרגל  להולכי  האדום 
המדרכות  שולי  את  להנמיך  יש  למכוניות. 
הנגישות  את  לשפר  חציה,  מעברי  בקרבת 
ההסברה  את  ולהגדיל  ציבורית  לתחבורה 
עבור הנהגים, כי יש להתחשב בהולכי הרגל 

הקשישים.

עליה של כמעט 50% במספר הקשישים שנהרגו 
בתאונות דרכים בשנת  2015 שמואל אבואב מנכ"ל 

עמותת "אור ירוק": "בסביבת ריכוז גבוהה של 
קשישים כמו בתי אבות, מעונות יום לקשיש או בתי 
חולים, צריך להאריך את משך הרמזור הירוק להולכי 
הרגל, להתקין פסי האטה, להנמיך מדרכות ולהציב 

שלטים המתריעים כי ישנם קשישים בדרך"

זהירות: 
קשישים בדרך



לבדיקת התאמה חינם:

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

  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 
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מאת: בני יחזקאלי

בארה"ב,  הקלפיות  נפתחו  בטרם  עוד 
לקמפיין המפלגה  נרשמת הצלחה משמעותית 
הרפובליקנית בישראל: פעילות המפלגה בארץ 
הישראלים- במספר  דרמטית  לעליה  הביאה 
להשתתף  מנת  על  שנרשמו  האמריקנים 

בבחירות מהארץ.
כל  האמריקני,  הבחירות  הליך  פי  על 
להצביע  יכול  לארה"ב  מחוץ  המתגורר  אזרח 
כך  לשם  אך  הדואר,  או  המייל  באמצעות 
ההצבעה.  ביצוע  לצורך  מראש  להירשם  עליו 
הרישום ברוב המדינות הסתיים בשבוע שעבר, 
ובשאר המדינות הוא עדיין נמשך. על פי נתוני 
המפלגה, נרשמו עד כה כ-120 אלף ישראלים 
כבר  וחלקם   – בבחירות  להשתתף  במטרה 

מימשו את זכותם והצביעו בימים האחרונים.
הנתונים מתייחסים רק לישראלים המחזיקים 
ולא  בישראל,  ומתגוררים  אמריקנית  באזרחות 

לישראלים השוהים בחו"ל.
מבחירות  אחוזים  כ-60  של  בעליה  מדובר 
כ-75  בהצבעה  בארץ  השתתפו  אז   ,2012
הרפובליקנית  במפלגה  בלבד.  ישראלים  אלף 
היתר  בין  משמעותית  הצלחה  בנתון  רואים 
לאור ההערכה כי הרוב המכריע של הנרשמים 
ועבור  טראמפ  דונלד  עבור  יצביעו  בישראל 
נציגי המפלגה הרפובליקנית לקונגרס ולסנאט.

נציגים  בישראל  נחתו  האחרונים  בימים 
בכירים ממטה הבחירות של טראמפ בניו-יורק, 
האסטרטגי  הצוות  עם  להיפגש  במטרה  זאת 
מטה  אנשי  ועם  בישראל  המפלגה שפועל  של 
הבחירות כאן. הנציגים הגיעו על מנת להשלים 
את ההכנות לפעילות הישורת האחרונה, אשר 
תכלול שורת אירועים ופעילויות של הקמפיין 
מעתה  בארה"ב  והן  בירושלים  הן  הישראלי 
ועד ליום הבחירות במטרה לחזק את התמיכה 

בטראמפ בפרט במדינות המתנדנדות.

מאת: מנדי קליין

בנימין  רבי  והגה"צ  בורנשטיין  הגרש"י 
התחננו  והאברכים  בתפילה  זעקו  פינקל 
המיוחדת  הסגולה  הזיווג:  מעוכבי  לישועת 
הגאון  ידי  על  שנתקנה  בנקל  זיווג  למציאת 
הגדול רבי יעקב אדלשטיין עשתה לה כנפיים 
בשנה האחרונה, ובהושענא רבה הנוכחי הפכה 

לתופעה של ממש.
נמסרו  לישועה  מצפים  של  שמות  אלפי 
למוקד מיוחד מטעם רשת הכוללים "רינה של 
בתורה  עסקו  הכולל  מאברכי  ומאות  תורה", 
לשעת  עד  דיבור  בתענית  רצופות  שעות  ג' 
חצות ליל החיתום – הושענא רבה, אז נעמדו 
מרן  שתיקן  זיווג  למציאת  מיוחדת  בתפילה 
לישועה  המצפים  כל  לטובת  אדלשטיין  הרב 

ובפרט לזיווג הגון.
הרשת  אברכי  של  המיוחדים  הלימוד  סדרי 
על  ששמעו  אחרים  רבים  הצטרפו  אליהם   -
האווירה המיוחדת השוררת במעמדות מיוחדים 
אלו - נערכו במספר מוקדים, כשהבולטים היו 
בבית המדרש נאות יוסף של הגר"י אדלשטיין 
כשלפני  אברכים  מאות  נכחו  שם  ברק,  בבני 
הגאון  מלך,  קרית  ישיבת  ראש  עובר  התיבה 
ובכותל  בורנשטיין,  יעקב  שמואל  ר'  הגדול 
הגה"צ  מיר  ישיבת  המערבי, שם עמד משגיח 
רבי בנימין פינקל בתפילה בראש מאות אברכים 
שערכו את סדר הלימוד בביהכ"ס העתיק 'אהל 

יצחק' השוכן בסמוך ברובע היהודי.
הכולל  בסניף  לימוד  סדר  נערך  כן  כמו 

בחיפה, כשבתפילה עובר לפני התיבה המקובל 
הגה"צ ר' מרדכי ליבר כהן שליט"א וכן בבית 
מדרשו של מרן הרב אדלשטיין ברמת השרון, 
צבי  ורבי  מרדכי  רבי  הגאונים  בניו  במעמד 
מצטרף  שליט"א  הרב  כאשר  שליט"א  יהודה 
ומעתיר מביתו. בין המעתירים בבני ברק בלט 
אף הגה"צ ר' יצחק קולדצקי, חתן מרן הגר"ח 

קניבסקי.
המיוחדות  בתפילות  שהיו  משתתפים 
משנה  והולך  גובר  בקצב  המונים  שסוחפות 
מיוחדת  התעלות  תחושת  על  סיפרו  לשנה 
סיפורי  לנוכח  בפרט  שמים,  שערי  ובקיעת 
שנבנו  הרבים  הבתים  על  הרבים  הישועות 
התפילה  במעמדות  שהוזכרו  השמות  בקרב 
שהתקיימו עד היום. "אווירה של תפילת נעילה, 
המשפטים  אלו  שמים".  שערי  פתיחת  של 
הנשמעים מרבים שנכחו במעמדות המיוחדים 
לבנין  המצפים  בקרב  לישועות  יביאו  שבס"ד 

עדי עד.

יותר ישראלים מצביעים 
בבחירות לנשיאות ארה"ב
כ-120 אלף ישראלים החלו להצביע בבחירות לנשיאות 

ארה"ב ● מדובר בעליה של כ-60 אחוזים לעומת 
המשתתפים בישראל בבחירות האמריקניות ב-2012 ● 

לטענת המפלה הרפובליקנית, העליה באה בעקבות קמפיין 
המפלגה שהופעל לראשונה בהיקף נרחב בארץ

מאות בתפילה 
למעוכבי השידוך
מאות אברכים התפללו בהושענא רבה את נוסח התפילה 

המיוחד שתיקן הגר"י אדלשטיין כסגולה למעוכבי השידוך 
● לפני התפילה נערכו סדרי לימוד מיוחדים ● בבני עבר 
לפני התיבה הגרש"י בורנשטיין ובכותל המערבי הגה"צ 

רבי בנימין פינקל

הגר"י אדלשטיין עם שמות המבקשים

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!



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

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

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

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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בהקפות  תקשורתי  סיבוב  עשה  מהצדדים  מישהו 
ירושלים.  במרכז  תורה  שמחת  במוצאי  שנערכו  השניות 
פינדרוס,  יצחק  ירושלים  עיריית  ראש  סגן  מי.  השאלה, 
מעיד שהמשטרה סירבה להכניס את החוגגים לאירוע בשל 
בתוקף  טוענים  ירושלים  במשטרת  נשים'.  ל'הדרת  טענה 
פינדרוס  בטיחות.  בתנאי  עמידה  אי  בשל  נבע  שהעיכוב 
בהפרדה  הרחבה,  על  לבסוף  פיזזו  ברקת  העירייה  וראש 
מלאה. לא כמקובל בעירייה, בין הראש לסגנו, אלא כמיטב 

המסורת, בין החוגגים לחוגגות.
כותבי  שיח  התפרסם  עיתונות'  'קו  של  סוכות  במוסף 
בענייני  גם  לא,  איך  שעסק,  וחילונים,  חרדים  טורים, 
כפייה והדרה. חתן פרס ישראל נחום ברנע טען כי "בשנות 
של  מעניינם  אחוזים  ותשעה  תשעים  הראשונות  המדינה 
החרדים נגע לשימור אורחות חייהם. אמרתם, אל תגייסו 

אתם,  כיום,  ללמוד.  להם  אפשרו  שלנו,  האנשים  את 
החרדים מנסים לעשות מהחילונים יהודים יותר טובים".

אחרי מה שעברנו בתקופת החגים, מערב יום הכיפורים 
על  לראשונה  לדבר  אפשר   – תורה  שמחת  למוצאי  ועד 
צעדינו  "צדו  באיכה:  הקינה  כמאמר  הפוכה,  מציאות 
משפטית,  ובחסות  רשמי,  באופן  ברחובותינו".  מלכת 
לו  לגרום  החרדי.  הציבור  רגלי  את  להצר  ניסיון  נעשה 
חסרת  בסנקציה  לנקוט  כך  ולצורך  אורחותיו,  את  לשנות 
תקדים האוסרת על ציבור שלם להתכנס בהתאם למנהגיו. 
האמירות של מרי לה-פן בצרפת נגד חבישת כיפה הקפיצו 
הכפייה  ניסיון  אולם  כולה,  הישראלית  התקשורת  את 

האמיתי נעשה בינתיים כאן, בישראל. רק בישראל. 
זה החל כאירוע נקודתי, בביטול מופע 'מרימים לכיפור' 
בכיכר רבין בתל-אביב. אם היה מדובר רק בבאז תקשורתי, 
זכותם  תל-אביבי, שהוביל לביטול איש לא היה מתרעם. 
שלבני- מידה  באותה  מחאה,  להביע  התל-אביבים  של 
ברקים שמורה הזכות למחות נגד מופע 'מרימים לעצמאות' 
בגן ורשה הפורח במרכז בני ברק. איך כל זה מתיישב עם 
ערכי הליברליות וקבלת האחר, זו כבר שאלה בפני עצמה 

– אבל ציבורית, איש לא היה מתרעם או בא בטענה.
הבעיה הגדולה שלנו הייתה, ולעת עתה גם נותרה בעינה, 
דעת  בחוות  לווה  רבין,  כיכר  ברחבת  המופע  שביטול 
היועץ המשפטי לממשלה. בפנייה  רשמית, מטעם לשכת 
חסרת תקדים, על סמך פרסומים בעיתונות, דרשה המשנה 
במכתב  תל-אביב,  עיריית  מראש  זילבר,  דינה  ליועמ"ש, 
רשמי, לאסור על קיום האירוע בשל 'הדרת נשים'. האירוע 
לא היה רשמי אלא פרטי, וההפרדה הייתה אמורה להיות 
מסורתיים:  מאפיינים  בעל  אירוע  בכל  וכמקובל  כנהוג 
מחיצה בקהל עם שטח ייעודי לנשים ולגברים – בנוכחות 
הדירה  מקלדת,  בתקתוק  והנה,  הבמה.  על  גברים,  זמרים 
זילבר באופן קטגורי כל חרדי מהשתתפות באירוע ההולם 

את אורחות חייו ומתקיים במרחב הציבורי. 
שנים,  כארבע  מזה  ליועמ"ש  כמשנה  מכהנת  זילבר 
להן קדמו שש עשרה שנים בהן הופיעה במאות עתירות, 
שלכל  לכך  היטב  מודעת  היא  המדינה.  עמדת  כמייצגת 
על  הכתובה  ולמילה  משמעות,  יש  מפיה  היוצאת  מילה 
אחת כמה וכמה. "הנהגת הפרדה בין גברים לנשים במרחב 
זילבר  ציטטה  וחמורה",  פסולה  הפליה  מהווה  הציבורי 
היועץ  ידי  על  שאומצו  הבינמשרדי  הצוות  המלצות  את 
המשפטי לממשלה בשנת 2013, והוסיפה לצטט בנדיבות: 
נשים  בין  הפרדה  כל  להנהיג  ציבורית  לרשות  לה  "אל 
חלק  של  לבקשתו  לכאורה  נעשה  הדבר  אם  גם  וגברים, 

מהציבור הנוגע בדבר".
משרדי  למנכ"לי  בשעתו  נשלחו  שההמלצות  אחרי  גם 
להתכנס  המשיך  החרדי  הציבור   ,2013 בשנת  הממשלה 

ברור  היה  בדבר  הנוגעים  לכל  מניעה.  שום  בלי  כדרכו 
לפי  לנהוג  שלם  מציבור  למנוע  כוונה  שאין  ומובן, 
הללו  השקטות  ההבנות  כמנהגיו.  ולהתכנס  חייו  אורחות 
המגבילות  החדשות  ההנחיות  שיגור  עם  באחת  הופרו 
הכיפורים.  יום  בערב  ליועמ"ש  המשנה  של  והמפורטות, 
פסול  לאירוע  לנחלת האתמול.  חיינו הפכה באחת  שגרת 

ואסור שכולנו צריכים לבקש עליו סליחה ומחילה.
משפטית(:  )מילולית,  בצרורות  לירות  הוסיפה  זילבר 
"במציאות חיינו הסוערת ובחברתנו מרובת הקונפליקטים 
פיזי  "מרחב  מהגיגיה,  והוסיפה  כתבה  היא  והשסעים", 
משותף שאותו יכולים כולם לחלוק באופן מלא ושווה הוא 

מינימום דמוקרטי".
המשנה ליועמ"ש ייחדה במכתבה פרק מיוחד למשמעות 
יותר  שמתאים  בטקסט  רבין,  כיכר  ברחבת  האירוע  קיום 
שיוצא  משפטי  למסמך  מאשר  בהארץ  מערכת  למאמר 
להתקיים  תוכנן  שהאירוע  "העובדה  היועמ"ש:  מלשכת 
בעיר תל אביב, עיר שחרתה על דגלה ואף מזוהה יותר מכל 
העיר  'כיכר  רבין,  ובכיכר  והפלורליזם,  ערכי השוויון  עם 
המרכזית' במלוא מובן הביטוי, אתר המזוהה עם אירועים 
וטקסים ממלכתיים, ועל מפתן דלתה של עיריית תל אביב 

ממש – חידדה את הצרימה הציבורית". 
שמחות  של  בימים  במיוחד  המוזיקלית  החרדית  לאוזן 
הקטגוריים  המשפטים  צרמו  המוניות,  השואבה  בית 

שהשמיעה זילבר, יותר מכל דבר אחר. 

יש שופטים בירושלים
האירוע בתל-אביב בוטל וחוות הדעת של זילבר נפוצה 
לכל עבר ועשתה את הדרך מתל-אביב לירושלים במהירות 
זמן  כולל  לא   - החשמלית  הרכבת  של  העתידית  הנסיעה 

האדמה.  במעבה  שנבנית  החדשה  מהתחנה  היציאה 
הראשון שזיהה ומיהר לעשות שימוש במסמך, הוא עו"ד 
שעתר  ירושלים  לעיריית  היועמ"ש  לשעבר  חביליו,  יוסי 
נגד קיום אירוע 'הקבלת פני רבו' של אל המעיין בבריכת 
הסולטן, ודרש להוציא צו ביניים שיאסור על קיום האירוע, 

בין השאר, בשל העובדה ש"מדובר באירוע מדיר נשים".
"רק לפני מספר שבועות", כתב חביליו בעתירתו, "בוטל 
כי  שנקבע  כך  בשל  נשים,  הדרת  בשל  אביב  בתל  אירוע 
מטעם  מכתב  נשלח  בענין  באירוע.  יופיעו  גברים  רק 
היועץ המשפטי לממשלה על ידי המשנה ליועץ המשפטי 
תוכנן  אביב  בתל  האירוע  זילבר...  דינה  עו"ד  לממשלה, 
כל  כי  היתה  הטענה  עירוני...  אירוע  לא  פרטי,  כאירוע 
המופיעים בו על הבמה )לא כל המשתתפים( הינם גברים... 
מדובר  שכאשר  ברור  וחומר,  מקל  ומבחינת  בענייננו, 
במימון )עירוני – א.ב.( של האירוע הדבר חמור שבעתיים 
ואם מדובר באירוע הנקרא 'אירוע עירוני' חמור עוד יותר".

עו"ד  החוקתי  המומחה  כי  יצוין  הנאות  הגילוי  למען 
אורי קידר ממשרד כבירי-נבו-קידר, עמו אני מצוי בקשרי 
הסדר  למען  המשיבים.  את  ייצג  המשפטי,  בפן  עבודה 
וקיום  ביניים  צו  להוצאת  הבקשה  כי  לציין  חובה  הטוב, 
לעניינים  המשפט  בבית  נדחתה  האירוע,  לפני  דחוף  דיון 
מנהליים. עו"ד חביליו הגיש בקשת רשות ערעור מנהלית, 
נקבע  בעתירה  דיון  הזמנים.  סד  מפאת  בבג"ץ  שנדחתה 
לעוד כחודש, לאחר קיום האירוע, כמו בבדיחה היהודית-

גלותית, על השופט שהוציא צו לפירוק הסוכה, וקבע את 
ביצועו בתום שבעה ימים.

באווירת  עדיין  שרויים  אשר  שבינינו,  האופטימיסטים 
אות  יראו  שבפתח,  העבודה  הר  למרות  החג  שמחת 
לפסול  לנכון  ראו  לא  שהשופטים  העובדה  בעצם  ומופת 
את האירוע – ואמרו את דברם בדחיית הבקשה למתן צו 
ביניים. בחג הזה, התאפשר לש"סניקים לאמץ את אמרתו 
ובשתי  בירושלים,  שופטים  יש  אכן,  המנוח.  בגין  של 
ברגליים,  הצביע  כנשים,  גברים  אגב,  הקהל,  ערכאות. 

בהפרדה, ובמובן החיובי.
תהא זו נחמת שוטים להסתפק באי ההתייחסות הזמנית 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הדרת חרדים

 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

  09-6966629    09-6966666   2992009 מיקוד , ירושלים92092 , ת"ד92דין -רח' צלאח א

 (ייעוץעוץ וחקיקה )ימחלקת י 

 ו"תשע אלול ג"כירושלים:  
 9096 ספטמבר 96

 308-09-9096-009320תיקנו:  
 308-22-9096-033290סימוכין: 

 לכבוד
  ראש עיריית תל אביבמר רון חולדאי, 

 עוזי סלמן, היועץ המשפטי של עיריית תל אביבמר 
 

 שלום רב,

 רבין בכיכר הכיפורים יום לרגל באירוע נשים הדרתהנדון: 
 

לא ברור לעת הזו האם הוא ש –מופע שונים הנוגעים לם מיפרסועקבות הריני לפנות אליכם בדחיפות ב .9

 האירוע. לפי פרסום ראשון, לקראת יום הכיפוריםשבתל אביב כיכר רבין ב –הצפוי להתקיים אכן 

, ובעקבות לכךבהמשך  1ו אמורים היו להשתתף גברים בלבד.ב מופע מוזיקליהמדובר אמור היה לכלול 

פורסמה ידיעה  ,לכאורה ם שנשקפה ממנוינוכח אופיו המפלה של האירוע והדרת הנש סערה ציבורית

קיים אירוע סליחות ללבטל את האירוע במתכונתו המקורית, ובמקומו לפיה מארגני האירוע בחרו נוספת 

 2."שלו החדשה במתכונת האירוע של ופיולא המתאימים אומנים ישתתפו"בו 

או  אר אכן עתיד להתקייםהמתואירוע ההאם  –ודה לקבלת הבהרה באשר למצב העובדתי נ ,ראשית .9

  ?ובאיזו מתכונת יתקייםמה אופיו נבקש לדעת , אירוע צפוי להתקייםככל ש? בוטל לחלוטיןש

בקש להזכיר את המלצות הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי אשר נ, שנית .8

הנהגת הפרדה קובע כי הצוות המשרדי ח "דו 9098.3במאי  6 -ידי היועץ המשפטי לממשלה ב-אומצו על

ש מדגיו ,בין גברים לנשים במרחב הציבורי מהווה הפליה פסולה וחמורה של נשים אך באשר הן נשים

 . את מחויבותן של כלל הרשויות הציבוריות בישראל להימנע מכל מעשה מפלה ומדיר במרחב הציבורי

ח הנזכר. בין היתר, נאמר שם כי "רשויות ציבוריות הן סוכן "במיוחד נסב את תשומת הלב לפרק י"ט בדו .9

על הגשמתן של עיקרי בקידום ההגנה על זכויות האדם. הן חייבות בהקפדה יתרה על איסורי ההפליה ו

ושוויון בכל פעילותן. לפיכך, אל לה לרשות ציבורית להנהיג כל הפרדה  זכויות היסוד בדבר כבוד האדם

 בין נשים לגברים, גם אם הדבר נעשה לכאורה לבקשתו של חלק מהציבור הנוגע בדבר".

י מובהק שעיקרו הוא זאת, למעט חריג צר שאינו נוגע לענייננו בדבר קיומו של אירוע ציבורי בעל אופי דת

ן דתי או טקס דתי משמעותי אחר, וכאשר הרשות סבורה כי רובם המכריע של באי האירוע חפול

 מתאפיינים ברצון בהפרדה.

"בעל אופי דתי אירוע  נואין עניי (לטובו ןכתיי עגרכש) רבוד וב עוריאה ,ונתנבה בטימלו הליחתכלמ .6

 –פרסומים . יתרה מכך, על פי האלא ב"עצרת שירה ואחדות לעם ישראל", חריג זהגדר הנכלל במובהק, 

                                                           
1
או: ר, 96.2.96 הארץאילן ליאור "נשים לא יופיעו באירוע המוני לרגל יום הכיפורים בכיכר רבין"  

1.3077798-www.haaretz.co.il/news/education/.premium.  
2
 . ראו:96.2.96 הארץ" נשים שהדיר רבין בכיכר הכיפורים יום לרגל האירוע בוטל אילן ליאור " 

1.3078390-http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium  
3
 http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/DochHadaratNasim.pdf קישור לדו"ח הצוות המשרדי: 

מי כופה על מי? פאנל 'קו עיתונות', סוכות תשע"ז )צילום: ישראל קליין(

מכלל לאו אתה שומע הן. חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש
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של בג"ץ ולראות בכך אמירה בפני עצמה. כאשר 
מעל לראשנו מרחפת חוות דעת מנומקת רשמית 
של לשכת היועץ המשפטי לממשלה – השלכות 
יחשוש  עירוני,  יועמ"ש  כל  ברורות.  הרוחב 
לאשר קיום אירוע נפרד בתחום שיפוטו. במסווה 
חרדים'  ל'הדרת  הכשר  ניתן  נשים'  'הדרת  של 

מהמרחב הציבורי. 
לסגן ראש עיריית ירושלים יצחק פינדורס, איש 
ציבור ראוי ואדם מתון, שממש לא נמנה על פלג 
הנטורי קרתא, אין שום עניין להעצים ריב ומדון 
ביחסי חרדים-חילונים. פינדרוס מספר שהמשפט 
האוסר על קיום ההקפות השניות בשל הדרת נשים, 
לא נשלף ברגע האחרון אלא נאמר מספר פעמים, 
כל  לפינדרוס  אין  האירוע.  קיום  לפני  ימים  כמה 
סיבה הגיונית לנפח או להפריז, להתסיס או לחבל 
ולפיכך גרסתו מתקבלת על הדעת. גם אם הייתה 
כל  אין  רשמי,  לנימוק  שהפכה  בטיחותית  סיבה 
ספק שחוות הדעת של זילבר ריחפה מעל לאירוע, 
כחרב מתהפכת. זילבר לא הייתה צריכה להשמיע 
את קולה במוצאי שמחת תורה. חוות הדעת שלה 

מערב יום-כיפור, דיברה בעד עצמה.

התחדשות אחרי החגים
מה  במידת  זכינו  אך  גדולים  צדיקים  איננו 
בידי אחרים. איש  נעשתה  ומלאכתנו עד לחגים, 
עיתונאי  ליבסקינד,  קלמן  מעריב-סופהשבוע, 
האחרונה  בשנה  מנהל  הזרם,  נגד  ששוחה  אמיץ 
מאבק ציבורי נטול מורא נגד חוות הדעת של עו"ד 
זילבר, בעיקר נגד אלו שהופנו כלפי המתיישבים. 
אנחנו, החרדים, לא אמרנו מילה, שתקנו כשהיה 
 - אלינו  גם  הגיע  זה  ולבסוף  באחרים,  מדובר 
של  הידועה  לאמרה  למדי,  מוקצנת  בפרפרזה 

מרטין נימלר.
לאחר ביטול המופע בכיכר רבין פנה ליבסקינד 
שהגיבה  שקד,  איילת  המשפטים  שרת  ללשכת 
"השרה  ליועמ"ש:  המשנה  על  סמויה  בביקורת 
המשפטי  היועץ  עם  העניין  על  שוחחה  שקד 

לממשלה. היועץ עדכן את השרה על כך שהורה 
למשנים ליועמ"ש כי חוות דעת בנושאים רגישים 
ובנושאי דת ומדינה ייעשו רק בתיאום עם היועץ 

המשפטי לממשלה".  
המשפטי  ליועץ  בכמויות,  ויש  הכבוד,  כל  עם 
די  אין   – השחורה  הבד  כיפת  חובש  לממשלה, 
סגניתו.  על  שמתח  והמרומזת  העקיפה  בביקורת 
חוות הדעת שהוציאה זילבר ברורה ונוקבת, ואילו 
מרומזת  בצורה  כלפיה,  הביקורתית  ההתייחסות 
בלבד, ובאמצעות דוברות שרת המשפטים, אינה 

מהווה תשובת-משקל מספקת. 
מאפשרות  שאינן  מידה  אמות  קובעת  זילבר 
היא  דעתה,  בחוות  החרדי.  לציבור  מחיה  מרחב 
לקיום  ודרקוניות,  מגבילות  הנחיות  משרטטת 
יוכל  לא  החרדי  שהציבור  נפרדים,  אירועים 
נקבע  הדעת  לחוות   3 בסעיף  כך,  בהן.  לעמוד 
הפרדה  כל  להנהיג  הציבורית  לרשות  אסור  כי 
בין גברים לנשים, "גם אם הדבר נעשה לכאורה 
זאת,  בדבר.  הנוגע  מהציבור  חלק  של  לבקשתו 
ציבורי  אירוע  של  קיומו  בדבר  צר  חריג  למעט 
בעל אופי דתי מובהק שעיקרו הוא פולחן דתי או 
טקס דתי משמעותי אחר, וכאשר הרשות סבורה 
מתאפיינים  האירוע  באי  של  המכריע  רובם  כי 
ברצון בהפרדה". לפי ההיגיון הזה, גם קיום עצרת 
לא  )המסורתית,  הכותל  ברחבת  לבבות  קירוב 
הרפורמית(, שלא תחסה תחת ההגדרה המובהקת 
לא  דתי משמעותי",  "טקס  או  דתי"  "פולחן  של 

יתאפשר בלי נוכחות נשית על הבמה. 
מנדלבליט  עם  ששוחחו  חרדים  כנסת  חברי 
חומרת  על  אותו  והעמידו  המועד  חול  במהלך 
בלשכתו  לכנס  בכוונתו  כי  ממנו  הבינו  הדברים, 
דיון מיוחד, מיד אחרי החגים, כדי לדון בסוגיה 
אחרי  ושונות.  חדשות  ברורות,  הנחיות  ולגבש 
שמתנסחים  כפי   - עקא  דא  הכל.  יתחדש  החגים 
הוא  החגים',  'אחרי  שהמונח   - המשפטנים 

מכבסת מילים ידועה, לרעה. 
בניגוד לדיונים בסוגיית מתווה הכותל – שגם 
הזה,  הרי שבמקרה  היועמ"ש,  מול  מנוהלים  הם 
המועדים.  את  למסמס  החרדים  לחברים  אסור 

השניות  בהקפות  עלינו  עשו  כבר  אחד  סיבוב 
בירושלים. נחוצה חוות דעת מתקנת כמה שיותר 

מהר, בטרם יגיעו הסיבובים הבאים. 
לדוברות  )שלישי(  אתמול  פנייתי  בעקבות 
הדעת  חוות  בתגובה  נשלחה  המשפטים,  משרד 
של עו"ד דינה זילבר, בצירוף הבהרה - שהופצה 
אחר כך ברבים - לעניין אירוע ההקפות השניות 
בירושלים: "בעקבות מס' פרסומים שגויים לגבי 
מניעת הפרדה בין גברים לנשים באירוע ההקפות 
כי  להבהיר  הרינו   - בירושלים   אמש  השניות 
למשנה ליועמ"ש לממשלה, גב' דינה זילבר, לא 
היתה כל מעורבות בנושא, והעניין כלל לא מוכר 

לנו ולא טופל במשרדנו". 
"טענו  חז"ל:  אמרו  אלה  מעין  טיעונים  על 
טען  לא  פינדרוס  בשעורים."  לו  והודה  חיטים 
לרגע שהגברת זילבר התייחסה ספציפית לאירוע 
בשום  הסביר,  אלא  בירושלים,  השניות  ההקפות 
את  וגררה  כמעט  בתל-אביב  שהנחייתה  שכל, 
ביטול האירוע בירושלים. זילבר לא הייתה צריכה 
ששמעה  המשטרתית  האוזן  כי  יען  מילה,  לומר 
הזאת  ההנחה  בירושלים.  נזהרה  בתל-אביב, 
הרשמית  בתגובה  גם  נשללה,  לא  פינדרוס  של 

ששוגרה.
על תגובת משרד המשפטים ניתן לומר: מכלל 
בניסיון  ישירה  מעורבות  הן.  שומע  אתה  לאו 
אולם  נשללה,  בירושלים  האירוע  את  לבטל 
הדעת  ולחוות  בתל-אביב  לאירוע  הנוגע  בכל 
המדברת בעד עצמה – אין כל שינוי. צריך לומר 
בכנות שגם ההתגוללות האישית על זילבר אינה 
במקומה. תהיינה אשר תהיינה ההנחיות הפנימיות 
של  הדעת  חוות  כי  היא,  עובדה  מנדלבליט,  של 
ואף  ובועטת,  נושמת  חיה,  ליועמ"ש,  המשנה 
רשמית  דעת  כחוות  המשרד  מטעם  משוגרת 
מחייבת, בימים אלו ממש, חרף כל הנחיה אחרת 

שניתנה. 
נא  יקום  אחרת,  עמדה  יש  למנדלבליט  אם 
לא  זה  עוד  כל  וצלול.  רם  דברו בקול  ויאמר את 
קורה הרי שהמשמעות הציבורית אחת היא: אין 

מחלוקת בינו לבינה, דעתו – כדעתה.
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עם כל הכבוד, 
ויש בכמויות, 

ליועץ המשפטי 
חובש כיפת הבד 

השחורה – אין 
די בביקורת 

העקיפה 
והמרומזת 
שמתח על 

סגניתו. דינה 
זילבר קובעת 

אמות מידה 
שאינן מאפשרות 

מרחב מחיה 
לציבור החרדי. 

חברי כנסת 
חרדים ששוחחו 
עם מנדלבליט, 

הבינו כי בכוונתו 
לכנס בלשכתו 
דיון מיוחד, מיד 

אחרי החגים. 
דא עקא - כפי 

שמתנסחים 
המשפטנים - 

שהמונח 'אחרי 
החגים', הוא 

מכבסת מילים 
ידועה, לרעה 

מכיכר רבין לבריכת הסולטן. מעמד הקבלת פני רבו של אל המעיין בירושלים )צילום: יעקב כהן(



         כ"ה בתשרי תשע"ז 27/10/16בבית שמש1214

מאת: חיים רייך

ממרכז  כ-20  בת  צעירה  ר’,  של  כשאמה 
אובדת  היתה  היא  לאחים  ליד  פנתה  הארץ, 
ביישוב  דתית  בסביבה  וגדלה  נולדה  ר’  עצות. 
דתית,  במסגרות  למדה  הארץ,  במרכז  מרכזי 
ערבי  צעיר  ובין  בינה  קשר  נוצר  כשנה  ולפני 
עד שבחודשים האחרונים עברה להתגורר עמו 
דומה  פניו  על  הצפון.  באזור  הכפרים  באחד 
היה המקרה של ר’ למקרים רבים שמתקבלים, 
למרבה הצער, חדשות לבקרים בארגון הפעילים 

יד לאחים.
לאחים,  ביד  השבוע  סיפרו  כחודש",  "לפני 
לעזרה.  בבקשה  ר’  של  אמה  אלינו  פנתה 
של  הקשר  את  לסיים  שלה  לרצון  כשמעבר 
השניים, היא ביקשה מאיתנו גם הדרכת הורים 
צעירה  בת  עם  להתמודד  כיצד  לדעת  מנת  על 
שנפלה לתוך סיטואציה כזו ולהעניק לה כלים 
על מנת שתוכל לתמוך בה ולהעלותה על דרך 

המלך".
במשך תקופה ארוכה ניסו גורמי מקצוע ביד 
ולשכנע  לנסות  ר’,  של  אמה  עם  יחד  לאחים, 
שאף  מבלי  זאת  כל  הקשר.  את  לסיים  אותה 
לדבר  הניסיונות  כך.  על  יודע  אחד במשפחתה 
מסוים",  "בשלב  בתוהו.  עלו  ר’  של  לבה  על 
ביד  בכירה  סוציאלית  עוזרת  יעל,  מספרת 
לאחים, "קיבלנו עזרה מכיוון בלתי צפוי כלל. 
ביום אחד הודיעה לנו ר’ שהיא מסכימה לבוא 
מה  בעדינות  לברר  כשניסינו  עמנו.  ולהיפגש 
גרם למפנה בעמדה העיקשת, היא סיפרה לנו כי 
הערבי שעמו היא בקשר ואשר עברה להתגורר 
ליד  לפנות  לה  שיעץ  הוא  הערבי  בכפר  עמו 

לאחים".
"האמת היא", ממשיכה העובדת הסוציאלית 

על  לשמוע  נדהמנו  "שדי  לאחים,  יד  של 
התפתחות כה בלתי צפויה. וכאן בא תורה של 

ר’ להסביר לנו את הרקע".
כך סיפרה ר’ בפגישה המפתיעה: "כילד סבל 
ומהסביבה  במשפחה  מאלימות  הערבי  זוגי  בן 
הערבית שבה גדל. בתקופה האחרונה הוא החל 
להביע דאגה בכל פעם שדיברנו על עתידם של 
שהוא  משוכנעת  הייתי  לנו.  שייוולדו  הילדים 
שהוא  שלנו  בבית  הילדים  את  שנגדל  ירצה 
יחד  הערבית,  משפחתו  של  ביתה  בתוך  בעצם 
עם כל החמולה, אבל הוא חושש מאוד מאחר 
והוא זוכר כיצד הוא גדל כילד וכמה הוא סבל. 
מה גם שילדיו שנחשבים יהודים יכולים לסבול 

על הרקע הזה שבעתיים.
ישראלי  גוף  על  שמע  שהוא  לי  אמר  "הוא 
כמוני  ונשים  לבנות  שמסייע  לאחים  יד  בשם 
בקשר  עזרה  ולבקש  אליהם  לפנות  ושכדאי 
אמר  הוא  שלנו.  הילדים  של  וגידולם  לחינוכם 
שבדק ומצא שלערבים אין סוג כזה של עזרה או 
עמותה שיכולה להגיש סיוע בנושא הזה והיות 
את  להקדים  מאוד  כדאי  מכך  טראומה  לו  ויש 

המאוחר".
מדובר  אמנם  כי  השבוע  אמרו  לאחים  ביד 
של  פניות  היו  בעבר  כי  אם  דופן  יוצא  מקרה 
מגיבורי  אחד  ידי  על  לא  אולם  לארגון  ערבים 
מעניינת  בתפנית  מדובר  ספק  ללא  וכי  הקשר 
לא  השני  הצד  שגם  לומר  "אפשר  ומרגשת. 
מאושר מקשרים של יהודיות ובני מיעוטים. הם 
הכרוכה  והמורכבות  ההתאמה  אי  את  מבינים 

בקשר מפוקפק הזה.
מלווים  "אנו  לאחים,  ביד  מציינים  "כיום", 
אמה  את  וכן  ורגשי  מקצועי  בסיוע  ר’  את 
סיבות  לנו  ויש  נוספים  כלים  לקבל  שביקשה 

טובות לצפות לבשורות טובות משמעותיות".

מאת: מנדי קליין

התכנסות מיוחדת של מרכז מורשת מרן הרב מלובלין זצוק"ל, 
הגר"נ  של  בסוכתו  האסיף,  בחג  נערכה  ואורחיו,  ידידיו  ראשיו, 

בצון שליט"א, רו"מ המרכז.
מהר"מ  הגה"ק  של  דהילולא  יומא  לקראת  זומנה  ההתכנסות 
ובא,  הקרב  בחשון  ז’  ביום  החל  מלובלין,  הרב  זצוק"ל,  שפירא 
ולנוכח הפניות הרבות לסייע במלגות בידי מגידי שיעור של "הדף 
היומי" – פרי חזונו של הרב זצוק"ל - מתוך מטרת קודש שיוסיפו 
שיעורים  ייסוד  על  וכן  מגוריהם,  באזורי  חדשים  שיעור  מוקדי 
נקודות-  130 הוא  שהוגדר  היעד  כאשר  לגמרי,  חדשים  באזורים 

שיעור חדשות, כצעד סמלי לציון 130 שנה להולדת הרב זצוק"ל. 
הרה"ח  בצון,  הגר"נ  דברים:  נשאו  ההתכנסות,  משתתפי  בפני 
אברהם בקנרוט יו"ר מרכז מורשת מרן הרב מלובלין זצוק"ל, והרב 

חיים מילר יו"ר מועצת הנשיאות העולמית של המרכז.
ליומא  וההיערכויות  התוכניות  נפרסו  ההתכנסות  במהלך 
בארה"ב  בארה"ק,  נקודות-ישוב  במאות  כאשר  דהילולא, 
ובאירופה, תתקיימנה סעודות יארצייט, ו/או יושמעו דברים לזכרו 

במסגרת שיעורי "הדף היומי". 
למנוחת-קברו  ההמונית  לעליה  הארגונית  ההערכות  נידונה  כן 
הרב  בירושלים.  המנוחות  הר  במרומי  אשר  זצוק"ל,  הרב  של 
בקנרוט ציין את הנוחות והנגישות הרבה למתחם האהל שעל ציונו 
במשך  פעיל  המנוחות,  להר  מיוחד  תחבורה  קו  כאשר  הקדוש, 
ועד 8:15 בלילה,  רוב שעות היממה, החל מהשעה 6:15 בבוקר 
ולרווחת  ומורחב,  חניון מוסדר  עומד  וגם לבאים בהסעה פרטית 

העולים עומדים ברזיות לשתיה. 
פרק אחר בכנס, שעמד תחת הכותרת "באו בה פריצים וחיללוה", 
חכמי  ישיבת  מבנה  של  ובכבודו  במעמדו  המדאיג  לכרסום  יוחד 

לובלין בפולין. הרב חיים מילר יו"ר מועצת הנשיאות העולמית של 
"מרכז מורשת מרן הרב מלובלין זצוק"ל" סקר את מצב הבנין – 
שבין כתליו צמחו גדולי תורה וחסידות שהאירו בחכמתם את שמי 
הדור האחרון – ולדאבון לב, הפך בחלקו לאתר בילוי, ונמכרים בו 
דיווח לנוכחים על הפעילות שנעשתה  מאכלי טריפה. הרב מילר 
בענין, ועל התערבותם של גדולי ישראל שליט"א שפנו לרבה של 
פולין, שיפעיל את השפעתו, אולם חרף כך, ולמרבה הצער, הענין 
פעולות  ננקטות  העת,  כל  כי  וציין,  הוסיף  זאת  עם  סודר.   טרם 
מאחורי הקלעים להשיב למקום, את קדושתו ותפארתו, ועדכונים 

על כך יימסרו באירועי יומא דהילולא, הקרב ובא.
אורחי ההתכנסות הודיעו מצדם, כי יירתמו לבדוק את הדרכים 
"הדף  לימודי  להעמקת  הנשגבות  ולפעולותיו  למרכז,  לסייע 
היומי", ולהאדרת שמו של מחוללו ויוצרו, הרב מלובלין זצוק"ל.

130 שיעורים חדשים ללימודי "הדף היומי" 
זהו היעד שהוגדר ע"י הנהלת המרכז במהלך כנס חג בסוכת הגר"נ בצון, ראש מוסדות המרכז  הרב בקנרוט יו"ר 

המרכז דיווח על ההיערכויות ליומא דהילולא  הרב חיים מילר, יו"ר מועצת הנשיאות העולמית זעק על המשך חילול 
מבנה ישיבת חכמי לובלין בפולין

לציון 130 שנים להולדתו של המהר"ם שפירא מלובלין

  המהר"ם שפירא מלובלין

  ישיבת חכמי לובלין

מדהים: הערבי המליץ לפנות ליד לאחים
ר’, שנקלעה לקשר משמעותי עם צעיר ערבי, סירבה בכל 
תוקף לפניות יד לאחים ולניסיונות לדבר על לבה לחדול 

מהקשר  העזרה הגיעה מכיוון בלתי צפוי

לאשת חיל 

הגב' ליאורה כהן תחי' 
ומשפחתה

עם פטירת אביה הגדול

הרה"ג עמרם חיים אנקווה זצ"ל

בס"ד

כוס תנחומים

אריאל קוניק – מו"ל קו עיתונות

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי 
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

מחשובי ומוותיקי תושבי בית וגן 
בירושלים ומחשובי תלמידי 

מרן הגאון רבי אברהם קלמנוביץ זצוק"ל
ראש ישיבת מיר – ארה"ב
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מאת: יעקב אמסלם 

'אל  של  רבו  פני  הקבלת  לאירוע  הצלחה 
רביעי  ביום  השתתפו  תורה  בני  אלפי  המעיין': 
שעבר, חול המועד סוכות, במעמד 'הקבלת פני 
שנערך  שליט"א  כהן  הגר"ש  רה"י  למרן  רבו' 
על  נערך  רשמי  שבאופן  האירוע,  בירושלים. 
פעילותה  את  המרכזת  המעיין'  'אל  תנועת  ידי 
בשעות  החל  ש"ס,  מפלגת  של  התורנית 

הצהריים.

הנוכחים במקום סיפרו כי היה מרגש לראות 
תורה ספרדים, שהגיעו לכבד  בני   12,000 מעל 
את כבוד התורה, ולקבל את פני מרן. השיא היה 
כשמרן רה"י נכנס לאירוע, והכל שרו יחדיו את 

השיר המפורסם "מראה כהן".
של  בנוכחותם  שהתקיים  המעמד,  במהלך 
חברי מועצת חכמי התורה בראשם נשיא מועצת 
יו"ר  הבטיח  כהן,  הגר"ש  מרן  התורה  חכמי 
המפלגה ושר הפנים אריה דרעי כי המעמד הבא, 
בחוה"מ פסח הבעל"ט, יתקיים באיצטדיון טדי 

זאת  ישיבה,  מקומות  אלף  כ-30  המונה  בעיר 
התקיים  בו  הסולטן'  'בריכת  שבשטח  לאחר 
שחפצו  רבים  להכניס  היה  ניתן  לא  המעמד, 

להשתתף באירוע בשל עומס רב. 
דרעי לסאגה שקדמה  במהלך דבריו התייחס 
היעדרותן  עובדת  על  גורמים  עתרו  עת  לאירוע 
של נשים בטקס. "אלו שמדברים על הדרת נשים 
עוד  יש  נשים.  לכבד  זה  מה  מאיתנו  שילמדו   -
מתחם ענק הצמוד לכאן בו נמצאות אלפי נשים. 

הכל בהפרדה מוחלטת", אמר דרעי.

בדבריו דיבר השר דרעי על החלטת אונסק"ו 
המבקשת לעקר את הזיקה היהודית להר הבית 
ש'עשיו  היא  הלכה  העולם,  "אומות  כי  ואמר 
שונא ליעקב', החליטו שעם ישראל אין לו קשר 
היום,  המערבי.  לכותל  קשר  לו  אין  לירושלים, 
)בכותל  כוהנים  בברכת  הרבבות  את  שראה  מי 
שנמצאים  הרבבות  את  שרואה  מי  המערבי(, 
כאן, זו התשובה שלנו לאומות העולם. ירושלים 
שלנו, מקום המקדש ייבנה במהרה בימינו ומשם 

הברכה תצא לכל העולם".

 אלפי בני תורה במעמד 
הקבלת פני רבו

אלפים השתתפו במעמד 'הקבלת פני רבו' למרן רה"י הגר"ש כהן שליט"א, שנערך בחוה"מ סוכות  שר 
הפנים דרעי התחייב כי המעמד הבא, בחוה"מ פסח יתקיים באיצטדיון טדי, המכיל 30,000 מקומות

מאת: שי בן מאיר 

כתב  )שלישי(  אתמול  הגישה  הפרקליטות 
נגד  בירושלים,  המחוזי  המשפט  לבית  אישום 
נהרגו  בה  הדרכים  לתאונת  שגרם  פרוס,  אנטון 
אלמלם  אביעד  החרדים  המשפחה  בני  שני 

ואלישבע חדד ז"ל.
חבר  בבית  בילה  פרוס  האישום,  כתב  לפי 
חומרים  וצרך  אלכוהול  שתה  לציון,  בראשון 
לביתו,  לנסוע  התכוון  לחצות  סמוך  מסוכנים, 
בעקבות  לנוח,  שישאר  החבר  הפצרות  ולמרות 
לצאת  העדיף  והחומרים  האלכהול  השפעת 

לנסיעה ועלה על כביש מספר 1.
במקביל אלמלם, חדד ועוד בני משפחה נסעו 
ברכב מסוג מזדה בכיוון ירושלים, וסמוך לשער 
הגיא נאלצו לעצור בשל תקלה ברכב. הם ירדו 

מהרכב, והתקדמו לעבר חלקו האחורי.
נהג אותה עת בנתיב השמאלי בכביש,  פרוס 
אלכוהול  השפעת  תחת  נתון  כאמור  כשהוא 
וסמים, ולפניו נסע נהג אחר ברכב מסוג פיאט. 
שמר  לא  גבוהה,  במהירות  נסע  אשר  הנאשם 
ניסה  ואז  הפיאט,  רכב  לכיוון  התקרב  מרחק, 
של  הקדמי-שמאלי  חלקו  אך  ימינה,  לסטות 

רכב הנאשם פגע בחלקו האחורי-ימני של רכב 
הפיאט.

הפיאט  רכב  סטה  מההתנגשות,  כתוצאה 
ממסלול נסיעתו שמאלה, פגע במעקה הבטיחות 
בחלקו  המזדה  רכב  עם  התנגש  שבמקום, 
האחורי השמאלי, ופגע באלמלם וחדד שעמדו 
ממקומם  שניהם  הוטלו  מכך,  כתוצאה  במקום. 

ונפצעו  הבטיחות  מעקה  של  השני  בצדו  ונפלו 
קשות.

הנאשם  רכב  מההתנגשות  כתוצאה  כמו-כן, 
עם רכב הפיאט, סטה רכב הנאשם ימינה והתנגש 
בחלקו האחורי-שמאלי של רכב מסוג פג'ו, בו 
נהגה נהגת שנסעה באותה עת בנתיב הימני של 
מההתנגשות  כתוצאה  ירושלים.  לכיוון  הכביש 

סטה הרכב הפג'ו שמאלה ונעצר על אי תנועה.
למקום התאונה הגיעו כוחות הצלה, וכוחות 
לאחר  למקום  הגיע  אשר  השוטר  משטרה. 
התאונה,  אודות  הנאשם  את  שאל  התאונה, 
נהג  לא  הוא  כי  בכזב,  בפניו,  טען  והנאשם 
ברכב כי אין לו רישיון נהיגה, ומי שנהג ברכבו 
הוא חברו ושמו ארקדי. במקביל לכך, התקשר 

הנאשם לחברו וביקש כי יגיע למקום.
מפצעיו  אלמלם  מת  מהתאונה,  כתוצאה 
אנושות  נפצעה  חדד  במקום.  מותו  ונקבע 
שיב"א-תל  החולים  לבית  פונתה  בראשה, 
השומר מחוסרת הכרה, ושם נקבע מותה. בנוסף, 
נמעכה רגלה השמאלית של אסנת חדאד, ונגרמו 
כתוצאה  משפחתה.  בנות  חדאד,  לקרן  פציעות 
הרכב  כלי  לשלושת  נזקים  נגרמו  מהתאונה, 

המעורבים בתאונה.
עד  הנאשם  את  לעצור  מבקשת  הפרקליטות 

תום ההליכים המשפטיים נגדו.
ב-11  מחזיק  מודיעין,  תושב   34 בן  פרוס, 
ובימים  תעבורה,  בעבירות  קודמות  הרשעות 
המשפט  בבית  משפטי  הליך  נגדו  מתנהל  הלו 

לתעבורה בירושלים.

התאונה בכביש 1: כתב 
אישום הוגש נגד הנהג
הפרקליטות הגישה כתב אישום לבית המשפט בירושלים נגד אנטון פרוס, שגרם לתאונה בה נהרגו בני 

המשפחה החרדים אביעד אלמלם ואלישבע חדד  לפי האישום פרוס, נהג בפראות תחת השפעת אלכוהול 
וסמים, פגע ברכב שסטה מהמסלול ופגע בבני המשפחה שירדו מרכבם

זירת התאונה בכביש 1
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

בזכות מידת הענווה 
בְֵּראשִׁית בָָּרא ֱאלֹקים ֵאת ַהשַָּׁמיִם וְֵאת ָהָאֶרץ 

)בראשית א, א-ב(.
דוד'  )'פני  בספרו  כותב  החיד"א  מרן 
כי  הנחל(,  שפת  על  בספרו  וכן  י"א  אות  דברים  פ' 
העולם  שכל  ללמדך  "בשארית",  אותיות  "בראשית" 
כולו לא נברא אלא בזכות ישראל שנקראו "שארית", 
)צפניה  ַעְוָלה"  ַיֲעׂשּו  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשֵאִרית  כמו שנאמר 

ג, יג(.
בחר  שלא  ג'(  את  )עקב  תנחומא  במדרש  ואיתא 
שלהם,  הענווה  מידת  בעבור  אלא  בישראל  הקב"ה 
מצוות  שמקיימים  מהם  יש  העולם  באומות  גם  שהרי 
ומקריבים  יתברך,  לה'  ומהללים  לחבירו,  אדם  שבין 
ְוַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  "ִּכי  ה', כמו שנאמר  קורבנות לשם 
מנחות  ועי'  יא.  א,  )מלאכי  ַּבּגוִֹים"  ְׁשִמי  ָּגדוֹל  ְמבוֹאוֹ 
קי ע"א(, ובכל זאת לא בחר הקב"ה בישראל אלא רק 

בשביל הענווה שבהם. 
הפסוק  על  ע"א(  פט  )חולין  רבותינו  שאמרו  וכמו 
ָּבֶכם  ה'  ָחַׁשק  ָהַעִּמים  ִמָּכל  ְמֻרְּבֶכם  "ֹלא  ז(  ז,  )דברים 
הקב"ה  להם  אמר  ַהְמַעט",  ַאֶּתם  ִּכי  ָּבֶכם  ַוִּיְבַחר 
משפיע  שאני  בשעה  שאפילו  בכם  חושקני  לישראל: 
גדולה  נתתי  ֵלָפַני,  עצמכם  ממעטים  אתם  גדולה  לכם 
לאברהם, ואמר "ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר.." )בראשית יח, כז(, 
נתתי גדולה למשה ואהרון ואמרו "ְוַנְחנּו ָמה" )שמות 
ְוֹלא  תוַֹלַעת  "ְוָאנִֹכי  ואמר  לדוד,  גדולה  נתתי  ז(.  טז, 

ִאיׁש" )תהילים כב, ז(. אבל אומות העולם אינם כן.
אותיות  "בראשית",  במילה  התורה  התחילה  ולכן 
כמו  הענווה,  דהיינו  שיריים(,  )מלשון  "בשארית" 
שאמרו רבותינו )ר"ה יז ע"א( "ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ" )מיכה 
שהסמיכה  וזה  כשיריים".  עצמו  שמשים  למי  יח(,  ז, 
התורה את סוף חומש דברים ותחילת חומש בראשית 
במילים "ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל" )דברים לד, יב(, "ְּבֵראִׁשית 
ָּבָרא ֱאֹלקים"- לרמוז שבזכות ישראל שהם ענווים ברא 

הקב"ה את העולם )ויצבור יוסף ענתבי(. 


ועל פי זה ביאר מורנו ורבינו מרן רבי עובדיה יוסף 
ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשֵאִרית  הפסוק:  את  הלצה  בדרך  זצוק"ל 
ְלׁשוֹן  ְּבִפיֶהם  ִיָּמֵצא  ְוֹלא  ָכָזב  ְיַדְּברּו  ְוֹלא  ַעְוָלה  ַיֲעׂשּו 
לא  ענין  מה  קשה,  שלכאורה  יג(.  ג,  )צפניה  ַּתְרִמית" 

ידברו כזב ותרמית אצל "שארית" ישראל? 
מלובלין  החוזה  על  שמספרים  מה  פי  שעל  ואמר 
וקדוש  עולם  גאון  זצ"ל,  הורביץ  יצחק  יעקב  )רבי 
עליון בעל רוח הקודש(, כי פעם אחד נפגש עמו הגאון 
וחריף,  עולם  )גאון  זצ"ל  עזריאל  הברזל"-ר'  "ראש 

אב"ד דלובלין(, והטיח כלפיו שכאילו הוא מטעה את 
הבריות, ומתיימר להיות גאון וצדיק, ולכן נוהרים אליו 
בתורה  ממנו  גדולים  שיש  בשעה  בו  חסידים,  אלפי 

ובחכמה.
בי  טועים  הבריות  אם  אעשה  ומה  החוזה:  ענהו 
ְּבקִֹלי  ְׁשַמע  עזריאל:  רבי  לו  אמר  לפתחי.  ומשכימים 
אליו  כשיבואו  בשבת  כי  יט(,  יח,  )שמות  ִאיָעְצָך 
יקום  שולחנו,  על  מסובים  והיו  בהמוניהם  החסידים 
ויאמר להם את האמת כי הוא כלי ריק חס ושלום, ואין 
החסידים  יוסיפו  לא  ושוב  חסידות,  ולא  תורה  לא  בו 

לנהור אליו.
רגליו,  על  ה"חוזה"  עמד  הסעודה  בשעת  בשבת 
ופנה אל אלפי חסידיו בלב נשבר וברוח נמוכה ואמר: 
"רבותי! מוצא אני מחובתי להודיעכם, כי אתם טועים 
בי, ואין בי לא תורה ולא מעשים טובים, כי הדיוט גמור 
זוהי  ביאה  זוהי  כי  אלי,  לבוא  לטרוח  לכם  ואין  אני, 

שיבה, ולא יהיה לכם מה ללמוד ממני.."
הגדולה  ענוותנותו  את  והפליאו  החסידים  שמעו 
של רבם ה"חוזה", פרסמו את גודל ענוותנותו ברבים, 
והתחילו  לו(,  כב,  א  )מלאכים  ַּבַּמֲחֶנה  ָהִרָּנה  ַוַּיֲעבֹר 
חז"ל  כמאמר  דלתותיו.  על  לדפוק  חסידים  רבבות 
רודף  הכבוד  הכבוד  מן  הבורח  כל  ע"ב(,  יג  )עירובין 

אחריו.. 
אותו  ושאל  החוזה  עם  עזריאל  רבי  נפגש  זמן  אחר 
עשיתי  "כן,  החוזה:  השיבו  יעצהו,   כאשר  עשה  אם 
כאשר ציותנו, אך לצערי הרב נתרבו יותר הבאים אלי 

ומשכימים לפתחי".
חשבו  שהחסידים  כנראה  עזריאל:  רבי  לו  אמר 
שדבריך נאמרו מתוך ענווה יתירה. ולכן רבו הדופקים 
בשבת  אחרת:  עצה  אשיאך  עכשיו  אך  דלתותיך,  על 
בצלך,  המסתופפים  החסידים  אליך  כשיבואו  הבאה, 
התורה  מגדולי  אחד  אני  כי  דעו  להם:  ואמור  נא  קום 
ולא  יפרשו  גאותך  בשמעם  ואז  וכו',  הדור  ומגדולי 
לא  "זאת  החוזה,  לו  השיב  פניך.  לראות  עוד  יוסיפו 
אעשה בשום אופן, כי אמנם אני קטן שבקטנים, אבל 

שקרן וכזבן אינני..".
ַעְוָלה  ַיֲעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל ֹלא  וזה שאמר הכתוב: "ְׁשֵאִרית 
עצמם  החושבים  אלה  שאפילו  ָכָזב",  ְיַדְּברּו  ְוֹלא 
יעשו  לא  כן  גם  נחלתו,  "שארית"  ונקראו  כשיריים, 
עוולה לדבר כזב לקיום הענווה שלהם, לגרום לחסידיהם 
המסתופפים בצילם להימנע מלבוא בגבולם.. )ועי' בן 
יהוידע סוטה מט: במש" ר' לא תתני ענווה דאיכא אנא. 
מתוך הספר "ויאמר אברהם"- לגאון רבי אברהם פטאל 
זצ"ל, חמיו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ובדרך 
אגב, רוב ככל הספר הראשון של חומש בראשית  נכתב 

נתן  הרבה  ומענוותנותו  בעצמו  זצוק"ל  מרו  ידי  על 
לחמיו שיקרא הספר על שמו(. ה' יעזרנו שנזכה להיות 
בעלי ענווה אמתיים ונראה בגאולת ישראל בקרוב, אמן 

ואמן. 



אוקירו לנשייכו
ֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת  בהמשך הפרשה כתוב ַעל ֵּכן ַיֽ
ב, כד(.  )בראשית  ד  ֶאָחֽ ְלָבָׂשר  ְוָהיּו  ְּבִאְׁשּתוֹ  ְוָדַבק  ִאּמוֹ 
ובעניין זה מסופר על הצדיק הירושלמי ורבם של אסירי 
הלך  אחת  זצ"ל, שפעם  לוין  אריה  רבי  הגאון  המנדט 
לרופא יחד עם רעייתו ואמר "כואב לנו הרגל", הרופא 
לא הבין ושאל "למי כואב הרגל?", ושוב השיב הרב: 

"כואב לנו הרגל". 
המשיך  לנו"  "כואב  הכוונה  מה  הבין  שלא  הרופא 
לשאול היכן כואב ברגל, ואו אז סימן ר' אריה לוין על 
רגלה של אשתו. לתדהמת הרופא הסביר הרב שכתוב 
הרגל-  לאשתי  כואב  ואם  ֶאָחד",  ְלָבָׂשר  "ְוָהיּו  בתורה 

כואב גם לי הרגל..  
אחד,  בשר  ואשתו  שהוא  להרגיש  האדם  צריך  כך 
וכמו שרוצה בטובתו כך צריך לרצות ולחפש בטובתה 
השפע  אשתו  את  ויכבד  שיעריך  וככל  אשתו,  של 
לבני  רבא  שאמר  וכמו   מביתו,  ימושו  לא  והברכה 
מחוזא: אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו- תייקרו את 

נשותיכם וכך תתעשרו )בבא מציעא נט ע"א(.
זהיר  אדם  יהא  לעולם  )שם(  רבותינו  אמרו  ועוד 
בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם 
אלא בשביל אשתו, שנאמר )בראשית יב, טז( ּוְלַאְבָרם 

הֵיטִיב ּבַעֲבּורָּה.


בתפילות המועדים אנו אומרים: ְוַהִּׂשיֵאנּו ה' אלוקינו 
ְלַחִּיים ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלוֹם, "השיאנו"  ִּבְרַּכת מוֲֹעֶדיָך  ֶאת 
עולם  מבורא  מבקשים  אנו  ונישואין,  חיבור  מלשון 
שיחבר אותנו עם ברכת המועדים שילוו אותנו במשך 
חורף,  זמן  את  אנו השבוע  כולה. מתחילים  כל השנה 
יהיה רצון שיהיה זמן מוצלח של שקידה בתורה ויראת 
שמים, ושנהיה חמים ובוערים כל הזמן בעבודת ה', ַחם 

ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש, אמן. 
השנה  כל  וטובים  שמחים  להיות  שנזכה  רצון  יהי 
משיח  בביאת  הגדולה  בשמחה  לראות  ונזכה  כולה 

צדקנו ובישועה השלימה במהרה, אמן ואמן. 

"
"

אמר לו רבי עזריאל... עכשיו אשיאך עצה אחרת: בשבת הבאה, כשיבואו אליך החסידים 
המסתופפים בצלך, קום נא ואמור להם: דעו כי אני אחד מגדולי התורה ומגדולי הדור וכו', ואז 

בשמעם גאותך יפרשו ולא יוסיפו עוד לראות פניך. השיב לו החוזה, "זאת לא אעשה בשום אופן, 
כי אמנם אני קטן שבקטנים, אבל שקרן וכזבן אינני..".



 מזל          וברכה
הלוח הארצי

* בכפוף לתקנון המתפרסם בעמ' 2

03-6162228 הלוח המוכר בציבור החרדי 
200,000 עותקים

ברחבי הארץ
פרסמו חינם

בירושלים

כ”ד - כ”ו תשרי
תשע”ז           
26-28/10/2016 

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■








■









■







■















דלתון

■









■









■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
ם

אי
קור

 1,000,000
0

3
-6

1
6

2
2

2
8

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■












 ■













■







■







■

















■














■

















■




















 ■










■













■








■









■








■






■






■












■






■








■









■










■








■












■








■











■






■









■








■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■







■








■






■






■











■















■

















■







■












wwwzlbrcom






■















ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים
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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

 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(_____________________________________________

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

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

052-4834706)39-42(_____________________________________________

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

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

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

140 מ', משופצים 
מעליה דירה נפרדת של 

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

ש"ח. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

■ ברח' ר' עקיבא/
מהרשל, חזית, 3 

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

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

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

אופקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים

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

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

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

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

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

_____________________________________________)39-42(נכסים, 052-4834706

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

_____________________________________________)39-42(לפרטים: 03-5785777

 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(_____________________________________________

■ בעוזיאל 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 5308742 -050

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 23 050-5308742 

03- 5797756)51-51(_____________________________________________

וילות ובתים

3-3.5 חדרים

 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)45-48(_____________________________________________

■ 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, צמוד 
בטאבו גג של 100 מ' 

של דירה סמוכה בק"ג, 
2,100,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 5308742 -050

03-5797756)41-41(_____________________________________________

+5 חדרים

דופלקסים
 בבלעדיות "ישראל 

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

_____________________________________________)42-42(אהובה, 050-5886828

 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

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

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

 בבן זכאי העליון! 4 חד' 
+ סלון ענק + מושקעת 

+ מחסן! 1,280,000 ש"ח. 
_____________________________________________)41-41("תיווך-קזן" 054-8420522

 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

 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)43-43(_____________________________________________

 )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(_____________________________________________

 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)41-1/17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירת גן 4 חדרים
באזור ק. משה

_____________________________________________)41-45(לפרטים 050-6492777

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

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

 בבן זכאי, דופלקס 5.5 
חד'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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

■ בשד' רמז בבנין 
בבניה, כניסהלפסח, 

5.5 חד' גדולים 
ומושקעים, 135 מ', 

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

03- 5797756)43-43(_____________________________________________

■ בגן ורשה למכירה, 
דירת 2 יחידות חדישות 

גדולות, ק"ב, חזית, 
ניתן להשכיר ב-7,000 

ש"ח לערך, דורשים 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הר' 
קוק 23 050-5308742 

03- 5797756)43-43(_____________________________________________

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

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

050-4156080)43-43(_____________________________________________

 בהרב עוזיאל, מחולקת, 
משופצת ומרוהטת, ק"ב, 
מושכרת ב- 5,200 ש"ח, 

ב- 820,000 ש"ח. שנה-טובה, 
_____________________________________________)43-43(אור-לנכס, 050-9500075

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

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

משופצת, 1,980,000 ש"ח. 
_____________________________________________)43-43(א.פנחסי, 03-5799308

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

מ"ר, משופצת + חצר. 
'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)43-43(_____________________________________________

■  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(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 בלעדי!! באיזור 
ישעיהו - רבי עקיבא, 

2 חד', משופצת קומה 
נמוכה כיוונים טובים 

+ אופציה "יאיר נדלן"     
052- 7633978)45-45(_____________________________________________  המרכז לניהול נדל"ן - 2 

דירות בטאבו, ק"א, 620,000 
ש"ח, מחיר מציאה! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)45-45(_____________________________________________

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

מבחר דירות למכירה/השכרה 
במחירים טובים!!! עטיה 

משה, 074-7037979,
054-6625272)45-45(_____________________________________________

 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)45-45(_____________________________________________

 קוטג', 5 חד', כולל ממ"ד 
בקרבת הקהילה החרדית 

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

משה, 074-7037979,
054-6625272)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
מציאה, 3 חדרים + אופציה 

להרחבה, קומה א', רק 
1,200,000 ש"ח, גמיש,

052-5752500)45-45(_____________________________________________

 בשכונה - ה', קרקע, 
מחולקת, משופצת ומושכרת, 

גינה, קרובה למכללות, 
1,185,000 ש"ח. אור-לנכס, 

050-9500075)45-45(_____________________________________________

 ליד האוניברסיטה, בית 
קרקע, 250 מ"ר, גינה, בנוי 
80 מ"ר, 4 חד' + אופציה 

לבניית 80 מ"ר נוספים, מחיר 
הזדמנותי! תיווך רומן,

052-7731832)45-45(_____________________________________________

 ברח' רגר 4 חד' )צמוד 
לאוניברסיטה(, מתאימה 

לחלוקה, כ- 100 מ"ר, ק"א, 
מחיר בהזדמנות! תיווך רומן,

 052-7731832)45-45(_____________________________________________

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

לחלוקה. תיווך רומן,
052-7731832)45-45(_____________________________________________

 בבר-אילן, מול הקריה )3 
חד'(, מיידי, מזגן, 1,100,000 

ש"ח. תיווך  יעקב,
054-4901948)45-45(_____________________________________________

 ברח' מעפילים, 3 חד', 
משופץ, מיידי, 865,00 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45(תיווך יעקב, 054-4901948

 במשרדינו מבחר דירות 
בטאבו משותף במחירים 

אטרקטיביים. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

050-3034110)45-45(_____________________________________________

 בפרל! בנין יוקרתי )10 
דירות(, נוף מדהים!! נותרו 
דירות 2.5,3,4 חד'. "תיווך - 

_____________________________________________)45-45(ט.זינגר" 03-6190004

 באזור בן זכאי/בעלז, 
דירת 4 חד', משופצת 
כחדשה + חצר כ- 40 

מ"ר לשימוש, 1,930,000 
ש"ח, מפתח בתיווך 

_____________________________________________)45-46(אשכנזי, 03-5791770

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

תוכניות יפות במשרד 
תיווך אשכנזי,
03-5791770)45-46(_____________________________________________

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

אפשרות בניה בגג, 
אופציה לחלוקה, מתאים 
ליזמים!!! תיווך אשכנזי, 

03-5791770)45-46(_____________________________________________

 באיזור השלושה, 3.5 
חד', משופצת + 15מ', 

אופציה מיידית בצד, 
חזית, קומה נמוכה, 
מיידית. "יאיר נדלן"

052-7633978)45-45(_____________________________________________

 באיזור המבוקש בפרדס 
כץ!!! בבניה מתקדמת!!! 

3.5, 4 בסטנדרט גבוה, שכנים 
חרדים, מ- 1,450,000. "תווך 

פרפקט" 052-7649782, 
03-5745872)45-45(_____________________________________________

 בהרב קוק!!! בבניה 
מתקדמת!!! 3 חד' 

ופנטהאוזים מפוארים, בניה 
ברמה גבוהה, ע"י קבלן אמין, 

תוכניות ב"תווך פרפקט"
03-5745872 ,052-7649782)45-45(_____________________________________________

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

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

3,200,000 ש"ח. איצקוביץ 
_____________________________________________)45-45(נכסים, 058-6010060

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

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

058-6010060)45-45(_____________________________________________

 בבן זכאי, דופלקס 5.5 
חד' + מרפסת גג, 150 מ"ר, 
ק"ג, שמורה, חזית, מאוררת, 

2,650,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)45-45(_____________________________________________

 ברמת אהרון איזור 
יוקרתי, דופלקס 170 מ"ר 

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

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 בסוקולוב מרכז, דופלקס, 
מחולקת ל- 2 דירות, 140 מ"ר 
75+65, משופצת, 2,150,000 

_____________________________________________)45-45(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

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

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

052-6321306)45-45(_____________________________________________

 בבנין-חדש בגולומב 
פנטהאוז 6חד' ענק, קומה 
רביעית, 3,500,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בגולומב, דירת-גן, 7חד' 
נדירה בגודלה, 160 מ"ר בנוי 

+ 120 מ"ר, גינה, 3,600,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 

052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, פנטהאוז 
מפואר, מחולק ל- 2, בניין 

חדש, 2,500,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)45-45(_____________________________________________

 בבנין-חדש במרים-
הנביאה, פנטהאוז 5חד', חזית 
+ מרפסת 3,100,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

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

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

052-3344721)45-45(_____________________________________________

 2 דירות 5 חד' + אופציה 
לגג נוסף, כ- 100 מ"ר, 
2,620,000 ש"ח בלבד!

050-4102467)45-45(_____________________________________________

 איכלוס מיידי! 6 בדסלר, 
ענקית, בנין חדש, ק"ג, חזית,

 3 כ"א, 2,590,000ש"ח 
איצקוביץ נכסים , 

058-6010060)45-45(_____________________________________________

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

ש"ח. איצקוביץ נכסים, 
058-6010060)45-45(_____________________________________________

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

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

058-6010060)45-45(_____________________________________________

 גבול ב"ב/ר"ג 
)ר"ג( האיזור המבוקש 

בסמיכות לשיכון ג', קומה 
4, דירה חדשה מקבלן 

בשלבי סיום ממש, דירת 
5 חדרים ממ"ד, מעלית, 

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

052-6321306)45-45(_____________________________________________

 בהזדמנות בגינחובסקי, 
אופציה להרחבה + מרפסת 

נוף + אפשרות לחלוקה, ק"ד, 
1,740,000 ש"ח, 

_____________________________________________)45-48ל(054-8536415

 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)45-45(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

 בבניה מתקדמת!!! 
בשיכון ג'!!! בבנין מפואר 

בסטנדרט גבוה, 5, 120 מ"ר, 
ק"א, 2,300,000.* 5.5, 140 

מ"ר, ק"ג + מעלית, חזית 
לגינה, 2,500,000. "תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745872)45-45(_____________________________________________

 בכהנמן, איזור רוזובסקי, 
8 חד', 200 מ"ר, ק"א + 

מעלית + חניה, 4 כ"א, סוכה 
גדולה, מצב מצוין, 3,000,000 

ניתן לקנות + יחידה בק"ק. 
_____________________________________________)45-45(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)45-45(_____________________________________________
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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)39-9/17(_____________________________________________

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

 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(_____________________________________________

 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

פתח תקווה
■ מגוון דירות 

בבלעדיות 3, 4, 5 חד' 
באזורים המבוקשים 

בפתח תקווה לפרטים 
אנגלו סכסון

03-9301122)29-29/17(_____________________________________________

נצרת עילית

ערד

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

3-3.5 חדרים

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_____________________________________________ 

 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)43-43(_____________________________________________

נתיבות

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

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

08-9931163)43-43(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 3 חד', 86 מ"ר, ק"א 

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

 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

 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

קריות
 דירות במחירי מציאה, 

ניהול נכסי אחזקות ושיפוצים, 
שרות בהנהלה חרדית, 

052-7644050)24-50(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 דירת 2.5 חד' ומרפסת 

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

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

רי/מקס ספיריט, 
050-4122744)42-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

4-4.5 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

■ 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(_____________________________________________

■ בבנין בבניה, בשד' 
רמז, )שכון ג'(, ק"א, 4 

חד', חזית, גמר בניה 
לפני פסח, 1,850,000 

ש"ח. תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 

050- 5308742
03- 5797756)43-43(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

 פרסמו חינם! מוכרים/
שוכרים "באפיקי נדל"ן 

בועז" וקבלו שירות אמין, 
מהיר ומקצועי,
050-4156080)43-43(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת 3 חד' + אופציה, 
מושכרת עם נוף מהמם, 

_____________________________________________)43-45ל(052-7619647

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בבנין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 4חד', גדולות, 

2,150,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)45-45(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
052-3344721)45-45(_____________________________________________

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

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

058-6010060)45-45(_____________________________________________

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

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

058-6010060)45-45(_____________________________________________

 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)45-45(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

 בחברון, 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ב + חניה )מעלית בתכנון(, 
משופצת 3 כ"א. *במימון, 4 
חד', 80 מ"ר, ק"ב, אחרונה, 

א.בגג, 48 מ"ר, חזית. 
_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

 דירת 4 חדרים בקובלסקי 
קרית הרצוג, קומה שניה, 
חזית, יפהפיה, משופצת 

מהיסוד, ללא סוכה, 
050-6263459 ,1,650,000)45-46(_____________________________________________

 בקובלסקי, 4 חד', כ- 100 
מ"ר, מפוארת, קומה ב' + 
אופציה, 1,595,000. נדל"ן 

הקריה, 050-3000121,
054-8472222)45-45(_____________________________________________

 בבניין-חדש בגולומב, 
דירות4/4.5חד' אחרונות, החל 

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

052-3344721)45-45(_____________________________________________

 בבניין-חדש באנילביץ 
היוקרתי, דירות 3חד' גדולות, 

1,650,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

052-3344721)45-45(_____________________________________________

 בבניין-חדש במרים-
הנביאה, דירת 3חד', גדולה, 
יחידה ומיוחדת, 1,600,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות! באליעזר, 
3חד', ענקית + אופציה 

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

052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 באיזור הרב-קוק, 3.5חד', 
גדולה + מרפסות, ק"א, 
1,640,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ, 03-8007000, 
050-3034110)45-45(_____________________________________________

 באפשטיין, 3חד' ענקית, 
משופצת, ק"א, 1,490,000 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,
050-3034110 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

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

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

050-3034110)45-45(_____________________________________________

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

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

050-3034110)45-45(_____________________________________________

 בקריית הרצוג, 3 חד', 
ק"א, 1,350,000 ש"ח, גמיש, 

בבלעדיות תיווך עוצמה,
03-6193412 ,052-7113508)45-45(_____________________________________________

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

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

058-6010060)45-45(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)45-45(נכסים, 058-6010060

 "בלעדי" בקרית 
הרצוג, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"ב, בלי, יפיפיה ונעימה, 
אפשרות בניה ממשית, 

65 מ"ר נוספים, יש 
יציקה מהשכן, בנין 

מטופח. בית הנדל"ן, 
053-3106255)45-45(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

 בשיכון ג', 3 חד', 100 
מ"ר + מרפסת גדולה, ק"א 
+ חניה, בניין מיקום מצוין 
+ סוכה, 1,700,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

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

1,250,000 ש"ח. 
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)45-45(אדוארד

 בבניין-חדש בגולומב, 
דירות 3חד' אחרונות, 

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

052-3344721)45-45(_____________________________________________

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

גדולים, קומה 3, 1,380,000. 
_____________________________________________)42-43(דוד תיווך, 055-9941042

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

1,190,000 ש"ח, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)45-45(אדוארד

 בלעדי בפלמח, 2.5 חד', 
57 מ"ר, משופצת כחדשה, 

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)45-45(אדוארד

 בלעדי בנורוק, 2.5 חד', 
50 מ"ר, קומה ב' ואחרונה, 

1,200,000, גמיש.
 ,077-2050410

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)45-45(אדוארד

 בבנימין אברהם, 2 חד', 
כ- 60 מ"ר, משופצת מהיסוד, 
קומה ב' ואחרונה + אופציה, 
רק 1,249,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)45-45(_____________________________________________

 בפלמח, 2.5 חד', כ- 60 
מ"ר, קומה אחרונה + אופציה, 

רק 1,130,000. נדל"ן הקריה, 
054-8472222 ,050-3000121)45-45(_____________________________________________

 באיזור הרב-קוק, 2חד', 
משופצת כחדשה, ק"ק + 

אופיה, 1,320,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ, 03-8007000, 

050-3034110)45-45(_____________________________________________

 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)45-45(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)45-45(הבית, 050-4199643

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

590,000 ש"ח. תיווך 
ברכת-הבית, 

050-4199643)45-45(_____________________________________________

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

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

ברכת הבית,
050-4199643)45-45(_____________________________________________

וילות ובתים
 בגבעת זאב, ברחובות 

המבוקשים! מבחר דו 
משפחתי/וילות + יחידות 

דיור מניבות, בגדלים שונים 
ובמגרשים גדולים, עם נגישות 

מעולה, מחל מ- 2,280!!! 
_____________________________________________)45-45(תיווך מאור, 02-5730077

 מציאה! ברמות א' 
במדורגים של מורגנטאו, 

דירת גן, 5 חד', 120 מ"ר, 
כ.פרטית, חצר/גינה 50 מ"ר, 

מ.סוכה, ק"א, יח' הורים 
גדולה, משופצת, נוף מהמם, 

א.ליח' השכרה, רק 2,150,000 
ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 

02-5714636)45-45(_____________________________________________

 בגבעת זאב המתחרדת, 
במרכז! 4 מרווחת + פינת 
אוכל ומרפסת סוכה גדולה 
ואופצ' להרחבה, בבנין קטן 
מרכז ושקט, במחיר קטן!!! 

_____________________________________________)45-45(תיווך מאור, 02-5730077

4-4.5 חדרים

 בשכונת רמת שרת, 
חדשה-בשוק, בדוד מרץ, 3 

חדרים, משופצת ויפה בכניסה 
נפרדת + מרפסת סוכה 

גדולה, מחסן וחניה. צימוקי, 
02-5638221)45-45(_____________________________________________

 בהזדמנות! ברמות ב' 
בסמטה פנימית של צונדק, 

3 חד', 65 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, מ.סוכה גדולה, 

ק"ג, נוף מדהים, א.להרחבה, 
א.למעלית, רק - 1,550,000 

ש"ח, בלעדיות בנדל"ן אריאלי, 
02-5714636)45-45(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)45-45(_____________________________________________

 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 נדל"ן, 
052-6321306)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות! בטרומפלדור 
בבניין-חדש, דופלקס מחולק 

ומושכר, 160 מ"ר, 2,300,000 
ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ,

050-3034110 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

+5 חדרים

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

כיורים, מעלית וחניה משותפת 
- 1,550,000 ש"ח, גמיש. 

_____________________________________________)45-45(מיטב נכסים, 052-8530061

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

שרותים. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)45-45(_____________________________________________

 רוטשילד, דירת 4 ח', 
כ- 120 מ"ר, דר/מז/צפ, קומה 

2, עורפית, מזגנים, תמ"א 
מאושרת. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהלום 
השקט! 4 חדרים, גדולה 

ומרווחת, מעלית, משופצת 
קומפלט, בלעדי רם נכסים, 

054-5566145)45-45(_____________________________________________

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

וממוזגת, רק 1,280,000 ש"ח, 
בלעדי רם נכסים, 

054-5566145)45-45(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בגני 
הדר, דירת 4 חדרים, 

מצויינת,במיקום הכי טוב 
בשכונה, מומלץ. 

050-6925400)45-45(_____________________________________________

 ברוטשילד )גן הנשיא(, 3 
חד', ק"2, כ- 80 מ"ר, מפוצלת 
ל- 2 יחידות, 1,190,000 ש"ח, 

050-4811122)45-45(_____________________________________________

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

2 שירותים בקרבת בי"ח 
השרון. תיווך "גרים" עטרת, 

050-4231133)45-45(_____________________________________________

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

חניה, שכונה דתית. תיווך 
_____________________________________________)45-45("גרים" עטרת, 050-4231133

 בנורדאו, ק"ב, 
3 חדרים, 90מ"ר, 

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

052-6321306)45-45(_____________________________________________

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

בהזדמנות!!! א.י נכסים 
והשקעות נדל"ן,

052-6321306)45-45(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בכפר 
אברהם, דירת 2.5 חדרים, 

אופציה ענקית לבנייה,
050-6925400)45-45(_____________________________________________

 5 חד', מרפסת, נוף, 
מחסן, אופציה, בנין חרדי, 

מושכרת 2,700, ב- 850,000, 
_____________________________________________)45-46ל(מציאה, 052-7136052

צפת

 גבעת זאב המתחרדת 
לזוג צעיר/השקעה, 95 מ"ר, 

אבן! 3.5 + פינת אוכל, 
מרפסת סוכה 70 מ"ר לנוף 
וחלל 60 מ"ר, מיידית! ירדו 

במחיר!!! תיווך מאור,
02-5730077)45-45(_____________________________________________

 בגבעת זאב ,מפתחות 
במשרד! דירת גן, 5 גדולה + 

פינת אוכל,גינה 100מ"ר,קרוב 
לכל דבר מגורים/השקעה,כל 

הצעה תישקל!!!
_____________________________________________)45-45(תיווך מאור, 02-5730077

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

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

נוספת, במחיר דירה!!!
_____________________________________________)45-45(תיווך מאור, 02-5730077
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ירושלים

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

רווחים משמעותיים!! 
אל תפספס !! תתקשר 

058-7701070)21-21/17(_____________________________________________

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

 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

■ 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(_____________________________________________

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

 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)20-20/17(_____________________________________________

 דירת חדר, ממוזג ומרוהט 
ליחיד או למשרד + שרותים 

_____________________________________________)41-45(ומקלחת, 050-4112720

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

_____________________________________________)41-45(ש"ח, 052-7161685

 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)41-45(_____________________________________________

 להשכרה ברימון, דירת 3 
חדרים, חדשה + חצר,

052-2224730)41-42(_____________________________________________

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

חנה סנש 17, 3,600 ש"ח, 
_____________________________________________)41-45ל(054-8099198

 יחידת ארוח ל- 30 איש 
למשפחות ולקבוצות, מחירים 

אטרקטיביים, מבצע לקיץ, 
052-7655120)18-21/17(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)47-48/16(_____________________________________________

 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)21-47(_____________________________________________

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

_____________________________________________)18-45(גינה ומתקני גן, 052-7655177

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

לזוגות/לקבוצות, 
052-7655095)23-49(_____________________________________________

 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, בבנין 

יפה, מתאים למשרד או 
למחסן, ברח' הרב קוק 
ליד רח' חברון, 2,300 
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)25-21/17(_____________________________________________

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

050-8490663 ,02-5361771)3-4/17(_____________________________________________

בר יוחאי

בני ברק

בית חורון

ביריה

אלעד
 קמפוס ארוח לשבתות 

ולביה"ז; נקי, מטופח וממוזג, 
לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 

_____________________________________________)24-24/17(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)25-28/17(_____________________________________________

 בעוזיאל 2 יחידות אירוח 
חדשות, מפוארות ומאובזרות 

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

דרושות דירות לארוח לזוגות 
_____________________________________________)30-4/17(ולמשפחות

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

)ניתנת להשכרה בנפרד( + 
בוסתן ומשחקים. בקרו באתר 

_____________________________________________)24-25/17("אגם מים", 02-5344514

בית מאיר

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת. אבינועם,

054-8001138)37-37/17(_____________________________________________

 צימר יפיפה ומטופח 
)10 ד' מי-ם ומודיעין( לזוג/

משפחה, 2 חד' שינה, ג'קוזי, 
בריכה ,

,054-5461450
02-5361450 ,052-2611920)37-11/17(_____________________________________________

 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)40-52(_____________________________________________

■ 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, קרוב 
למרכז העיר, 

050-6921233)45-48(_____________________________________________

■ להשכרה חנות עובדת 
של פלאפל, 30 מ' בין 

חזו"א להשומר, פרנסה 
בשפע, השכירות 5,000 
ש"ח+מע"מ, דמי פינוי 

וכל הציוד 100,000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הר' 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 
_____________________________________________)43-47(האולמות, 0527-182182

 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)45-48(_____________________________________________

 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)45-48(_____________________________________________

■ קרקע בהוד השרון 
שהופשרה מחקלאות 
למגורים במחיר חסר 

תקדים, אושרה במחוזית 
וחתומה ע"י משרד 

_____________________________________________)43-48(הפנים, 0505-483322

 בלעדי-למכירה!! 
)מצויינת להשקעה( 
ברבי-עקיבא, חנות 

בק"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

 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 

_____________________________________________)41-45(ברחוב מרכזי, 054-8402155

 חנות בבת-ים, 15מ"ר, 
מתאים למשרד או 

טלמרקטינג, 3,000 ש"ח כולל 
_____________________________________________)41-45(מיסים, 054-8402155

 בק.אתא בעצמאות, 
178 מ"ר, רק 7,000 ש"ח 

למ"ר, מציאה! תיווך אלפסי, 
04-8441111)41-41(_____________________________________________

 להשכרה בבת-ים, חנות 
15 מ"ר, מתאים למשרד או 
לטלמרקטינג, 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)41-45(כולל מיסים, 054-8402155

 להשכרה מחסן 22 
מ"ר, רח' ר' עקיבא 13 ב"ב 
+ גישה לרכב, 1,150 ש"ח, 

054-4992952)41-45(_____________________________________________

 להשכרה בקהילות יעקב 
בב"ב, מחסן 40 מ"ר לכל 

מטרה, 2,500 ש"ח,
050-2229247)41-41(_____________________________________________

 מיוחד לסוכות! 2 צימרים 
נקיים מאובזרים וממוזגים + 
נוף מדהים, חצר ומתקני גן, 

052-7655177)41-17/17(_____________________________________________

 ברמב"ם, יח' דיור - 
חדשה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)38-41(2,000 ש"ח, 052-6160852

■ להשכרה ברח' 
עמיאל, 2 חד', ק"א, 

משופצת יחידה,28 מ', 
מרוהטת חלקי, 3,000 
ש"ח. בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
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, 
_____________________________________________)42-46ל(052-7678689

 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)42-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 להשכרה מס' משרדים 
יפים ומשופצים הכוללים 

אינטרנט, מדפסת ומטבחון 
מאובזר, וכן כיתת לימוד 

מאובזרת, אפשרות לקורס/זמן 
ממושך, לבירורים לאה  

            054-8468384
 leas@rachip.com)43-47ל(_____________________________________________

 התפנה חדר במשפחה 
עבור נערה/אשה חרדית 
הזקוקה לשיקום, פרטים

_____________________________________________)43-47ל(052-7659259 03-6182063

פנטהאוזים ודירות גן
 בבית יוסף בבניין 

חדש, דירת גן מפוארת, 
4 חדרים + גינה, כניסה 
מיידית, ב- 5,400 ש"ח. 

להב נכסים, 
050-4177750)43-43(_____________________________________________

 בבית יוסף בבניין 
חדיש, 5 חדרים + סוכה 

ומרפסת, קומה ראשונה, 
ב- 5,700 ש"ח. להב 

_____________________________________________)43-43(נכסים, 050-4177750

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

_____________________________________________)43-47ל(ק"א, 054-8406608

 ברח' רבינו אשר, דירת 1.5, 
מאובזרת ומרוהטת קומפלט, 

ממוזגת, 1,800 ש"ח כולל 
_____________________________________________)43-47ל(מים, 050-9734807

 דירות להשקעה ולמגורים 
בצפת/בטבריה/בנתניה, החל 

מ- 380,000 ש"ח. נתי המתווך 
_____________________________________________)43-47(לציבור הדתי, 050-5766979

 בפרדס חנה, מגרש 
500 מ"ר פרטי, 200 

מטר משכונת מגורים, 
למהירי החלטה בלבד. 
דב גור רימקס אנשים, 

052-6457987)43-43(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

עמנואל
 דירת-גן 5 חדרים מוארת, 
גינה פרטית מסודרת, במיידי 

_____________________________________________)43-45ל(2000 ש"ח, 054-7736585

■ להשכרה ברח' מינץ, 
ק"ק, 2 חד' גדולים, 
ממוזג, מיידי, 3,000 

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

050-5308742
03-5797756)45-45(_____________________________________________

■ להשכרה לבודד בק"ד 
עם מעלית, חד' קומפלט, 

מתאים גם לסופרים או 
קוסמטיקאית, המחיר 

1,500 ש"ח. בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

050- 5308742  23
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 באיזור חתם סופר!!! 
4 חדשה מהקבלן, ק"ב + 

מעלית, חזית מ- 4,500 ש"ח, 
מ- 15.11, מפתח ב"תווך 
פרפקט" 052-7649782, 

03-5745872)45-45(_____________________________________________

 במוהליבר, 3 חד', 65 
מ"ר, ק"ב, משופצת, ממוזגת 
+ ארון קיר מיידי, 3,700 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי, אברבנאל, 3 חד', 
45 מ"ר, קו' א', עורפי, 2,600 
כולל ארנונה. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)45-45(אדוארד

 בשח"ל בבניין חדש, 3 
חד', חזית ,מיידית, 4,500 

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ, 
052-3344721 ,03-8007000)45-45(_____________________________________________

 2, לזו"ג, מרוהטת 
וממוזגת, בחנקין, מיידית,

_____________________________________________)45-46ל(052-7650633, 054-6916241

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

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

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)45-45(אדוארד

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

 ,077-2050410
050-5750880, אורי תיווך 

_____________________________________________)45-45(אדוארד

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

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

054-4627814)45-48(_____________________________________________

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

 להשכרה יח"ד, 40 מ"ר, 
קרקע + חצר, רק 2,200 כולל  

ארנונה. נדל"ן הקריה,
054-847222 ,050-3000121)45-45(_____________________________________________

 מציאה! ברמוד ד', דירת 
גן, 2 חד', 40 מ"ר, ק"ק, 

כ.פרטית, גינה/חצר מרוצפת 
25 מ"ר, נוף, משופצת 

כחדשה, מוארת, מרוהטת 
קומפלט + מ.חשמל, דוד 
שמש, כיריים גז, תקופות 
קצרות/עד חצי שנה, רק 
3,500 ש"ח )כולל ארנונה 

_____________________________________________)45-45(ומים(, 050-4144220 לל"ת

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 באונטרמן - דירת 4ח', 
קומה 4, משופצת, מזגנים, 

מעלית. תיווך "גרים" עטרת, 
050-4231133)45-45(_____________________________________________

FOX  נדל"ן - בגני הדר, 
3.5 חדרים להשכרה, אפשרות 

_____________________________________________)45-45(מיידי, 050-6925400

 דרושה דירה קטנה לקניה 
בב"ב/פ"ת )אזור השרון 
_____________________________________________)45-46ח(והמרכז(, 054-7938941

 דרושה דירה לקניה באזור 
ר"ג/פ"ת/ב"ב ב- 1,200,000 

_____________________________________________)45-46ח(בערך, 052-7396092

 דרושות דירות לקניה 
בבאר-שבע. יוסף השקעות, 

 ,050-3616800
08-6277193 ,052-6616800)45-45(_____________________________________________

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

_____________________________________________)45-46ח(הרוסה, 050-6651365

 דרושה דירת 5 חד' לקניה 
באלעד באזור העליון לל"ת, 

_____________________________________________)45-46ח(050-4126436

 בבאר שבע, בשכונה ג', 
4 חד', משופצת ויפה, מחולק 
ל- 2 יח', 680,000 ש"ח. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)45-45(_____________________________________________

 בבאר-שבע, 3 
חד', במרכז גילט, קרוב 

לאוניברסיטה, 570,000 ש"ח, 
משוכר לתווך ארוך. יוסף 

השקעות, 050-3616800, 
08-6277193 ,052-6616800)45-45(_____________________________________________

 בבאר שבע בית 
קרקע, קרוב למעונות ג' 
והאוניברסיטה, אפשרות 

בניה, 1,500,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)45-45(_____________________________________________

 בשכונה ד', ברח' 
אלכסנדר ינאי )ליד מעונות 
סטודנטים(, 3 חד', קרקע, 

780,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)45-45(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)45-45(נדל"ן, 054-5233623

 בבאר שבע, דירת 
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)45-45(_____________________________________________

 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)45-45(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ג', 
ברח' של פינוי בינוי, 3 חד', 

750,000 ש"ח. יוסף השקעות, 
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)45-45(_____________________________________________

 בבאר שבע בשכונה ד' 
ברח' אברהם אבינו, 3 חד', 
ק"ב, 560,000 ש"ח. יוסף 
השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)45-45(_____________________________________________

 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)45-45(_____________________________________________

 בבאר-שבע, למכירה 
דירות בבנין העומד לפני פינוי 

בינוי, 500,000-650,000 ש"ח. 
יוסף השקעות, 050-3616800, 

08-6277193 ,052-6616800)45-45(_____________________________________________

 בבאר-שבע, באברהם 
אבינו, 3 חד', ק"ב, משופצת, 
קרוב לאוניברסיטה, 620,000 

ש"ח. יוסף השקעות,
 ,050-3616800

08-6277193 ,052-6616800)45-45(_____________________________________________

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

קבוצת פרפקט, 
052-8308073

amitay@perfectpro.co.il)45-45(_____________________________________________

 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)45-45(_____________________________________________

 חנות במרכז רבי 
עקיבא, חזית, 30 מ"ר, 
מיקום מרכזי מאוד!!! 

מיידי!! בבלעדיות בתיווך 
_____________________________________________)45-46(אשכנזי, 03-5791770

 בב"ב ברבי עקיבא, 
חנות כ- 10 מ', אפשרי 
גם למשרד, משופצת 

וממוזגת, 2,000 ש"ח, 
שכירות + דמי פינוי, 

מיידית. "יאיר נדלן"
052-7633978)45-45(_____________________________________________

 חנות בז'בוטינסקי, 40 
מ"ר + גלריה 35 לכל מטרה, 
3,000 ש"ח. 077-2050410, 

050-5750880, אורי תיווך 
_____________________________________________)45-45(אדוארד

 מגרשים חקלאים 
פרטיים בטאבו, צמודי 
דופן לשכונות מגורים, 

החל מ: 500 מ"ר ועד 40 
דונם בשלמות, פוטנציאל 
אדיר!!! דב רימקס פרדס 

_____________________________________________)45-45(חנה, 052-6457987

 בב"ב להשכרה - באזור 
אלישע, 140 מ"ר ו/או 400 

מ"ר לגן, מעון וכו'.
_____________________________________________)45-45(054-8406031, 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)45-45(_____________________________________________

 סטודיו מפואר בגני טל, 14 
מ"ר + שרותים, למשרד/חנות, 

_____________________________________________)45-48ל(053-3105016

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

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

 יחידות ארוח כפרי גדולות, 
ממוזגות ומאובזרות קומפלט, 

גינה + מרפסת, 
 ,052-3452522

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 במכבים, 4 חדרים 
לשותפות, 2 שותפות בחדר, 

1,000 ש"ח לשותפה,
050-4148686)45-46(_____________________________________________
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■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, 

קבוצות ולזוגות + נוף, 
מרהיב סמוך לרשב"י, 

,052-5226788
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/17(_____________________________________________

כפר שמאי

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

לזוגות, באמצע שבוע.
04-6989510 052-8771810)15-18/17(_____________________________________________

■ במירון דירות איכותיות, 
מרווחות וממוזגות, דשא+ 

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

04-6989734)50-47/16(_____________________________________________

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

 ,054-2250240 ,08-6889750
050-2250232)9-10/17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)4-5/17(גישה לנכים, 052-8013000

■ "אחוזת אסתר" 
- צימרים מטופחים 

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

גינה ונוף,פינת חי,
,052-8723705
050-4443803 )9-12/17(_____________________________________________

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

מש' אלק. 054-8042119
04-6989119)50-51/16(_____________________________________________

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)16-18/17(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

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

 צימרים + בריכה+ג'קוזי 
לישיבות, שבתות חתן 

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

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

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

 דירות אירוח למשפחות, 
ממוזגות ומאובזרות + חדרים 

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

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 

_____________________________________________)28-29/17(וחדר אוכל, 054-6987257

מצפה יריחו

נתניה

נהריה

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

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

 דירת 3.5 חד' לחופשה 
משפחתית, ממוזגת 

ומרווחת, נוף גלילי 
_____________________________________________)36-48(מדהים! 050-4770781/2

יבניאל

■ בפוריה - "בקתות 
תאיר לכנרת" - עם 

נוף מדהים, מאובזרות 
וממוזגות + גינה, לזוגות! 

050-6927465)7-9/17(_____________________________________________

טלזסטון
 "הארובה האדומה" - 

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

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

 צימר חדש ממוזג 
ומאובזר+חצר עד 6 
מיטות מבצע 350 

_____________________________________________)45-5/17(ללילה! 050-4102275

 2 צימרים למשפחות, 
בריכה בכל צימר, טרמפולינה 
ענקית, שולחן כדורגל, מנגל 
_____________________________________________)23-24/17(וטיולי שטח, 055-6678585

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

052-7772913)48-49/16(_____________________________________________

ירושלים

 צימר הכהנים- 10 דק' 
מהכינרת, חצר מהנה לילדים. 

052-7150124)36-33/17(_____________________________________________

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

48 חדרי שינה, חנייה 
וחצרות, 058-3232627 

)30-30/17(           02-5003414_____________________________________________

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

050-2638641)14-1/17(_____________________________________________

■ יחידת נופש מושקעת 
במרכז ירושלים, 6 מיטות, על 

_____________________________________________)3-4/17(בסיס יומי, 052-6134378

■ בנין ישיבה בירושלים 
להשכרה לשבתות 60 מיטות 

+ ביהמ"ד + חדר אוכל,
052-7634389)38-38/17(_____________________________________________

כלנית
 צימרים יוקרתיים ביותר 
+ ברכה אולימפית + ג'קוזי 

ספא ענק + נוף פסטורלי 
ומדשאות, תחבורה ציבורית 

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

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

_____________________________________________)40-52(ש"ח ללילה. 050-2565636

 צימרים "שקיעה 
באופק", בפוריה רומנטים 

לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף, ביכנ"ס קרוב, 
050-7322422)23-23/17(_____________________________________________

 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, 
_____________________________________________)35-47(לפרטים: 052-7149402

 סוכות מעל המים - חדרי 
ארוח מאובזרים במחירים 
מוזלים, מבצעים מיוחדים 

לחגים!!! אפשרות להסעה, 
052-2634477 ,052-3224835)37-37/17(_____________________________________________

 מבצע קיץ ארוח בכינרת 
- עד 40 איש לקבוצות, 

משפחות וזוגות + סוויטה עם 
ג'קוזי לזוג + 2 דקות הליכה 

_____________________________________________)37-45(לכינרת, 050-7824909

 צימרים ליחידים ולקבוצות 
- סוכה, מנגל, בריכה גדולה, 

סנוקר, כדורגל, פארק לילדים 
לשבתות ולחגים במחירים 

נוחים! 052-3540874,
052-3594875)38-52(_____________________________________________

 בצור-הדסה וילה יפיפיה 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 
20 איש, לשבתות גיבוש 

משפחתיות ולחגים, 1,800 
_____________________________________________)38-39/17(ש"ח ללילה, 054-6987004

■ בצאנז, סוויטות/דירות, 
מפוארות, מאובזרות ונקיות 

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

 ,09-8625160 ,054-8519879
053-3125160)49-1/17(_____________________________________________

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, 
_____________________________________________)32-6/17ל(ביכנ"ס, 050-5068848

ספסופה
 וילה גדולה ונקיה לאירוח 

מהנה במיוחד )4 חד' + סלון( 
בריכת שחיה מובנת, גינה 
גדולה, פינות ישיבה ועוד.  

054-5726412 ,077-5590283)38-11/17(_____________________________________________

 בנין ישיבה ברמות, 
להשכרה בשבתות, חדר אוכל 

_____________________________________________)40-41/17(ובית מדרש, 052-7646764

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות, 

052-7184183)38-13/17(_____________________________________________

 נופי הירדן - "בנצימר" - 
סוויטה מפנקת ומרפסת נוף 
מדהימה ביישוב הדתי מצפה 

יריחו, כ- 15 דק מירושלים, 
050-2403750)40-52(_____________________________________________

■ ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

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

054-3088080)33-8/17(_____________________________________________

דימונה

דלתון

חשמונאים

טבריה

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

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

 סוויטות מפוארות 
מאובזרות קומפלט + ברכה 

מחוממת מוצנעת + חצר 
מרהיבה. אתר "צימר דן" 

052-4481113)17-45(_____________________________________________

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

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

■ בעמקא ליד נהריה, 
צימרים למשפחות, שפע 

אטרקציות חליבה, רכיבה, 
אוירה כפרית ודתית.

 052-8669090 04-9969141
mikibs.co.il :17-18/17(בקרו באתר(_____________________________________________

גליל מערבי

עד 16 איש, ממוזגת, מטבח ■ וילה בעלמה למשפחות, 
מאובזר, חצר גדולה וחניה+ 

בריכה, 1,600 ש"ח,
050-3804386)37-45(_____________________________________________

גליל

 ערוגות הבושם עמקה, 
באווירה דתית, צימרים + 

בריכה, לאירוח זוגי ומשפחתי 
+ יחידת אירוח גדולה,

 052-8669043
www.rydy.co.il)41-1/17ל(_____________________________________________

 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,
_____________________________________________)41-45ל(052-7631763

 3 צימרים על מתחם 
של 4 דונם, בריכת 
שחיה וג'קוזי, ספא 

ענק, למשפחות ולזוגות, 
מחירים נוחים!!! גם 
_____________________________________________)41-1/17(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)41-1/17(_____________________________________________

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

■ לשכור בנוח-קאר, סוכנות 
להשכרת רכב בארץ ובחו"ל, 

שירות. אמינות. מחיר,
0722-777-200)50-51/16(_____________________________________________

■ בס"ד "המוביל שלך 
ובשבילך!" העברת דירות 
ומשרדים ופריטים בודדים. 

_____________________________________________)39-52(054-4434362, נתי

■ "שלוימל'ה הסעות" 
הסעות וטיולים לכל 

הארץ רכבים מפוארים 
ונתב"ג ירושלים וב"ב, 

ואירועים 057-3188842 
050-7532336)33-33/17(_____________________________________________

הובלות והסעות

 רכב 7 מקומות לאברכים 
בלבד בבני-ברק, הונדה שאטל 

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

■ צביקה כהנא - השכרת 
רכב ונופש בארץ ובעולם, 

אצלינו השירות מעל 
_____________________________________________)40-4/17(הכל!!! 03-6318999

 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
_____________________________________________)40-48ל(050-6666599

מכירת רכבים

מוצרים 
ושירותים

דיו וטונרים
 "טונר ודיו" -ר' עקיבא 

109 ב"ב, כל סוגי הדיו 
והטונרים למדפסת, 

החל מ- 20 ש"ח, 
_____________________________________________)29-3/17(להזמנות  050-4161617

הונדה

 הובלות אריאל, דירות, 
פריטים בודדים, פירוק והרכבת 

רהיטים, בכל הארץ,
_____________________________________________)38-46ל(052-3303187, 054-5572342

 "אילן הסעות"- הסעות 
לכל חלקי הארץ, 10-16 
מקומות, 053-7634980 

050-  3634980)37-45(_____________________________________________

 "דרך המלך" - הסעות 
וטיולים - לכל רחבי 

הארץ, 14,20,30,40,55 
מקומות, נהגים חרדים 

ואדיבים, 054-5990390, 
053-3166566)38-35/17(_____________________________________________

 "הסעות דניאל" 
- רכבים 14/16/20 

מקומות לכל הארץ, 
שרות אדיב ואמין,

052-7101020)26-52(_____________________________________________

 התחדשנו ב- 40 
מקומות! מיניבוסים 
להסעות וטיולים לכל 

חלקי הארץ, שירות אמין 
ואדיב, 052-3821702, 

050-4110855)35-47(_____________________________________________

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)1-2/17(_____________________________________________

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

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

משחקים, נקי במיוחד,
052-7613501/2)47-50/16(_____________________________________________

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

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

www.hapagoda.com
054-9988348)20-19/17(_____________________________________________

■ במרכז הדתי חיספין, 
צימר חדש ומאובזר, פינתי 
ושקט+ ג'קוזי, כולל סוכה 

אטרקציות באיזור, מומלץ!!!
_____________________________________________)37-11/17ל( 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)6-9/17(_____________________________________________

 "סוויטות הארי" - יחידות 
נופש בעתיקה, מפוארות, 

ממוזגות ונקיות, נוף וג'קוזי, 
050-4156810)17-18/17(_____________________________________________

■ בנווה אורנים- וילה 
5 חד' למשפחות, 

מפוארת, מאובזרת+ 
בריכה מחוממת ושולחן 

סנוקר מקצועי. בקרו 
באתר- "וילת דורון פאר" 

050-4296661
050-7477127)33-7/17(_____________________________________________

■ חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

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

050-8227511)30-30/17(_____________________________________________

 ויטראז', בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים, 

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

052-7646814)21-21/17(_____________________________________________

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

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

 *בעתיקה בכיכר המגינים 
- נקיה, גדולה וממוזגת לזוגות 

ומשפחות. *צימר לימים 
ושבתות, 052-7687778, 

077-7677018)25-1/17(_____________________________________________

 דירות יפהפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים 

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

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

באיכות, מצפה יריחו,
050-2403750 ,052-2403750)40-52(_____________________________________________

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

ברכת ספא מחוממת וסאונה 
לזוגות ומשפחות, 

04-6980419 ,052-5254569)5-6/17(_____________________________________________

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

ומשפחות, 052-4604609, 
04-6980449)18-21/17(_____________________________________________

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

ברכת בנויה, צמוד למירון, 
050-2606535)11-16/17(_____________________________________________

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

לזוגות, למשפחות ולבחורי 
ישיבות, 050-4127850,

04-6980421)18-45(_____________________________________________

 להתעורר בצפת 
העתיקה!!! דירת נופש 

מאובזרת!!! מקום אסטרטגי, 
קרוב לבתי כנסת העתיקים

050-4161618)29-3/17(_____________________________________________

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

ממוזגת, ליד ת.מרכזית 
ועתיקה, חצר ענקית 

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

 לבין הזמנים - לשבתות, 
מאווררת, נקיה ומסודרת + 

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

 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)27-1/17(_____________________________________________

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

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

052-8650222)33-45(_____________________________________________

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

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

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

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי+ חצר ונוף. מרחק הליכה 

_____________________________________________)34-46(מהעתיקה. 052-3455254

 מבחר גדול של דירות 
נופש בצפת וסביבותיה, 

ממוזגות, למשפחות 
ולקבוצות, במחירים נוחים, 

050-4105896)34-46(_____________________________________________

 בית פרטי מאבן כולל 2 
צימרים+חצר גדולה, בצלע 

ההר, צופה לנוף מדהים 
053-3147542 052-7155422)37-37/17(_____________________________________________

 דירות נופש בלב 
העתיקה צפת, מרפסת 

גדולה, מיזוג, עד 8 
_____________________________________________)22-48(מקומות, 054-8433991

 וילה מפוארת, 6 חד', נוף, 
מרפסות גדולות, ממוזגת 

ומאובזרת + סוכה כשירה, 
054-4846447)38-46(_____________________________________________

 לשבת וחול, דירה פרטית, 
נקיה ומסודרת + מזגנים 

וחצר, 08-6601778,
_____________________________________________)38-45ל(052-7113937

■ קונה כל הרכבים 
לפירוק+ נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)42-38/17(_____________________________________________

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

אישורים, 052-5752933, 
052-3239123)1-2/17(_____________________________________________

מכוניות

קניית רכבים

 בעתיקה בית סימונה 
- 5 יח' מאובזרות, עד 30 

איש, גישה לרכב, מעל 
מקווה האר"י, אפשרות 

לסטודנטים, 
054-2196965)16-46/16(_____________________________________________

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

מגלשת מים וגינה,
04-6921608 ,050-5651279)41-45(_____________________________________________

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

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

058-3245275/2)41-15/17(_____________________________________________

 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)41-45(_____________________________________________

■ 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

)5-3/17(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)4-3/17(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)42-44/17(_____________________________________________

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

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות,

050-6333765)42-2/17(_____________________________________________

■ דירות נופש בטבריה, 
ברמה גבוהה ליחידים 

ולקבוצות לל"ת -
02-6263663 ,058-3777400)7-10/17(_____________________________________________

 דירת נופש 4 חד', חדשה, 
1,000 ש"ח ללילה + צימר 2 

חדרי שינה 500 ש"ח ללילה + 
_____________________________________________)43-45(סוכה, 052-7648264

 "טל בכפר" - לנופש 
מושלם, צימרים קסומים, 
מעיינות במרחק הליכה. 
*סוויטה חדשה ומפנקת 

+ ג'קוזי + סוכה, 
052-7203715/20)43-17/17(_____________________________________________

 בעיר העתיקה! צימר 
לזוגות, חדש וממוזג, 

במיקום מעולה,
052-7153475)43-47(_____________________________________________

■ "אחוזות כינורות"- 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת + 
בריכה מחוממת וספא )כשר(. 

052-5948777)4-5/17(_____________________________________________

 צימר מפואר לזוגות,
מטבחון מאובזר + ג'קוזי זוגי 

+ בריכה מוצנעת.
מרפסת/גינה, ביהכנ"ס קרוב.
_____________________________________________)28-2/17ל(053-7707020 050-3770300

 דירת נופש, 3 חד' + 
מרפסת עם נוף מדהים 
_____________________________________________)45-46ל(לכינרת, 052-7651623

 בגאולה, דירות יפיפיות 
ומאובזרות לימים/שבתות 

במחירים נוחים! 
 דרור חלוץ,מורה _____________________________________________)45-45(053-3131809, 02-5387605

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! 
_____________________________________________)23-49ל(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!
_____________________________________________)35-47ל( 054-4468840 )בב"ב(

 "שמעוני" - בית ספר 
לנהיגה, 50 שנות נסיון, 
הילוכים, אוטומט, נכים, 

אוטובוס ציבורי זעיר, 
משאית, אופנועים,

 ,03-6054445
03-6044435)24-49(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, מבצעים+ עזרה 
בתאוריה, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
_____________________________________________)13-14/17ל(052-2595370

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(

יעוץ ועזרה

 ד"ר יעקב קרן - רופא 
מומחה לבעיות שבינו 
לבינה, הדרכה, ייעוץ 
וטיפול רפואי, לגברים 
_____________________________________________)35-47(ונשים, 050-5870353

 אהרון מורה לנהיגה, 
אוטומט, מזדה 3, 

חדישה, טסט מיידי, 
מבחן פנימי חינם,

050-4469796)24-49(_____________________________________________

 הפתרון החדש לשלום 
בית בהמלצת רבנים ומומחים, 

052-7668155)38-41(_____________________________________________

 מילגה לבעלת יכולת עזרה 
לזוגות בקורס ייעוץ נישואים 
_____________________________________________)41-47(בת"א. 052-4402555, מלכה

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

₪

₪

₪

■ "שחר השכרת רכב"-   
פרטיות, מסחריות 
ומשפחתיות )7-9(, 

גם לנהגים חדשים ולפי 
_____________________________________________)3-6/17(שעות. 077-40-900-70

■ נתיב - השכרת רכב 
לנהגים צעירים וחדשים 

*מכירה *השכרה 
_____________________________________________)4-5/17(*ליסינג, 03-7267260

לפרסום
בלוח

03-6162228
 סובארו אימפרזה 

2006, 1600, אוטומטית, 
ראשונה, צורה חדשה, 

מכני מעולה, שמור 
ומסודר + טסט לשנה, 

054-8402332)45-45(_____________________________________________

סובארו



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה  כ”ד- כ”ו תשרי תשע”ז  26-28/10/16

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ "חסדי נועה" - שידוכים 
לכל הגילאים, לכל המגזרים 

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

שידוכים
■ בת מלך, משרד שידוכים 
איכותי ביותר לחרדים וכיפות 

סרוגות, הזיווג הוא כל מעיינינו, 
סודיות מובטחת, להתקשר 
בימים א'-ה' בשעות -16:00
_____________________________________________)32-2/17(21:00 בלבד, 052-7333955

■ "שידוכי המרכז" - 
שידוכים לחרדים ודתיים 
בלבד! מחלקה מיוחדת 

לאשכנזים, שדכן מקצועי 
עם המון הצעות

054-8422105
03-6189388)40-14/17(_____________________________________________

אבידות

שיפוצים וצבע
 אמבטיית זאב -

לא שפצנו רק החלפנו 
אמבטיה, 03-5445901, 

,02-5333862
,04-8361130
09-9584862)25-45(_____________________________________________

■ מגוון הצעות שידוך למגזר 
החרדי והדתי,כללי, רווקים/ת 
ופרק שני לכל הגילאים ולכל 
רמות ההשכלה )מטפלים גם 
בקשיי שידוך(, משעה 10:00 

_____________________________________________)12-45(בבוקר, 052-3340338

■ 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)28-5/17(_____________________________________________

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.
_____________________________________________)38-46ל(052-2538812 077-5177007

מכונות תפירה
 מעיין התפירה - מכירה 

ותיקון כל סוגי מכונות 
התפירה לתעשיה ולבית, 
_____________________________________________)38-41(באחריות! 050-4161920

 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)23-1/18(_____________________________________________

■ 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)21-21/17(_____________________________________________

יד שניה 
קונים

 לאברך מאזור המרכז 
דרוש אופני כושר בתרומה, 

054-7354625)38-41(_____________________________________________

עורכי דין
 עו"ד דניאל פאר - משפט 
פלילי, תביעות נזיקין/תאונות 

דרכים, יעוץ משפטי,
054-7766628)41-49(_____________________________________________

 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

 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

 *קונה ומפנה אלומיניום, 
מצברים, נירוסטה, מזגנים, 

מחשבים, ברזים. *פינוי 
_____________________________________________)41-1/17(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 
_____________________________________________)40-7/17(לחודש, 052-7611936

 גמ"ח ניתוק אינטרנט 
ממחשבים ניידים ונייחים חינם, 

שירות בב"ב ובירושלים,
052-7611936)40-1/17(_____________________________________________

 כיריים גז משטח זכוכית, 
250 ש"ח כחדש, 

_____________________________________________)40-41ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח, 054-4273857

 למכירה  מייבש כביסה, 
_____________________________________________)39-42(מכונת 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

 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 )43-46(_____________________________________________

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

0544-919299)43-46(___________________________________________

 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, 
_____________________________________________)43-46(500 ש"ח,  052-4227714

 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

 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

 מחשב נייח עם ווינדוס 
10, אופיס ומשחקים, 500 

_____________________________________________)42-46(ש"ח, 052-7611936

 מסך 24" למחשב, 3 
שנים אחריות איסוף והחזרה, 

_____________________________________________)42-46(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

 מכונת השחזה עמוד 
חדשה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)41-42ח(054-4273857

 שירות זיהוי חסוי 
חכם + שירות הודעות 

וירטואלי, בתשלום סימלי, 
לפרטים והצטרפות,

_____________________________________________03-60-170-60          )41-45ל(

 ליחידים - בד לבן, מיוחד 
לסוכה, דיאולן כותנה, ללא 

צורך בגיהוץ, דוחה כתמים. ים: 
 .02-6272591/054-8451101

_____________________________________________)43-43(ב"ב: 054-8449846

 ביום רביעי כ"ח תמוז 
תשע"ו )3/8/16( נמצאו 

טבעות זהב ליד אחת הברזיות 
בפארק הירקון )גני יהושע( 
בתל-אביב, אשמח להחזירן 

למאבדת - על פי סימנים 
_____________________________________________)43-44ח(מזהים. דבורה, 050-6243734

 בכ"ח באב נשכחה 
באוטובוס 240, מקדחה יקרה 

בקופסא שחורה, 
_____________________________________________)43-44ח(053-3125680, 053-3190680

 ביום א', כ"ד מנא' ע"ו 
נשכח באוטובוס 981 כנפי 

יונה שנסע מצפת לב"ב בשעה 
15:00, תיק גב ע דברים 

היקרים מאוד למאבד, המוצא 
_____________________________________________)43-44ח(יפנה, 050-4175368

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם: 

_____________________________________________)43-44ח(1-599-500-003

 נמצא כרטיס מצלמה 16 
ג'יגה בפארק הלאומי )בחופש 

הגדול(, לפרטים: 
_____________________________________________)43-44ח(052-7140033

 דרוש שופר לתקיעה 
בסליחות, ראש השנה 

ובעשי"ת לבחורי ישיבה,
_____________________________________________)43-44ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)43-44ח(054-7432035

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)43-44ח(במצב תקין, 054-7432011

 מעוניין לקנות תיק 
לאורגנית במצב מצוין,

_____________________________________________)43-44ח(03-5784366

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

_____________________________________________)43-44ח(בתרומה, 054-8432271

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה, 

_____________________________________________)43-44ח(לחלקי חילוף, 054-8432271

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)43-44ח(050-651365

 שואב אבק, 90 ש"ח. 
_____________________________________________)43-44ח(בני-ברק, 052-5737813

 כחדש! מייבש כביסה, 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)43-44ח(052-3073826

 מקרוגל חדש/ בא4ריזה, 
תוצרת one, ב- 370 ש"ח, 17 

_____________________________________________)43-44ח(ליטר, 054-8458397

 מדפסת HP משולבת 
עם סורק וקופי, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5543055

 שואב אבק, מצב מצוין, 
140 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 מקרר סמסונג 2 דלתות 
לאורך + מתקן לקרח ומים, 
מעולה. מדיח גרמני בוש צר, 

_____________________________________________)43-47ל(054-2455797

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

במיוחד לסוכות.
_____________________________________________)43-45(054-4584974, יצחק

 2 מיטות יחיד לבן, 220 
ש"ח כח אחת בלבד. בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 ספה דו מושבית, 290 
ש"ח, בד קטיפתי, צבע בהיר. 

_____________________________________________)43-44ח(בני-ברק, 052-5737813

 ספה דומ מושבית, 290 
ש"ח בלבד. בני-ברק,

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 כסאות עץ ופלסטיק, 
40 ש"ח כל אחד. בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 במיוחד לסוכות! מיטת 
אירוח מתקפלת + מזרון 

80*190, 400 ש"ח, בני-ברק, 
_____________________________________________)43-44ח(טלפון: 052-3073826

 בהזדמנות, סט של סלון 
עור שחור 2+3 במצב טוב 

מאוד, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(077-7524135, 054-4581579

 שולחן מחשב עץ פינתי 
כולל ארונית, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 יחידת מדפים עץ פינתית 
מנגר, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 יחידת מגירות עץ מצוינת 
מנגר, ב- 150 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 מיטה זוגית עץ מלא, כולל 
מזרון וראש מיטה, ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4777264

 2 שידות עץ מלא עם 
מגירות וארונית, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 יחידת 7 מגירות, עומדת, 
מעץ מלא, ב- 400 ש"ח,  

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 יחידת 4 מגירות עם 2 
ארוניות ומראת קיר, ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4777264

 שולחן עץ פינת אוכל, 1.8 
מ' פתיחה כפולה, ב- 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-4777264

 6 כסאות עץ עם ריפוד 
עור ייחודי, ב- 500 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 2 כורסאות יחיד מעור 
בצבע שחור, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 ספת יחיד נפתחת מרפד, 
ריפוד כחול, ב- 200 ש"ח,  

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 שולחן מטבח עץ מלא 
על גלגלים, ב- 350 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 שולחן עץ ריבועי עם 
זכוכית עליונה ותחתונה, ב- 

_____________________________________________)43-44ח(400 ש"ח, 054-4777264

 ספת יחיד עמינח, נפתחת 
כולל 2 כריות, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4777264

 מכירת ספר תורה 
מהודרים, כתב יפה מאוד 

מסופרים יראי שמים, 
052-7623142)45-48(_____________________________________________

 ביום א' כד' מנ"א ע"ו 
נשכח באוטובוס 981 כנפי 

יונה שנסע מצפת לב"ב בשעה 
15:00 תיק גב עם דברים 

היקרים מאוד למאבד, המוצא 
_____________________________________________)45-46ח(יפנה: 050-4175368

 נאבד צמיד גולדפילד 
לפני ר"ה בבני-ברק, המוצא 
מתבקש להתקשר למספר: 

_____________________________________________)45-46ח(054-8490548

 דרושה סוכה בתרומה/
סמלי )אפשרי גם אחרי חג 

_____________________________________________)45-46ח(הסוכות(, 054-7938941

 מעוניינים לקבל בתרומה 
שלושה וילונות לחלון במצב 

טוב בירושלים, טל':
_____________________________________________)45-46ח(050-4160457

 למשפחת אברך, דרוש 
חדר שינה במצב מצוין - 
_____________________________________________)45-46ח(בירושלים, 052-7606058

 דרוש מכשיר פלאפון 
נוקיה: c2, יד שניה במצב 
טוב, טל': 054-8454831, 

_____________________________________________)45-46ח(058-3223039

 דרוש כסא גלגלים לאדם 
מבוגר מוגבל, טל':

_____________________________________________)45-46ח(054-8454831, 054-8443039

 לאברך דרוש מכונת 
כביסה ותנור-גז, 02-6540238, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7606057

 לאברך בן תורה דרוש 
מיטה להורים, 052-7606057, 

_____________________________________________)45-46ח(02-6540238

 דרוש שופר לתקיעה 
בסליחות לבחורי ישיבה,

_____________________________________________)45-46ח(054-7432035

 אם יש לכם מזגן תקוע 
בקיר, נשמח לקבלו בחינם, 

_____________________________________________)45-46ח(054-7432035

 מעוניין בתרומה טוסטר 
אובן במצב מצוין + תנור 

במצב תקין, ירושלים,
_____________________________________________)45-46ח(050-4160457

 לכולל דרוש סט רמב"ם 
פרנקל המעונין לתרום יפנה, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7652286

 דרוש שעון מעורר מכני 
)עם קפיץ(, אפשרי מקולקל 

_____________________________________________)45-46ח(בתרומה, 054-9432011

 נשמח לקבל ספריית 
קודש/ויטרינה לספרי קודש 
_____________________________________________)45-46ח(במצב תקין, 054-7432011

 דרושה מכונת תירה 
למשפחת אברך בתרומה/

_____________________________________________)45-46ח(סמלי, 052-7396092

 דרוש מקרר קטן ומזגן 
קטן בתרומה/סמלי לבן תורה, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7396092

 דרושים מקרר, מדיח כלים 
גדול, מכונת כביסה שמישים, 
_____________________________________________)45-46ח(עד 500 ש"ח, 050-5343924

 דרוש מגהץ קיטור בב"ב, 
_____________________________________________)45-46ח(במצב תקין, 050-5343924

 דרושים אופני ילדים 
תקינים, תקולים או לפירוק 

_____________________________________________)45-46ח(לחלקים, 054-9985503

 דרושים אופניים חשמליים 
תקינים, תקולים, מיועדים 

לשיפוץ או לפירוק בתמורה 
_____________________________________________)45-46ח(למזומן, טל': 054-9985503

 דרוש טלפון סלולרי דגם 
INFINITY 996, תקין או 

_____________________________________________)45-46ח(תקול, 054-9985503

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

_____________________________________________)45-46ח(בתרומה, 052-7396092

 מעוניין לקבל שעוני יד 
ישנים/מקולקלים בתרומה 

_____________________________________________)45-46ח(לחלקי חילוף, 052-7396092

 דרושה מגילת אסתר 
בתרומה, אפשרי פסולה/

ישנה/קרועה/גניזה,
_____________________________________________)45-46ח(050-6651365

 מעוניין לקנות c2 או נוקיה 
_____________________________________________)45-46ח(208 כשר, 052-7617697

רק השבוע !!!

מחסלים קיץ/מעבר/עודפי חורף שעבר

אל תגידו לא ידענו...

הקודם זוכה!!!

(ע"י העירייה)רח' ירושלים 52, ב"ב

פתוח רצוף: א'-ה'
03-5792841

"אצל בתיה"
10-20& &

 רדיאטור, 14 צלעות, 
מעולה, 150 ש"ח בב"ב,

_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 כחדש! מייבש כביסה 
500 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)45-46ח(052-3073826

 בלנדר קנויד, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(טל': 054-6983461

 רדיאטור 5 צלעות, חדש 
בקופסא, 100 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7366764

 פקס כחדש קנון, 220 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-7366764

 רדיאטור 8 צלעות לחורף 
עם תרמוסטט, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(03-6743154

 מיקרוגל, 20 ליטר לבן, 
בקושי בשימוש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(03-6743154

 מדפסת אפסון משולב 
הכול, דרוש ניקוי בגליל 

ההרמה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(03-6743154

 מדפסת מעולה, 150 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 03-6743154

 מדיח כלים גדול קינג, 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 מגהץ אדים, 20 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 מחמם מים זק"ש, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 מנגל חשמלי, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 מכונת קפה כחדש, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, גמיש, 054-4273857

 טוסטר, 25 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 כיריים גז משטח זכוכית, 
200 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 מפזרי חום, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 מברגה היטצי חשמלית, 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח, 054-4273857

 מכונת השחזה עמוד, 
200 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 שואב אבק חדיש, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח,054-4273857

 במיוחד לסוכות! מיטת 
אירוח מתקפלת + מזרון 

80*190, ב- 400 ש"ח,
בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)45-46ח(052-3073826

 ספת עור 3 מושבים וספת 
עור 2 מושבים )שחור(, 500 

ש"ח במצב מצויין,
_____________________________________________)45-46ח(077-7524135

 שולחן מחשב עץ פינתי 
כולל ארונית 200 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 יחידת מדפים עץ פינתית 
מנגר, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 מיטה זוגית עץ מלא 
כולל ראש מיטה, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 יחידת מגירות עם מצוינת 
מנגר, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 2 שידות עץ מלא עם 
מגירות וארונית, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 יחידת 7 מגירות עומדת 
מעץ מלא, 300 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 יחידת 4 מגירות עם 2 
ארוניות ומראת קיר, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 שולחן עץ ריבועי עם 
זכוכית עליונה ותחתונה, 350 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4777264

 שולחן עץ פינת אוכל, 1.8 
מ', פתיחה כפולה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 1 כורסת יחיד מעור 
בצבע שחור, 200 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 ספת יחיד שנפתחת 
מרפד, ריפוד כחול, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 שולחן מטבח עץ מלא על 
גלגלים, 350 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

  4 כסאות ישיבה לשולן 
אוכל, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-4777264

 שידה עם 2 מגירות מעם 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7633316

 שידה + מראה יפיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7633316

 מזנון 2 דלתות זכוכית ו- 2 
למטה מעם קרם, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(050-6797941

 קומודה משולשת, 100 
ש"ח עם מגירות מתקן דיסקים 

מצב מעולה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(050-6797941

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

_____________________________________________)45-46ח(054-6983461

  2 מיטות יחיד, צבע לבן, 
אירותי ובמצב מצויין, כל אחת 

240 ש"ח בלבד, בני-ברק, 
_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 שולחן סלוני, 500 ש"ח. 
5 כסאות, 200 ש"ח, שמורים, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8478028

 שידת החתלה, 5 מגירות 
על גלגלים, צבע חום בהיר, 

380 ש"ח, בני-ברק,
_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מיטת יחיד עם ארגז 
מצעים, 260 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)45-46ח(ברק, 052-5737813

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

_____________________________________________)45-46ח(052-3804646

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נורוק(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 052-3463482

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)45-46ח(ב- 200 ש"ח, 052-34634825

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)45-46ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 מיטת מתקפלת ללא 
מזרון )1.90X0.80(, ב- 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-3463482

 מיטת נוער + מזרון + 
ארגז במצב מצוין, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7366764

 שולחן פינת אוכל, צבע 
חום, נפתח ליותר גדול, 380 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-5737813, בני-ברק

 כסא ישיבה עם גלגלים 
וידיות, 120 ש"ח בלבד, בני-

_____________________________________________)45-46ח(ברק, 052-5737813

 כורסת עור צבע ורוד, 
מאוד נוחה, 210 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(בני-ברק, 052-5737813

 כסא מנהלים עור אמיתי, 
320 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 סט ספה 1+2 בד קטיפתי, 
נוח צבע בהיר, 310 ש"ח 
)אפשר בנפרד(, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 ,1.75X75X50 ארון מזנון 
כחדש, 500 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 כסאות ברזל ועץ מ- 10 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 ,85X65X50 ארונית עץ 
ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 ,180X75X50 ארון מזנון 
ב- 500 ש"ח, גמיש,

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857
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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)44-45/16(_____________________________________________

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)20-20/17(_____________________________________________

 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)38-7/17(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)38-46(*ב"ש: 052-7155655

 חדש! תוכנית עם 
מספר כשר, SMS ומייל, 

למכשירים תומכים בלבד, 
_____________________________________________)39-42ל(054-8419386

 נעלי ספורט צעד ראשון, 
יד שניה - כחדשות ממש! 

כחול/לבן, nike, ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-51(בלבד, 052-7128580 )י-ם(

 להשכרה 4 שמלות סרפן, 
לבן בשילוב תחרה, יפהפיות 
וחדשניות, במידות: 4,6,8,12 

רק 50 ש"ח כ"א, 
054-5565961 )י-ם(, נין לקבל 

_____________________________________________)40-1/17(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

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

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

 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

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!

 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)42-46(_____________________________________________

 עגלת טיולון "סטפאני" 
מצב כמו חדש, 300 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בלבד. בני-ברק, 052-5737813

 עגלת תאומים איזיבייבי, 
_____________________________________________)43-44ח(300 ש"ח, 054-7432012

 עגלת Graco, ב- 150 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(058-7384429

 טיולון combi, מצב טוב, 
_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח, 058-7384429

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)43-44ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק, מצב מצויין 
"שילב" 300 ש"ח, ב"ב, טלפון: 

_____________________________________________)43-44ח(052-3073826

 עגלת איזי בייבי, חדשה 
באריזה, 450 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7631633

 סל קל + בסיס לרכב 
Inglesina, ב- 70 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7177539

 אמבטיה מתקפלת דק, 
_____________________________________________)43-44ח(70 ש"ח, 052-7177539

 עגלת אמבטיה + טיולון 
צ'יקו כחדשה בירושלים, 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7123040

 מיטת תינוק עם מזרון 
כחדש, 400 ש"ח בירושלים, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7123040

 כסא אוכל לתינוק, 
מתכוונן, כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(בירושלים, 052-7123040

 סל-קל לרכב צ'יקו כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)43-44ח(052-7123040

 כסא תינוק לרכב כחדש, 
200 ש"ח, בירושלים,

_____________________________________________)43-44ח(052-7123040

 מיטת תינוק יפיפיה, צבע 
עץ של "5 נגרים", רק 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 03-6180951

 שידת מגירות החתלה 
תינוק, 340 ש"ח, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 סוני אריקסון )לא טאץ'( 
עם מצלמה איכותית ונגן 
סרטים ושירים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-6127033

 נוקיה סי2 תואם כשר 
בקרית ספר, 250 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7115039

 מחשב שולחני מהיר, 
מתאים גם לגרפיקה בסיסית 

)פוטושופ/עימוד( + DVD ב- 
_____________________________________________)43-44ח(490 ש"ח, 058-6404012

 3X2 ,שטיח כחול, כחדש 
מ', 320 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 בובות חיות מבד/פרווה 
בגדלים שונים, 5-30 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 כפכף אורטופדי, שחור, 
38, סוליה נשלפת לגבר/

לאשה, 200 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 סט כלים ל- 12 סועדים, 
חדש, 160 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 סט כלים ל- 6 סועדים, 80 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8458397

 תחתיות לשתיה מעוצבים 
ב- 15 ש"ח ליחידה וסיכות 

לעגלה דוגמאת חמסה, ב- 5 
ש"ח ליחידה. 054-4571561, 

_____________________________________________)43-47(קארן

 פאקט סיגריות כאמל, 
אירופאי )הסוג הטוב(, ב- 230 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-7142640

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-3463482

 100 שק' חול קטנים 
מיועדים לעדניות/עציצים, 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש", 052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קסט + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-3463482

 כד בריטה + 3 פילטרים 
חדשים, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4664706

 בהזדמנות, תיק שחור 
חדש שאולי, 100 ש"ח, נייד: 

_____________________________________________)43-44ח(054-4664706

 מכשיר סודה סטרים, 130 
ליטר, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-4913037

 מסך מחשב עבה - 50 
ש"ח. סוכת ברזלים, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-6651365

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7154392

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 054-8453370

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים המחיר הינו 10-40 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(טל': 02-6522251

 כיסוי לפלטת שבת, 
עבודת יד רימונים, חד 

שבאריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 פאקט סגריות ווינסטון 
ארופאי, ב- 200 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7142640

 שמלה חדשה לארוע, 
מידה 38, צבע אפרסק, 150 

ש"ח, 02-6522251,
_____________________________________________)43-44ח(052-5805386

 אונקי 1000 ג'יגה חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)43-44ח(050-4107375

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות, מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)43-44ח(02-6522251

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)43-44ח(052-3805386

 תמונה מיוחדת של מרן 
אליישיב זצ"ל, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8478028

 נעל שחורה בנים, מידה 
30, שרוך אבסולוט קומפוסט 
_____________________________________________)43-44ח(מצוין, 50 ש"ח, 054-8470667

 מעיל ילדה בצבע שמנת, 
מידה 7-8, מצב מצוין, 120 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8470667

 פינקים + כלוב + בית 
הטלה, נדנדה + אוכל, 

יפהפיים, 100 ש"ח )ב"ב(, 
_____________________________________________)43-44ח(03-6779712

 תרנגולים ננסיים לא 
מרעישים ויפהפיים, צבעירים, 

70 ש"ח ליח', ב"ב, טל': 
_____________________________________________)43-44ח(03-6779712

 next, כחדש מעיל כחול 
2-3, ב- 80 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8470667

 מזוודה, מצב מצוין, 80 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 שמלת ארועים בצבע 
נחושת מידה 48, למחתנת, 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש"ח, 054-8487627

 חליפת נער אלגנט 
תוצ"ח, מדיה 14, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-848627

 מעיל לגבר תוצ"ח, מידה 
XL, ב- 250 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8487627

 מציאה!! מעיל שחור 
לנשים, מידה 42, חדש) לא 
היה בשימוש כלל(, במחיר 

_____________________________________________)45-48(מציאה )בב"ב( 052-5839239

 סנדל פלטפורמה ,מידה 
38, בצבע כחול, חדש) לא 
היה בשימוש כלל( )בב"ב( 

052-5839239)45-48(_____________________________________________

 כסא משרדי עם ידיות דר' 
_____________________________________________)43-44ח(גב, 100 ש"ח, 054-4913037

 שולחן למרפסת, זכוכית 
אטומה, יפיפיה, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-7832389

 שולחן סלוני, 500 ש"ח. 
5 כסאות, 200 ש"ח, שמורים, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8478028

 קומודה )מראה ומגירות(, 
יפהפה - ונגה במצב מצוין, 

400 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7603865

 2 שידות קטנות - ונגה, 
מהממות )זכוכית חלבית(, 

180 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)43-44ח(052-7603865

 2 מיטות יחיד, צבע לבן, 
מצב מצויי, 220 ש"ח כל 

_____________________________________________)43-44ח(מיטה, 052-5737813, בני-ברק

 כסא מנהלים עור אמיתי, 
320 ש"ח, יוקרתי, בני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 שולחן כתיבה חום, 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, בני-ברק, 052-5737813

 כסא אורטופדי עם גלגלים, 
140 ש"ח, בני-ברק,

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 שולחן מהמם, זכוכית 
עבה, 300 ש"ח, טלפון: 

_____________________________________________)43-44ח(050-7832389

 ספה תלת מושבית בצבע 
חום כהה במצב מצויין, 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, טלפון: 03-7514127

 שולחן קפה לסלון, 
מתקפלת + גלגלים, במצב 

מצוין, 270 ש"ח, טל':
_____________________________________________)43-44ח(052-4073608

 4 כסאות דמוי עור שחור, 
מרופד גב ומושב, רגליים צבע 

אלון טבעי, סך: 500 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(050-4101420

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

_____________________________________________)43-44ח(052-3804646

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון, 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)43-44ח(ב- 200 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא )נמוך(, 120X75X40, ב- 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס משרדי ממתכת 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים +

_____________________________________________)43-44ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 עגלה GRACO, ב- 150 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 058-7384429

 עגלת שכיבה PEG, מצב 
טוב + אביזרים, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(058-7384429

 מיטת תינוק "שילב" 
כחדשה, 400 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)45-46ח(טלפון: 052-3073826

 מיטת תינוק מצב מצויין 
"שילב", 300 ש"ח, ב"ב, 

_____________________________________________)45-46ח(טלפון: 052-3073826

 עגלת תאומים איזי בייבי, 
_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח, 054-7938941

 כסא אוכל לתינוק 
מפלסטיק, צבעוני, חזק, יציב 

_____________________________________________)45-46ח(ונקי, 50 ש"ח, 03-9307308

 כסא לרכב לתינוק כחדש, 
_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח, 052-7366764

 מיטת תינוק כחדשה + 
מזרון, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7366764

 עריסת תינוק כחדשה + 
מזרון, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7366764

 עגלת ד"ר בייבי 
מודולארית במצב מעולה 

כולל כיסוי לרגליים, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(058-7041010

 עגלת טיולון, 100 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(כחדש, 054-4273857

 עגלת תינוק מבמה, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 כסא לרכב לתינוק, 75 
_____________________________________________)45-46ח(גמיש, 054-4273857

 תיקים לעגלת תינוק, 
כחול/אדום תוצרת תיקי 
ירושלים, 40 ש"ח, -054

_____________________________________________)43-44ח(8458397

 עגלת תאומים "איה 
בייבי" במצב מצוין, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8470667

 פלאפון מ- 120 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 מסכי מחשב דקים במצב 
מצוין, 150 כ"א, 380 לשניים, 

_____________________________________________)45-46ח(050-6797941

 בובות פרווה בגדלים 
שונים במצב חדש בע"ח 

דמויות ועוד... 10-30 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(050-6797941

 מזוודה, מצב מצוין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק,

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מסך מחשב, 100 ש"ח, 
מצב מצוין, בני-ברק,

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מכונת הקרנה, 100 
שקופיות, עם שלט, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(077-752135, 054-2190950

 פאה חדשה מעוצבת 
שטנית, גלית אטליה, 500 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 058-3289108. 

 חצאית חדשה שחורה 
מס' 44, 150 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(058-3289108. 

 עליונית פייטים חדשה, 
200 ש"ח, מס' 42,

_____________________________________________)45-46ח(058-3289108

 אופניים לילדים במצב 
מצויין, 130 ש"ח, פלאפון: 

_____________________________________________)45-46ח(050-9340317

 סרטי טבע וסרטים כללים 
לצפיית איכות גבוהה ומצונזר, 

_____________________________________________)45-46ח(19 ש"ח, 052-7633316

 מאגר מאות 
תורמים וקרנות כספים 

לעמותותוליחידים מהארץ 
ומחו"ל, 299 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(052-7633316

 מטען אלחוטי חזק שהוא 
כישסוי מגן במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 

_____________________________________________)45-46ח(149 ש"ח, 054-4783220

 סורג מגולוון, חדש יפיפה 
לחלון, מעוצב עם בקבוקונים, 

_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 052-7633316

 3 מעילים איכותיים, 
חדשים לילדות, מידות 8-12, 

75 ש"ח כ"א, 052-3805386, 
_____________________________________________)45-46ח(02-6522251

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)45-46ח(052-3805386

 שמלה חדשה לארוע מידה 
38, צבע אפרסק, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(02-6522251, 052-5805386

 אונקי, 1,000 ג'יגה, חדש 
לגמרי, 150 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)45-46ח(050-4107375

 מסך מחשב עבה, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 050-6651365

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7154392

 סיגריות מלברו/טאצ' 
אדום מעולות, 230 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(פאקט, 054-8479440

 אופני הילוכים 24" 
ו- 26", 220 ש"ח, כ"א, פל': 

_____________________________________________)45-46ח(054-5385013, ב"ב

 אופניים BMX 12 עם 
גלגלי עזר כחדש, 180 ש"ח. 
אפניים BMX ב- 130 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(18", ב"ב, 054-5385013

 קנרים ב- 130 ש"ח 
ליחידה, בקניית זוג,

_____________________________________________)45-46ח(052-7151075

 משחק שולחן כדורגל 
חדש ומסיבי יפה ומיוחד, 450 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-7366764

 אקווריום 50X30 לחדר 
_____________________________________________)45-46ח(ילדים, 70 ש"ח, 052-7366764

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(054-8453370

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים, המחיר הינו 10-40 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, טל': 02-6522251

 למסירה למקום תורה, 
ש"ס גריולד לא משומש, 

_____________________________________________)45-46ח(אפשרי הובלה, 03-6180394

 זקט צמר מידה 5, חדשה 
עם פתילים, 65 ש"ח, -054

_____________________________________________)45-46ח(8472780

 פקס כחדש, 150 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(03-6190255, 050-4164447

 מסרק חשמלי, חדש 
באריזה, כולל אחריות במחיר 

מציאה, 160 ש"ח, -052
_____________________________________________)45-46ח(7696942

 רמקול עוצמתי 15 אינצ' 
כולל כניסות USB במצב 

מצוין, וואט 500, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7696992

 סידור "שבת של מלכות" 
מבית "מלכותוקסברגר", חדש 
באריזה, 45 ש"ח )במקום 60 

ש"ח(, בבני-ברק, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 משחק "מנקלה" עץ מלא, 
אבנים צבעוניות, חדש לגמרי, 
_____________________________________________)45-46ח(35 ש"ח בב"ב, 052-7600336

 סט הבדלה מוכסף, 4 
חלקים, חדש באריזה, כ100 

ש"ח במקום 160 ש"ח בב"ב, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7600336

 אופני BMX לילדים, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח. מאיר, 03-6763298

 למסירה במחיר קופת 
חולים, כדורי לקסדין לעצירות 

_____________________________________________)45-46ח(בבני-ברק, 054-8401399

 כלוב לציפורים 70 ש"ח 
ובית הטלה 30 ש"ח, -054

_____________________________________________)45-46ח(8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
300 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)45-46ח(03-9074725

 כיור אמבטיה כחדש 
ממש!!! צבע לבן, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(03-6743154

 מיני בר אדום מציאה!! 
דרוש תיקון במסננת, 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח

 נגן בלוטוס חד 8G ללא 
אוזניות, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7617697, 03-6189719

 למסירה גליונות מרווה 
לצמא שנה אחרונה בחינם, 

_____________________________________________)45-46ח(טלפון: 077-5161338

 מזוודה, מצב מצוין, 90 
ש"ח בלבד, בני-ברק, -052

_____________________________________________)45-46ח(5737813

 שואב אבק, מצב טוב, 
160 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 מטען של אייפון 2 מטר 
כמו חדש, 40 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)45-46ח(בני-ברק, 052-5737813

 מסך מחשב מצב כמו 
חדש, 80 ש"ח בלבד, -052

_____________________________________________)45-46ח(57378413

 אופניים BMX עם גלגלי 
עזר, 180 ש"ח בלבד, בני-ברק, 

_____________________________________________)45-46ח(052-5737813

 לרוכבי אופניים, מבוגרים 
או ילדים, קסדה חדשה, 80 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, טל': 050-5343924

 חלקים לאופני ילדים 
BMX, ב- 30-70 ש"ח, -050

_____________________________________________)45-46ח(5343924

 ברז לכיור )יוצא מהשיש( 
במצב תקין, 50 ש"ח, -052

_____________________________________________)45-46ח(3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-3463482

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-3463482

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח, 052-3463482

 סיר 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 סירים, מחבתות החל מ- 
_____________________________________________)45-46ח(10 ש"ח, 054-4273857

 קשתות לגגון רכב, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות אופנוע, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 טלית חדשה תמני גודל 
_____________________________________________)45-46ח(80, 300 ש"ח, 054-4273857

 פינת אוכל כחדשה, 500 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 סט תאג תורה מפורש/ה, 
_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח, 054-4273857

 סידורים נוסח בלאצ'י, 20 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 נרתיק עץ לספר תורה, 
_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מברגה אימפקט 18V ב- 
_____________________________________________)45-46ח(260 ש"ח, 054-4273857

 צלחות במחיר מצחיק, 50 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 ש"ס טלמן 400 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(גמיש, 054-4273857

 דיסק השחזה חדשה, 
850V, ב- 300 ש"ח,

_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 אופניים לנער כחדשה, 
_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח, 054-4273857

 מנשא אופניים לרכב, 100 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 תמי 4 לאקטרוני, 300 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 054-4273857

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קטס + 

קומפקדיסק + רמקולים, 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-3463482

 3 מטבעות כסף זכר 
למחצית לפורים, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7154392

 גביע קידוש מכסף, 3.5 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח לגרם, 052-7154392

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף, חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח, 052-7154392

 מעיל בד לספר תורה לזכר 
נספים בשואה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)45-46ח(052-7154392

 1 קילו מטבעות ב- 40 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח לאספנים, 052-7154392

 מכשיר למינציה חברת 
HMAM לדף 4 חדש 

באריזה, 100 ש"ח,
_____________________________________________)45-46ח(054-6969961

 תרנגלים ננסיים לא 
מרעישים ויפהפיים צעירים, 70 
ש"ח, ליח', טל': 03-6779712 

_____________________________________________)45-46ח(ב"ב

 פינקים + כלוב + בית 
הטלה, נדנדה + אוכל - 

יפהפיים, 100 ש"ח )ב"ב(, 
_____________________________________________)45-46ח(03-6779712

 פרוג'קטור, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 מחבת ווק, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 ג'ק לרכב מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 שטיחים מ- 50 ש"ח, 
_____________________________________________)45-46ח(054-4273857

 אופניים לכל הגילאים מ- 
_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח, 054-4273857

 "כל-בו תיק" של צעצועי 
בוקי, מגוון פעילויות לבית 

ולנסיעה, חמש ערכות ב- 120 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 משחק "מליונר המצוות" 
של פלדהיים, 50 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)43-44ח(ברק, 052-7600336

 בד ריפוד של עמינח רחיץ 
ואיכותי ביורת, ירוק בהיר, רוחב 
2 מטר, 250 ש"ח במקום 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 דיסקים שמע של מגוון 
שירים חדשים, 8 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)43-44ח(בבני-ברק, 052-7600336

 אופני הרים, חישוק כפול, 
בשמוש כחודש, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8163725

 חליפה ארוכה 4 חלקים 
במצב מצוין מספר לא מדויק, 

38-44, 299 ש"ח, ירושלים, 
_____________________________________________)43-44ח(050-4160457

 שמלה בצבע ורוד עתיק 
מדיה 44, מיוחדת 350 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(053-3135426

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
5, חדש באריזה, 10 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(052-2727474

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 מחבת חשמלי גדול, פתרון 
חכם לבחורי ישיבה, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
בצורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח, 052-4831449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)43-44ח(65 ש"ח, 052-4831449

 קופסת מתכונים לילדם, 
מעודד אכילה בריאה בעזרת 

הדמיון, 40 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(052-4831449

 בצק צבעוני לילדים, 24 
צבעים חדש באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-4831494

 מזוודה, 80 ש"ח. בני-ברק, 
_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 מכשיר נשימה, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(054-7432012

 רדיו דיסק לרכב פיוניר כל 
התוספות + שלט, בירושלים, 

_____________________________________________)43-44ח(200 ש"ח, 052-7123040

 סוכת נחלים )ברזלים(, 
2X3 מטר, 300 ש"ח, -054

_____________________________________________)43-44ח(7432011

 דיסק )USB(, עם מאגר 
סרטים לילדים וטבע, 720 
ג'יגה + שירים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-6127033

 מחשב שולחני מיני, מצויין 
להקלדות + מסך, רמקולים, 

עכבר ומקלדת, 350 ש"ח, 
_____________________________________________)43-44ח(054-2423785

 פאה סינטטית, מצב טוב, 
קארה, 140 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 וילונות שיפון, גדלים 
שונים, מגוון צבעים, 35 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(כל חלק, 054-8458397

 מטאטא שטיחים חשמלי, 
_____________________________________________)43-44ח(120 ש"ח, 054-8458397

 כריות נוי, כחול, גודל 
35X35 ס"מ, 20 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8458397

 למסירה! ערכת 
 move" פלאשכרד של הספר

on" + מדריך למורה,
_____________________________________________)43-44ח(052-7650730

 מכשיר GPS חדש באריזה 
עם תוכנת אייגו מעודכן, 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8456714

 מתקן לכוס קפה לרכב, 
_____________________________________________)43-44ח(ב-כ 30 ש"ח, 054-8456714

 נגן מצוין בשימוש חודש 
במחיר 80 ש"ח, טל':

_____________________________________________)43-44ח(077-7650024

 שואב אבק 90 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(בירושלים, 054-8423405

 מיקסר קנווד שף 
בירושלים, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(054-8423405

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)43-44ח(054-8423405

 פאה מעוצבת חדשה 
שטנית, 500 ש"ח, -050

_____________________________________________)43-44ח(4131038

 חצאית שחורה חדשה 
בסיס, מס' 44, 130 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 גמרות תלמוד בבלי, 50 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 050-4131038

 עליונית שחורה חדשה 
פייטים, מס' 42, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 פינק זברות מוטציות 
מיוחדות ג'מבו, ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(052-5008379

 אורגן שתי קומות "ימהה" 
במצב מצוין, 250 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(052-7161321

 מקרן איכותי שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8470594

 מחשב נייד שמור ותקין 
בירושלים, רק 499 ש"ח, 

_____________________________________________)43-44ח(054-8470594

 G.P.S מכשיר ניווט 
חדש באריזה, מפות 2016, 

ותוספות, 280 ש"ח,
_____________________________________________)43-44ח(053-3120547

 nine west נעליים 
חדשות, מידה 36, צבע תכלת, 

_____________________________________________)43-44ח(ב- 250 ש"ח, 054-8470667

 מעיל קצר אישה/נערה, 
מידה 40, שחור, חדש, 200 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח, 054-8470667

 סריג לבנים חדש next ב- 
_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח, 054-8470667

 דובונים של place בנות 
חדש, ב- 25 ש"ח,

_____________________________________________)43-44ח(054-8470667

 שכמיה 2 קומות דובונים, 
ב- 125 ש"ח, שחור,

_____________________________________________)43-44ח(054-8470667

 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
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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 
_____________________________________________)42-46(מבוגרת, טל': 050-5952474

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-18/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-18/17(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(_____________________________________________

 למוסד חינוכי בבני-
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

 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(_____________________________________________

 מורות למדעים שילוב 
ומילוי מקום, נסיון חובה וכן 
גננות וסייעות לצהרון, קו"ח: 

1533-7284628)41-45(_____________________________________________

 דרוש נהג לאוטובוס ציבורי 
זעיר להסעת ילדים ברמת גן - 

_____________________________________________)41-45(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

 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

 למוסד חינוכי בב"ב, דרוש 
עובד נקיון יסודי ל- 5 שעות 

יומיות, שכר נאה, 
_____________________________________________)40-43ל(058-4119973

 לחברת הסעות 
בירושלים, דרושים נהגי 
אוטובוסים ומיניבוסים, 

תנאים טובים,
050-4030501)45-48(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
גננת מטפלת מסורה תנאים 

_____________________________________________)41-42(מצוינים 054-8474393

 דרושה סייעת למעון 
בק.הרצוג, 7:30-16:00, 

נקיה, אחראית וזריזה 
וחמה תנאים טובים 

למתאימה,050-4146721,
_____________________________________________)41-45(טלפקס: 03-5792896

 למחסן יבואן, דרושה 
פקידה עם ידע בישומי 

המחשב, לעבודות משרד 
וטלמרקטינג, לחצי 

משרה בבני ברק
)40-43(                           050-6964424_____________________________________________

■ 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)22-48(_____________________________________________

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-50(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-3/17(_____________________________________________

4,000
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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 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(_____________________________________________

 בפ"ת, מנהח"ש/ת, סוג 
3, נסיון בחשבשבת, מיכפל 

וורד, קו"ח ל- 
ML1264@smile.net.il)39-42ל(_____________________________________________

 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_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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
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)41-45(_____________________________________________

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)42-46(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)45-45(לפקס: 03-8007050

 דרוש איש אחזקה 
לישיבה בפ"ת, קו"ח לפקס: 
_____________________________________________)42-46ל(03-9210069, תנאים טובים

 למפעל בפ"ת דרוש 
עובדי ייצור ואריזה, שכר נאה 

למתאימים, אהרון 
_____________________________________________)42-46ל(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, 

_____________________________________________)42-46(אסתר

 דרושה מנהלת מעון 
למעון חרדי 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 

_____________________________________________)42-46(בשר, 054-9702754

 באזור המרכז דרושה 
עובדת אדמינסטרטיבית 

עם יכולת ניסוח מכתבים,  
 8:00-16:00

Adi31@ritghtscenter.
co.il

)40-43(                         050-2436777_____________________________________________

 סוכן נמרץ למשרד תיווך 
ותיק, תנאים טובים, קו"ח 

_____________________________________________)43-43(לפקס: 03-8007050

 דרוש עובד אחראי למטבח 
_____________________________________________)43-47(בבני ברק. 054-2068068

 לחברה פרטית 
המובילה בתחומה, 

דרושים פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: 
08:00-17:00 ללא 

ימי ו', תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638. מייל:

 jobs@aeh.co.il
_____________________________________________)43-45(בציון משרה 2086

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות, 

מחבקות ומסורות, מיידי! 
050-5636364)43-47(_____________________________________________

 דרוש עובד נמרץ להשכרת 
רכב, עם נסיון וראש גדול, 
_____________________________________________)43-45(רשיון חובה, 055-6686876

 מיידי, מטפלות לצהריים/
משרה מלאה, למעון בפ"ת/

גבעת שמואל, תנאים טובים! 
054-8461589)43-47(_____________________________________________

 בפ"ת, דרוש עובד 
חרוץ לנקיון חדר מדרגות, 
לפרטים: 052-7121858, 

052-4003742)43-47(_____________________________________________

 לבגדי נשים בב"ב 
ובי-ם, דרושות מוכרות 
בגיל 40 + למשמרות, 
עדיפות לאחה"צ, 50 

ש"ח לשעה למתאימה, 
050-4499560/1)43-45(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)43-47(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל 
ברמת-גן, דרושים/ות, 

נציגי/ות שירות לקוחות 
למחלקת גבייה, דרוש 

ידע בסיסי במחשב 
והכרות עם עולם הגבייה, 

העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות 

9:00-18:00 )ללא ימי ו'(, 
ישנה אפשרות למשרת 

אם, ימים א-ה, בין 
השעות 08:00-15:00 

)ללא ימי ו'(, תנאים 
מעולים למתאימים! 

אפשריות קידום וניוד. 
קו"ח לפקס:

03-6180638. מייל:
 jobs@aeh.co.il

_____________________________________________)43-45(בציון משרה 1986

 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

 מתאמי פגישות לסוכנות 
ביטוח בפתח תקוה. קו"ח 

 lavie@gs-ins.co.il :למייל
054-6659070)43-47(_____________________________________________

zoltov.israel@gmail.com :מייל
 טלפון: 052-2438910 - ישראל

דרוש/ה עובד/ת נמרצ/ת
לכל מחלקות הסופר – עובדים כלליים

 עבודה במשמרות, 6 ימי בשבוע
תנאים סוציאליים מלאים, עבודה מיידית + קידום 

VERED GRIF STUDIO לוגו

זול טוב
כי זה משתלם לך

זול טוב
כי זה משתלם לך

ירושלים בלבד!

 דרושה מנקה לבנק 
במרום נווה ברמת-גן, מהשעה 

16:30, 5 ימים בשבוע, 40 
_____________________________________________)45-48(ש"ח לשעה, 050-5305916

 למכון לצילומי שיניים 
באזור השרון דרושה 

רצינית לצילום, תנאים 
טובים למתאימה, 

הכשרה במקום,
050-2340987, קו"ח:
ruama7@walla.com)45-48(_____________________________________________

 דרושה סייעת למשרה 
מלאה, לגן פרטי בהדר גנים, 

פ"ת, תנאים מעולים,
_____________________________________________)45-46ל(052-4098725

 לרשת מעונות דרושה 
מטפלת למשרה מלאה 

)בק.הרצוג(, תנאים 
_____________________________________________)45-48(טובים, 054-4499177

 דרושה מטפלת למעון 
במרום נווה, 7:30-16:30, 
תנאים טובים למתאימה, 

050-2799799)45-48(_____________________________________________

 דרושה מטפלת למשרה 
מלאה/חלקית למעון בב"ב, 

054-5558835)45-46(_____________________________________________

 למשרד חרדי בבני-ברק, 
דרוש בחור נמרץ לשרות 

טלפוני + עבודת מזכירות 
וקבלת שירות במקום, קו"ח 

_____________________________________________)45-48(בפקס: 03-6161865

 דרושים/ות עובדים/
ות בנקיון משרדים ובי"ס, 
לשעות הערב באזור ב"ב, 

תנאים טובים,
03-5494080)45-48(_____________________________________________

 רק מאזור פ"ת, רכז 
משאבי אנוש לגיוס עובדים 

וכן מזכירה )ידע ונסיון בבניית 
אתרים(, 054-5663798, קו"ח 

למייל:
yaronlav35@gmail.com)45-45(_____________________________________________

 לבורגר באזור ירושלים, 
דרוש עובד רציני עם תודעת 
שירות גבוה, תנאים טובים, 

_____________________________________________)45-52ל(052-5399290

 לגן פרטי ברעננה דרושה 
גננת מ"מ ליום ארוך,

050-4185851)45-46(_____________________________________________

 דרושה מטפלת מסורה 
למעון באווירה טובה בבני-ברק, 

משרה מלאה, תנאים טובים! 
054-5841018)45-48(_____________________________________________

 לימוד כתיבת סתם 
בבני-ברק ברמה גבוהה 

ללא תשלום כספי,
052-7623142)45-48(_____________________________________________

 התפנה מקום בכולל 
אברכים להוראה בת"א לזמן 
חורף הבעל"ט, הסעה מב"ב, 

050-4120616)45-48(_____________________________________________

 לרשת "כליצ'ן" - כלי 
בישול ומטבח לסניפים ב"ב + 

ירושלים, דרושים מוכרים/ות 
למשמרות, תנאים טובים מאוד 

למתאימים, 058-6966136, 
054-7604012)45-48(_____________________________________________

 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. אודליה, 

054-8487716)45-46(_____________________________________________

 למעון בב"ב דרושה גננת 
+ מטפלת למשרה חלקית עם 

תנאים מצויינים! 
050-4146984)45-46(_____________________________________________

 לגן מעון מגבעת 
שמואל )במרכז(: *גננת 

אחראית על הגן, 3 
פעמים בשבוע עד 16:30 

+ יום חופשי. *סייעת 
למלאה + יום חופשי. 

_____________________________________________)45-48(052-3651355, חנה

 לסוכנות ביטוח בפתח-
תקווה, דרושות טלפניות 
לשיחות יוצאות, מתאים 
_____________________________________________)45-48(לאמהות, 054-5965153

 לחנות בגדי ילדים 
בבני-ברק, דרושה מוכרת 
לחנות לשעות אחה"צ - 

ערב, מיידי,
058-4361212)45-46(_____________________________________________

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)45-46ח(בכירה!!! 050-4160390

 למעון יום בקריית 
הרצוג בבני ברק, דרושה 

מטפלת חמה,
 7:30-16:00 ועוזרת 
כללית 7:45-14:30.

_____________________________________________)45-46(לפרטים 054-3934230

 לחנות ירקות בב"ב, דרוש 
משלוחן, עדיפות לרישיון ג', 

תנאים טובים, במרכז.
_____________________________________________)45-48ל(052-5158338 יהודה

 דרושים סוכנים לשיווק 
קווי סלולר וכן דרושים 

שליחים. 052-7167777 
E0527167777@gmail.com)45-45(_____________________________________________

 לקליניקה חרדית דרוש/ה 
מזכיר/ה לעבודה מהבית. 

לקביעת תורים ועבודה 
משרדית, שעות גמישות. 38 
₪ לשעה. * לארגון ממשלתי 
דרוש/ה מזכיר/ה לוועדות, 3 
ימים בשבוע בשעות הבוקר, 
לארגון כיבוד, ועוד. * לחברה 
בבני ברק דרוש/ה מזכיר/ת 
סמנכ"ל לתפקיד מזכירותי, 
שעות נוחות, 8,000 ש"ח. 

_____________________________________________)45-45(קריירה 072-22-222-62

 דרושות מוכרות מנוסות 
אחראיות וזירזות, לניהול 

החנות, בוקר או אחה"צ-ערב, 
)45-46(               054-7212985_____________________________________________

 ליוסי מעליות, רקע מכני/
חשמל + רשיון נהיגה, הכשרה 

_____________________________________________)45-46(במקום, במרכז, 03-6160186

 לחברה מובילה 
בתל-אביב, דרוש/ה 

נציג/ה מכירות למוקד 
החרדי, שכר גבוה ותנאים 

_____________________________________________)45-49(מעולים! 073-2271471

 נציגות מכירה 
למוקד מחזורי משכנתא 
בגבעתיים, שכר שעתי 

גבוה + בונוסים, 
אין צורך בניסיון!!! 

הדרכה והכשרה ע"ח 
החברה! 

א-ה 9:00-15:00. 
מייל:

info@vidiomit.com
נייד: 052-8512851. 
_____________________________________________)45-48(פקס: 077-4703237

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

 דרוש/ה עובד/ת לטיפול 
בילדים ועבודות בית קלות 
לאחרה"צ בגבעת שמואל, 

052-2396332)45-46(_____________________________________________

 מזכיר רב ועמותה, דובר 
אנגלית, ניהול חשבונות, הו"ק, 

מרכב"ה, מס"ב, 12 שנים, 
_____________________________________________)45-46ח(052-7633316

 בע"ת ותיק, תואר שני 
בתקשורת, נסיון במדיה 

בקירוב ובהסברה, במשרה 
_____________________________________________)45-46ח(בכירה!!! 050-4160390
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להרשמה: 073-280-0059

טי
תנ
או

*המלגה לגברים בכפוף לקריטריוני מה"ט. 
לנשים במחיר מסובסד.

הזדרזו להירשם לכלל הקורסים של 'המרכז החרדי'
ובעז"ה בוקר אחד תקומו אנשי מקצוע מבוקשים. אל תחמיצו!

 בוקר אחד 
תגלו שהחמצתם...

מכינה טכנולוגית	 
הנדסאי חשמל	 
הנדסאי תוכנה 	 
הנדסאי עיצוב תעשייתי	 
הנדסאי בנין – ניהול הבניה	 
הנדסאי בנין -  תכנון מבנים	 
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים	 

מינהל

מזכירות רפואית	 
ניהול מחסן ממוחשב	 
ניהול מערכות משרד	 
יבוא, יצוא וסחר בינלאומי	 
מטפלות בילדים במעונות יום	 

תחזוקת מחשבים	 
 	MICROSOFT ניהול רשתות

 עיצוב ממשקים 	 
  אינטראקטיביים

עיצובמחשבים וטכנולוגיה חשבונאות

יעוץ מס	 
חשבות שכר	 
הנהלת חשבונות סוג 1+2	 
הנהלת חשבונות סוג 3 ראשי 	 

הנדסאות - 100% מימון שכר לימוד*
הזדמנות 
אחרונה 
לרישום 
לקורסים 

המבוקשים 
של ׳המרכז 

החרדי׳!

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of  Technology

 פתיחת הקורסים 
אי״ה בחודש חשוון
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